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Abstract

Traditional networks are no longer sustainable, lacks in scalability and when more devices
connect to it the process of troubleshooting becomes laborious and time-consuming. In or-
der to reduce the complexity of traditional networks, Cisco developed the concept Software-
defined access (SD-Access) which combines a number of features and protocols to create an
automated solution to make it easier for network technicians. This thesis investigates the
SD-Access concept and compares it to today’s traditional networks to find which solution
is least demanding when it comes to identifying and adjusting a network problem. We use
an example scenario which compares the process of performing troubleshooting in today’s
traditional networks versus the futures SDA networks.

Based on our example scenario, it is shown that troubleshooting in traditional networks
is a labor-intensive process. The troubleshooting will be arduous because the majority of
the work has to occur manually. SD-Access reduces the workload by dynamically locat-
ing the node that causes the problem and provides suggestions to solve the problem. Our
comparison between the two solutions contributes to an increased understanding of how
the troubleshooting process can be enhanced with SD-Access and in which scenario one of
them is preferable to the other.
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Sammanfattning

Traditionella nätverk är inte längre h̊allbara, nätverken brister i skalbarhet och när allt fler
enheter är uppkopplade mot nätverket blir felsökningsprocessen arbetsam och tidskrävande.
För att fr̊ang̊a den komplexitet traditionella nätverk medför utvecklade Cisco konceptet
Software-defined access. SD-Access kombinerar flertalet funktioner och protokoll för att
skapa en automatiserad lösning som underlättar för nätverkstekniker. Syftet med detta
examensarbete är att jämföra felsökningsprocessen i traditionella nätverk och SD-Access,
m̊alet är att ta fram vilken lösning som är minst krävande när det kommer till att identifi-
era och åtgärda ett problem. Genom att utforma ett exempelscenario och jämföra processen
för hur felsökningen genomförs, kan likheter och skillnader mellan de olika implementa-
tionsalternativen sammanställas.

Utifr̊an exempelscenariot framg̊ar det att felsökning i traditionella nätverk är en arbet-
sam uppgift. Felsökningen blir mödosam eftersom merparten av arbetet som krävs för att
identifiera och åtgärda felet sker manuellt. SD-Access minskar arbetsbördan genom att dy-
namiskt lokalisera noden som orsakar problemet och tillhandah̊aller förslag som kan lösa
problemet. Jämförelsen mellan de tv̊a lösningarna bidrar till en ökad först̊aelse kring hur
felsökningsprocessen kan effektiveras med SD-Access och i vilka scenarion ena implemen-
tationsalternativet är att föredra över det andra.
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1 Inledning

Dagens förhöjda krav p̊a nätverk har medfört en ökad komplexitet i nätverken. Allt fler
protokoll har introducerats för att tillfredsställa de krav som önskas av företag s̊asom ökad
säkerhet, mobilitet, moduläritet och prestanda. Däremot har processen som genomförts
vid uppsättning, implementation och felsökning av ett nätverk under en l̊ang tid utförts
p̊a samma sätt. För att fr̊ang̊a det traditionella tillvägag̊angssättet formades konceptet
Software-defined networking som var tänkt att tillfredsställa de krav företagen ställer.
Detta sätt att hantera nätverk utg̊ar fr̊an en central punkt och det är inte längre nödvändigt
att hantera enskilda enheter manuellt. Alla kontrollbeslut som tidigare utförts p̊a nätverk-
senheterna sker istället fr̊an en central kontroller och nätverksenheternas uppgift blir
istället att bara vidarebefordra datapaket. Detta innebär att komplexiteten minskar d̊a
en administratör kan utföra sina handlingar p̊a en central kontroller i nätverket, var-
ifr̊an allt fr̊an konfigurering till felsökning kan utföras. SDN har visat sig fungera b̊ade
p̊a tr̊adbundna s̊aväl som p̊a tr̊adlösa nätverk och har även visat sig kunna effektivisera
dem.[1] [2]

Cisco har byggt vidare p̊a konceptet Software-defined networking och har skapat sin egen
lösning som ska lösa de krav som önskas i campusnätverk. Ciscos lösning heter Software-
defined access (SD-Access) och kombinerar flertalet tekniker och protokoll för att skapa en
automatiserad lösning som styrs via Ciscos Digital Network Architecture Center (DNA-
Center). SD-Access separerar nätverket i tv̊a lager, det övre- och undre lagret. Det undre
lagret är de fysiska enheterna och har de fysiska anslutningarna mellan nätverksenheterna.
Det övre lagret är ett logiskt lager vars tillhörande enheter tunnlar data genom det undre
lagret. Denna separation medför att en migrering till SD-Access fordrar sm̊a förändringar
i det redan befintliga nätverket.

I detta arbete kommer vi att jämföra hur felsökningsprocessen g̊ar till i en kunds nu-
varande nätverkslösning och hur denna skulle förändras vid en migrering till SD-Access.
SD-Access valdes ut av Atea som förklarade att enheter fr̊an Cisco användes mycket ute
hos deras kunder. Cisco är ett känt internationell bolag som har en bred popularitet hos
m̊anga andra företag. Syftet med detta arbete är att ge en djupare först̊aelse kring ämnet
b̊ade teoretiskt och hur det kan tillämpas praktiskt. Kunskapen kring SD-Access och hur
den hanterar dessa parametrar inhämtas fr̊an en litteraturstudie och föreläsningar av Atea.
I och med att denna lösning fortfarande är ny kan detta arbete ge en riktlinje i hur detta
implementationsalternativ kan minska nätverkens komplexitet.
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2 Bakgrund

Ateas kunders nätverk är generellt uppbyggt enligt ett traditionellt tillvägag̊angssätt.
Nätverksdesignen följer grundprinciperna i Ciscos hierarkiska modell som best̊ar av tre
skikt; core, distribution och access, se figur 2. Den hierarkiska strukturen har sin fördel i
att den delar nätverkets komplexitet i mindre best̊andsdelar där varje skikt har specifika
arbetsuppgifter att utföra. [3]

Core Core skiktet är kärnan i nätverket som knyter ihop de övriga skikten
med varandra och sammankopplar campusomr̊aden till ett gemensamt
nätverk. Stora mängder av data kommer att passera detta skikt vilket
innebär att vidarebefordran av data m̊aste ske effektivt för att und-
vika en flaskhalseffekt. Om en s̊adan effekt sker kan det ge negativa
konsekvenser vid överföring av data mellan campusomr̊aden. [3]

Distribution Distribution skiktet är mellan core och access. Som huvudsaklig uppgift
ser skiktet till att förhindra oönskad data att passera mellan skikten.
I distribution skiktet kontrolleras data för att bland annat se vilken
prioritetsklass den tillhör. Data som har högre prioritetsklass vidare-
befordras före data som har lägre prioritetsklass. [3]

Access När en slutanvändare vill ansluta sig till nätverket sker det via ac-
cess skiktet. Access skiktets uppgift är att kontrollera och autentisera
slutanvändare innan de f̊ar tillg̊ang till nätverket. [3]

Figure 2: Uppbyggnad av ett traditionellt nätverk fr̊an en av Ateas kunder, skapad i
draw.io
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Genom att segmentera nätverket till mindre delar formas det logiska zoner som är oberoende
av varandra. Varje nätverksenhet i respektive zon kan fungera självständigt och hanterar
sin huvuduppgift i sin zon. I och med att zonerna är oberoende av varandra kan enheter i
respektive zon enkelt bytas ut och läggas till utan att p̊averka hela nätverket negativt. [3]

