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Sammanfattning 

Rapporten behandlar ett examensarbete med fokus på att hitta och jämföra en whiteboxlösning 

mot en nuvarande nätverksenhet åt företaget Cygate. Whiteboxlösningar är ett växande koncept 

som är relativt outforskat och den större delen av nätverksmarknaden domineras fortfarande av 

etablerade märken. En brist på jämförelser mellan whiteboxslöningar och etablerade märken är 

en bidragande orsak till denna rapport. Cygate ville veta om det fanns några whiteboxlösningar 

som kunde mäta sig prestandamässigt mot en av deras nuvarande enheter. Olika 

whiteboxlösningar granskades och analyserades med fokus på porthastighet, antal portar och 

stöd för utvalda protokoll. Den teoretiska undersökningen av olika whiteboxlösningar gjorde 

att det gick att konstatera att det fanns en whiteboxlösning som levde upp till liknade prestanda 

som den nuvarande nätverksenheten. Whiteboxlösningen levde upp till de kraven som ställts 

från Cygate och visade sig vara mer ekonomiskt lönsam och på vissa punkter ha bättre 

prestanda. Granskningen visar att ett företag kan förbättra sin prestanda och minska sina 

kostnader genom att implementera en whiteboxlösning. 
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1. Inledning 

Nätverksmarknaden bygger idag på ett antal olika märken som dikterar vilka nätverksenheter 

som finns ute för försäljning. Företag som till exempel Cisco och Juniper skapar ett specifikt 

antal nätverksenheter och ger kunden möjlighet att välja den enhet som passar bäst. 

Möjligheterna att modifiera enheterna är begränsade och ofta till en hög kostnad. Företagen 

väljer ut en hårdvara och mjukvara som ska vara anpassad till en så bred kundkrets som möjligt. 

Detta gör att kunden kan få en produkt som inte är optimalt anpassad och till ett högre pris. 

Denna utveckling har lett till en växande marknad för whiteboxlösningar [1] [2] [3]. 

 

Whiteboxlösningar gör det möjligt för företag att skräddarsy enheter för ett specifikt ändamål 

genom att välja hårdvara och mjukvara. Detta öppnar upp för att skapa sina egna 

nätverksenheter anpassade för sin verksamhet utan att ta hänsyn till en större kundkrets och 

detta till en eventuellt lägre kostnad. Facebook är ett företag som lämnat konceptet att köpa 

färdiga switchar av distributörer och har istället konstruerat en egen whiteboxlösning [4].  

 

Ett annat företag som vill gå över till whiteboxlösningar är Cygate. Cygate är ett IT-företag som 

startades 1978 och som blev uppköpta av Telia 2006. De erbjuder konsulting, drift samt 

förvaltning inom IT. En av tjänsterna som tillhandahålls är datacenter. Cygate har 30 års 

erfarenheter inom datacenter och har nu bestämt sig för att utöka sin kunskap genom att 

introducera whiteboxlösningar i denna miljö. Vårt arbete går ut på att hitta en whiteboxlösning 

som kan byta ut en befintlig Cisco-enhet utan att nätverket påverkas negativt. Syftet med bytet 

är främst att ta del av den flexibilitet samt eventuell ekonomisk vinning som whiteboxlösningen 

ger. Om whiteboxlösningen minskar kostnaderna kan eventuellt flera datacenter byggas i 

framtiden. Cygate ställde en del krav på lösningen, den ska ha samma antal Ethernet-portar, 

samma hastighet som Cisco-enheter samt ha stöd för protokollen BGP, OSPF, VLAN och 

VXLAN. 

 

För att kunna hitta en sådan whiteboxlösning gjordes en insamling av information om hård- och 

mjukvara från flertalet tillverkare. Sedan började urvalsprocessen där vi plockade bort hård- 

och mjukvara som inte uppfyllde de krav som Cygate ställt på lösningen. Tidigare studier 

granskades även i syfte att få en förståelse för hur den valda hård- och mjukvaran tillämpats 

inom liknande områden. Hårdvaran har studerats tidigare i form av ett enhetsbyte likt vårt samt 

i samband med att flaskhalsproblem inom datacenter. Vi fann även en stuide där en Cisco-

produkt jämfördes mot en annan whiteboxlösning. Slutligen studerades även den valda 

mjukvaran i samma syfte som hårdvaran. 

 

En whiteboxlösning togs fram där hård- och mjukvara bestod av EdgeCore AS7712-32X 

respektive Pica8s PicOS. Både hård- och mjukvara uppfyller Cygates krav på antal portar, 

porthastighet, samt de protokoll som efterfrågades. Slog man ihop kostnader som inköp, support 

samt garanti så blev whiteboxlösningen mycket billigare än Cisco Nexus 9332PQ. Dock är det 

värt att nämna att eventuell utbildning av personal ej togs med i beräkningarna eftersom arbetets 

fokus låg på hård- och mjukvara. 
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2. Bakgrund 

Denna del behandlar information som man bör besitta för att förstå arbetet. Det är information 

om nätverk med fokus på de begrepp och tekniker som arbetet behandlar. 

2.1. Switch 

En switch används för att koppla samman enheter i ett nätverk och kan på så sätt ge tillgång till 

resurser i nätverket [5, p. 35] [6, pp. 16-17]. En switch har flera olika portar där de vanligaste 

är Ethernet-portar. Det är genom dessa portar som enheter ansluter sig och kommunicerar 

genom [6, pp. 234-235]. Dessa portar har olika throughput, från 10Mb/s upp till 100 Gb/s. 

Throughput används för att definiera hur mycket data en enhet kan bearbeta under en given tid, 

uttryckt i bitar per sekund (b/s) [7]. I syfte att trafik når rätt mottagare kan trafikflödet styras i 

lager 2 eller lager 3 beroende på vilken modell av switch som används [8]. 

2.2. Lager 2 

Data link layer [9], även kallat lager 2 enligt Open Systems Interconnection-modellen (OSI-

modellen), tillhandahåller en felfri samt logisk länk mellan noder i ett nätverk. Denna länk 

skapas automatisk mellan noder som tillhör samma lager 2-domän. Kommunikationen genom 

lager 2 baseras på en nods MAC-adress. En MAC-adress är ett sorts ID-nummer som är unikt 

för varje nätverkskort och switchen använder den adressen för att koppla samman portnummer 

med MAC-adressen. Kommer ett paket till switchen som inte finns kopplat till något 

portnummer så skickar switchen ut meddelandet till alla enheter i samma broadcast-domän. 

2.3. Lager 3 

Network Layer [9], även kallat lager 3 enligt OSI-modellen, tar hand om kommunikation som 

ska ske mellan noder som befinner sig i olika lager 2-domäner. Kommunikationen i lager 3 

baseras på IP-adressen istället för MAC-adress och varje port är kopplad till ett eller flera 

nätverk. För att en lager 3-enhet ska veta vart paketen i nätverket ska vidarebefordras krävs 

manuellt inskrivna direktiv eller automatiskt genom routingprotokoll [10]. 

