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Sammanfattning 

Rapporten behandlar ett examensarbete med fokus på att utvärdera den interna 
nätverksinfrastrukturen på företaget Office IT-Partner. Företaget levererar olika molntjänster till 
privatpersoner och små till medelstora företag. Office IT-Partner funderade på att uppgradera deras 
nätverksmiljö och har därför införskaffat ny utrustning. Enheterna granskades och analyserades för 
att avgöra om utrustningen gav ett positivt utfall om en implementation utfördes i det existerande 
nätverket. Efter en studie med fokus på aspekter som säkerhet, redundans samt robusthet 
konstaterades det att den nya utrustningen var sämre än den nuvarande. Utifrån studien utfördes 
en rekommendation att Office IT-Partner bör införskaffa nyare enheter för att tillfredsställa 
företagets behov.       

  

Abstract 

This report deals with a thesis focusing on evaluating the internal network infrastructure of the 

company Office IT Partner. The company supplies various cloud services to individuals and small to 

medium-sized companies. They were considering upgrading their network environment and have 

therefore purchased new equipment. This equipment has been reviewed and analyzed to determine 

if it is worth carrying out an implementation on the existing network. Following a further study 

focusing on aspects such as security, redundancy and robustness, it was found that the new 

equipment was worse than the current one. Based on that, a recommendation was made to acquire 

other devices to satisfy the company's needs.  



 

Förord 

Ett stort tack till Office IT-Partner som gjorde det möjligt för oss att utföra examensarbetet hos dem. 

Kenneth, Per samt Kjell som jobbar på Office IT-Partner vill vi då specifikt tacka för att gett oss 

chansen att visa vad vi går för. Vi vill även ge ett stort tack till våra handledare, Sara Lundahl och 

Mohammed Ashjaei, på Mälardalens Högskola som alltid har ställt upp för oss. Tack till Elisabeth 

Uhlemann för all hjälp med denna rapport.   
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1. Inledning   
I dagens samhälle finns det många företag som uppgraderar sina datornätverk för att förbättra 
infrastruktur med aspekter som säkerhet och stabilitet [1]. Det finns mängder av olika metoder 
och tekniker som kan användas för att uppnå nämnda ändamål. En viktig del är att ett 
företagsnätverk är designat efter deras egna behov eftersom behoven skiljer sig åt beroende på 
företagens krav. Det är viktigt för företagen att identifiera deras eventuella brister som de sedan 
kan bearbeta och analysera för att hitta en lösning. Till exempel kan det röra sig om att gammal 
utrustning kan bytas ut mot nyare, som mer effektivt kan hantera större mängd trafik där fler 
routes kan hanteras i routingtabellen [2]. Konfigurering av enheter på rätt sätt är också en viktig 
del för att förbättra ett nätverk. Office IT-Partner i Västerås är ett utav de företag som idag har 
behov av att uppgradera sin nätverksinfrastruktur. 

 
Office IT-Partner1 erbjuder sina kunder kostnadseffektiva IT-lösningar som molntjänster, 
mobilitet och något de kallar för Funktions IT2. Funktions IT är Office IT-Partners sätt att paketera 
IT som en tjänst där kunderna erbjuds en centraliserad samt automatiserad hantering av IT-miljön. 
De tillhandahåller serverhallar där kunder kan lagra data i molnet och utnyttja de tjänster som 
erbjuds [3]. Molnet är en ny samt ledande teknologi idag och därför måste serverhallarna vara 
snabba, skalbara och pålitliga [4]. Office IT-Partners mål är att förbättra sin nuvarande 
nätverksinfrastruktur med fokus på redundans samt kapacitet. Företaget har införskaffat 
alternativ utrustning som är tänkt att möjliggöra de nämnda målen. 
 
Uppgraderingen för Office IT-Partner innebär nya enheter i form av switchar. Anledningen till att 
förbättra redundansen samt kapaciteten för både kunder och interna användare. Enheterna har 
redan införskaffats och bör undersökas för att hitta vilka för- och nackdelar det innebär för 
nätverket i helhet. 
  

                                                             
1 www.officeitpartner.se 
2 www.officeitpartner.se/Vara-tjanster/FunktionsIT/FunktionsIT/ 
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2. Bakgrund 
Det finns flera aspekter som påverkar vilken utrustning som ska köpas in, beroende på om nya 
tekniker ska utnyttjas eller inte. Innan ny infrastruktur införskaffas är det viktigt att undersöka 
vilka behov och protokoll som företaget har. Det är även viktigt att undersöka om den nya 
infrastrukturen eventuellt kan påverka nätverket positivt med avseende på de behov som finns. 
 

2.1 Molntjänster 
Nästan alla idag har hört talas om molnet när det handlar om IT-branschen. Begreppet molnet 
refererar till utbyte av tjänster över Internet som distribueras av en tredje part [5]. Det kan handla 
om allt från datalagring till tillämpningsprogram som fyller ett direkt syfte för användaren. Oftast 
brukar användarna inte behöva en kraftfull dator utan bara en uppkoppling, en webbläsare och 
någon form av applikation som körs via webbläsaren. Användarna behöver inte själva lägga fokus 
på att ta backup av data samt konfigurering och uppdatering av mjukvaror då företaget som 
tillhandahåller molntjänsterna administrerar det. De företag som erbjuder molntjänster har krav 
på att upprätthålla en stabil samt redundant infrastruktur av deras nätverk [6]. Ur ett 
säkerhetsperspektiv är det viktigt att hålla kundernas information konfidentiell. 

 

Istället för att varje företag köper egen utrustning kan det centraliseras hos en serviceleverantör 
inom molnet [6]. Kundernas driftkostnad och konfiguration flyttas då helt eller delvis till tredje 
parten och kunderna kan istället fokusera på andra uppgifter. Företagen som köper molntjänster 
får den service som passar till deras behov. Tillgång till molnet kan ske från var som helst i världen 
och data ligger alltid kvar på molnet. Att använda en serverhall där varje företag får en egen server 
med dyra komponenter blir kostsamt vad gäller driften för alla parter [7]. Molnet erbjuder istället 
virtualisering där företagen delar på komponenterna på en enhet. Det gör att driftkostnaderna 
minskar markant. 
 
Molnet tillhandahåller olika tjänster som företagen är intresserade av. En stor andel av företagen 
köper in programvara till alla sina anställda i form av licenser och det kan bli dyrt [8]. Med molnet 
köper företagen istället tillräckligt många licenser för sina anställda där administration och 
konfiguration av programvaran sker hos en tredje part. Det gör att företagen inte behöver lägga 
ner onödiga resurser på att konfigurera varenda dator i hela företaget för applikationen som 
används. Applikationer samt licenser köps in med hjälp av molnet och skräddarsys till deras egna 
behov. De kan enkelt avbrytas och andra licenser kan köpas beroende på vilka behov som finns. 
Molnet är därför en mycket flexibel lösning och medför skalbarhet. 
 

