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Sammanfattning 
Datornätverken håller på att förändras i grunden där det traditionella sättet med enheter som konfigureras en och 

en byts mot ett mer automatiserat sätt. Denna nya typ av nätverk benämns ofta ”Software Defined Network (SDN)” 

och använder sig av en centraliserad Controller som styr nätverket. För automatisering och användning av 

applikationer inom SDN används Application Programming Interface(API).   

 

Denna nya typ av nätverk förändrar kraven som ställs på nätverksadministratörer och skapar nya möjligheter. 

Några av dessa möjligheter skapas genom öppnande av API:er där applikationer nu kan integreras in i nätverket. 

Detta gör att nätverksadministratörer även behöver ha kunskap kring API:er och förstå vilka möjligheter de skapar 

i nätverket. Rapportens syfte var att redogöra för dessa genom följande frågeställningar:  

 

1. Vilken kompetens kommer att krävas av morgondagens nätverksadministratör (två- till fyra-års sikt) 

 

2. Hur kommer det programmerbara (API) nätverket att förändra sättet att etablera nya 

tjänster/applikationer i företagens nätverk? 

 

3.  Hur kan dessa applikationer implementeras på ett nytt och automatiserat sätt? 

 

För att besvara frågeställningarna användes en exempelteknik ”Cisco Software Defined Access (SDA)” som är en 

ny SDN-lösning släppt på marknaden under 2017.  

 

Resultatet från frågeställning ett visade att kunskap kring nya protokoll som implementeras för att lösa utmaningen 

kring segmentering, mobilitet och säkerhet i nätverk blir viktigt. Exempel på detta var protokollen LISP och 

VXLAN som tillsammans med ett overlay-lager skapar dessa möjligheter. Resultatet visade även att kunskap kring 

hur Northbound och Southbound Interfaces används för styrande av nätverksenheterna och integration mellan 

applikationer blir en viktig kompetens. 

 

Resultatet för frågeställning två visade hur API:er förenklar utvecklingen av tredjeparts applikationer, något som 

gör att användningen och utvecklingen av applikationer kommer öka i allt snabbare takt. Slutligen visade resultatet 

exempel på hur en brandväggsapplikation kan förenkla och effektivisera arbetet för en nätverksadministratör.  
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Ordlista 
AI – Artificiell intelligens  

AP – Access Point 

API - Application Programming Interface 

BGP - Border Gateway Protocol 

CDP - Cisco Discovery Protocol 

CLI – Command-Line Interface 

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol 

EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 

HTTP - Hypertext Transfer Protocol 

ISE - Identity Services Engine 

LISP – Locator ID Separation Protocol 

NBI - Northbound Interface 

NDP – Network Data platform 

NCP - Network Control Platform 

NTP - Network Time Protocol 

REST - Representational State Transfer 

SBI – Southbound Interface 

SDA – Software Defined Access 

SDN – Software Defined Networking 

SSH - Secure Shell 

SVI - Switched Virtual Interface 

TLS - Transport Layer Security 

VLAN - Virtual LAN 

VXLAN - Virtual Extensible LAN 
 

 

 

 



 

 

 

 
 5   

 

Mattias Lööf MORGONDAGENS 

NÄTVERKSADMINSTRATÖR 

1. Introduktion 

Företaget Atea i Västerås jobbar med IT-infrastruktur och hyr ut konsulter till företag för hjälp med datornätverk. 

Nätverksområdet står inför stora förändringar, där ny teknologi kommer till marknaden som förändrar sättet ett 

företag designar, bygger och hanterar ett modernt kontorsnätverk på. Ett exempel är företagets Ciscos nya Software 

defined network (SDN) lösning Software Defined Access (SDA) där Cisco öppnar upp för Atea och andra företag 

att som partners bygga tjänster mot standardiserade API-gränssnitt. Nya trender och nya behov i datornätverken 

runt om i världen gör att det ställs helt nya krav på den personal som ska hantera datornätverken.  