2.4. Virtual Local Network 

Virtual Local Network (VLAN) är en teknik som gör det möjligt att dela upp ett fysiskt nätverk 

i flera mindre virtuella nätverk [11]. Uppdelningen med hjälp av VLAN sker på lager 2 och är 

till för att dela upp ett nätverk i mindre broadcast-domäner. När två olika enheter befinner sig 

på olika VLAN krävs det routing i lager 3 för att de två enheterna ska kunna nå varandra.  

 

Behovet av VLAN är främst av säkerhet- och prestandaskäl. Exempelvis ett företag som har 

flera våningar men samma nätverk vill ha möjligheten att dela upp nätverket till egna intranät. 

När man delar upp nätverket kommer broadcast-domänen att minska och onödig trafik mellan 

våningar som ändå inte ska ha någon kontakt minskar. Det finns också fall då företag vill ha ett 

gästnätverk som ger besökare tillgång till internet men vill skilja det nätverket från de andra på 

företaget, då kan man av säkerhetsskäl separera nätverket med hjälp av VLAN. 

2.4.1. Virtual Extensible Local Network 

Virtual Extensible Local Network (VXLAN) är en virtualiseringsteknik som skapades för att 

lösa problem med stora cloud-baserade nätverk [12]. VXLAN använder en snarlik 

enkapsuleringsteknik som VLAN. I stora drag är målet med VXLAN att utöka de 4096 st 

nätverks-ID:en som går att skapa med VLAN till 16 miljoner. Detta har gjorts genom att addera 

24 bitar på varje frame för ID. 
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2.5. Routingprotokoll 

Ett routingprokoll specificerar hur routrar kommunicerar med varandra [13]. Det finns ett flertal 

olika routingprotokoll som använder sig av olika tekniker för att förmedla information till andra 

routrar. Routingprotokollens kommunikation består till stor del av information angående vägar 

till och från olika enheter kopplade till ett nätverk. I syfte att hitta den effektivaste vägen 

används en routingalgoritm. Denna algoritm är beroende av den information som andra routrar 

har förmedlat, exempelvis vilka enheter som är ansluta till routern och vilken hastighet 

anslutningen har. Det finns också routingprotokoll som inte använder sig av algoritmer för att 

beräkna den rekommenderade vägen mellan två enheter utan använder sig av policys och regler 

istället. Den väg som beräknas av routern som mest effektiv kommer att hamna i 

routingtabellen. Routingtabellen är en tabell som innehåller de aktiva vägarna till och från olika 

nätverk. 

2.5.1. Open Shortest Path First 

Open Shortest Path First (OSPF) [14] är ett Interior Gateway Protocol (IGP), vilket betyder att 

det används för att utväxla routinginformation inom ett autonomt system. Ett autonomt system 

är en samling anslutna enheter som är kontrollerade av en administratör eller en domän som har 

liknande policy [15]. Varje enhet som är konfigurerad med OSPF skapar en karta över alla 

anslutna enheter. Denna karta används sedan som invärde för routingalgoritmen som beräknar 

den mest effektiva vägen mellan två nätverk [14]. 
 

Med OSPF finns möjligheten att dela upp ett autonomt system [14] i flera olika delar som kallas 

area. Det gör att man begränsar kommunikationen mellan enheter som inte befinner sig i samma 

area. En bidragande orsak till detta är att varje nod i nätverket skapar sig en karta över hela 

nätverket och om det är många routrar i ett nätverk kommer denna karta ständigt behöva 

uppdateras. Genom att dela upp ett nätverk i mindre delar och ansluta areorna till en bas-area 

kan alla enheter fortfarande nå varandra med hjälp av gränsroutrar som tillhandahåller 

summeringar av gränsliggande nätverk.   
 

2.5.2. Border Gateway Protocol 

Border Gateway Protocol (BGP) är ett Exterior Gateway Protocol (EGP), vilket betyder att det 

används för att utväxla routinginformation mellan autonoma system [16]. BGP är ett path vector 

protocol som gör att routingtabellen innehåller destinationens nätverk, vilken router som är 

nästa hopp och vägen till destinationen. Trots att BGP är ett path vector protocol använder den 

inga tekniska mätvärden utan bedömer sina routingbeslut baserat på regler och policys. 
 

Det största exemplet av BGP är internet [17]. Internet är så pass stort att det inte är möjligt att 

alla enheter ska ha full kontakt med varandra. Det BGP gör är att dela upp internet i stora 

autonoma system som har en summerad och begränsad kontakt med varandra. Det gör att alla 

autonoma system i princip enbart informerar andra autonoma system vilka nätverk som finns i 

deras autonoma system. 

2.6. Datacenter 

Ett datacenter [18] är en anläggning eller lokal där IT-relaterade enheter förvaltas åt företag, 

organisationer och privatpersoner. Detta lägger ansvaret för bland annat kylning, placering och 

backup av enheter hos de ansvariga för datacentret. Bandbredden i datacenter [19] är från 5Gb/s 

till 100Gb/s beroende på antalet enheter och behov. Inom datacenter används oftast Software 

Defined Network (SDN) [20], vilket är en metod för att hantera och konfigurerara fysiska och 

virtuella enheter. 
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2.7. Hårdvara 

En nätverksenhet består av en Application Specific Integrated Circuit (ASIC) [21]. Det är en är 

en hårdvarukrets som är specifikt uppbyggd för ett ändamål. I detta sammanhang är det en 

hårdvarukrets som är anpassad för att förmedla trafik mellan enheter [22]. Den del som sätter 

de fysiska gränserna vad en enhet klarar är hårdvaran. Där ingår specifikationer som exempelvis 

antalet portar, hastighet på portarna och antal fläktar. 

 

Det finns flertalet leverantörer när det kommer till hårdvara. En stor del av hårdvaran kan 

moduleras men det finns även färdiga enheter som enbart behöver en mjukvara. Valet av 

hårdvara beror på behov, ett företag som är ute efter många anslutningar och höga hastigheter 

letar efter en hårdvara med många höghastighetsportar. Ett företag som prioriterar säkerheten 

behöver en processor av högre klass då kryptering ofta ställer krav på processorn. 

2.8. Mjukvara 

Mjukvaran är den programvara som samarbetar med hårdvaran för att uppfylla sitt syfte [23]. I 

detta fall är det ett nätverksoperativsystem som styr hårdvarans funktion [24]. I 

nätverksoperativsystemet ingår flera tekniker som gör det möjligt för en nätverksenhet att 

exempelvis vidarebefordra trafik till rätt enhet eller dela upp ett nätverk i mindre domäner. 

  

Det har tillkommit ett flertal olika nätverksoperativsystem som är open source. De flesta 

mjukvaror har stöd för samma protokoll men det finns en viss skillnad beroende på behov och 

tidigare administrativa erfarenheter. En del mjukvaror finns till fasta priser och en del kräver 

förhandling. En skillnad är också leverantörernas supportmöjligheter, vissa tar betalt för support 

medan andra erbjuder gratis support. 
 

2.9. Cisco 

Cisco är ett globalt företag som arbetar med tjänster och produkter inom datakommunikation 

och nätverk. En del av de produkter som Cisco tillhandahåller är egna routrar och switchar. 