2.1 Data-, Kontroll- och Administrationsplanet

Nätverk kategoriseras generellt sätt in i tre plan; data-, kontroll- och administrations-
planet där de olika planen symboliserar olika verksamhetsomr̊aden. Hantering och konfig-
uration av IP-adresser och routingprotokoll genomföras via administrationsplanet genom
fjärranslutning till enheterna. Kontrollplanet ser till att routingprotokollet som imple-
menterades etablerar anslutningar med intilliggande enheter. Utifr̊an den information
som routingprotokollet tillhandah̊aller skapas en Forwarding Information Base (FIB) som
lagrar alla n̊abara routes. Dataplanets Application Specific Integrated Circuit (ASIC)
använder informationen lagrad i FIB för att vidarebefordra data. [4]

2.2 Simple Network Management Protocol

SNMP är ett övervakningsprotokoll som används för att hantera och övervaka nätverk-
senheter och övriga enheter i nätverket. För att göra detta möjligt använder SNMP tv̊a
komponenter, SNMP- manager och agent. Manager -enheten har ansvaret att samla in
information fr̊an agents vilket sker genom att skicka GET -meddelanden till agents som
därefter svarar med ett RESPONSE, vilket inneh̊aller information som finns i nodens
Management Information Base (MIB). MIB är en samling av information som inneh̊aller
bland annat belastning p̊a CPU, kapacitet p̊a minne och överföringshastighet. [5]

De övervakade enheterna kallas för agents vilka kontinuerligt samlar in information om
sitt lokala tillst̊and i MIB. Agents ser till att hämta information fr̊an MIB och vidare-
befordrar informationen till manager. Vid oförutsedda händelser p̊a noden generas ett
TRAP -meddelanden som informerar manager att ett fel har inträffat. [5]

2.3 Syslog

Syslog är ett standardiserat nätverksprotokoll som används för sändning av loggmedde-
landen i ett nätverk. Syslog-meddelanden inneh̊aller en kort beskrivningen om händelsen,
en tidstämpel p̊a när felet uppstod och vilken enhet som drabbades. Varje loggmedde-
lande kan klassificeras i olika prioritetsniv̊aer, lägre niv̊aer indikerar att loggmeddelandet
har högre prioritet och de högre niv̊aerna är lägre prioriterade. Prioritetsniv̊aerna kan
antingen vara förutbestämda eller angivna manuellt av administratören. [6]

2.4 Netflow

Protokollet Netflow, skapad av Cisco, är ett nätverksprotokoll som används för att samla
in och registrera inkommande och utg̊aende datatrafik som passerar en Cisco- router
eller switch som har Netflow aktiverad. Datatrafiken som samlas in fr̊an enheterna kan
användas för att mäta mängden datatrafik som genereras p̊a nätverket och granska data-
trafiken p̊a djupet. Tv̊a viktiga komponenter som Netflow använder sig av är Netflow-
cache och export. Vid inkommande datatrafik skapas en sessions som lagras i Netflow
cache som inneh̊aller sändarens- och mottagarens IP-adress, en beskrivning av inneh̊allet
och ing̊aende samt utg̊aende port. Med hjälp av Netflow export kan informationen vidare-
befordras till tredjepartsprogram för vidare analys. [7]
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2.5 Software-defined networking

Software-defined networking (SDN) är ett koncept som ska underlätta arbetet för nätverk-
stekniker och administratörer att hantera företagsnätverk. Genom att abstrahera bort
delar av funktionaliteten av kontrollplanet i switchar och routrar kan enheterna styras
fr̊an en central kontroller. När förändringar behöver genomföras p̊a nätverket kan dessa
implementeras p̊a centrala kontrollern.

Innan ett paket kan vidarebefordras sker en förfr̊agan till kontrollern för att f̊a den infor-
mation som behövs för att skicka paketet. Eftersom kontrollern har den kompletta kartan
p̊a alla routes vilka lagras i en databas, kan informationen som efterfr̊agas skickas tillbaka
till enheten som gjorde förfr̊agan. Nätverksenheterna behöver inte längre ha en komplett
karta över alla vägar i sin lokala tabell. Deras uppgift blir istället att endast sköta utskick
av data och vid behov av övrig information kan en förfr̊agan göras till kontrollenheten [8].

2.6 Cisco Software-defined access

Software-defined access (SD-Access) är Ciscos utveckling av traditionella campusnätverk,
likt den utveckling SDN gjorde med datacenter. SD-Access kombinerar flertalet tekniker
och protokoll för att skapa en automatiserad lösning som använder Ciscos DNA-Center
till att designa, hantera och applicera regler i nätverket. SD-Access är ämnat att ge ett
automatiserat nätverk som logiskt är separerat i tv̊a lager, det övre och undre lagret.
Syftet är att hantering av nätverket ska ske centralt och vara oberoende av andra verktyg.
[9, p. 1]

2.6.1 Nätverkslagret

Nätverkslagret inneh̊aller tv̊a delskikt, network underlay och fabric overlay. Denna up-
pdelning medför en tydlig separation av ansvarsomr̊aden vilket maximerar varje skikts
kapacitet. Dessa skikt arbetar tillsammans för att f̊a data till och fr̊an de nätverksenheter
som deltar i SD-Access. Figur 3 visualiserar uppdelningen av nätverkslagret och visar att
det endast är logiska uppdelningar. [10]
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Figure 3: Visar de olika skikten underlay & overlay [10]

Network underlay
Network underlay är det underliggande lagret som hanterar de fysiska anslutningarna i ett
existerande eller ett nybyggt nätverk. Network underlay har som uppgift att transportera
data mellan enheterna i det logiska överliggande skiktet overlay och kan byggas upp enligt
tv̊a modeller, custom underlay och automated underlay. [9, p. 3]

Custom underlay
Custom underlay innebär att ett redan befintligt nätverk m̊aste finnas som tillhandah̊aller
full n̊abarhet med Internet Protocol IP mellan enheterna i det överliggande skiktet. För
att detta ska vara möjligt är det enda kravet att det befintliga nätverket har fullständig
n̊abarhet med protokollet IP. Detta medför att det fysiska underlagret inte behöver inte
bytas ut, oavsett om de är fr̊an Cisco eller inte. Problemet är att det underliggande
nätverket m̊aste administreras som tidigare. Om det uppst̊ar problem i detta skikt kan
det p̊averka funktionen av det överliggande skiktet. [10]

Automated underlay
Automated underlay innebär att Ciscos DNA-Center hanterar alla enheter vilket innefat-
tar s̊aväl alla protokoll p̊a kontrollplanet som konfigurationen av enheterna. Fördelen med
denna implementation är att det enda som administratören behöver förse DNA-Center med
är IP-adresser och en enhet som är manuellt konfigurerad som de övriga enheterna au-
tomatiskt hämtar och implementerar, resterande sköter DNA-Center automatiskt. Nack-
delen är att det inte längre är möjligt att anpassa nätverket efter specifika behov eftersom
DNA-Center följer Ciscos designprincip vid konfiguration av enheterna. [10]
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Fabric overlay
Fabric overlay är ett logiskt skikt som virtuellt ansluter de enheter som tillhör det här
lagret genom att tunnla data med hjälp av protokollet Virtual eXtensible Local Area Net-
work (VXLAN). Fabric overlay kommer vara fullkomligt automatiserat oavsett om den
underliggande strukturen använder custom- eller automated underlay. Fabric kan delas
upp i olika skikt vilka är följande: [9, p. 4]