 

Författaren och Atea anser det därför viktigt att undersöka dessa krav för att hitta morgondagens 

nätverksadministratör och rätt kompetens. Rapportens syfte är därför att identifiera den kompentens som kommer 

bli viktig för morgondagens nätverksadministratör (2 – 4 års sikt). Rapporten har även som syfte att kartlägga hur 

API:er förändrar sättet att etablera nya tjänster och applikationer i nätverket och vilka möjligheter detta skapar. 

 

För att besvara frågeställningen går metoden ut på att fördjupa sig i en SDN teknik genom en datainsamling. För 

att få en djupare förståelse i tekniken används Cisco SDA som exempelteknik. Kopplat till frågeställningen gjordes 

även en laboration med syfte att visa och förstå hur API gränssnittet REST används mot en Controller. I 

resultatdelen presenteras sedan resultaten för att slutligen dra slutsatser. 

 

Rapporten är främst skriven för företaget Atea och personer med intresse för nätverkskommunikation som vill få 

en överblick över hur morgondagens nätverk kan komma att se ut och förändra arbetet som nätverksadministratör. 

Rapporten är skriven med förutsättningar att läsaren har teoretisk kunskap inom nätverkskommunikation och 

TCP/IP modellens uppbyggnad. 

 

Tidigare arbeten finns på området kring SDN-nätverk, där innehållet ofta handlar om Controllerns roll och 

förändringen av Control plane. Dessa arbeten saknar information om hur nätverksadministratörer påverkas och 

diskuterar heller inte vilka möjligheter öppnandet av API:er skapar.  

 

Frågeställningarna är intressanta eftersom de stora förändringar som nu sker inom nätverkskommunikation 

kommer att leda till att kraven på nätverksadministratörer förändras. Att identifiera dessa i god tid skapar bra 

möjligheter för företaget Atea att rekrytera rätt kompetens som marknaden efterfrågar. Att kartlägga denna 

kompetens kan även hjälpa IT-utbildningar och studenter att hitta och förstå åt vilket håll marknaden är på väg 

och på så vis öka den kompetens som behövs. 

 

Resultaten för frågeställningen i rapporten visar några kompetensområden som är viktiga. Bland annat hur kraven 

på mobilitet och säkerhet gör att nya protokoll implementeras som nätverksadministratören behöver kunskap 

kring, t.ex. VXLAN och LISP. Nätverket förändras också genom att de separeras i två olika planes, där underlay-

delen påminner mycket om det traditionella nätverket medans overlay-delen skapar nya möjligheter. Detta sker 

via tunnelprotokoll, där nya kunskapsområden dyker upp i form av virtuella nätverk och uppdelning via segment-

id. Felsökningen förändras där CLI-terminaler byts ut mot grafiska interface med hjälp-funktioner. Resultatet visar 

även hur segmentering i nätverket förändras där traditionella IP-accesslistor byts ut genom taggning i VXLAN-

headern, något som ställer krav på hur taggning används genom applikationer, tex Cisco Trust-sec. 

 

Resultatet för frågeställningen visar även på hur API:er används inom SDN-nätverk för integration mellan 

applikationer. Viktiga API-gränssnitt som rapporten avhandlar är REST och PxGRID. Ökad användning av API:er 

gör att kraven på kompetens kring programmering kommer ställas på morgondagens nätverksadministratörer. 

 

Slutsatser i rapporten är att det är troligt att SDN-nätverken kommer fortsätta automatiseras och att API:er gör att 

applikationer blir en stor del av morgondagens nätverk. 
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2. Bakgrund 

Dagens teknik i samhället förändras och effektiviseras i snabb takt. Konstigt nog är arbetet som 

nätverksadministratör ett område där förändringen under många år varit relativt avstannad och där gamla arbetssätt 

fortfarande legat kvar som standard. Exempel på detta är konfiguration av nätverksutrustning som routrar och 

switchar, där enheter fortfarande konfigureras per enhet och felsöks manuellt via Command-line interface (CLI). 

Detta har ställt krav på nätverksadministratörer där detaljerad kunskap behövts i protokollens uppbyggnad och en 

mängd kommandon för att kunna konfigurera och ändra i nätverksenheterna. Någon centralstyrning har inte heller 

funnits utan det närmaste effektivisering som använts är egenkonstruerade script där baskonfiguration lästs in via 

fil.  