2.1.2 Office IT-Partners Molntjänster 
Molntjänster som Office IT-Partner erbjuder3 är bland annat Office 365 med olika applikationer 
för e-post, datalagring, backup av data och webbhotell. Virusskydd samt anti-spam-lösningar är 
även tjänster som företaget tillhandahåller till sina kunder. Office IT-Partner har färdiga paket som 
kunderna kan köpa men om någon av de tillgängliga paketen inte skulle tillfredsställa kunden finns 
det även möjlighet till att skräddarsy ett individuellt anpassat paket. 
 

2.2 Internetwork Operating System 
Internetwork Operating System (IOS) är ett nätverksoperativsystem som utvecklas av Cisco och 
som används på deras routrar och switchar [9]. Mjukvaran är en av de mest använda 
nätverksoperativsystem i världen och återfinns i olika versioner. Syftet med mjukvaran är att 
noder i ett nätverk ska kunna kommunicera med varandra. Förutom att Cisco IOS kan utföra 
routing samt switching har den stöd för kryptering, filtrering av trafik samt inspektering av data 

                                                             
3 www.officeitpartner.se/Vara-tjanster  
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och mycket mer. Vissa IOS har inte stöd för kryptering (crypto), vilket gör att vissa funktioner inte 
fungerar. 
 

2.3 Virtual Local Area Network 
Ett Virtual Local Area Network (VLAN) är ett nätverk som är uppdelat efter sektioner där till 
exempel personer som sitter i en avdelning tillhör samma VLAN [10]. VLAN har samma funktioner 
som ett Local Area Network (LAN) förutom att det inte spelar någon roll vart noderna befinner sig 
rent fysiskt när det handlar om VLAN. Slutnoderna kan befinna sig på olika LAN men tillhöra 
samma VLAN. Denna teknik delar upp ett nätverk i olika broadcast-domäner för att minska 
trafikbelastning. Portarna till slutnoderna konfigureras med ett nummer där trafik som genereras 
från det VLANet tillåts över interfacet. Om trafik ska färdas mellan VLAN måste trafiken först gå 
till en router som skickar vidare trafiken.   

 

2.4 Switch Virtual Interface 
Switch Virtual Interface (SVI) är ett logiskt lager 3-interface som används på switchar för att routa 
trafik [11]. Ett SVI har samma egenskaper som en fysisk lager 3-port. Switcharna måste ha stöd för 
lager 3 för att det ska kunna fungera. En SVI fungerar som en default gateway för trafiken på ett 
specifikt VLAN. VLAN-numret samt SVI-numret måste stämma överens för att det ska fungera. 
 

2.5 Spanning Tree Protocol 
Spanning Tree Protocol (STP) används på lager 2 för att förhindra broadcast-stormar och loopar i 
ett nätverk [12]. Protokollet hjälper till att kontrollera redundanta länkar och därav behöver ingen 
manuell aktivering göras på alternativa länkar om någon skulle gå sönder. STP standardiserades 
av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)4 som 802.1D. Det finns fem olika port 
state: disabled, blocking, listening, learning och forwarding. Det finns olika varianter av STP men 
det rekommenderas att använda samma variant i ett och samma LAN. Om olika varianter av STP 
används blir tiden mellan port states olika och kan orsaka problem i nätverket.  

 
En switch väljs till root bridge och utifrån den stänger STP av redundanta länkar för att förhindra 
loopar [12]. Det är bra att välja en switch som är centraliserad i nätverket då trafik från olika delar 
av nätverket inte behöver färdas över långa sträckor. Oftast brukar en switch i backbone väljas som 
root för att en sådan inte är kopplad till en slutnod och för att topologin i backbone inte förändras 
lika ofta som i andra delar. För att konfigurera en switch som root sätts Bridge Identifier (BID) till 
det lägsta numret [13]. BID består av ett priority number (standardvärde är 32 768), som går att 
manuellt konfigurera, och av en Medium Access Control-adress (MAC-adress). Efter att en switch 
har valts till root beräknar varje switch i STP-sessionen den minst kostsamma väg till root-switchen. 
Portar som är kopplade till den länken blir Root Port (RP). Varje segment har en port för att nå 
root-switchen och de portarna blir då Designated Port (DP). Alla portar som är aktiva som inte är 
en RP eller en DP blir Blocking Port (BP). För att varje switch i STP-topologin ska ha korrekt 
information om varandra skickas Bridge Protocol Data Unit-meddelanden (BPDU-meddelanden) 
mellan enheterna där nödvändig information utbyts. 
 

2.5.1 Rapid Spanning Tree Protocol 
En version av STP som anses vara en uppgradering av STP heter Rapid Spanning Tree Protocol 
(RSTP) [14]. Protokollet standardiserades av IEEE som 802.1w. Anledningen att det anses som en 
uppgradering är att protokollet hoppar över vissa steg som STP går igenom. Det gör att 
konvergenstiden minskar när en förändring sker i topologin. Istället för att blockera portar som i 
STP används istället Alternative Port samt backup port i RSTP.   

                                                             
4 http://www.ieee.org 



4 

2.6 Telnet 
Telnet kan användas för att ansluta till nätverksenheter i ett administrativt syfte. Protokollet 
använder sig av en Telnet-server där klienter kan ansluta sig till [15]. Problemet med Telnet är att 
protokollet inte krypterar någon information så lösenord och annan känslig data kan bli utsatt för 
Man in the middle-attacker (MITM-attacker). Därför bör protokollet undvikas i driftmiljö och 
istället bör ett säkrare protokoll användas som Secure Shell (SSH). 
 

2.7 Secure Shell 
För att administrera nätverksenheter kan protokollet SSH användas för att ansluta på ett säkert 
sätt [16]. Det går att ansluta till enheterna både lokalt och över publika nätverk vilket gör 
protokollet mycket användbart. SSH utvecklades för att ersätta gamla osäkra protokoll som Telnet. 
Protokollet använder Public Key Infrastructure (PKI) för att autentisera användare [17]. PKI bygger 
på säkerhetsnycklar som används för att kryptera och dekryptera data [18]. Ett nyckelpar kopplas 
samman där en privat och en publik nyckel genereras. Den publika nyckeln delas ut publikt till alla 
som vill skicka data krypterat till den som innehar den privata nyckeln. Det gör att SSH anses vara 
ett säkert protokoll [16]. 
 

2.8 Virtual Private Network 
Om ett företag har flera kontor som är utspridda över en stor geografisk yta men vill ha ett lokalt 
nätverk där anställda kan dela resurser och ta del av viktig information, då kan Virtual Private 
Network (VPN) användas [19]. VPN skapar privata tunnlar mellan publika nätverk som endast 
behöriga kan använda sig av. Det finns olika varianter av VPN som till exempel: Site-to-Site och 
fjärråtkomst. Site-to-Site-VPN används oftast för att ansluta kontor som är geografiskt utspridda 
till ett privat nätverk. Fjärråtkomst tillåter användare att ansluta till företaget hemifrån samt få 
tillgång till resurser och annan information. 