Inom det området är de en av världens största med både egen hårdvara och mjukvara. [25] 

2.9.1. Cisco Nexus 9332PQ 

Cisco Nexus 9332PQ är en multilayer-switch, vilket betyder att den är kompatibel både på lager 

2 och lager 3 [26]. Den har ett brett användningsområde och är anpassad för små och stora 

företag samt internetleverantörer. 9332PQ har 32 st 40 gb/s-portar och kan användas som 

enskild enhet eller monteras på ett rack. 
 

2.9.2. Cisco NX-OS 

Cisco NX-OS [27] är ett nätverksoperativsystem skapat av Cisco anpassat för Ciscos Nexus 

serien. Det är ett operativsystem som har stöd för de flesta nätverkstekniker och protokoll som 

finns på marknaden [28]. NX-OS har stöd för både lager 2- och lager 3-protokoll och är 

anpassad för att appliceras på en lager 3-kompatibel enhet. Cisco kategoriserar NX-OS som ett 

operativsystem anpassat för datacenter med hög tillgänglighet och avancerad felhantering. Den 

har framförallt stöd för de protokoll som är relevanta för denna undersökning, vilket är BGP, 

OSPF, VLAN och VXLAN, men det är enbart en bråkdel av alla protokoll som 

operativsystemet har stöd för. 
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2.10.  Open Switch 

När hårdvara och mjukvara fungerar oberoende av varandra kallas detta Open Switch [29]. 

Detta betyder att hårdvaran kan bytas ut till någon annan så länge som mjukvaran får det stöd 

den behöver. Detsamma gäller för mjukvaran, även denna kan bytas ut. Motsatsen till en Open 

Switch är en Closed Switch där mjukvara och hårdvara tagits fram tillsammans och säljs 

tillsammans som en entitet. Som helhet handlar Open Switch om flexibilitet samt öppenhet i 

form av hårdvara och mjukvara. 

2.10.1. Bare Metal Switch 

En Bare Metal Switch [29] är en switch där endast hårdvaran ingår, ingen mjukvara följer med. 

Detta är precis som när man bygger en egen PC. Först identifierar man de applikationer som 

ska användas och utefter det väljs en mjukvara. Mjukvaran har hårdvarukrav och det är här en 

Bare Metal Switch kan nyttjas. 

2.10.2. White Box Switch 

En White Box Switch [29] är snarlik en Bare Metal Switch, skillnaden är att en mjukvara 

medföljer. White Box Switch är fortfarande en Open Switch eftersom hårdvaran och mjukvara 

inte är bundna till varandra och kan på så sätt bytas ut. Begreppet White Box skrivs oftast 

whitebox på svenska. 

2.10.3. Brite Box Switch 

Brite Box Switch [29] är en förkortning på Branded White Box Switch. Skillnaden mellan en 

Brite Box Switch och en White Box Switch är att en Brite Box Switch har tillverkarens logotyp 

tryckt på enheten medan en White Box Switch som saknar logotyp. 

2.11. Proof of Concept 

Proof of Concept är en demonstration som syftar till att visa att något går att genomföra innan 

det används i en riktig lösning. Detta betyder att det är en prototyp som visar genomförbarheten 

och inte slutprodukten, den behöver inte vara optimal utan bara fungera. [30] 
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3. Tidigare arbeten 

Vid undersökning av den hårdvara vi valt i vår lösning fanns det få studier, nämligen två. Den 

första har liknande fokus som vårt arbete i form av ett enhetsutbyte. Däremot fokuserar den 

andra studien på att hitta ett flaskhalsproblem inom SDN. Ytterligare en studie med liknade 

fokus som vårt arbete är en undersökning mellan en Cisco-produkt och en whiteböxlösning. 

Slutligen studerades även den mjukvara som vi valt i arbetet. 

3.1. Edgecore AS7712-32X 

Det finns ett tidigare arbete som använt samma switchmodell, Edgecore AS7712-32X, som den 

vi valt i vår lösning. I detta arbete undersöker Emilio Riccardi et al. [31] om whiteboxenheter 

går att använda i optiska nätverk istället för Cisco, Juniper och andra etablerade märken. I 

arbetet nämns AS7712-32X som en byggsten i Facebook Voyager och EdgeCore Cassini, båda 

två är en form av whiteboxlösning. Författarna testade olika kombinationer av 

whiteboxlösningar och kom fram till att om ett byte görs kommer man behöva utbilda 

personalen då deras tidigare kunskaper inte räcker till. Detta kan bli en stor utmaning beroende 

på storlek på företag. Den potentiella vinningen ekonomisk är försumbar på grund av den nya 

utbildningen som krävs.  

 

Ett annat arbete som utförts av Chengchen Hu et al. [32] nämner också AS7712-32X. Arbetet 

går ut på att försöka åtgärda ett flaskhalsproblem i RAM som kan uppstå i ett SDN. I syfte att 

försöka lösa detta introduceras SoftRing som ska minska overhead så flaskhalsarna försvinner. 

AS7712-32X är med i arbetet eftersom den stödjer kommunikationsprotokollet OpenFlow. 

Detta protokoll används mycket inom SDN eftersom den ger tillgång till forwarding plane på 

en switch eller router över ett nätverk, dock orsakar protokollet det tidigare nämnda 

flaskhalsproblemet. De kom fram till att SoftRing har 5 gånger mindre overhead som 

OpenFlow vilket leder till att flaskhalsproblemet är löst. 

 

Dessa två arbeten visar att AS7712-32X har studerats inom vissa områden men undersöker inte 

det vi gjort. Vi hittade inga tidigare arbeten som gjorde en jämförelse mellan AS7712-32X och 

Cisco Nexus 9332PQ. Detta betyder att vårt arbete fyller ett visst tomrum. 

3.2. Cisco 

Aditya Widya Manggala et al. [33] undersökte throughput samt Round Trip Time (RTT) på en 

whiteboxlösning och jämförde resultatet mot en Cisco Catalyst 2950. Whiteboxlösningen 

byggdes av en dator med Intel CPU 2.65GHz, 32 GB RAM samt 3 Ethernet-portar. 

Operativsystemet som kördes var Fedora 20 och där installerades nätverksoperativsystemet 

Open vSwitch 2.3.1. Det sistnämnda operativsystemet användes för att virtualisera en switch. 

Resultatet i arbetet är att Catalyst 2950 har bättre RTT- och throughput-värden och det tros bero 

på att den kan hantera dataflöde i hårdvaran istället för i mjukvaran. Detta arbete är likt vårt 

men istället för en Catalyst 2950 undersöker vi en Nexus 9332PQ. 
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3.3. Pica8 PicOS 

Hedi Krishna et al. [34] undersöker om det går att garantera en viss typ av bandbredd med hjälp 

av nätverksoperativsystemet PicOS 2.7.1 samt protokollet OpenFlow 1.3. De lyckades med en 

så kallad Quality of Service-teknik (QoS) som delade upp trafik i olika flöden. Det skapades 

tre flöden, ”hög prioritet”, ”medel prioritet” och ”låg prioritet”. Trafik skickades i ordningen 

hög, medel låg. Samma teknik hade även egenskapen att fördela bandbredd mellan flöden 

dynamiskt i syfte att alltid nyttja all tillgänglig bandbredd. Om flödet ”hög prioritet” skulle vara 

tomt kan tekniken fördela dess bandbredd på ”medel prioritet” och ”låg prioritet” så de har 

möjlighet att skicka trafik snabbare. 