 

När problem i nätverket uppstått har det varit upp till nätverksadministratören att utifrån ett alarm eller notifikation 

försöka identifiera problemet. Detta sker ofta genom en felsökning där enhet till enhet gås igenom för att hitta 

eventuella fel. Arbetssättet är varken effektivt eller enkelt, ofta tar det flera år att skaffa erfarenheten för att 

identifiera problem snabbt och exakt. På liknande vis har implementering av nya funktioner i nätverket ofta varit 

ineffektivt och separerade, exempelvis kan övervakning hanteras i ett system och säkerhet i ett annat utan någon 

större interaktion. 

 

Tillverkare av nätverksutrustning har historiskt varit slutna, där varje tillverkare använt sina egna kommandon för 

CLI och felsökning. På samma vis har företag ofta försökt låsa in sina kunder i att endast använda deras utrustning 

genom protokoll som är tillverkarspecifika och endast fungerar på deras utrustning. Hårdvaran och mjukvaran i 

utrustningen har även varit låst där tillverkarna ofta varit försiktiga med involvering från tredje-part. 

 

I denna typ av nätverk består enheterna ofta av routrar och switchar, dess funktioner delas in i olika 

ansvarsområden benämnda planes. Dessa planes är Data plane, Control plane och Management plane. Data plane 

ansvarar för hanteringen och skickandet av frames och paket. Control plane ansvarar istället för kontrollfunktioner, 

exempelvis routingprotokoll och ser till att routingtabellen och mactabellen har innehåll. I Management plane 

ingår de protokoll som används för hanteringen av nätverksenheter, exempelvis Telnet och Secure Shell (SSH).  

Typen av nätverk där alla enheter har sina egna planes benämns ibland som distributed architecture. Denna typ av 

nätverk benämns i fortsättningen i rapporten som det ”traditionella nätverket”. [1, pp. 762-763] 

 

Även om det traditionella nätverket fungerat under lång tid börjar nu mängden enheter och nya krav på säkerhet 

och mobilitet göra det komplext och tidskrävande att hantera i traditionella nätverk. Det traditionella nätverket är 

inte utvecklat för den typ av tjänster och enheter som nu kommer där fabriksenheter, hushållsapparater och fordon 

(Internet of things) gör att antalet enheter och datatrafik ökar enormt snabbt. Nätverket klarar heller inte av att 

uppfylla de nya krav som ställs, bland annat på grund av att många protokoll tidigare utvecklats för att lösa 

specifika uppgifter på ett isolerat sätt. Ett exempel är hur en enkel sak som att addera eller flytta en enhet i nätverket 

skapar stort arbete där flera enheter ofta behöver konfigureras om. Detta ställer i sin tur krav på kännedom om 

topologin och involverade protokoll. Denna typ av nätverksadministrering fungerar dåligt då trafikflöden nu 

ändras snabbt och mobila enheter ofta är i rörelse [2, p. 3153].  

 

De nya krav som nu ställs på dagens nätverk har gjort att sättet de traditionella datornätverken konstrueras och 

hanteras på har förändrats i grunden. Tidigare där enheter har konfigureras separat och använt sina egna processer 

går nu istället mot en mer centraliserad typ av arkitektur och styrning genom mjukvara. Denna typ av 

nätverksarkitektur benämns ofta inom branschen som Software Defined Networking (SDN). Det finns olika typer 

av SDN-tekniker och olika företag lanserar sina egna typer av dem. SDN-nätverket har även skapat möjlighet för 

utveckling av applikationer där företag kan utveckla sina egna funktioner som sedan kan integreras med nätverken. 

Något som skapar stora möjligheter att effektivisera och hjälpa företag med deras IT-struktur.  

 

SDN-nätverket har förändrat de traditionella datornätverken, som bygger på en distributed architecture, med mål 

att förenkla och automatisera nätverken. SDN flyttar delar eller hela Control plane från varje enhet till en 

centraliserad punkt benämnd controller [2, p. 3153]. Detta ger fördelen att en centralpunkt har information om 

hela nätverket och enheter kan styras centralt. Controllern kommunicerar med enheterna genom ett Southbound 

Interface (SBI). Ett SBI består av ett protokoll för kommunikation med enheterna, och ett Application 

Programming Interface (API) [1, pp. 767-768]. 