 

2.9 Trivial File Transfer Protocol 
Trivial File Transfer Protocol (TFTP) är ett filöverföringsprotokoll som används oftast tillsammans 
med nätverksenheter för överföring av konfigurationsfiler och boot-inställningar [20]. Protokollet 
har ingen säkerhetsmekanism och bör därför endast användas internt på LANet. Eftersom 
protokollet saknar säkerhetsmekanismer är det väldigt simpelt och lätt att använda. 
 

2.10 Statiska routes 
En statisk route är en manuellt konfigurerad route i routingtabellen [21]. Det innebär att 
administratören manuellt beordrar routern vilken väg informationen ska skickas. En statisk route 
ändras inte, om inte någon som är ansvarig över nätverket konfigurerar om de statiska vägarna. 
Med statiska routes får administratören mer kontroll över hur trafiken ska färdas i nätverket. 
 

2.10.1 Null0  
När trafik som kommer in på en enhet som inte har en specifik route kan trafik färdas till blackhole 
eller, som det också heter, Null0 [22]. Med andra ord fungerar Null0 som en virtuell papperskorg. 
Om inte en Null0-route finns kan trafik skickas via en default route vilket kan orsaka routing-loopar. 
Null0 används alltså som en säkerhetsmekanism. Det genereras vanligtvis en route som går till 
Null0 när dynamiska routingprotokoll implementerats men om statisk routing används kan Null0 
konfigureras manuellt. 
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2.11 Network Time Protocol 
Network Time Protocol (NTP) används för att synkronisera klockor på nätverksenheter. Det är 
viktigt att tiden för alla enheter i nätverk stämmer överens [23]. Om tiden är synkroniserad i hela 
nätverket underlättas felsökning och administration. NTP är uppbyggt i form av en hierarkisk 
design, där varje nivå tilldelas ett nummer och kallas för stratum. Högst upp är stratum 0 och för 
varje nivå ökas värdet med ett, se Figur 1. Stratum 0 är den mest pålitliga tidskällan och kallas även 
referensklocka. De underliggande nivåerna av stratum synkroniserar sin interna klocka från högre 
nivåer. För att synkronisera nätverksenheter behöver de konfigureras med en NTP-server och de 
finns tillgängliga över hela Internet.   

 

Figur 1 - Den hierarkiska NTP-designen [24]. 

 

2.12 Säkerhet 
Säkerhet är en viktig aspekt inom datornätverk. Det är viktigt att analysera sitt nätverk för att 
upptäcka eventuella säkerhetsbrister. Att ha brandväggar, övervakningsprogram och skydda 
information från obehöriga personer är standard i dagens nätverk. Dock kan det vara svårt att 
överväga hur mycket säkerhet som behövs. Mer säkerhet resulterar i att data färdas långsammare 
[25]. Därför måste nätverksadministratören överväga om datan måste skyddas till varje pris eller 
om trafiken ska färdas snabbt i nätverket.  

 
De flesta företag idag har någon variant av övervakningsprogram som underlättar 
administrationen av nätverket [26]. Det gör att enheter kan övervakas och förebygga attacker. Att 
utvärdera sin övervakning är bra att göra med jämna mellanrum. Cisco Meraki5 är ett företag som 
tillhandahåller övervakningsenheter och tjänster som företag kan använda sig av. 
 

  

                                                             
5 www.meraki.cisco.com  
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2.12.1 Solarwinds  
Solarwinds är ett företag som levererar programvara som är speciellt utvecklad för IT-miljöer [27]. 
De erbjuder allt från övervakning och hantering av nätverk till virtualisering. Enligt de själva 
använder ungefär 150 000 kunder runt om i världen sig av deras verktyg för att underlätta 
kundens vardag. De flertalet produkter de erbjuder är bland annat: 
 

• Orion Network Performance Monitor  
Levererar övervakning av nätverkets prestanda där verktyget enkelt hanterar ett 
företagsnätverk av alla storlekar. Det finns tillgång till expanderbara och skalbara moduler. 

 

• Solarwinds Server & Application Monitor 
Hjälper till att övervaka prestanda samt tillgänglighet på applikationer och 
hårdvara.  Används för att hålla servrarna på sin yttersta topp med god prestanda. 

 

• Orion Network Configuration Manager 
Hanterar konfigurationer av nätverket där funktioner som automatisk backup samt 
konfigurationsuppdateringar till multipla noder sker samtidigt. 

 

• Orion IP Address Manager 
Verktyg för att hantera IP-adresser där en större insyn i utnyttjandet av adresser ges. Det 
underlättar konflikter av adresser vilket gör att du kan fokusera på andra problem.  

 

• Solarwinds Virtualization Manager 
Gör det enklare att ha kontroll över en virtualiserad miljö. Funktioner som VM sprawl 
kontroll, prestandaövervakning samt konfigurationshantering finns att tillgå. Verktyget 
fungerar på ett få virtualiserade enheter som med ett gigantiskt antal.   

 

• Solarwinds Database Performance Analyzer 
Ger uppdaterad information angående olika applikationers prestanda där problem som är 
relaterade med långsamtgående applikationer oftast beror på databasen.  

 

2.12.2 Cisco Network Assistance 
Cisco Network Assistant (CNA) är en Cisco-lanserad övervakningsmjukvara som underlättar 
administreringen av ett nätverk [28]. Programmet kan hantera upp till 80 Cisco-enheter där 
enheterna både kan vara trådbundna eller trådlösa. Via ett Graphical User Interface (GUI) kan 
administratören administrera enheterna på ett effektivt sätt. Enheterna som övervakas 
visualiseras som en karta där administratören kan se hur enheterna är kopplade i en topologi.  Med 
CNA kan du även uppdatera mjukvaran på enheterna via drag-and-drop. CNA är gratis att ladda 
hem. Via en onlinetjänst som heter Cisco Active Advisor kan administratören visa väsentlig 
information angående enheterna som övervakas. Olika versioner av CNA existerar och därför är 
det viktigt att kontrollera att versionen som används stödjer enheterna som ska övervakas.   

 
2.12.3 Simple Network Management Protocol 
För lättare administration och övervakning av enheter finns ett protokoll vid namn Simple Network 
Management Protocol (SNMP) [29]. SNMP är ett protokoll som de flesta nätverksenheter har stöd 
för. Protokollet är uppbyggt av managers och agenter. Agenter installeras på de enheter som ska 
övervakas. Antingen hämtar managern information direkt från agenten eller så skickar agenten 
information utan att managern har efterfrågat det. Det går att övervaka mängder av olika 
funktioner och det beror på vilken typ av enhet som används. Det kan variera allt ifrån 
processoranvändning till diskutrymme. Idag finns tre versioner av SNMP: SNMPv1, SNMPv2c och 



7 

SNMPv3. SNMPv2c och SNMPv1 använder ingen kryptering och anses vara opålitliga i driftmiljö, 
därför skapades SNMPv3 med stöd för kryptering. 
 