Fabric-Control Fabric-Control Plane använder sig av protokollet Locator/Identifier
Separation Protocol (LISP) som är ett mappningssystem vars uppgift
är att separera enheternas IP-adress och dess nuvarande position. LISP
åstadkommer detta genom att h̊alla koll p̊a till vilken switch eller ac-
cesspunkt en enhet ansluter sig till när den ansluter sig till nätverket.
LISP använder sig av en skalbar routing-arkitektur som separerar End-
point Identifiers (EIDs) som är slutanvändarnas IP-adresser fr̊an Rout-
ing Locators (RLOCs) som är nätverksenheternas IP-adresser. Denna
separation medför att en användare kan flytta runt i nätverket och
ansluta sig till olika switchar och accesspunkter utan att behöva byta
eller förnya sin IP-adress. Anycast Gateway, Virtual Network Extranet
och Fabric Wireless är förbättringar som Cisco har implementerat i
LISP för att det ska fungera optimalt i kombination med SD-Access.
[10] [11]

Fabric-Data Fabric-Data Plane använder sig av protokollet VXLAN för att inkap-
sla data. VXLAN använder sig av en inkapslingsmetod baserat p̊a
IP och UDP som ser till att det inte har n̊agon betydelse vilken un-
derlay nätverket är uppbyggt p̊a. Det enda som är av signifikans är
att underlay kan vidarebefordra IP-baserad trafik. Eftersom VXLAN
inkluderar den ursprungliga lager tv̊a-header och lägger till ett fält
för information om virtual network (VN)-ID och grupp-ID kan b̊ade
lager tv̊a och tre användas. SD-Access har utökat uppbyggnaden av
VXLAN genom att lägga till inneh̊allet security group tags (SGTs) och
kallas VXLAN-GPO. [10][12]

Fabric-Policy Fabric-Policy Plane använder sig primärt av Cisco TrustSec som ap-
plicerar regler p̊a enheter baserat p̊a deras SGT, som är ett unikt ID
vilket innebär att regler nu inte baseras p̊a IP-adresser. Detta medför
att vilket subnät en enhet tillhör inte har n̊agon betydelse för vilka
regler som appliceras p̊a enheten. [10]

2.6.2 Administrationsplanet

Nätverksteknikern som använder sig av SD-Access kommer komma i kontakt med DNA-
Center som är ett grafiskt användargränssnitt som bidrar med verktyg för att hantera
nätverket. DNA-Center abstraherar bort komplexiteten genom att tillhandah̊alla alla
funktioner grafiskt vilket medför att nätverksteknikern inte behöver konfigurerar enskilda
enheter. Nätverksteknikern behöver inte heller känna till de underliggande protokollen
vilka sköter kommunikationen d̊a DNA-Center tillhandah̊aller allt detta automatiskt. [10]

DNA-Center är uppdelat i fyra kategorier: Design, Policy, Provision och Assurance vilka
har skilda uppgifter och är ytterligare uppdelade i mindre delar.

6
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Design tillhandah̊aller verktyg för att designa nätverket. Verktygen används för att sätta
upp de geografiska platserna företaget befinner sig p̊a. Därefter byggs byggnaderna upp
och olika v̊aningar anges. Byggnaderna associeras därefter med unika plats-IDn. Nätverk-
stjänster som t.ex. DNS och DHCP implementeras här men även hantering, uppdatering
och installation av nätverksenheternas operativsystem hanteras härifr̊an. [10]

Policy tillhandah̊aller alla verktyg som är nödvändiga för att definiera de regler nätverket
behöver. Verktygen används bland annat för att definiera SGT:er och regler. Reglerna
baseras p̊a SGT:er istället för IP-adresser vilka t.ex. används för att definiera vilka som
f̊ar kommunicera med varandra. [10]

Provision tillhandah̊aller alla verktyg som är nödvändiga för att implementera nätverket.
Verktygen används för att tilldela enheter plats-IDn och tillhandah̊allande av det under-
liggande lagrets konfiguration. Olika fabic-domäner anges och enheter som ska tillhöra
fabric blir tilldelade deras roller. Här definieras även vilken autentiseringstyp användare
ska använda för att ansluta till nätverket, statiskt eller dynamiskt. [10]

Assurance tillhandah̊aller alla verktyg som behövs för att hantera nätverket och förklaras
djupg̊aende i nästkommande avsnitt.

2.6.3 Assurance

Ciscos Software-Defined Access använder sig av en funktion som Cisco namngav Assur-
ance, vilken har till uppgift att samla in data fr̊an nätverket p̊a flertalet sätt. Telemetri
är ett av dem och samlar in data fr̊an klienter, applikationer, nätverksenheter men även
av andra system som är anslutna till nätverket t.ex. Cisco ISE, IT service management
(ITSM) och IP address management (IPAM). Insamlingen sker via bland annat SNMP,
Netflow, syslog-meddelanden och data som kan tas fram med show-kommandon via ter-
minalen. Genom att proaktivt kontrollera tillst̊and som t.ex. hur l̊ang tid det tar för en
klient att erh̊alla en IP-adress och om viktiga tjänster som exempelvis DHCP, DNS och
AAA är aktiva och stabila g̊ar det att identifiera problem i nätverket. Assurnace kan även
använda sig av accesspunkter som stödjer Flex Radio Assignment (FRA) för att konvert-
era deras antenn till att hamna i sensor mode där det är möjligt att använda sensorerna
till att samla in data för att sedan skicka det till DNA-Center för analys. [13]

Assurance använder sig av konceptet health som innebär att Assurnace tilldelar poäng
för att indikera hur nätverket fungerar. Dessa poäng baseras bland annat p̊a Key Pre-
formance Indicatiors (KPIs) som är definierade mätpunkter som kan kontrollera tillst̊and
p̊a anslutningar, portar, CPU-användning med mera. Även om KPIs är en viktig del i
rapporteringen ger de endast specifika data, health är ämnat att ge en bredare bild över
det som är viktigast och angripbart för att ha möjligheten att åtgärda ett potentiellt prob-
lem innan det uppst̊ar. Poängen tilldelas enskilda enheter däribland klienter där det g̊ar
att verifiera om klienterna m̊ar bra eller inte och utefter behov göra en djupare analys.
Poängen tilldelas även till delar av ett helt nätverk där det g̊ar att se hur core, distrubution,
access eller det tr̊adlösa nätverket m̊ar. [13]
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Path trace
Assurance har funktionaliteten path trace vilken kan utföras mellan tv̊a noder i nätverket.
Noderna kan vara antingen tv̊a klienter och/eller lager 3-enheter. Vid en path trace visas
följande parametrar om vägen mellan noderna: [14]

QoS-statistik När en path trace utförs samlar den in QoS-statistik för att in-
formera hur QoS-policyerna fungerar. Genom att kontrollera vilken
effekt QoS-policyerna har p̊a trafiken kan åtgärder vidtas i de fall
d̊a det anses nödvändigt. I bilaga A visas vilken information som
samlas in. [14]

Enhetsstatistik När en path trace utförs och denna funktion inkluderas, kommer
den samla in information om varje enhet mellan utg̊angspunkten
och destinationen. Informationen som hämtas vid varje enhet är
CPU- och minnesanvändningen med mera, se bilaga B. [14]

Port-statistik När en path trace utförs och denna funktion inkluderas, samlar den
in information om hur de portar paketen traverserar fungerar. De
parametrar som samlas in är bland annat status p̊a portar, infor-
mation om kön p̊a portar, bithastigheten med mera, se bilaga C.
[14]

Prestandastatistik Skulle denna funktion inkluderas i en path trace kommer DNA-
Center automatiskt konfigurera de enheter som traverseras med en
flödesövervakningskonfiguration, se bilaga D. Denna konfiguration
tas sedan bort när den inte längre behövs. Den information den
samlar upp är bland annat paketförlust, jitter, B/s, och värdet p̊a
TTL. [14]

All denna information sammanställs grafiskt i DNA-Center där det framg̊ar vad som or-
sakar problemet [14].