 

Pica8 PicOS är den mjukvara vi valt till vår whiteboxlösning. Detta arbete visar att PicOS kan 

användas vid en form av bandbreddsuppdelning som är relevant eftersom vi undersöker 

throughput. Bandbredd och throughput är beroende av varrandra, bandbreed är hur mycket data 

som kan skickas och throughput är hur mycket data som skickas. 
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4. Frågeställning 

Cygate vill undersöka möjligheten att byta ut sin nuvarande nätverksenhet mot en 

whiteboxlösning och samtidigt bevara den befintliga prestandan. Mer specifikt vill de 

undersöka om det finns en whiteboxlösning som motsvarar en Cisco Nexus 9332PQ. 

Anledningen till detta är att Nexus 9332PQ samt support från Cisco är relativt dyrt. Om 

kostnaden går att reducera genom att använda en whiteboxlösning kan eventuellt fler datacenter 

byggas i framtiden. Cygate har inga tidigare kunskaper inom whiteboxlösningar och vill även 

att detta undersöks generellt samt med koppling mot switchbytet. En whiteboxlösning ger full 

kontroll över både hård- och mjukvara vilket ger större möjligheter till en billigare och bättre 

anpassad enhet. 

 

Följande är arbetets frågeställning: 

 Hur ser urvalsprocessen ut när en Cisco Nexus 9332PQ byts ut mot en 

whiteboxlösning? 

 Hur ställer sig whiteboxlösningen mjuk- samt hårdvarumässigt mot Cisco Nexus 

9332PQ? 

 Vad finns det för ekonomiska aspekter med whiteboxlösningen jämfört med Cisco 

Nexus 9332PQ? 

För att kunna svara på dessa frågor ska följande delfrågor besvaras: 

• Vilka mjuk- och hårdvaror finns tillgängliga för en lämplig whiteboxlösning? 

• Vilken teoretisk throughput har whiteboxlösningen respektive Cisco Nexus 9332PQ? 

• Hur ser hårdvaran ut gällande Ethernet-portar, RAM-minne samt CPU för 

whiteboxlösningen respektive Cisco Nexus 9332PQ? 

• Hur ser stöd för protokoll ut i mjukvaran till whiteboxlösningen? 

• Vad är kostnaden vid inköp samt support för whiteboxlösningen respektive Cisco 

Nexus 9332PQ? 

Det finns begränsningar i arbetet som kan påverka resultatet. Det gäller främst hård- och 

mjukvara eftersom det inte är möjligt att genomföra fysiska testar på samtliga produkter. 

Eftersom fokus ligger på att hitta en teoretisk lösning kommer denna begränsning inte påverka 

arbetet. Arbetet är också begränsat i jämförelsen mellan enheterna. Fokus ligger på att jämföra 

antalet Ethernet-portar, teoretisk throughput, kostnad vid inköp samt support och stöd för 

protokollen BGP, OSPF, VLAN och VXLAN. 
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5. Metod 

En insamling av information gällande whiteboxlösningar har gjorts från flera olika källor, detta 

för att öka kunskapen om whitebox som koncept. Denna information består av tekniska 

specifikationer från mjukvaru- och hårdvaruutvecklare, som beskriver hur mjuk- och hårdvaran 

fungerar. Ur den insamlade informationen har relevanta bitar, kopplat mot de krav Cygate ställt, 

plockats ut och använts vid en jämförelse mot Cisco Nexus 9332PQ. Hårdvaruspecifikationen 

för Cisco Nexus 9332PQ har även studerats i syfte att kunna genomföra denna jämförelse. 

Kompatibilitet mellan hård- och mjukvara togs i beaktning vid valet av whiteboxlösning. 

 

En teoretisk jämförelse har gjorts mellan whiteboxlösningen och Cisco Nexus 9332PQ. Kraven 

från Cygate togs i beaktning för att säkerställa att hård- samt mjukvaran, i teorin, skulle kunna 

ersätta Cisco Nexus 9332PQ. Kostnad för enheten var även en bestämmande faktor. 

 

Delarna som jämfördes var: 

 Antalet Ethernet-portar 

 Teoretisk troughput beräknat i Gb/s 

 Stöd för protokollen BGP, OSPF, VLAN och VXLAN 

 Pris på mjuk- och hårdvara samt support   
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6. Etiska och samhälleliga överväganden 

Denna rapport innehåller en frågaställning som besvaras genom information som är 

publicerad. Informationen jämförs sedan mot annan information där det framkommer tydligt 

vart fokusen ligger i jämförelsen. Den forskningsetiska aspekt som kan finnas i arbetet är 

valet av fokus i jämförelsen. Hade andra parametrar jämförts mellan den information som 

samlats in hade resultatet möjligvis blivit annorlunda. Detta framkommer dock med tydlighet 

genom rapporten. 

 

Rapportens resultat visar att en whiteboxlösning kan resultera i ekonomiska fördelar för ett 

företag. Detta kan leda till att fler människor anställs och både den ekonomiska och social 

utvecklingen förstärks. Den ekonomiska förbättringen för ett företag kan leda till inköp av fler 

enheter. Detta kan resultera i en försämring av den ekologiska utvecklingen då konsumtion 

ofta leder till en försämrad miljö. 
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7. Beskrivning av arbete 

Det första steget i arbetet var ett möte med en tekniker på Cygate. Det diskuterades allmänt 

om arbetet och de krav som var från deras sida. Företaget hade haft ett öga på 

whiteboxlösningar och ville undersöka saken vidare. Det bestämdes att en undersökning om 

möjligheten att ersätta en Cisco Nexus 9332PQ med en whiteboxlösning skulle utföras. 

Cygate hade som krav att enheten skulle ha 32st Ethernet-portar med minst 40Gb/s. 

Whiteboxlösningen skulle också ha stöd för protokollen OSPF, BGP, VLAN och VXLAN. 

Om det fanns en whiteboxlösning som levde upp till dessa krav så skulle eventuellt en Proof 

of Concept plockas fram. 

7.1. Insamling av information 

Den första delen i arbetet var att samla information om whiteboxlösningar generellt. En bred 

sökning på internet efter tidigare arbeten och artiklar om whiteboxlösningar granskades. 

Sedan samlades information om Cisco Nexus 9332PQ angående dess specifikationer. Efter 

detta riktades fokus på att hitta en lösning som stämmer överens med specifikationerna från 

Cisco Nexus 9332PQ, se Tabell 1. 