2.12.4 Brandväggar 
En annan viktig punkt vad gäller säkerhet i datornätverk är brandväggar. Brandväggar kan 
implementeras på olika sätt och det finns både mjukvarubaserade samt hårdvarubaserade 
brandväggar [30]. Mjukvarubaserade installeras på enheter som en mjukvara där Windows 
Firewall6 är ett exempel. Hårdvarubaserade är fysiska enheter som implementeras i nätverket. 
Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)7 är ett exempel på hårdvarubaserade brandväggar som 
används idag. Det är bra att kombinera mjukvarubaserade och hårdvarubaserade brandväggar för 
bättre säkerhet. Olika typer av paketfiltrering kan också implementeras på enheter för att ha koll 
på trafikflödet. Brandväggar bör placeras på strategiskt bra ställen för att effektiv filtrera bort 
skadlig trafik. 
 

2.12.5 Kryptering och Hashning 
Att säkra upp nätverket med kryptering samt hashning är en essentiell del. Beroende på vilken typ 
av scenario som uppstår varierar säkerheten för olika nätverk. Om flera säkerhetsmekanismer 
implementeras kan det uppstå ett långsammare flöde av paket eftersom mer arbete måste läggas 
ner på att kryptera, dekryptera och hasha paketen [25]. Om data måste skyddas till varje pris eller 
om hastighet av datatrafik spelar större roll implementeras olika typer av kryptering samt 
hashning. Det som bör göras i de flesta fall är dock att kryptera virtuella tunnlar och hasha 
routingprotokoll [31]. 
 

2.12.6 Port Security, Black hole och Management 
Port Security är en metod som implementeras på switchar för att konfigurera en maxgräns för MAC-
adresser [32]. Det ökar säkerheten väsentligt då MAC-flood-attacker förhindras på grund av en 
maxgräns har implementerats. Black hole-VLAN är en teknik som implementeras på enheter där 
interface som inte används konfigureras till ett särskilt VLAN som inte används någon annanstans 
i nätverket [33]. Om en person skulle koppla in en enhet på ett interface som är konfigurerat med 
black hole kommer inte paketen kunna ta sig någonstans i nätverket. Om en person skulle koppla 
in en enhet på ett interface som är konfigurerat med black hole kommer inte datapaket att kunna 
färdas igenom. Att bygga upp nätverket där olika personer har olika rättigheter är en grundsten 
[34]. Därför bör personen som har administrativ rätt till nätverksenheter och liknande ha sin egen 
kanal i nätverket där obehöriga inte kan göra intrång. 
 

2.13 Redundans 
För att upprätthålla nätverket dygnet runt är redundans något som bör implementeras. De flesta 
företag vill att deras nätverk ska vara tillgängligt dygnet runt och därför måste redundans existera. 
Redundans kan vara multipla kablar som går mellan enheter eller multipla enheter som är 
sammankopplade i en logisk struktur [35]. Redundans kan vara dyrt för ett företag men det bidrar 
till ett mera stabilt nätverk. Även en enhet som Uninterruptible Power Supply (UPS) är bra att köpa 
in om strömavbrott skulle ske [36]. 
 

2.13.1 EtherChannel 
Etherchannel används för att öka redundans och möjliggöra lastbalansering av datatrafik [37]. 
Tekniken grupperar samman multipla länkar till en logisk länk där maximalt 8 länkar kan 
grupperas. Lastbalanseringen skiljer sig beroende på hur många länkar som existerar. Om ett 
jämnt antal länkar existerar är lastbalanseringen samma över alla (förutom när det är sex länkar), 

                                                             
6 https://technet.microsoft.com/en-us/network/bb545423.aspx 
7 https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/adaptive-security-appliance-asa-software/index.html 
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annars är lastbalanseringen ojämn. Det finns möjlighet att lastbalansera datatrafik baserat på 
källan samt destinationens IP, MAC-adress eller bådadera. Med andra ord går det att balansera på 
lager 2 och lager 3. På bägge enheterna som är konfigurerade med etherchannel måste vissa 
parametrar stämma överens. Till exempel måste båda ha samma duplex, hastighet, VLAN samt att 
channel group-numret måste vara associerat med rätt port group och att samma protokoll måste 
användas. Det finns två typer av etherchannel-protokoll [38]: Port Aggregation Protocol (PAgP) 
samt Link Aggregation Control Protocol (LACP). Utöver protokollen finns det även ett statiskt läge 
där ingen förhandling mellan enheter behövs. PAgP är ett Cisco-proprietärt protokoll och för att 
etherchannel ska kunna fungera behövs portarna i PAgP nå vissa statusar. LACP är en öppen 
standard inom etherchannel som benämns IEEE 802.3ad. För att etherchannel ska kunna fungera 
behövs portarna i LACP nå vissa statusar. 

 
2.13.2 First Hop Redundancy Protocol 
Med First Hop Redundancy Protocol (FHRP) kan två enheter kopplas samman och agera 
tillsammans som en virtuell enhet [39]. Det ger redundans och lastbalansering till nätverket.  Det 
finns olika protokoll som klassas som FHRP och de mest använda är Hot Standby Router Protocol 
(HSRP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) och Gateway Load Balancing Protocol (GLBP). 
FHRP bygger på grundkonceptet att skapa en virtuell enhet från multipla fysiska enheter. 
Användare till ett nätverk som utnyttjar FHRP kommer använda den virtuella enhetens IP-adress 
som default gateway. Det går att konfigurera enheterna som active/active eller active/standby 
beroende på vilka behov som finns. Går en enhet sönder kommer trafiken fortsätta att routas från 
den andra enheten och då kommer användarna känna av minimal downtime.  

 

HSRP är ett Cisco-proprietärt FHRP och låter två enheter agera tillsammans som en virtuell 
gateway till användarna. En enhet kommer vara aktiv där den andra kommer vara standby och 
vänta tills den aktiva enheten gått sönder. Det går att välja mellan olika prioriteringar inom 
konfigurationen. Om högre prioritet implementeras kommer enheten vara aktiv för trafiken. 

 

VRRP används för att skapa en redundant väg in och ut ur nätverket. Det som skiljer protokollet 
mot övriga är att det är en öppen standard och dessutom kan en av de fysiska enheterna ha samma 
IP-adress som den virtuella enheten.  

 

GLBP skiljer sig från HSRP och VRRP genom att tillåta flera enheter agera aktiva samtidigt. Det 
medför att enheter samtidigt kan hantera trafik som är avsedd för varje enskild aktiv router. GLBP 
har liknande egenskaper som HSRP och VRRP där en virtuell IP-adress används, dock har 
protokollet stöd för flera virtuella MAC-adresser. Därför kan flera enheter kopplas samman till den 
virtuella gruppen samt agera som aktiva enheter för att routa trafik.  
 