Nätverkets hälsa
Nätverkets hälsa visas i tre huvudvyer där DNA-Center visar en geografisk överblick över
nätverket eller topologin där det g̊ar att se de olika geografiska platserna företaget befinner
sig p̊a samt tillst̊andet p̊a nätverket. Det g̊ar även att se ett sammanslaget resultat p̊a
alla nätverk för alla platser och domäner. Poängen delas upp i core, distribution, access
och tr̊adlöst. Vidare visas hur hälsan av de enheter som ing̊ar i fabric är, som exempelvis
kontrollplansnoden. [13]

Fabrics hälsa

• Systemhälsa: H̊aller koll p̊a mätdata s̊asom CPU- och minnesanvändning för de
enheter som ing̊ar i fabric. [13]

• Dataplanet: H̊aller koll p̊a mätdata s̊asom länkstatus, länkfel och RF-relaterad
information för de tr̊adlösa nätverken. Det åstadkoms genom att använda IP SLA
som proaktivt genererar signaler b̊ade i det under- och överliggande lagret för att
upptäcka fel. Den använder sig även av path-trace-funktionaliteten för att hitta
ytterligare information. [13]
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• Kontrollplanet: H̊aller koll p̊a mätdata tillhörande anslutningen och n̊abarheten
till kontrollplansnoden. Ger även insikt i b̊ade det under- och överliggande lagrens
kontrollplan där den kontrollerar n̊abarheten, responstiden och validerar konfigura-
tionen p̊a enheter för att hitta saker som kan leda till problem. [13]

• Enhetsinsikt: Övervakar individuella enheters resurser som CPU, minne, temper-
atur, fläktar, Power over Ethernet (PoE) och Ternary CAM (TCAM). Övervaknin-
gen medför att den kan förutsp̊a trender och förhindra fel fr̊an att uppst̊a. [13]

Klienternas hälsa
Assurance har en klientsida där det g̊ar att se hur l̊ang tid det tar för klienten att ansluta
sig till nätverket, inkluderat autentisering och erh̊allande av IP-adress. Den mäter anslut-
ningskvalitén p̊a b̊ade de tr̊adlösa och tr̊adbundna klienterna och h̊aller koll p̊a vilket
operativsystem de använder sig av. [13]

Nätverkstekniker kan söka efter en klients namn för att sedan dubbel-klicka sig in p̊a
den specifika användaren. Användarspecifik information visas d̊a i det Cisco kallar Client
360 view som ger en summerad vy över klientens hälsopoäng och problem. För tr̊adlösa
användare visas vilken accesspunkt klienten är ansluten till, vilken switch som är next-hop
och vilken WLC klienten är associerad med. [13]

Klientens tidslinje tillhandah̊aller en visuell bild i vad klienten upplevt för historiska prob-
lem. Detta gör att tekniker inte behöver återskapa de scenariot som skapade problemet
utan kan kolla i dessa loggar för att identifiera problemet. Exempelvis g̊ar det att se
varför en klient hade en l̊angsam hastighet för tre dagar sedan. Assurance visar även RF-
relaterade KPI:er för att bedöma klienternas upplevelse p̊a det tr̊adlösa nätverket. Dessa
presenteras i grafer där t.ex. Received Signal Strength Indicator (RSSI), Signal-to-Noise
Ratio (SNR) och datatakt visas över ett tidsintervall. [13]

2.7 Relaterade arbeten

Oss veterligen finns det för närvarande inga godtyckliga arbeten som är relaterad till v̊art
arbete. Anledningen till detta är att den valda tekniken är än idag ny, vilket gör att det
blir sv̊art att relatera v̊art arbete till tidigare arbeten som tillhör samma ämnesomr̊ade.
Närmaste relaterade arbetet är fr̊an studien [15] som förklarar att felsökning i dagens
nätverk är tidskrävande och att det kräver en viss färdighet för att diagnostisera ett prob-
lem i traditionella nätverk. Att överg̊a till SDN medför att det blir enklare att identifiera
vad som orsakar problemet genom att logiskt separera nätverket i olika lager. När prob-
lemet behöver identifieras g̊ar det p̊a s̊a sätt att abstrahera bort det som inte är relevant
och endast fokusera p̊a lagret som orsakar problemet. I studien beskriver de hur SDN
identifierar ett problem genom att beskriva hur de olika lagren integrerar med varandra i
ett flödesdiagram.

Likt detta arbete kommer även vi att studera felsökningsprocessen, däremot inte i SDN
utan i SD-Access. Det v̊art arbete kan bidra med är att visa en annan lösning som även
den bidrar till en enklare felsökning.
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3 Problemformulering

Dagens organisationer har betydligt fler enheter som behöver kopplas upp mot nätver-
ket vilka kan vara allt fr̊an skrivare till mobiltelefoner, datorer och vardagsförem̊al som
hush̊allsapparater [16]. För att underh̊alla alla enheter behövs ett väldesignat nätverk
som är skalbart och ska kunna modifieras efter nya behov. Eftersom fler enheter behöver
tillg̊ang till nätverket skapar det en komplex miljö för nätverkstekniker. Skulle fel i nätver-
ket inträffa är det sv̊art att identifiera var i nätverket felet uppstod. Processen som
genomförs för att identifiera felet är tidskrävande och kan skapa en arbetsam process för
nätverkstekniker. Driftstopp kan medföra stora kostnader för företaget och kan p̊averka
arbetsmiljön för de anställda. Om en enhet i nätverket inte längre behöver användas eller
är för̊aldrad behöver den p̊a ett effektivt sätt tas bort eller ersättas. För att lösa komplex-
itetsproblemet har Cisco tagit fram en egen lösning, Software-Defined Access. Genom att
jämföra traditionella nätverk med SD-Access kan vi f̊a en bättre först̊aelse kring hur de
löser de olika problemen som kan uppst̊a. Det vi kommer undersöka är den administrativa
delen, hur hanteringen sker vid ett fel i nätverket.

Administration
Administration av ett nätverk innefattar bland annat konfiguration, felsökning och över-
vakning som är viktiga delar i ett funktionellt nätverk. När m̊anga enheter behöver admin-
istreras kan det uppst̊a en arbetsam process som inte är h̊allbar p̊a l̊ang sikt. Felsökning
är den del vi kommer undersöka närmare, fr̊an att identifiera det som orsakar felet till att
åtgärda det.

Ett traditionellt tillvägag̊angssätt används för att symbolisera hur ett nätverk generellt
fungerar och SD-Access symboliserar framtida tillvägag̊angssätt. Att göra en jämförelse
av dessa skapar en uppfattning om likheter och skillnader samt om det leder till det bättre
eller sämre. I och med att Cisco har ett stort inflytande p̊a marknaden anser vi att en
jämförelse med SD-Access medför ett mer givande resultat, istället för att välja ett företag
som inte har ett lika stort inflytande [17]. Vi kommer begränsa arbetet genom att endast
jämföra felsökningsprocessen i en specifik topologi, som tillhandahölls av Atea.

De fr̊agor vi har om m̊al att besvara är följande:

• I vilket tillvägag̊angssätt är felsökningsprocessen minst krävande?