 

Ett API är ett mjukvaru-interface som skapar möjlighet för en applikation att utbyta data med en annan applikation. 

Enkelt förklarat kan API:et ses som den som specificerar hur utbyte mellan applikation och enhet ska se ut. Genom 
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att bestå av programmeringsbar kod kan de hantera funktioner och variabler, något som skapar goda möjligheter 

för utveckling av applikationer. SBI:et hanterar även kommunikation mellan controllern och nätverksenheterna 

och tillåter controllern att programmera Data plane. Det finns olika typer av API gränssnitt och oftast är det 

controllern som bestämmer vilken typ av mjukvaru-interface den har stöd för. [1, p. 768]  

 

En controller består även av Northbound Interfaces (NBI). NBI:et öppnar upp controllern för andra program som 

på så viss kan hämta information om nätverket. Programmen har även möjlighet att genom NBI använda 

controllerns funktion och programmera nätverksenheterna. Detta skapar möjlighet för automatisering och 

involvering av tredjepartssystem som genom användning av stödda API standarder kan programmera och utveckla 

applikationer som integrerar med nätverket [1, pp. 768-769]. 

 

Ett exempel på en ny SDN-lösning har företaget Cisco gjort. De har under många år varit ledande i branschen för 

nätverksteknik och anses idag fortfarande som ledande inom nätverkslösningar på området. Varje år arrangerar 

företaget ett evenemang benämnt Cisco Live där nyheter och koncept visas upp för företag som använder Ciscos 

nätverkslösningar. I år lanserades det nya konceptet SDA som är en typ av SDN-nätverk med fokus på 

användarvänlighet, säkerhet och mobilitet. Konceptet lovar även att erbjuda ett så kallat ”single pane of glass” där 

hela nätverket ska kunna skötas genom ett grafiskt interface [3].  

 

Ett annat exempel på SDN lösningar är Open-Daylight som är en open source lösning utvecklad av ”The Linux 

Foundation Project”. Lösningen bygger på ett stort antal modeller som finns utvecklade där användare själva väljer 

vilka modeller som passar att användas i just deras nätverk. Även andras stora företag som Juniper, Huawei, Aruba 

har sina egna SDN lösningar [1, p. 771]. 

 

Lanseringen av SDN och förändringen som sker i stort på marknaden ställer nya krav på nätverksadministratörer 

runt om i världen och förändrar arbetssättet. Den kompetens som finns ute på företag är kanske inte tillräcklig och 

utbildning och nyrekrytering kan behövas. Frågan är vilken sorts kompetens som kommer att krävas? Förändringen 

ställer även frågor kring om dagens nätverksutbildningar via högskolor och universitet är anpassade för denna 

förändring och om det gamla sättet där certifikat rankats högt vid företags rekrytering fortfarande är lika viktigt?  
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3. Relaterade arbeten 

Konceptet SDA är en nyligen lanserad nätverkslösning som släpptes på marknaden under augusti 2017. Någon 

vetenskaplig forskning finns därför ännu inte på tekniken SDA vid denna rapports utgivning. Däremot finns det 

studier som handlar om äldre SDN-tekniker och SDN generellt. Tidigare arbeten går igenom grunderna för SDN, 

med fokus på Controllerns roll och förändring av hur planes distribueras. Mycket forskning finns även kring 

säkerhetsaspekter och trafikflöde inom SDN-nätverk. Denna rapport skiljer sig mot tidigare publiceringar genom 

att göra en djupare analys av Cisco SDA med fokus på hur nätverksadministratörer påverkas av tekniken. 

Rapporten skiljer sig även i att den fördjupar sig i hur API:er påverkar framtidens nätverk.  Områden som tidigare 

saknats i SDN-forskning. En begränsning med rapporten är att den fokuserar mycket på SDA lösningen och endast 

övergripande kring SDN. 