2.13.3 Virtual Switching System 
Virtual Switching System (VSS) är en Cisco-teknik som används för att skapa en logisk virtuell enhet 
av multipla enheter [40]. Det underlättar administreringen av enheterna då konfigurationen 
synkroniseras mellan enheterna. Det räcker att skriva in kommandon en gång så kopieras det till 
alla enheter som använder VSS. Adress Resolution Protocol-databaserna (ARP) och MAC-
databaserna synkroniseras även. Eftersom enheterna som deltar i VSS anses vara en logisk virtuell 
enhet är respektive enhet aktiv, vilket gör att redundansen är hög. Med VSS behövs alltså inget 
FHRP för att möjliggöra redundans. Om någon enhet skulle få tekniska problem eller om en länk 
skulle gå sönder är konvergenstiden under 200 ms. Länkarna mellan enheterna som är 
konfigurerade med VSS kallas för Virtual Switch Link (VSL). VSL är kopplade i 10 Gigabit Ethernet-
portar på supervisorn eller på line cards som stödjer det [41]. Multichassis Etherchannel (MEC) 
används som en alternativ metod gentemot STP för att eliminera alla loopar som kan uppstå. MEC 
kan konfigureras på enheter med etherchannel där den har support för antingen LACP eller PaGP.  
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2.13.4 Utrustning 
Office IT-Partner har i nuläget stackade (multipla enheter ihopkopplade som agerar som en fysisk 
enhet) Cisco Catalyst 3750 som ska bytas ut mot två stycken redundanta Cisco Catalyst 6509-E. 
Bakgrundsfakta av den här serien av switchar har utförts och dokumenterats, se Tabell 1. 
Beroende på om Cisco Catalyst 3750 stackas eller ej skiljer sig värdena åt. Parametrar som tas upp 
är till exempel bandbredd, throughput samt om supervisors stöds. Supervisor är en insticksmodul 
som liknas vid enhetens hjärna där den hanterar många av enhetens processer [41].  
 

 

Tabell 1 - Specifikationer över Cisco Catalyst 3750 Series och Cisco Catalyst 6500 Series [42] [43]. Unauthorized use not 
permitted. 
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3. Tidigare arbeten 
I ett tidigare arbete har ett företag vid namn Xylem Water Solutions haft samma dilemma angående 
uppgradering av nätverksenheter [44]. I deras fall existerade switchar av modellerna Nortel 
Baystack 5510 samt Nortel Baystack 8006 som skulle bytas ut eftersom support och garantier för 
enheterna utgått. Företaget ville införskaffa Cisco Catalyst 6500 eftersom de ansåg att 
specifikationerna för modellerna passade deras nätverk. Efter att studenterna på företaget hade 
studerat olika lösningar samt haft möten med representanter hos Cisco insåg de snabbt att Cisco 
Catalyst 6500 skulle vara alltför dyra och kostsamma för företagets nätverk. Istället ansåg 
studenterna att de skulle införskaffa Cisco Catalyst 2960 och Cisco Catalyst 3750. 

 

Office IT-Partner har i nuläget switchar av modellen Cisco Catalyst 3750 och har redan införskaffat 
två stycken Cisco Catalyst 6509-E. Det är värdefullt att utvärdera samt analysera fördelar 
gentemot nackdelar och undersöka om de verkligen behöver de kraftfulla enheterna för sitt 
nätverk. Frågan är om ett liknande scenario som uppstod för Xylem Water Solutions kommer att 
inträffa för Office IT-Partner. Driftkostnaden kan eventuellt öka om hårdvaran är mer kraftfull 
vilket kan leda till att högre mängd energi konsumeras [45].  

 

I ett annat arbete har en student studerat hur viktigt det är för ett nätverk att vara pålitligt. Det är 
därför viktigt att nätverk har minimal downtime [46]. När mer redundans tillkommer ökar även 
komplexiteten av nätverk och därför är det viktigt att använda olika tekniker samt protokoll för 
att göra det enklare vad gäller administrering. Studenten beskriver olika tekniker som kan 
användas för att öka redundansen och underlätta administreringen. En teoretisk översikt har 
utförts över tekniker som VSS, FHRP och STP där studenten sedan har utfört olika tester av de 
olika tekniker i laborationsmiljö. Det gjordes för att utvärdera hur väl teknikerna förbättrar 
redundans och om överföringshastigheter ökar. Cisco Packet Tracer användes bland annat för att 
utföra testerna. Dock kunde inte studenten utföra en rimlig laboration av VSS med konkreta 
värden. Studenten hade tillgång till Cisco Catalyst 6500 på ett företag vid namn INESC TEC men 
kunde inte använda VSS på grund av att switcharna var tvungna att starta om vilket skulle påverka 
nätverket negativt. Istället använde studenten sig av värden från en annan källa [47], som hade 
utfört ett experiment med VSS. I det experimentet emulerades trafik från 16 000 användare som 
färdades över redundanta vägar över access-, distribution- samt core-switchar. Först utfördes det 
på ett nätverk som använde sig av STP på lager 2 och HSRP på lager 3 där konvergenstiden var på 
6,883 sekunder. Sedan utfördes experimenten enbart med VSS och då blev konvergenstiden 0,322 
sekunder.  
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4. Problemformulering 
Office IT-Partner vill expandera sin nätverksinfrastruktur genom att uppgradera den nuvarande 
utrustningen. Anledning till det är att de anser att redundans samt kapacitet i det existerande 
nätverket inte är tillräcklig och kan förbättras. Dokumentationen över hur nätverket är uppbyggt 
anses vara otydlig och behöver förbättras markant för att få en bättre struktur. Företaget har 
införskaffat alternativ nätverksutrustning som ska ersätta den nuvarande. Den nuvarande 
utrustningen består av stackade Cisco Catalyst 3750 som planeras att bytas ut mot den nya 
utrustningen som består av två Cisco Catalyst 6509-E. Cisco Catalyst är switchar som används i 
datornätverk. Molntjänster och relaterade nätverkstekniker har beaktats för att få en djupare 
förståelse för tekniker som företaget behandlar. Målen som ska uppnås är: 
 

• Implementera två redundanta Cisco Catalyst 6509-E med redundans och säkerhet i fokus. 
• Integrera den nya utrustningen med det existerande nätverket. 
• Förbättra dokumentation med avseende på topologi och konfiguration. 