– I vilket tillvägag̊angssätt är identifieringen av felet minst krävande?

– I vilket tillvägag̊angssätt är åtgärdande av felet minst krävande?
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4 Metod

Vi har utfört en jämförande studie mellan Ciscos SD-Access och ett traditionellt nätverk,
där vi jämför felsökningsprocessen. Uppsatser och annan relaterad forskning användes för
att skapa en generell litteraturrecension och företagens dokumentation användes för att ta
del av tekniska detaljer. Ateas personal har bidragit med föreläsningar vilka var menade
att förse oss med kompletterande information. Framtagning av relaterade forskningar
gjordes genom sökningar i Google Scholar. De tekniska dokumentationerna för SD-Access
togs fram via Ciscos officiella hemsida. De nyckelord som användes vid sökning av tekniska
manualer och relaterade forskning var:

Google Scholar Software-Defined Network administration, SDN troubleshooting, SD-
Access, Cisco SD-Access.

Ciscos hemsida Software-Defined Access.

Sökningarna efter SD-Access och Cisco SD-Access genererade ca 2000 träffar och sökning
p̊a Software-defined network administration generade ca 18900 träffar. Därefter sorterades
dessa utifr̊an deras titel där sju av dem var relevanta. Vi läste igenom sammanfattningen
i de valda artiklarna och valde bort de som inte innehöll meningsfull information, efter
detta återstod endast en artikel vilken användes som relaterat arbete.

Eftersom Ciscos SD-Access är ett nytt koncept fanns det inget sätt att implementera
det, varken i en simuleringsmiljö eller fysiskt. Av den anledningen utfördes en omfattande
litterär jämförande studie. Topologin som användes vid jämförelsen är en generell topologi
över Ateas kunders nätverksuppbyggnad, se figur 2. Parametrarna togs fram p̊a följande
vis:

Administration Jämförelse över hur l̊ang tid det tar att identifiera och åtgärda ett
fel i nätverket. Vi använde en modell för felsökning som delades in
i tv̊a delar, identifiera- och åtgärda problemet. Modellen inneh̊aller
följande:

Identifiera 1. Inhämtning av information.

2. Verifiera problemet.

3. Ta fram potentiella lösningar till problemet.

Åtgärda 1. Implementera lösningar som åtgärdar problemet.

2. Utföra nödvändiga tester.
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5 Exempelscenario

Figure 4: Uppbyggnad av ett traditionellt nätverk fr̊an en av Ateas kunder, skapad i
draw.io

I denna studie har vi använt ett exempelscenario som utg̊ar ifr̊an en verklighetsbaserad
händelse i ett nätverk som använder sig av nätverkstopologin, presenterad i figur 4. I
exempelscenariot har nätverket drabbats av en flaskhalseffekt p̊a grund av att en enhet i
nätverket har en port som har fel inställning. Den underliggande orsaken är att enheten har
en port inställd p̊a half-duplex som egentligen ska ha full-duplex. Den existerande inställ-
ningen matchar inte med de resterande noderna i nätverket vilket orsakar l̊angsamheten i
nätverket. De vanliga stegen som används för att åtgärda detta problem beskrivs utifr̊an
detta scenario.

En användare fr̊an huvudkontoret ringer in och meddelar att anslutningen till Internet
är l̊angsamt och att telefonsamtal över Internet har l̊anga fördröjningar. Vidare följer en
beskrivning p̊a hur en tekniker kan g̊a tillväga för att lösa problemet i ett traditionellt
nätverk och i SD-Access.

5.1 Traditionellt nätverk

När ett fel i nätverket inträffar är första steget att identifiera vad som orsakade problemet.
Detta görs antingen manuellt via terminalen genom att successivt ansluta sig till vardera
enheten eller genom att förlita sig p̊a övervakningsprogram som kan lokalisera problemet.
Sker felsökningen via terminalen kräver det att nätverksteknikern har en uppfattning om
vilka enheter som möjligen orsakar problemet d̊a det inte är gynnsamt att slumpmässigt
välja en enhet. Utförs felsökningen via ett övervakningsprogram kan loggarna fr̊an syste-
men användas för att identifiera larmets härröra, som därefter används som utg̊angspunkt
vid felsökning. Antingen har problemet identifierats och kan verifieras eller är ytterli-
gare steg nödvändiga innan problemet kan verifieras. Efter att ha verifierat problemet
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genomförs en analys p̊a vad som orsakade problemet för att därefter kunna ta fram poten-
tiella lösningar som löser problemet. När lösningsförslagen har fastställts kan lösningarna
implementeras. En implementation som åtgärdar problemet görs manuellt via konsolen
och därefter kan nödvändiga tester utföras för att verifiera att problemet är löst. Tester
som utförs görs antingen manuellt direkt p̊a enheten eller fr̊an ett externt system som kan
utföra tester med liknande beteende som det som orsakade felet.

5.1.1 Lösning i ett traditionellt nätverk

Nätverksteknikern ansluter sig till enheten som användaren är ansluten till och utför di-
verse kommandon för att identifiera felet, som presenterades i avsnitt fem. Första steget
är att verifiera om datorn har rätt inställningar, vilket görs genom att verifiera om datorn
har en giltig IP-adress för domänen datorn är placerad i. Om dynamisk adressering är
ig̊ang och inte skulle fungera tilldelas en ogiltig IP-adress. I detta scenario fungerar den
dynamiska adresseringen och datorn f̊ar en giltig IP-adress.

Nästa steg är att verifiera om Default-Gateway är n̊abar. Detta görs genom att testa
kommunikationen mot sin Default-Gateway. Om kommunikationen lyckades konfirmeras
att det inte finns n̊agra kommunikationsfel mellan distributions- och accesslagret. Om
kommunikationen misslyckades behöver nätverksteknikern titta djupare i den existerande
implementationen p̊a enheterna i distributions- och accesslagret. Om inga kommunika-
tionsfel hittades mellan de tv̊a zonerna g̊ar det att fastställa att kommunikationen fungerar
internt och felsökningsprocessen kan därmed fortsätta.

Nästa steg i felsökningsprocessen är att testa kommunikationen mellan enheten och In-
ternet. För att testa kommunikationen används samma metod som tidigare. Genom att
utföra testet mot en av de öppna DNS-servrarna ute p̊a Internet kan nätverksteknikern
identifiera om kommunikationen misslyckas eller lyckas mellan core- och distributionsla-
gret. Om kommunikationen sker felfritt är det med stor sannolikhet att det interna nätver-
ket p̊averkas av ett internt fel. Om kommunikationen misslyckades mellan noderna behöver
förbindelserna mellan core- och distributionslagret undersökas för att kunna g̊a vidare i
felsökningsprocessen.

Om testerna utfördes utan n̊agra hinder g̊ar det att fastställa att kommunikationen fungerar
som den ska mellan accesslagret och Internet. Nätverksteknikern kan nu försöka identifiera
felet p̊a en djupare niv̊a i interna nätverket. För att kunna identifiera problemet som or-
sakar l̊angsamheten p̊a nätverket finns det tv̊a alternativ att välja mellan, den första är att
antingen felsöka allting manuellt genom att titta p̊a mängden datatrafik som traverserar
igenom nätverksenheterna och därefter ta fram en potentiell lösning. Alternativ tv̊a är
att ta hjälp av ett övervakningsprogram för att p̊askynda felsökningsprocessen. Med över-
vakningsprogrammet kan loggar och statistik användas som ett komplement för att f̊a en
uppfattning om vad som har orsakat problemet.