 

Flera publicerade artiklar var relevanta för denna rapport och användes som referenser till rapporten. Bland annat 

skriver Samuya Hedge och Roshni Ajayghosh i sin artikel ”Dynamic Controller Placement in Edge-Core Software 

Defined Networks” [2] om hur nätverkens krav förändrats och vilken roll en SDN-controller har. Deras artikel 

fokuserar på användandet av controller och hur den bör placeras i nätverket. Skillnaden mellan artikeln och denna 

rapport är att denna rapport har som syfte att se helheten kring SDN-lösningar och inte enbart fokusera på 

Controllern.  

 

Bohao Feng och Hongke Zhangs studie ”Locator/Identifier Split Networking: A Promising Future Internet 

Architecture” [4] skriver om hur dagens nätverk påverkas av kravet på mobilitet. Artikeln fokuserar på hur 

förändringen av protokoll och användandet av IP-adresser kommer att bli viktigt i framtidens nätverk. Den har, 

likt denna rapport, dragit slutsatser om att dessa typer av protokoll blir en viktig del av morgondagens nätverk. 

Skillnaden är att deras artikel fokuserar på många olika protokoll medans denna rapport endast diskuterar 

protokollet LISP som är centralt för SDA.  

 

En annan intressant artikel som diskuterar problemen med segmentering och mobilitet i morgondagens nätverk är 

skriven av Edison F Naranjo och Gustavo D Salazar Ch.i  ”Underlay and Overlay Networks: The approach to 

solve addressing and segmentation problems in the new networking era”[5]. Deras artikel fokuserar mycket på 

protokollet VXLAN och vilka problem som det protokollet löser. Denna rapport tittar istället på helheten hur hela 

SDN-nätverket ihop med Campus Fabric skapar bra förutsättningar för mobilitet och segmentering där VXLAN 

är en viktig del. 

 

Artikeln “MSAID: Automated Interference Detection for Multiple SDN Applications”[6] av Yahui Li och Zhiliang 

Wang tar upp intressanta följder av implementationen av applikationer i nätverket. Deras artikel diskuterar 

oväntadade problem som kan uppstå i nätverket när flera applikationer försöker påverka nätverket fast med olika 

policys. Något som var relevant i detta arbete då SDA använder sig av flera olika applikationer. Skillnaden på 

deras artikel och denna rapport är att deras fokuserar på problem som kan uppstå med applikationer medan denna 

rapport mer fokuserar på möjligheterna de skapar. 

 

SDN-nätverken skapar nya angreppsytor i nätverket, något som artikeln ”Authentication mechanism for network 

applications in SDN environments”[7] av Hongyan Cui och Zunming Chen diskuterar. Deras artikel fokuserar 

djupgående på säkerhetsaspekten kring Controller och SBI/NBI interfacen, medan denna rapport endast drar 

övergripande slutsatser kring att nya angreppsytor nu finns i nätverken. 

 

http://ieeexplore.ieee.org.ep.bib.mdh.se/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Yahui%20Li.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.ep.bib.mdh.se/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Zhiliang%20Wang.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org.ep.bib.mdh.se/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Zhiliang%20Wang.QT.&newsearch=true
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4. Problemformulering 

Syfte: 

Rapporten syfte är att fördjupa sig inom SDN-nätverk för att hitta och identifiera de kunskaper som morgondagens 

nätverksadministratörer behöver ha. Syftet med att identifiera denna kompetens är att ge uppdragsgivaren Atea ett 

underlag som kan hjälpa dem vid rekrytering och planering av personal de kommande åren.  

 

En viktig del av SDN-nätverket är det öppna API:er, något som skapar nya möjligheter i nätverket. 

Rapporten syfte är även därför att identifiera och redogöra för API:er och dra slutsatser kring hur användandet av 

API:er kan hjälpa till att utveckla morgondagens nätverk. Syftet är att försöka förutse hur marknaden kommer 

påverkas, och om detta kan hjälpa Atea att erbjuda bättre tjänster och lösningar till datornätverk i framtiden. 