 
I det här examensarbete existerar vissa begränsningar som påverkar det förväntade resultatet. De 
begränsningar som har störst påverkan är hårdvaran och mjukvaran. På grund av begränsad 
behörighet kan inte alla lösningar utvärderas. Det gäller mest praktiskt då Office IT-Partner inte 
kan köpa in vilken utrustning som helst som skulle kunna testas samt analyseras. Tiden på 
examensarbetet påverkar även arbetet då det finns en hård deadline. Den nuvarande 
dokumentationen är undermålig och därför kan det göra att utvärderingen inte blir lika trovärdig. 
Arbetets frågeställningar är: 
 

• Varför är Cisco Catalyst 6509-E ett alternativ för Office IT-Partner? 
• Hur kan Cisco Catalyst 6509-E implementeras samt integreras i det existerande nätverket?  
• Vilka för- och nackdelar finns det med Cisco Catalyst 6509-E jämfört med Cisco Catalyst 

3750? 
• Hur kan Cisco Catalyst 6509-E förbättra nätverket? 
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5. Metod 
En översiktligt studie av Cisco Catalyst 6509-E har utförts där teknisk information har insamlats 

från litteratur utgivet av Cisco bestående av konfigurationsguide. En undersökning av enheterna 

gjordes där tekniska specifikationer fastställdes genom att studera enheterna. Tidigare arbeten har 

även studerats för att få en översikt över hur enheterna kan användas. Det fanns krav på att 

implementera replikering av konfiguration mellan enheterna och därför samlades relevant 

information in om vilka metoder som fanns att tillgå. Det fanns även andra krav med avseende på 

säkerhet samt redundans, därför analyserades och utvärderades state of practices. Av de metoder 

som hittades gjordes en utvärdering för att hitta den mest lämpade. För att förbättra 

dokumentationen med avseende på topologi och konfiguration krävdes det en analys över gammal 

konfiguration och en intervju med IT-chefen om vad som skulle vara kvar eller tas bort. För att 

implementera enheterna i drift med minimal downtime av nätverket utfördes en kvalitativ intervju 

med IT-chefen på Office-IT Partner om hur det görs på bästa sätt.   
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6. Utförande 
Ett möte med IT-ansvarig personal på Office IT-Partner hölls där arbetet diskuterades generellt. 
Där tog de upp att två nätverksenheter av typen Cisco Catalyst 6509-E hade införskaffats och att 
de ville undersöka hur enheterna kunde integreras samt implementeras i deras nuvarande 
nätverk. Nödvändiga konfigurationer som fanns på deras enheter tillhandahölls för att kunna 
analysera vad för tekniker som användes och hur nätverket var uppbyggt. Utifrån 
konfigurationerna tillverkades en nätverkstopologi, se Bilaga A där kartläggning av deras VLAN, 
interface, IP-adresser och SVI utfördes. Efter en analys av topologin samt konfigurationerna visade 
det sig att några VLAN inte längre användes och togs bort från konfigurationen. Med 
konfigurationen uppdaterad behövdes den modifieras för att kunna passa in på de nya enheterna. 
  

6.1 Insamling av information 
En undersökning av de två 6509-E utfördes där information angående specifikationerna 
insamlades. Den insamlade informationen analyserades för att se vilka tekniker som enheterna 
hade stöd för. Enheterna hade stöd för VSS, dock fanns det många krav på hårdvaran samt 
mjukvaran för att stödja VSS och dess funktioner. Efter en diskussion med en Cisco-expert var det 
klart att supervisors samt IOS var gamla och därför fanns det inte stöd för många nyare tekniker 
som till exempel VSS. Det IOS som fanns på enheterna var 12.1 vilket var en gammal version som 
innehöll många buggar och borde inte användas i dagsläget. I och med att 
nätverksoperativsystemet var gammalt fanns det inte heller något stöd för crypto. En crypto-
version av IOS betyder att den har stöd för kryptering. Kryptering gör det möjligt för IOS att 
tillhandahålla tekniker och protokoll som SSH och IPsec. Det planerades då att hämta hem nytt IOS 
från Cisco. På grund av att de supervisors som fanns installerade i enheterna var av typen 
Supervisor 2 hade de nått sitt end-of-life-support från Cisco år 2012 [48]. Eftersom Cisco har slutat 
gett support till supervisorn fanns det inga nya IOS att hämta hem. Det visade sig också att IOS 
version 12.1 inte hade stöd för tekniker som VSS.  

 
Krav från Office IT-Partner var att redundans samt säkerhet skulle implementeras där fokus låg 
på att konfigurationen skulle replikeras och enheterna skulle härdas. För att administrera enheter 
används oftast SSH men eftersom IOS var för gammalt fanns det inget stöd för protokollet. Därför 
undersöktes andra lösningar till problemet och efter en diskussion med IT-ansvarig personal på 
Office IT-Partner hittades det en lösning. En ASA-brandvägg skulle implementeras mellan Internet 
och enheterna där SSH kunde användas till brandväggen. Telnet kunde sen användas till enheterna 
från brandväggen vilket var det enda protokoll som fanns tillgängligt för administration. Ett 
ytterligare krav var att konfigurationen skulle kunna replikeras från den ena enheten till den andra 
när ändringar gjordes. En undersökning utfördes för att hitta metoder för att lösa kravet och allt 
indikerade på att VSS var lösningen. För att lösa problemet tillfälligt togs en metod fram där 
konfigurationsfilerna kunde sparas på en TFTP-server och varje vecka eller månad ta en backup av 
konfigurationen. Med en TFTP-server kan en enhet spara sin konfiguration och den andra kan 
ladda ner konfigurationen från servern och installera den. 

 

6.2 Redundans 
Efter ett möte med IT-ansvarig angående de föråldrade enheterna ville Office IT-Partner 
fortfarande försöka implementera enheterna i drift och eventuellt inom en snar framtid köpa in 
nya supervisors som har stöd för nytt IOS och VSS. Konfigurationen från existerande nätverk 
bearbetades och analyserades för att kunna implementeras på 6509-E. Genom att implementera 
FHRP på enheterna kan redundansen utökas. Det hade kunnat undvikas om stöd för VSS fanns då 
FHRP inte behövdes och det hade också gjort att konfigurationen samt administrationen av 
enheterna blivit enklare. Eftersom multipla nätverk med /30 subnätmask fanns kunde endast två 
IP-adresser användas. Det gjorde att FHRP inte kunde användas då tekniken krävde att minst tre 
IP-adresser var användbara. För att göra det bästa av situationen ansågs det att en lösning kan 
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vara att köra båda enheterna samtidigt där en enhet är påslagen och den andra står i cold standby. 
Problemet med cold standby lösningen är att om den första enheten skulle gå sönder måste alla 
kablar kopplas ur den och kopplas in i den andra enheten.    