 

Tabell 1 - Utvalda specifikationer från Cisco Nexus 9332PQ  [26] 

Model Cisco Nexus 9332PQ 

Ports 32 QSFP+ ports 

Supported speed 40 Gigabit Ethernet speeds 

Frequency 50 to 60 Hz 

Fans 4 

Power supplies 650-watt (W) AC, 930W DC, or 1200W HVAC/HVDC 

Physical (H x W x 

D) 

1.72 x 17.3 x 22.5 in. (4.4 x 43.9 x 57.1 cm) 

Clock speed 2.5 GHz 

Ram size 16 GB 

Software Cisco NX-OS 
 

Första delen av arbetet var att undersöka olika hårdvarualternativ. En omfattande insamling 

av information om olika hårdvaror samlades in. Alla hårdvaror som levde upp till kraven från 

Cygate samlades för vidare jämförelse, se Bilaga A. De fjorton hårdvarualternativen som 

presenteras i Bilaga A varierade i stor grad angående CPU-kraft och RAM-minne vilket blev 

en parameter i jämförelsen. Efter detta steg så återstod ett mindre antal alternativ där den 

ekonomiska aspekten blev avgörande tillsammans med en överlägsenhet i RAM-minne. 

 

Del två i undersökningen var att hitta en mjukvara som både uppfyller de krav som ställts från 

Cygate och kompabilitet med den utvalda hårdvaran. Likt hårdvaran så undersöktes och 

jämfördes ett större antal mjukvarualternativ. Kravet från Cygate om stöd för VXLAN 

resulterade i att ett större antal mjukvaror kunde avskrivas direkt. De mjukvaror som återstod 

samlades för vidare jämförelse, se Bilaga B. Den första parametern i jämförelsen var tidigare 

arbeten. I detta fall blev också den avgörande parametern de ekonomiska aspekterna vilket i 

detta fall var pris för mjukvara, betalningsform och support. 
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7.2. Whiteboxlösning vs Cisco Nexus 9332PQ 

När en komplett whiteboxlösning framtagits jämfördes den mot Cisco Nexus 9332PQ. Först 

jämfördes de utvalda parametrarna gällande hård- och mjukvara mot Cisco-enheten och i 

nästa steg jämfördes kostnader och stöd för support. Där togs kostnad för hårdvara, mjukvara 

och support i beaktning. 
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8. Resultat 

Nedan redovisas den hård- och mjukvara som tillsammans blir den whiteboxlösning som valts 

ut. Det redovisas också en jämförelse mellan whiteboxlösningen och Cisco Nexus 9332PQ. 

Först presenteras en jämförelse mellan hårdvaran och mjukvaran, sen en jämförelse av de 

kompletta lösningarna. 

 

8.1. Urvalsprocessen 
Vi hittade fjorton hårdvaror, från åtta olika företag, som uppfyller de krav som Cygate ställt på 

lösningen. Hårdvarorna kommer från följande företag: QCT, Penguin, Mellanox, Supermicro, 

HPE, Delta, Dell och Edgecore. Samtliga hårdvaror, som återfinns i Bilaga A, har 32 portar 

med hastigheter från 40 Gb/s till 100 Gb/s. Antal RAM-minne varierar från 2 GB till 8 GB. 

Bland dessa valdes Edgecore AS7712-32X ut som hårdvara till whiteboxlösningen. 

Anledningen till detta var att den uppfyllde det krav som ställdes från Cygate samt att det var 

den enda hårdvaran som hade identiskt antal RAM-minne som Cisco Nexus 9332PQ. Edgecore 

AS7712-32X hade även liknande CPU-kraft som Cisco Nexus 9332PQ. 

 

När det gäller mjukvaran hittades fyra operativsytem från fyra olika företag: Pica8 PicOS, 

ipinfusion OcNOS, Cumulus Networks Cumulus Linux och Aricent ConvergedOS. Samtliga 

mjukvaror, som återfinns i se Bilaga B, uppfyllde de krav som fanns från Cygate nämligen stöd 

för VLAN, VXLAN, OSPF och BGP. Den avgörande faktorn i valet av mjukvara blev 

kostnaden för inköp smat support. Pica8 PicOS var den enda hårdvaran som vi hitta ett pris på, 

de andra hade krav på förhandlning eller så saknades information helt. En annan fördel med 

Pica8 PicOS, som var en avgörande faktor, är att den kommer till ett fast pris till skillnad från 

de andra tre där prenumeration förekom. Pica8 PicOS och Edgecore AS7712-32X är den mjuk- 

samt hårdvara som blev whiteboxlösningen. 

8.2. Edgecore AS7712-32X 

Edgecores switch AS7712-32X har 32 portar med 100 Gb/s i kapacitet på varje port och är 

designad för företag och datacenter [35]. Den är SDN-kompatibel, vilket gör den optimerad för 

en centraliserad nätverksstruktur. AS7712-32X har också en 1:1 non-oversubscription, vilket 

betyder att enheten är kapabel till den hastighet som redovisas utan hänsyn till hur många 

enheter som är inkopplade eller hur mycket hastighet de använder. En Edgecore AS7712-32X-

switch kostar mellan 8500–11000 amerikanska dollar [36]. 

 

Nyckelfunktioner [35]: 

• 32 x 100G QSFP28 portar 

• 6.4 Tbps full duplex switchkapacitet. 

• Lager 2/lager 3 och OpenFlow-kompabilitet 

• 1:1 non-oversubscription 

• Stöd för VLAN, VxLAN, OSPF och BGP 

• Redundanta nätaggregat och fläktar 

• Förinstallerad med Open Network Install Environment (ONIE) som ger stöd för 

installation av ett större antal nätverksoperativsystem 

• Intel Atom C2538 quad-core 2.4 GHz CPU 

• 16 GB DDR3 1600MHz ECC 
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8.3. Pica8 PicOS 

Pica8s nätverksoperativsystem PicOS är anpassat för whiteboxswitchar [20]. Det är byggt på 

en omodifierad Debian Linux-kärna. Eftersom det körs som en applikation på en Linux-kärna 

öppnar det upp för användningen av automatiseringsverktyg som Chef, Puppet och Ansible. 

Konfigurationen sker genom CLI eller Linux shell. Det finns ett flertal olika varianter av PicOS 

som i stora drag är uppdelade i lager 2, lager 2-3 och bundle. Lager 2-versionen har enbart stöd 

för lager 2-protokoll och fungerar likt en lager 2-switch. Lager 2-3-versionen har stöd för lager 

2 och 3, vilket liknar en så kallad multilayer-switch. Den sista varianten bundle, har stöd för allt 

som lager 2-3-versionen har samt stöd för OpenFlow. 

 

PicOS har stöd för de flesta protokoll som finns på Cisco NX-OS där Ciscos proprietära 

protokoll är den relevanta skillnaden [20] [28]. Operativsystemet har bland annat stöd för 

routingprotokollen BGP och OSPF samt för VLAN och VXLAN. 

 

Priset på Pica8s PicOS varierar från 30 euro till 3499 euro beroende till största del på version 

och hastighet på portarna [37]. Pica8 erbjuder också 24/7-support gratis och har inget specifikt 

abonnemang utan det räcker med att ha en av deras produkter för att bli erbjuden support [38]. 