Väljer nätverksteknikern att felsöka allting manuellt m̊aste vardera enheten traverseras
och respektive port m̊aste undersökas för att avgöra om porten har rätt duplex -inställ-
ning. När nätverksteknikern har identifierat enheten som orsakar problemet kan detta
åtgärdas genom att utföra diverse kommandon i konsolen. Oftast sker felsökningen med
hjälp övervakningsprogram för att snabbare identifiera enheten och för att lättare isolera
problemet till endast en zon. När enheten har identifierats kan nätverksteknikern utarbeta
potentiella lösningar vilket i detta fall är att ändra duplex -inställningen p̊a den felkonfig-
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urerade porten. Lösningen som implementeras m̊aste därefter testas för att verifiera om
felet återst̊ar eller har åtgärdats. Testerna som utförs är att l̊ata nätverket vara aktivt
under ett visst tidsintervall. Syftet är att all data som transporteras över nätverket ska
samlas in för att sedan jämföras med ett tidigare basflöde innan problemet uppstod. Anser
nätverksteknikern att basflödet är normalt behöver inga fler felsökningar utföras. I ett fall
där nätverksteknikern inte anser att basflödet är normalt m̊aste nya potentiella lösningar
verkställas.

Figure 5: Visar flödestabell för felsökning av duplex mismatch, skapad i draw.io

Kommandon för felsökning

• För att verifiera om det finns en default-gateway och en IP-adress som är giltiga p̊a
användarens dator används kommandot ipconfig /all.

• För att testa kommunikationen mellan noderna i nätverket används tv̊a kommandon:
Ping användas för att kontrollera vilka noder som är n̊abara. Tracert används för
att se vilka noder som besöks innan paketet n̊ar destinationen.

• För att f̊a en översikt p̊a existerande implementation p̊a nätverksenheterna används
kommandot show running-config

• Varje port kan verifieras enskilt genom att använda kommandot show interfaces x
där x är en specifik port.
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• När den felkonfigurerade porten är hittad används kommandot duplex full för att
åtgärda felet.

• Varje nätverksenhet kan fjärrstyras via SSH som är en säker fjärranslutning. Kom-
mandot för fjärranslutning är ssh -l (användarnamn) (destinations IP-adress).

5.2 Software-defined Access

SD-access använder sig av funktionen Assurance som samlar in information om alla
nätverksenheter och klienter i nätverket. Insamlingen sker bland annat via de befintliga
protokollen SMNP, Syslog och Netflow för att hämta information fr̊an dataplanet och kon-
trollplanet som därefter sammanställs till ett hälsopoäng som indikerar enhetens status.
Syftet med hälsopoängen är att ge en bredare bild över det som är viktigt och angripbart
för att ha möjligheten att åtgärda ett potentiellt problem innan det uppst̊ar. [13]

5.2.1 Lösning i Software-Defined Access

För att lösa problemet som presenterades i avsnitt fem med SD-Access behöver nätverk-
steknikern inte fjärransluta till vardera enhet och utföra felsökningskommandon för att
identifiera om felet orsakats av den enheten. Istället sker felsökning via DNA-Center som
har alla nödvändiga verktyg för att lokalisera noden som orsakar problemet i nätverket.
Verktyget kallas för Assurance som nätverksteknikern f̊ar tillg̊ang till genom att logga in
p̊a DNA-Center.

Vid lyckad inloggning möts nätverksteknikern av en överblick över de olika geografiska
platserna där företaget befinner sig. P̊a varje plats där företaget befinner sig syns ett
sammanslaget hälsotillst̊and över alla noder som befinner sig p̊a den platsen. Nätverk-
steknikern navigerar till platsen där felet uppkommit och f̊ar d̊a en mer detaljerad inblick
som sammanfattar hälsotillst̊andet för platsen. Där visas ett separat hälsotillst̊and för
nätverket och klienterna, nätverksteknikern ser d̊a direkt om felet befinner sig i nätverket
eller hos en klient. Därefter f̊ar nätverksteknikern en lista p̊a de högst prioriterade proble-
men. Nätverksteknikern klickar p̊a den problembeskrivning som stämmer bäst överens och
f̊ar en mer detaljerad beskrivning. Beskrivningen av problemet är uppdelade i olika fält:
första fältet är uppdelat i tv̊a mindre delar, beskrivning och p̊averkan. Beskrivnin-
gen inneh̊aller information om problemet. Under p̊averkan finns det en summering av
antalet byggnader och klienter som har p̊averkats av problemet. I det andra fältet exis-
terar ett diagram där det framg̊ar vilken åverkan problemet har haft. Det tredje fältet
rekommenderade åtgärder visar en lista över åtgärder som Assurance anser kan lösa
problemet. Nätverksteknikern granskar inneh̊allet i beskrivningen och f̊ar d̊a reda p̊a att
det är half-duplex som orsakar problemet och väljer därefter, utifr̊an listan som visas, en
åtgärd som löser problemet.

För att verifiera att den valda åtgärden har löst problemet kan nätverksteknikern nav-
igera till Network health som visar en summering av nätverkets hälsotillst̊and. Nätverk-
steknikern kan, genom att avvakta under en kortare tid, därmed kontrollera om åtgärden
haft önskad effekt.
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Steg för felsökningen

• Nätverksteknikern väljer en valfri webbläsare som används för att ansluta sig mot
DNA-Center. Innan åtkomst m̊aste nätverksteknikern autentisera sig och vid lyckad
inloggning är det möjligt att välja verktyget Assurance.

• Navigera till den geografiska platsen där problemet uppst̊att för f̊a en mer detaljerad
beskrivning av problemet.

• Kolla om felet ligger hos klienterna eller nätverket genom att kolla vilken utav dem
som har den lägre hälsopoängen och klicka p̊a den.

• Kontrollera om problemet finns i listan av högprioriterade problem. Klicka p̊a prob-
lemet som troligen orsakar problemet.

• Kontrollera vad det är för fel och verifiera hur m̊anga noder som har blivit p̊averkade.

• För att åtgärda problemet kontrollera vad Assurance föresl̊ar och välj det som anses
passande.

6 Resultat

Med exempelscenariot som utg̊angspunkt kan en jämförelse av skillnaderna i felsökn-
ingsprocessen mellan ett traditionellt nätverk och SD-Access genomföras.

6.1 Likheter och skillnader

Genom att jämföra likheter och skillnader är det möjligt att utvärdera vilken lösning som
är mest effektiv. De likheter och skillnaderna mellan hur felsökningsprocessen sker i ett
traditionellt nätverk och SD-Access presenteras i de kommande avsnitten.

6.1.1 Likheter

I traditionella nätverk och SD-Access är den grundläggande felsökningsprocessen som
genomg̊as densamma. Det m̊aste finnas en problembeskrivning som rapporteras av en
användare eller av ett larmande övervakningsprogram. Därefter m̊aste information ang̊aende
problemet inhämtas och analyseras för att underlätta lokaliseringen av problemets ur-
sprung, därefter är det möjligt att utarbeta lösningsförslag. De lösningar som imple-
menteras m̊aste genomg̊a tester för att sedan kunna bedöma om lösningen har åtgärdat
problemet. Om lösningsförslaget inte åtgärdade problemet, återupprepas denna process.

De underliggande nätverksprotokollen som används i b̊ade SD-Access och traditionella
nätverk är övervakningsprotokoll som t.ex. SNMP, Syslog och Netflow. Det innebär
att utifr̊an exempelscenariot kommer b̊ada tillvägag̊angssätten komma fram till samma
lösning, vilket är att ändra duplex-inställning p̊a den port som är felkonfigurerad.