 

6.3 Säkerhet  
Enheterna som agerade routrar skulle härdas med de tekniker som fanns tillgängliga. Alla portar 
som inte användes kopplades till ett black hole VLAN och sattes i shutdown. För att övervaka 
enheterna fanns det ett flertal övervakningsprogram att använda sig av. Efter vidare granskning 
användes gratisvarianten Cisco Network Assistance. Programmet installerades på en testdator där 
den kopplades ihop med Cisco Catalyst 6509-E men det visade sig att även CNA inte hade stöd för 
att övervaka enheterna då deras IOS och supervisor var för gamla. Därför ansågs det att inget 
övervakningsprogram skulle användas tills nya supervisors köptes in. Enheterna härdades med 
lösenord till konsolportarna samt configuration mode och säkrades med service password 
encryption. För att logga enheterna behövde de synkas med en och samma NTP-server som 
hittades på Internet, då det inte fanns innan. På de stackade Cisco Catalyst 3750 användes ESM 
som syslog och nu undersöktes andra mjukvaror som Kiwi Syslog8.  Programmet skulle installeras 
tillsammans med en TFTP-server på en dator som står på insidan av nätverket. Det planerades att 
använda port security med en maxgräns mac sticky på antalet tillåtna MAC-adresser kombinerat 
med sticky secure MAC addresses på kundportarna Det beslutades dock att det inte skulle 
implementeras efter diskussion med IT-ansvarig. Eftersom om kunderna använder virtuallisering 
kommer maxgränsen fyllas upp och stänga ner porten. På alla nät som hade en /24 subnätmask 
implementerades en Null0 route för att blockera att ingen obehörig använde IP-adresserna som 
fanns tillgängliga. En tillfällig konfiguration för en 6509-E-enhet utfördes tills vidare. 
Rekommenderade supervisors skickades till IT-chefen på Office IT-Partner där de funderar på att 
eventuellt införskaffa två stycken supervisors som stödjer VSS. En presentation över vad som 
rekommenderas för företaget gjordes till IT-chefen.  

                                                             
8 http://www.kiwisyslog.com/ 
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7. Resultat 
En dokumentation över topologin har utförts, se Bilaga A Målet var att implementera två Cisco 
Catalyst 6509-E i den nuvarande topologin och ta fram för- och nackdelar med de olika enheterna 
som tillhandahölls. Cisco Catalyst 6509-E på pappret visade sig vara mycket mer robust än 
stackade Cisco Catalyst 3750. Mätningar som throughput och redundans har ej kunnat utföras på 
Cisco Catalyst 3750 eftersom enheterna var i drift. Om tester skulle utföras fanns det stor risk att 
nätverket skulle utsättas för belastning och downtime vilket inte är acceptabelt.  
 

Inga tester har utförts på Cisco Catalyst 6509-E då deras IOS samt supervisor var gamla och där 
IOSet innehöll många buggar. Mätningar på Cisco Catalyst 6509-E utfördes inte på grund av att de 
tekniska specifikationerna ansågs vara sämre än de på den nuvarande utrustningen. Därav 
implementerades inte enheterna i drift med avseende på att det skulle skada nätverket gällande 
säkerhet och robusthet. I relaterade arbeten har mätningar gjorts på identisk utrustning och 
mätningarna visar konvergenstiden med FHRP och VSS separat implementerade, se Figur 2. 
 

 
Figur 2 - Konvergenstid mellan FHRP jämfört VSS (lägre är bättre) [47]. 

Konvergenstiden med FHRP hamnade på 6,883 sekunder och med VSS var konvergenstiden 0,322 
sekunder. Dessa tester är utförda på Cisco Catalyst 6500 med uppdaterad IOS och supervisor. 
Testerna visar att VSS är en teknik som minskar konvergenstiden och bör implementeras även i 
Office IT-Partners nätverk.  
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 Nuvarande Utrustning Uppgradering 

Modell Catalyst Cisco 6509-E Catalyst Cisco 6509-E 

Supervisor Supervisor 2 SUP720-10G 

VSS Nej Ja 

IOS 12.1 12.2 och nyare 

Crypto Nej Ja 
Tabell 2 - Tabellen illusterar en eventuell uppgradering. 

Enligt Tabell 2 kan VSS implementeras om nya supervisors inhandlas, därmed kan ett nyare IOS 
installeras och enheterna kan implementeras i det existerande nätverket. Med en uppgraderad 
utrustning kan aspekter som redundans, robusthet och säkerhet öka. 
 

Anledningen till att ingen implementation gjordes var även på grund av att den nuvarande 
utrustningen som redan är implementerad i form av stackade Cisco Catalyst 3750 har bättre 
säkerhet. Cisco Catalyst 3750 enheterna har IOS med crypto. En tillfällig konfiguration för en av 
6509-E har utförts för att ge en bild över hur den bör konfigureras i framtiden, se Bilaga B  
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8. Diskussion 
Det nuvarande nätverket bestod av stackade Cisco Catalyst 3750 och där fanns det planer på att 
implementera två redundanta Cisco Catalyst 6509-E i nätverket. Enheterna införskaffades för att 
utöka robustheten och redundansen i nätverket.  
 
Efter analyser och utvärderingar av enheterna visade det sig att de var för gamla för att ha stöd för 
de tekniker och protokoll som används idag. Därför var det svårt att implementera enheterna och 
ingen integration gjordes. Det första problemet som uppstod var att de IOS som fanns på enheterna 
endast var version 12.1 utan stöd för crypto vilket gör att tekniker samt protokoll som SSH och IPsec 
inte kunde användas. Utan SSH blev det svårt att ansluta till enheterna på ett säkert sätt eftersom 
det andra alternativet Telnet inte är ett säkert protokoll.  
 
Det andra problemet som uppstod var att supervisorn på båda enheterna inte längre hade support 
hos Cisco och därför kunde inte heller nyare IOS hämtas hem. Enheterna blev låsta med det 
nuvarande IOSet. De IOS som fanns på Ciscos hemsida var markera§de deferred och innehöll många 
buggar. Det ledde till att redundans med hjälp av tekniker som VSS och säkerhet gällande crypto-
funktioner inte var möjliga. Nya supervisors behövdes köpas in samt uppdateras till den senaste IOS 
för att kunna stödja de protokoll och tekniker som används idag. Det skulle underlätta arbetet 
markant då båda enheterna inte behövde konfigureras manuellt utan konfigurationreplikering 
skulle finnas tillgängligt.  
 
Om VSS kunde användas skulle protokoll som STP och FHRP inte behöva användas. VSS använder 
sig av MEC och gör att STP inte behöver vara påslaget på enheterna som utför VSS. Med VSS kommer 
konvergenstiden minska markant jämfört med FHRP och därför är det en bra anledning till att 
använda VSS istället för FHRP. VSS kunde inte testas i praktiken i Office IT-Partners nätverk för att 
enheterna inte hade stöd för det. Därför används värden för VSS från en annan studie som tas upp 
under rubriken resultat i den här rapporten. Den studien visade en markant skillnad med VSS 
gentemot STP och FHRP gällande konvergenstiden.  
 
FHRP kunde inte implementeras i nätverket eftersom det fanns nätverk som innehöll /30 
subnätmask. Protokollen kräver tre tillgängliga IP-adresser för att fungera och en subnätmask av 
/30 ger endast två användbara adresser. En alternativ metod var att implementera cold standby 
men då uppstod problem vad gäller att någon måste manuellt koppla om alla kunders kablar från 
den ena enheten till den andra. Det kommer leda till downtime vilket är negativt. 
 