Supporten sker online eller via telefon. 

8.4. Jämförelse av hårdvara 

Granskning av dokumentation rörande hårdvaran gav resultatet i Tabell 2. Den visar hur 

EdgeCore AS7712-32X ställer sig mot den hårvara som finns i en Cisco Nexus 9332PQ. 

EdgeCore har en högre switchningskapacitet, porthastighet och stöd för flashminne. Cisco 

Nexus 9332PQ har en högre lagringskapacitet med den snabbare tekniken SSD. 

 

Tabell 2 - Utvalda specifikationer från EdgeCore AS7712-32X och Cisco Nexus 9332PQ 

Modell EdgeCore AS7712-

32X 
Cisco Nexus 9332PQ 

Portar 32 QSFP 100GbE  32 QSFP+ 40GbE  

Switchningskapacitet 6.4Tbps 2.56Tbps 

Ram-minne 16GB  16 GB 

Flash 16MB SPI FLASH - 

Lagring 32 GB mSATA 64 GB SSD 

CPU Intel Atom C2538 quad-

core 2.4 GHz x86 

processor 

Dual-core 2.5-GHz x86 

CPU 

Storlek (WxDxH) 43.8 x 51.5 x 4.35 cm 43.9 x 57.1 x 4.4 cm 
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8.5. Jämförelse av mjukvara 

För att uppfylla kraven jämfördes Pica8s nätverksoperativsystem PicOS mot Cisco NX-OS, se 

Tabell 3. Fokus i jämförelsen var stöd för protokollen OSPF, BGP, VLAN och VXLAN. Det 

kontrollerades även hur support ser ut för PicOS i relation till Cisco. 

 

Tabell 3 - Utvalda specifikationer från Pica8s PicOS och Cisco NX-OS 

Modell Pica8s 

PicOS 
Cisco NX-

OS 
OSPF Ja  Ja 

BGP Ja Ja 

VLAN Ja Ja 

VXLAN Ja Ja 

Lager 2 switching Ja Ja 

Lager 3 routing Ja Ja 

Support Ja Ja 

8.6. Whitebox vs Cisco  

För att färdigställa jämförelsen lades EdgeCore AS7712-32X och PicOS ihop som ett paket mot 

Cisco Nexus 9332PQ. Det som slutligen jämfördes är priset och stöd för support, se Tabell 4. 

Tillsammans med hård- och mjukvarujämförelsen så visade resultatet att det är lönsamt att byta 

ut Cisco Nexus 9332PQ mot whiteboxlösningen. Cisco Nexus 9332PQ visade sig vara betydligt 

dyrare och ha en lägre porthastighet. 

 

Tabell 4 - Ekonomiska aspekter mellan whiteboxlösningen och Cisco 

Modell Whiteboxlösningen Cisco 
Support Ja, ingår Ja, Förhandlad kostnad 

(Ca 15% av kostnaden 

på enheten)  

Garanti 3 år Förhandlad garanti 

Pris 13 099 dollar 28 000 dollar 

Totalt Pris 13 099 dollar Ca 32 200 dollar 
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9. Diskussion 

Cygate ville undersöka whiteboxmarknaden i hopp om att hitta en lösning som skulle kunna 

bytas ut mot deras nuvarande nätverksenheter. Efter ett möte med Cygate så bestämdes det att 

en whiteboxlösning som motsvarar en Cisco Nexus 9332PQ skulle plockas fram. 

 

Tanken från början var att en whiteboxlösning som motsvarar en Cisco Nexus 9332PQ skulle 

beställas och fysiska tester skulle utföras. Redan vid undersökningen av Cisco Nexus 9332PQ 

uppstod en begränsning. Enheten kostar cirka 250 tusen kronor och en whiteboxlösning i den 

prisklassen har både en hög kostnad och lång beställningstid. Alternativet att ta fram en 

demonstration baserat på fysiska tester, en Proof of Concept, avskrevs helt och fokus hamnade 

på en teoretisk undersökning. 

 

Granskningen av whiteboxlösningar resulterade i en nätverksenhet som lever upp till de mål 

som presenterades under problemformuleringen. Med fokus på hårdvara har whiteboxlösningen 

samma antal portar, en högre hastighet och en längre kostnad. Mjukvaran lever också upp till 

de mål som presenterades då tydligt stöd för samtliga protokoll finns. Detta visar att den relativt 

outforskade whiteboxmarknaden kan jämställas med redan väl etablerade företag och 

nätverksenheter. 

 

De ekonomiska aspekterna i jämförelsen visar att det är en fördel att välja whiteboxlösningen 

framför Cisco-enheten. Det är inte bara det faktum att den kostar betydligt mindre utan också 

att finns det statiska värden på kostnaden, vilket underlättar en budgetering. Cisco kunde trots 

flertalet försök inte presentera en statisk kostnad på support eller längd på garantin. Detta blir 

också en begränsning i arbetet då ett faktiskt värde för support och garanti inte kunde plockas 

fram från Cisco. Det värde som är beräknat i resultatet för support är det enda svar som gick att 

få tag på. 

 

Resultatet visar att de fördelar som finns med whitebox i relation med Cisco Nexus 9332PQ är 

att whiteboxlösningen till en lägre kostnad har samma antal portar, högre switchningskapacitet, 

högre hastighet på portarna, stöd för support och samma stöd för protokollen OSPF, BGP, 

VLAN och VXLAN. 

  

En aspekt som kan vara en nackdel för whiteboxlösningen är att hårdvara och mjukvara 

kommer från två olika leverantörer. Detta gör att support kommer separat för hårdvaran och 

mjukvaran. En annan aspekt som kan vara en nackdel är att whitebox är ett relativt nytt koncept. 

Cisco har i decennier varit med och revolutionerat nätverksmarknaden och besitter en enorm 

erfarenhet som inte finns hos whiteboxföretagen. 
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10. Slutsatser 

En omfattande insamling av information om whitebox införskaffades för att klargöra vilka för- 

och nackdelar det finns med en whiteboxlösning i relation till en Cisco Nexus 9332PQ. Fokus 

låg på att hitta en whiteboxlösning som har lika bra eller bättre specifikationer än Cisco Nexus 

9332PQ. En betydande del i undersökningen var också de ekonomiska aspekter som en 

eventuell förändring skulle innebära. 

 

Granskningen av informationen visade att det fanns ett flertal whiteboxlösningar som kunde 

mäta sig prestandamässigt mot Cisco Nexus 9332PQ. Efter vidare analyser valdes en hårdvara 

i form av Edgecore AS7712-32X tillsammans med nätverksoperativsystemet PicOS. Hårdvaran 

visade sig ha bättre specifikationer än Cisco Nexus 9332PQ gällande porthastighet och 

mjukvaran hade stöd för de kravsatta protokollen BGP, OSPF, VLAN och VXLAN. 

 

Det gick att konstatera att fördelarna med whiteboxlösningen var till största del ekonomiska. 