Eftersom öppna API:er är en stor del av morgondagens nätverk är det också möjligt att de påverkar kompetensen 

som kommer att krävas från morgondagens nätverksadministratör.  

 

Frågeställning: 

För att besvara rapportens syfte togs följande frågeställningar fram. 

 

1. Vilken kompetens kommer att krävas av morgondagens nätverksadministratör (två- till fyraårs sikt) 

 

2. Hur kommer det programmerbara (API) nätverket att förändra sättet att etablerar nya 

tjänster/applikationer i företagens nätverk? 

 

3.  Hur kan dessa tjänster implementeras på ett nytt och automatiserat sätt? 

 

Motivation: 

Anledningen till att frågeställningarna är intressanta är att internet och datornätverk blir allt viktigare för 

samhällsfunktioner och företag. Störningar i nätverk kan skapa stora problem och riskerar att bli kostsamma. De 

senaste åren har det ställts högre krav på datornätverk, fler enheter ansluts dagligen och mobilitet och säkerhet blir 

allt viktigare. Att med äldre tekniker skapa förutsättningar för allt detta är både svårt och tidskrävande, där många 

tekniker behöver användas och integreras. Att undersöka hur optimering och förenkling av nätverk nu förändras 

genom SDN är därför intressant ur en nätverksadministratörs perspektiv samt för samhället i stort.  

 

Att nätverksadministratörers kompetens förändras i takt med detta är tydligt. Därför är det viktigt att snabbt 

identifiera vad denna nya kompetens behöver innehålla eftersom det kommer att leda till bättre och effektivare 

rekryteringar. Genom att redan på ett tidigt stadium identifiera rätt kompetens skapar bra möjligheter för Atea att 

stå rätt positionerade på en marknad som håller på att förändras i grunden. Att identifiera kompetens redan idag 

kan göra att Atea skaffar sig en fördel mot konkurrenterna där företaget redan från början visar att de besitter den 

kompetens och därmed även lösningar som marknaden eftersöker. Det är även möjligt att kunskaper som tidigare 

varit viktiga i det traditionella nätverket nu blivit utdaterade och inte längre användbara. 

 

De flesta SDN nätverk har dessutom stöd för API:er, vilket är något som Atea har märkt av att branschen 

efterfrågar. Att identifiera hur dessa API:er kan arbeta ihop med nätverket kan både förenkla, effektivisera och 

skydda företags IT-strukturer. Här finns stor vinning att hämta för både företag och myndigheter, både när det 

gäller ekonomiska aspekter med även ur driftsäkerhets-, användarvänlighets- och effektiviseringsperspektiv.  

 

Mål: 

Målet med denna rapport är att hitta och kartlägga några nyckelområden för kompetens som kommer att bli viktig 

hos morgondagens nätverksadministratörer. Detta med målet att företaget Atea ska kunna använda denna 

kartläggning för bättre och effektivare rekryteringar av nätverksadministratörer kommande år. Målet är även att 

rapporten ska hjälpa Atea identifiera om kunskapen redan finns inom organisationen eller om kunskapen behöver 

köpas in från externt håll. 

 

För frågeställning två är målet att presentera förslag och exempel på hur API:er kan användas i morgondagens 

nätverk. Målet är att visa några applikationer och vad de kan fylla för funktion i nätverket. Slutligen är målet även 

att förklara hur dessa applikationer kan implementeras i nätverket på ett automatiserat sätt. 
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5. Metod 

Som metod för att besvara frågeställning ett gjordes en datainsamling där fakta kring grunderna i SDN samlades 

in samt en mer djupgående insamling gjordes kring Ciscos SDA-koncept. Anledningen till detta var att SDA-

konceptet valdes som en exempelteknik att utgå och jobba ifrån. Valet av SDA berodde dels på att tekniken är helt 

ny på marknaden, dels att företaget Atea som är partners med Cisco var intresserade av just den tekniken. Eftersom 

Cisco dessutom har en historik av att vara ledande inom nätverksområdet är det troligt att den väg som företaget 

väljer, kommer att fortsätta inspirera andra företag att följa efter. 