Inget routingprotokoll användes i nätverket utan det som användes var endast statiska routes. Ett 
krav från Office IT-Partner var att utreda om Null0 kunde användas som destination på statiska 
routes på ett effektivt sätt. Att konfigurera Null0 på varje nät ställer till problem då delar av 
nätverken kommer blockeras och dessutom ägs inte alla adresser inom nätverket vilket gör att 
trafik kan felaktigt termineras. Efter en intervju med IT-ansvarig på Office IT-Partner konstaterades 
det att Null0-routen skulle konfigureras på alla nät med en /24 subnätmask. 
 
Övervakning fanns redan implementerat i deras nätverk i form av produkter från Meraki men de 
ville också ha ett nytt övervakningsverktyg för de båda Cisco Catalyst 6509-E. Det räckte med att 
övervakningen skulle visa rött om något fel hade påträffats och grönt om allt var igång. En 
rekommendation av ett övervakningsverktyg var CNA men det visade sig att den inte hade något 
stöd för Cisco Catalyst 6509-E. En nyare version fanns tillgängligt och med den nya versionen kunde 
enheterna hittas. Dock visade det sig att båda supervisors var för gamla för att kunna erbjuda någon 
slags övervakning och CNA uteslöts tills vidare. Gällande enheter som kör Windows fanns det inte 
många övervakningsprogram som var gratis och istället bör Linux användas för detta ändamål. 
Linux har stöd för många övervakningsprogram som är gratis att använda. Däremot hade Office IT-
Partner ett övervakningsprogram som i framtiden skulle eventuellt implementeras vid namn 
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SolarWinds. Det testades aldrig då de ville helst använda CNA och bör göra det om supervisors byts 
ut mot nya.  
 
Efter en analys av konfigurationsfilen konstaterades det att tiden på Cisco Catalyst 3750 inte var 
uppdaterad och ingen konfiguration för NTP fanns. Det bör implementeras för att synkronisera 
enheterna efter samma tidskälla i nätverket för att underlätta administration och loggar.  
 
Enbart statiska routes användes i Office IT-Partners nätverk för att vägleda datatrafik. En alternativ 
teknik är att använda dynamiska routingprotokoll som till exempel OSPF eller EIGRP. Dock är 
företagets nätverksinfrastruktur så pass liten att dynamiska routingprotokoll inte är till en fördel. 
Med statiska routes kan nätverksadministratören lättare kontrollera hur trafik ska routas och är 
därför att föredra i mindre nätverk.  
 

Office IT-Partner bör fortsätta använda sina nuvarande nätverksenheter och eventuellt 

implementera Cisco Catalyst 6509-E om de köper in nya supervisors.  Det kommer underlätta 

replikeringen samt redundans markant eftersom Cisco Catalyst 6509-E är väldigt robusta och 

stabila. Däremot bör de inte implementeras i dagsläget på grund av de gamla supervisors samt IOS 

som innehåller buggar vilket kommer ställa till med mer problem än nytta. Eftersom crypto finns 

tillgänglig på deras stackade Cisco Catalyst 3750 är det bättre att vänta med implementationen av 

de nya enheterna.   
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9. Slutsatser 
Nya enheter har införskaffats och undersökts för att klargöra vilka för- och nackdelar det fanns 
med Cisco Catalyst 6509-E. Enheterna skulle ersätta de nuvarande Cisco Catalyst 3750 i mån att 
förbättra redundans och kapaciteten för nätverket. Förbättringen innebar högre kapacitet och 
redundans för både kunder och interna användare. Molntjänster och relaterade nätverkstekniker 
har undersökts för att få en djupare förståelse för de tekniker som företaget behandlar. 
 
Efter vidare analys av enheterna konstaterades det att mjukvaran samt hårdvaran inte var 
tillräckligt bra nog gentemot utrustningen som redan existerade. IOS-versionen saknade crypto-
funktioner vilket gjorde att protokoll som IPsec samt SSH inte hade något stöd. Supervisors var för 
gamla för att stödja VSS och det fanns inget nytt IOS att hämta hem då supervisors hade nått sin 
end-of-life-support. Det finns många fördelar med att implementera Cisco Catalyst 6509-E i 
nätverket om nya supervisors införskaffas. Nyare IOS kan hämtas hem och tekniker som SSH och 
VSS kan implementeras. I det nuvarande läget utan nya supervisors finns det bara nackdelar med 
att implementera enheterna i drift.  
 
VSS kan användas för att öka kapaciteten och redundansen i nätverket. Ur ett administrativt 
perspektiv är VSS till en stor fördel då replikering av konfiguration mellan enheter sker 
automatiskt. Enheterna är mer robusta rent hårdvarumässigt än vad Cisco Catalyst 3750. 
 
Om Office IT-Partner beslutar för att införskaffa nya supervisors kan ett nytt IOS hämtas hem och 
VSS kan implementeras. Med hjälp av VSS kan enheterna sättas i drift samt öka redundansen, 
robustheten och kapaciteten. De nya supervisors kan integreras i båda Cisco Catalyst 6509-E och 
då ersätta den nuvarande utrustningen bestående av stackade Cisco Catalyst 3750.   
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10. Framtida arbete 
Det finns ett flertal potentiella förbättringar som kan utföras för att optimera nätverksmiljön. Att 
uppgradera supervisorn på båda enheterna kan göras för att kunna köra VSS. Det gör att 
kommunikationen samt skalbarheten ökar markant mellan enheterna. I nuläget används modellen 
Supervisor 2 och för att kunna utföra VSS behövs någon av följande: 6T, 6T-XL, 2T, 2T-XL, 720-10G 
samt 720 10G-XL. I och med ett byte av supervisors kan nyare IOS installeras som har stöd för 
crypto där till exempel SSH samt IPsec kan användas.  

 
720-10G är en av de billigaste supervisor och stöder VSS, den här modellen är den som 
rekommenderas att införskaffa för Office IT-Partner då de andra är relativt dyra. SNMP är också 
ett protokoll som är lönsamt att implementera då det underlättar administrationen samt 
övervakningen av enheter och nätverket i sin helhet.   
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Appendix 
Bilaga A - Nätverkstopologi Office IT-Partner
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Bilaga B - Konfiguration 
vlan 999 
name Blackhole 
interface range fa 4/1-48 
description Unused 
switchport 
shutdown 
switchport mode access 
switchport access vlan 999 
 
ip route x.x.x.x 255.255.255.0 Null0 
ip route x.x.x.x 255.255.255.0 Null0 
ip route x.x.x.x 255.255.255.0 Null0 
ip route x.x.x.x 255.255.255.0 Null0 
 
ip access-list standard TELNET-IN 
permit x.x.x.x 
 
login local 
logging synchronous 
line vty 0 4 
access-class TELNET-IN in 
logging synchronous 
login local 
transport input telnet 
line vty 5 15 
access-class TELNET-IN in 
logging synchronous 
login local 
transport input telnet 
 
ntp server x.x.x.x 
 