Cisco Nexus 9332PQ kostade 250-300 tusen kronor i relation till whiteboxens prislapp på 

ungefär 120 tusen kronor. En annan aspekt som talar för whitebox är en tydlig redovisning av 

kostnader. Cisco presenterade bara kostnaden på enheten men inga klara siffror om kostnad för 

support eller garantitid. Både hårdvaru- och mjukvaruleverantörerna visade tydligt priser för 

support och garantitid. 

 

Undersökningen visar att whitebox som alternativ är billigare och tydligare vid inköp av 

nätverksenheter. Den visar också att en whiteboxlösning med högre prestanda kostar mindre än 

hälften så mycket som en Cisco-enhet. I ett större sammanhang visar denna undersökning 

tecken på att whiteboxlösningar kan förbättra företag både ekonomiskt och prestandamässigt. 
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11. Framtida arbete 

Det finns tre aspekter som kan undersökas för att förbättra samt komplettera undersökningen 

och potentiellt ändra resultatet. Den första är att beställa whiteboxlösningen bestående av hård- 

och mjukvara som undersökningen resulterade i. Genom att framställa en Proof of Concept, 

bestående av whiteboxlösningen, kan tester utföras på denna samt Cisco Nexus 9332PQ. Ett 

test som kan utföras är undersökning av throughput då detta inte går att uppskatta rättvist endast 

via tekniska specifikationer. Beroende på vad dessa tester visar kan resultatet förändras. 

 

Den andra är att priset på whiteboxlösningen eventuellt går att förhandla. Flertalet leverantörer 

av både hård- och mjukvara är öppna för en diskussion direkt mellan säljavdelningarna på 

respektive företag. Det är inte ovanligt att priset sänks om en större upphandling görs. 

 

Den tredje och sista aspekten som kan vara intressant att undersöka är utbildning av personal. 

När man går över från en leverantör till en annan krävs det oftast ny kunskap. Det som skiljer 

sig främst är konfiguration av enheter. Mjukvaran kan ha liknande stöd som Cisco OS men 

kommandon ser olika ut. Dessa kommandon finns oftast dokumenterade på tillverkarens 

hemsida annars finns det tredjeparts hemsidor eller wiki som listar samtliga kommandon. Vi 

har personligen ställts inför liknande scenarion, där syntax ser annorlunda ut, och kan intyga att 

det kan ta upp till några månader att helt ställa om till det nya. Omställningsperioden ser olika 

ut från företag till företag, allt beror på antal anställda samt hur snabbt varje individ kan lära 

sig. En enkät alternativt intervjuer kan utföras på företaget i syfte att uppskatta 

omställningstiden. 
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Bilaga A 

Nedan visar en sammaställning av de hårdvaror som användes i urvalet av hårdvara. 

 
QuantaMesh BMS T5032-LY6 

QuantaMesh BMS T5032-LY6  

Ports 32 QSFP 10/40GbE speed 

Switching capacity 2560 Gbps 

Memory 2 GB + 4 GB DDR3/ECC 

Flash 128 MB 

Storage 8 GB Micro SSD + 32 GB SSD 

CPU Freescale P2020 + Intel ATOM 

Size 44x435x483mm 

 
Arctica 3200xlp 

Arctica 3200xlp  

Ports 32 QSFP 28/40GbE speed 

Switching capacity 2.56 Tbps 

Memory 2 GB  

Flash 4 GB 

Storage unknown 

CPU Intel 1.7GHz, 4 cores, 64-bit 

Size 1.73” x 17.3” x 21.6” (HxWxD) 

 
Arctica 3200xl 

Arctica 3200xlp  

Ports 32 QSFP 40GbE speed 

Switching capacity 2.56 Tbps 

Memory 2 GB  

Flash 1 GB 

Storage unknown 

CPU 800 MHz Dual-Core PowerPC 

Size 1.73’’ (H) x 17.3’’ (W) x 17’’ (D) 

 

Mellanox SN2700 
Mellanox SN2700  

Ports 32 QSFP 40GbE speed 

Switching capacity 6.4Tbps 

Memory  unknown 

Flash unknown 

Storage unknown 

CPU “x86 CPU” 

Size 1.72’’ (43.8mm) H x16.84’’ (427.83mm) W x27’’ (686mm) D 

 
Supermicro SSE-C3632S 

Supermicro SSE-C3632S  

Ports 32 QSFP 100GbE speed 

Switching capacity 3.2Tbps 

Memory 4GB DRAM 

Flash unknown 

Storage 8GB SSD 

CPU Intel Rangeley CPU 

Size (W x D x H): 433.8 x 520 x 44 mm 
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Penguin Arctica 3200C 

Penguin Arctica 3200C  

Ports 32 QSFP 100GbE speed 

Switching capacity 3.2Tbps 

Memory 2GB DRAM 

Flash 4GB NAND flash 

Storage No 

CPU Intel 1.7GHz, 4 cores, 64-bit 

Size 1.73” x 17.3” x 21.6” (H x W x D) 

 
HPE Altoline 6960 

HPE Altoline 6960  

Ports 32 QSFP 100GbE speed 

Switching capacity 3.2Tbps 

Memory 8GB DDR3 SDRAM 

Flash 4GB NAND flash 

Storage 32 GB mSATA 

CPU Intel Rangely C2538 4-core @ 2.4 GHz 

Size (43.84 x 51.50 x 4.4 cm) 

 

Facebook Wedge-100 
Facebook Wedge-100  

Ports 32 QSFP 100GbE speed 

Switching capacity 3.2Tbps 

Memory 8GB DDR3 1600MHz ECC 

Flash No 

Storage 2x SATA 2.0 slots 

CPU COM-E CPU module based on Intel Atom Processor 

 E3800 family 

Size (WxDxH): 44 x 50.7 x 4.4 cm 

 
Delta AG9032v1 

Delta AG9032v1  

Ports 32 QSFP 100GbE speed 

Switching capacity 3.2 Tbps 

Memory 8GB DDR3 

Flash 16MB SPI FLASH 

Storage 128GB mSATA SSD support 

CPU Intel Rangley C2538 

Size (WxDxH): 43.8 x 51.5 x 4.35 cm 

 

Dell S6000-ON 
S6000-ON  

Ports 32st 40GbE QSFP+ 

Switching capacity 2.56 Tbps 

Memory 4 GB 

Size 1 RU, 1.71 x 17.08 x 18.11” 
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Dell S6010-ON 
S6010-ON  

Ports 32st 40GbE QSFP+ 

Switching capacity 2.56 Tbps 

Memory 8 GB  

Size 1 RU, 1.71 x 17.08 x 18.11” 

 
EdgeCore AS6701-32X 

AS6701-32X  

Ports 32st 40GbE QSFP+ 

Switching capacity 2.56 Tbps 

Memory 2 GB  

Flash  8 MB NOR + 2 GB NAND 

Storage 8 GB  

Size 1RU, 1.71 x 17.08 x 18.11” 

 
EdgeCore AS6712-32X 

AS6712-32X  

Ports 32st 40GbE QSFP+ 

Switching capacity 1.28 Tbps 

Memory 8 GB  

Flash  16 MB SPI + 8 GB NAND 

Size 17.26 x 20.28 x 1.71” 

 
HPE Altoline 6941 

Altoline 6941  

Ports 32st 40GbE QSFP+ 

Switching capacity 2.56 Tbps 

Memory 8 GB  

Flash  8 GB 

Size 17.26 x 20.28 x 1.71” 
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Bilaga B 

Det har tillkommit ett flertal olika nätverksoperativsystem som är ”open source”. De flesta 

mjukvaror har stöd för samma protokoll men det finns en viss skillnad beroende på behov och 

tidigare administrativa erfarenheter. En del mjukvaror finns till fasta priser och en del kräver 

förhandling om priset. En skillnad är också leverantörernas supportmöjligheter, vissa tar betalt 

för support och vissa erbjuder gratis support. De mjukvaror som redovisas i denna bilaga är de 

undersökta mjukvaror med stöd för alla kravsatta protokollen. 