6.1.2 Skillnader

I traditionella nätverk används externa övervakningsprogram för att göra det möjligt att
övervaka hälsotillst̊andet p̊a noderna i nätverket. I SD-Access behövs inga externa över-
vakningsprogram användas d̊a det redan finns inbyggt. All övervakning sker istället via
en central kontroller som nätverksteknikern kommer åt via användargränssnittet DNA-
Center. Det gör att nätverksteknikern inte längre behöver förlita sig p̊a tredjepartsprogram
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för att övervaka nätverket. Att ha allt samlat p̊a ett ställe innebär att det inte längre är
nödvändigt att byta mellan tredjepartsprogram för att införskaffa tillräckligt med infor-
mation om problemet.

Inte heller m̊aste vardera nod besökas för att identifiera vilken enhet som orsakat prob-
lemet. Eftersom all information är samlad i DNA-Center och sammanställs grafiskt f̊ar
nätverksteknikern en överblick över nätverket och vilka enheter som tilldelats ett lägre
hälsopoäng. I traditionella nätverk används övervakningsprogram som ett komplement för
att identifiera noden som orsakar felet, därefter implementeras lösningsförslagen manuellt
via terminalen. I SD-Access sker det istället via användargränssnittet som, med ett lägre
hälsopoäng, antyder vilken nod som orsakar problemet och erbjuder lösningsförslag där
nätverksteknikern väljer den mest lämpade lösningen. Att identifiera felet underlättas och
är inte lika tidskrävande som i traditionella nätverk.

Processen som används för att upptäcka fel i ett traditionellt nätverk kan leda till en
arbetsam process som är tidskrävande för nätverksteknikern som utför arbetet. Detta
p̊a grund av att ju fler noder som existerar i nätverket desto fler noder behöver nätverk-
steknikern granska, även d̊a problemet i sig inte är sv̊art att fixa. Traditionella nätverk
kräver även att nätverksteknikern som felsöker nätverket, besitter en helhetsförst̊aelse över
hur nätverket är uppbyggt och har relativt avancerade kunskaper för att felsökningspro-
cessen ska vara effektiv och smidig.

6.1.3 Sammanställande tabell

De likheter och skillnader mellan traditionella nätverk och SD-Access är sammanställd i
tabell 1.

Parameter SD-Access Traditionella
nätverk

Problembeskrivning Måste finnas Måste finnas

Central administration DNA-Center Nej

Kunskapsniv̊a Grundläggande Avancerad

Lösningsförslag Automatiskt Manuellt

Felsökningens skalbarhet Obegränsad Begränsad

Övervakningsprotokoll Inbyggt Tredjepartsprogram

Externa övervakningsprogram Nej Ja

Användarvänligt Ja Nej

Table 1: Jämförelsetabell, SD-Access och traditionellt nätverk
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7 Diskussion

När traditionella nätverket växer och allt fler noder ansluter sig mot nätverket formas en
miljö som är komplex och sv̊ar att underh̊alla, det blir inte längre h̊allbart. Nätverket
brister i skalbarhet och det är inte en l̊angsiktig lösning för framtida förändringar. B̊ade
att identifiera och åtgärda fel kan resultera i en arbetsam process. Identifieringen kan
kräva en kombination av olika övervakningsprogram och ett mödosamt manuellt arbete
för nätverksteknikern och att åtgärda fel kan variera kraftigt i komplexitet.

Likt det relaterade arbetet [15] har även vi kommit fram till att traditionella nätverk
brister när det kommer till skalbarhet, i förh̊allande till felsökning. Det bidrar till en
komplex miljö som är utmanande för nätverkstekniker vilket gör att det blir sv̊art att
underh̊alla nätverket. Utifr̊an v̊art exempelscenario framg̊ar det tydligt att felsökningen
är en tidskrävande process och gör det sv̊art att åtgärda felet även d̊a felet i sig inte är
sv̊art att åtgärda.

Att migrera fr̊an traditionella nätverk till SD-Access är en l̊angsiktig lösning för b̊ade
sm̊a och stora företag. Nätverket blir enklare att underh̊alla och är inte lika känsligt
vid behov av förändring i nätverket, vid tillägg eller borttagning av nätverksenheter.
Det är inte längre ett krav att besitta avancerade kunskaper kring nätverks uppbyg-
gnad eftersom DNA-Center tillhandah̊aller nödvändiga verktyg för felsökning. Nätverk-
steknikern behöver inte ha först̊aelse kring hur de underliggande protokollerna som DNA-
Center använder sig av fungerar för att använda programvaran. Det som krävs är en
grundläggande först̊aelse kring nätverkskommunikation och hur man navigerar i DNA-
Center. Det ger möjligheten till att fler nätverkstekniker kan felsöka problemet utan att
behöva besitta tidigare erfarenhet. Detta för att DNA-Center erbjuder förslag över vad
den anser är de mest passande åtgärderna.

Å andra sidan anser vi att SD-Access inte tillför n̊agra administrativa vinster i sm̊a nätverk
d̊a felsökningsprocessen, med f̊a noder i nätverket, inte är lika krävande i jämförelse med i
större nätverk. Har företaget ett litet nätverk som inte beräknas växa kan en migrera fr̊an
ett traditionellt nätverk till SD-Access i värsta fall leda till att migreringsprocessen blir
mer komplext än att underh̊alla det nuvarande nätverket. Det kan ocks̊a medföra onödiga
utgifter under processen.

I v̊ar studie har vi därmed uppn̊att syftet och m̊alet med studien. Det studien syftade till
att ta fram var en jämförelse i hur en identifierar och åtgärdar fel i traditionella nätverk
och SD-Access. Utifr̊an jämförelsen kan man ta fram vilken som är effektivast.

7.1 Etiska aspekter

Att godkänna ett automatiskt förslag till åtgärd kräver tillit till Ciscos programvara.
Eftersom SD-Access tar fram lösningsförslag finns det en risk att företag inte anser att
kompetenta nätverkstekniker behövs i samma utsträckning längre, vilket kan leda till
att de anställer folk som inte har den kompetens som krävs. Även d̊a DNA-Center till-
handah̊aller lösningsförslag till problem i nätverket är det viktigt att nätverksteknikern
besitter kunskaper för att konstatera om förslaget passar för att lösa problemet eller inte.
Det är även viktigt d̊a det finns en risk att nätverksteknikern väljer en lösning som inte
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löser problemet utan skapar andra problem. Det finns även en risk att nätverksteknikern
väljer ett förslag som löser det befintliga problemet men som skapar andra d̊a lösningen
ändrar p̊a en inställning som p̊averkar andra funktioner vilka är beroende av den tidi-
gare inställningen för att fungera. Därav är det viktigt att nätverksteknikern besitter
kunskaper vilka är tillräckliga för att bedöma om förslaget i fr̊aga löser problemet p̊a ett
tillfredsställande sätt.

8 Slutsats

I denna studie gjordes en jämförelse mellan hur felsökningsprocessen genomförs i tradi-
tionella nätverk och SD-Access. Det som granskades i felsökningsprocessen var hur fel
identifieras och hur de åtgärdas, för att f̊a fram vilket alternativ som är minst krävande.

Studien visade att det traditionella tillvägag̊angssättet skapar en arbetsam process b̊ade
d̊a fel ska identifieras och åtgärdas. Traditionella nätverk blir dessutom mer komplexa att
felsöka när fler nätverksenheter existerar i nätverket. Vilket kan leda till att fler noder
m̊aste undersökas för att verifiera om felet orsakas av noden som i värsta fall kan vara
tidskrävande. Det är inte ett alternativ för växande företag d̊a det inte är en l̊angsiktig
lösning i och med att komplexiteten ökar vid tillägg av noder.