PicOS 

Pica8s nätverksoperativsystem PicOS är anpassat för whiteboxswitchar. Det är byggt på en 

omodifierad Debian Linux-kärna. Eftersom det körs som en applikation på en Linux-kärna 

öppnar det upp för användningen av automatiseringsverktyg som Chef, Puppet och Ansible. 

Konfigurationen sker genom CLI eller Linux shell. Det finns ett flertal olika varianter av PicOS 

som i stora drag är uppdelade i lager 2, lager 2-3 och bundle. Lager 2-versionen har enbart stöd 

för lager 2-protokoll och fungerar likt en lager 2-switch. Lager 2-3-versionen har stöd för lager 

2 och 3, vilket liknar en så kallad multilayer switch. Den sista varianten bundle, har stöd för allt 

som lager 2-3-versionen har samt stöd för OpenFlow. 

PicOS har stöd för de flesta protokoll som finns på Cisco NX-OS där Ciscos proprietära 

protokoll är den relevanta skillnaden. Operativsystemet har bland annat stöd för 

routingprotokollen BGP och OSPF samt för VLAN och VXLAN. 

Priset på Pica8s PicOS varierar från 30 euro till 3499 euro beroende till största del på version 

och hastighet på portarna. Pica8 erbjuder också 24/7-support gratis och har inget specifikt 

abonnemang utan det räcker med att ha en av deras produkter för att bli erbjuden support. 

Supporten sker online eller via telefon. 

OcNOS 

OcNOS är ett nätverksoperativsystem anpassat för whitebox switchar. Det är en Linux baserad 

mjukvara som har stöd för alla standard Management Informations bases(MIB) och andra 

standard drift- och managementverktyg. MIB är en databas som används i datakommunikation 

och ofta med syftet administrera en enhet. OcNOS är ett skalbart nätverksoperativssystem 

anpassat för en centraliserad nätverkstopologi. 

OcNOS har stöd för princip alla protokoll som Cisco NX-OS utom de Cisco properitära 

protokollen. Det finns stöd för bland annat BGP, OSPF och RIPv2 samt för VLAN och 

VXLAN. 

Priset för OcNOS är svårt att få reda på via internet då de kräver att man tar kontakt med deras 

återförsäljare och förhandlar fram priser. De varianter som finns ute med priser är en fullständig 

whiteboxlösning med hårdvara. Ipinfusion som är företaget bakom OcNOS erbjuder 24/7 

support för betalande kunder. 

Cumulus Linux 

Cumulus Linux är ett Debian baserat nätverksoperativsystem skapat av Cumulus Networks. 

Debian använder sig av Linux kernel vilket öppnar upp operativsystemet och på så sätt blir det 

flexibelt. Denna flexibilitet kommer i form av 250 olika paket som kan installeras samt att 

operativsystemet är kompatibelt med över 50 olika hårdvaruplattformar från 9 olika 

leverantörer. Dessa olika hårdvaror kommer i en bred skara med diverse uppsättningar av 

portar, formfaktorer och kapacitet. Det finns stöd för över 40000 Debian applikationer för bland 

annat automation, övervakning och analysering. Visst stöd för tredjepartsapplikationer finns. 
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Utöver detta har Cumulus Linux även stöd för vanliga nätverksprotokoll men fokus i detta 

arbeta är OSPF, BGP, VLAN och VXLAN. 

Cumulus Networks har en support plattform som är öppen 24/7 till alla med en aktiv 

prenumeration. En prenumeration av support för Cumulus Linux medföljer vid köp av licens 

och kan bindas till ett, tre eller fem år. Support innefattar en onlinetjänst för support ticket, 

support personal och tillgång till nedladdning och uppdatering av mjukvara. Cumulus Networks 

erbjuder bara köp i form av prenumeration och kostnaden måste förhandlas. 

ConvergedOS 

Aricent ConvergedOS är ett nätverksoperativsystem som är ämnat för öppna hårdvaror samt 

hårdvaror som är kompatibla med Open Computer Project (OCP). Mjukvaran har stöd för upp 

till 32 stycken 100Gb ethernet portar samt en mängd vanliga protokoll samt tjänster. Det 

viktigaste stödet är BGP, OSPF samt VXLAN vilket gjorde denna mjukvara relevant i arbetet. 

Aricent har inte släppt mycket information om sin mjukvara på grund av att den inte helt har 

lanserats på marknaden. 

En supportplan medföljer vid köp av en produkt eller tjänst hos Aricent. Det finns tre olika 

former av supportplaner; Warranty Support, Standard Support Plan och Flexible Support Plan. 

Warranty Support ser olika ut eftersom den är anpassad till kundens behov men som standard 

ingår allt som finns under Standard Support Plan. I Standard Support Plan ingår hjälp via ett 

ticketsystem i form av en Help Desk. Ticketsystemet loggar kundernas ärende samt gör det 

möjligt att följa flödet internt för lättare uppföljning. Kunden kan själv kolla sin ticket och få 

regelbundna uppdateringen gällande ärendet. Utöver hjälp vid problem erbjuds även 

förklarningar, information, guider samt buggfixar. 

Flexible Support Plan öppna upp möjligheten för kunden själv att bestämma vad som ska ingå. 

Detta är baserat på det krav kunden har, prioriteringar samt budget. Detta skräddarsys helt på 

en kund per kund basis och blir på så sätt unikt. 
 

Tabellsammanställning av mjukvara 

För att förtydliga jämförelsen mellan de olika mjukvarorna så presenteras en tabell (Se Tabell 

5) som visar deras stöd för utvalda protokoll och stöd samt kostnad för support och mjukvara. 
 

Tabell 5 - Mjukvarornas stöd för protokoll, support samt kostnad 

Mjukvara PicOS OcNOS Cumulus ConvergedOS 

OSPF Ja Ja Ja Ja 

BGP Ja Ja Ja Ja 

VLAN Ja Ja Ja Ja 

VXLAN Ja Ja Ja Ja 

Support Ja, gratis Ja, gratis Ja, gratis vid 

prenumeration 

Beroende på 

variant av 

support 

Kostnad 4000 dollar Förhandlad Förhandlad 

prenumeration 

Saknas 

information 
 