För att lösa de brister som det traditionella tillvägag̊angssättet orsakar är SD-Access
en effektiv lösning. SD-Access är ett implementationsalternativ som togs fram av Cisco
som ska minimera arbetsbördan p̊a nätverkstekniker. Det underlättar felsökningspro-
cessen genom att tillhandah̊alla alla nödvändiga resurser centralt via DNA-Center, som
är ett användargränssnitt. Felsökningen sker istället genom att nätverksteknikern väljer
verktyget Assurance som hjälper en att identifiera felet och ger förslag p̊a hur det kan
åtgärdas. Det här resulterar i att arbetsbördan minskar, felsökningsprocessen blir mer
tidseffektiv och att det inte längre nödvändigt att besitta avancerade kunskaper för att
felsöka nätverket.

Efter de jämförelser som vi utfört har vi kommit fram till att SD-Access är det imple-
mentationsalternativet som medför minst komplexitet vid felsökning. Identifieringen av
problemet är minst krävande i SD-Access eftersom den automatiskt samlar in information
ang̊aende problemet och markerar med hälsopoäng vilken nod som troligen har orsakat
problemet. Efter att problemet identifierats ger SD-Access lösningsförslag p̊a hur det kan
åtgärdas. Nätverksteknikern väljer lösningen som är mest passande för det specifika fallet
vilket medför till att SD-Access även är minst krävande när problemet behöver åtgärdas.

9 Framtida arbeten

Denna studie har endast ett exempelscenario som utg̊angspunkt vilket gör att resultatet
av arbetet begränsas till detta specifika fall. Att undersöka fler scenarion skulle innebära
att det är möjligt att f̊a fram om SD-Access är bättre just i v̊art scenario eller även i en
större utsträckning.

D̊a vi inte haft möjligheten att implementera SD-Access fysiskt skulle det vara en bra
fortsättning p̊a denna studie. Att implementera SD-Access fysiskt gör det möjligt att
utföra kvantitativa mätningar vilka inte bara skulle innefatta felsökning utan även andra
aspekter. De aspekter man kan titta djupare i kan exempelvis vara ekonomiska aspekter
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s̊asom kostnader att underh̊alla SD-Access och migrering fr̊an traditionella nätverk till
SD-Access.
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10 Bilagor

A QoS-statistik

Parameter Beskrivning

Policy namn Drop-down lista med policy-namn som QoS-statistik har samlat infor-
mation om.

Class-map namn Namnet p̊a class-map.

Antalet bytes Genomsnittliga antalet bytes vidarebefordrat av kön.

Erbjuden hastighet Hastighet som erbjuds för den specifika trafiken.

Köns bandbredd (bps) Hastigheten (bps) som kön kan hantera trafik i.

Antalet kastade paket Antalet paket som kastats p.g.a. att kön n̊att sin maximala tröskel.

Drop hastighet Antalet bitar per sekund som paket kastas fr̊an kön.

Antalet paket Antalet paket som kön kan h̊alla.

Ködjup Maximalt antal paket som kön kan h̊alla innan den börjar kasta paket.

Ingen buffer Antalet g̊anger paket kastas p.g.a. att buffern är för liten.

Uppdateringstid Datum och tid d̊a den nuvarande statistiken samlades in.

Table 2: QoS-statistik, detaljerat [14]
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B Enhetsstatistik

Parameter Beskrivning

CPU användning

5 Min Användning(%) Procentandel av enhetens CPU-användning under de senaste 5 min-
uterna.

5 Sec Användning(%) Procentandel av enhetens CPU-användning under de senaste 5 sekun-
drarna.

1 Min Användning(%) Procentandel av enhetens CPU-användning under den senaste minuten.

Uppdateringstid Datum och tid d̊a informationen inhämtades.

Minnesanvändning

Uppdateringstid Datum och tid d̊a informationen inhämtades.

Minnesanvänd-
ning(bytes)

Summan av den fysiska minnesanvändningen och I/O minnesanvänd-
ning (i bytes) som enheten använder.

Totala minneskapacitet
(bytes)

Den totala minneskapaciteten (i bytes) enheten har.

Table 3: Enhetsstatistik, detaljerat [14]
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C Port-statistik

Parameter Beskrivning

Admin Status Administrationsstatus p̊a porten:

• Uppe— Porten har aktiverats genom terminalen.

• Nere— Porten har avaktiverats genom terminalen.

Mottagna paket Antalet mottagna paket p̊a en port.

Pakettapp fr̊an inmat-
ningskön

Antalet tappade paket fr̊an inmatningskön sedan räknaren
nollställdes senast. Associeras inte med n̊agra intervall.

Max ködjup Det maximala antalet paket en inmatningskö kan h̊alla innan den
börjar släppa paket.

Räkning av inmatningskö Antalet paket i inmatningskön.

Rensningar av inmatningskön Antalet kastade paket tack vare Selective Packet Discard (SPD).
SPD avlastar CPUn genom att kasta paket med lägre prioritet.

Inmatningshastighet (bps) Antalet bitar per sekund som tas emot av porten.

Driftstatus Driftstatus p̊a porten:

• Uppe—Porten tar emot eller skickar trafik som önskat.

• Nere—Porten kan inte ta emot eller skicka trafik som
önskat.

Pakettapp fr̊an utmat-
ningskön

Antalet pakettapp p.g.a. att kön n̊att sitt maximala värde.

Utg̊aende paket Antalet paket som lämnar porten.

Räkning av utg̊angskön Antalet paket i den utg̊aende kön.

Utg̊angsköns djup Maximala antalet paket utg̊angskön kan h̊alla innan den m̊aste
börja kasta paket.

Utg̊angstakt (bps) Antalet bitar per sekund paket lämnar porten.

Uppdateringstid Datum och tid d̊a den nuvarande statistiken samlades in.

Table 4: Interface-statistik, detaljerat [14]
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D Path-trace performance monitor

flow record type performance-monitor APIC EM-FLOW ANALYSIS PERFMON RECORD
match ipv4 protocol
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match transport source-port
match transport destination-port
match transport rtp ssrc
collect ipv4 dscp
collect ipv4 ttl
collect transport rtp jitter mean
collect transport rtp jitter minimum
collect transport rtp jitter maximum
collect interface input
collect interface output
collect counter bytes long
collect counter packets long
collect counter bytes rate
collect counter packets drop (not applicable to routers)

flow monitor type performance-monitor APIC EM-FLOW ANALYSIS PERFMON MONITOR
description APIC EM flow-analysis request monitor
record APIC EM-FLOW ANALYSIS PERFMON RECORD

ip access-list extended APIC EM-FLOW ANALYSIS ACL
class-map APIC EM-FLOW ANALYSIS PERFMON CLASSMAP
match access-group name APIC EM-FLOW ANALYSIS ACL

policy-map type performance-monitor APIC EM-FLOW ANALYSIS PERFMON POLICYMAP
class APIC EM-FLOW ANALYSIS PERFMON CLASSMAP
flow monitor APIC EM-FLOW ANALYSIS PERFMON MONITOR

interface GigabitEthernet x/y
service-policy type performance-monitor input APIC EM-FLOW ANALYSIS PERFMON POLICYMAP

ip access-list extended APIC EM-FLOW ANALYSIS ACL
permit ip host aa.bb.cc.dd host ww.xx.yy.zz

[14]
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