 

För att öka förståelsen ytterligare användes en Sandbox på Cisco DNA Center. En Sandbox är äkta fysisk 

utrustning som finns tillgänglig för allmänheten att testa och fördjupa sina kunskaper inom tekniken. Från denna 

Sandbox togs även vissa skärmdumpar för illustration som presenteras i resultatet. 

 

För att besvara frågeställning två undersöktes Cisco development-forumet (www.devnet.org) och Open source 

forumet (www.github.org). Devnet.org är en hemsida med fokus på att bland annat lära ut och utbilda inom SDN-

området med fokus på den programmering och automatisering som den tillför. Detta erbjuder hemsidan genom att 

ha information och laborationer kring utrustningen med steg-för-steg guider. Inom ramen för denna rapport gjordes 

flertalet laborationer hämtade från hemsidan där REST-API och APIC-EM kontrollen valdes som 

utbildningsområde.  

 

Hemsidan Github.org erbjuder mjukvaruutveckling och bygger på open source där allt som delas ska vara 

tillgängligt och gratis att använda. Hemsidan användes som inspiration och fördjupning i denna rapport när det 

gäller vilka typer av funktioner och script som kan utföras i SDN-nätverk. För att öka förståelsen ytterligare 

utfördes inom ramen för denna rapport en laboration med mål att integrera med en SDN-Controller och hämta 

information genom ett API.  

 

För att besvara den tredje frågeställningen användes ingen egen metod, utan istället användes information och 

slutsatser utifrån frågeställning två och tre. 
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6. Etisk diskussion 

Rapportens val av frågeställningar och metod innebär få etiska aspekter. Möjligen kan rapportens användande av 

befintlig kod från Github.org vara en etisk fråga. Då hemsidan är tydlig med att dess funktion är att sprida och 

utveckla befintlig kod enligt open source-modellen, bör den dock anses fri att kunna användas. Användandet av 

befintlig kod inom morgondagens nätverk blev även något som diskuterades i slutsatser. 

 

Det finns fler etiska aspekter när det gäller resultatet och slutsatserna i rapporten som är värda att diskutera. Den 

nya typ av nätverk som rapporten avhandlar innebär nämligen att mycket information passerar en centraliserad 

punkt där en nätverksadministratör nu enkelt kan få mängder med information kring användare. Detta ställer krav 

på nätverksadministratörer att inte använda den informationen felaktigt, t.ex. för att spåra hur mobila enheter rör 

sig eller vilken typ av hemsidor personal besöker. 

 

En annan etisk aspekt är hur användandet av tredjepartsapplikationer riskerar att dela känslig information i 

nätverket. Hur säkerställs att tredjepartsapplikationer inte får del av känslig information och hur styr man att den 

information som faktiskt delas till applikationen används på etiskt korrekt sätt? 

 

Dessa frågor gör i sin tur att arbetet som morgondagens nätverksadministratör kommer att innebära fler etiska och 

moraliska aspekter, med krav på att känslig information hanteras på ett korrekt sätt. Liknande krav kommer att 

ställas på företag som utvecklar applikationer och som använder information från nätverket. Här behöver företag 

säkerställa att informationen som kommer från nätverket inte läcker ut eller används i andra sammanhang än tänkt, 

något som kan bli en utmaning. 
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7. Utförande 

Arbetet med rapporten började med en datainsamling som gjordes genom att använda sökord på hemsidorna 

www.cisco.com och www.google.com där nyckelorden var; SDN, Cisco SDA, API, APIC-EM, Fabric, VXLAN, 

TrustSec, LISP, NCP, PxGRID och REST. För att reda ut vissa frågetecken kring tekniken SDA användes även 

en teknisk manager från företaget Cisco där mailkommunikation var kommunikationssättet.  

 

Information söktes även i litteratur, utgiven av Cisco Press, som är ett bokförlag ägt av företaget Cisco. Som 

material användes även livepresentationer från Cisco Live i Las Vegas 2017, där SDA visades för första gången. 

Vetenskapliga artiklar söktes efter i IEEE Explorers databas med nyckelorden SDN, Software defined networking, 

API, VXLAN och Software Defined Access. Syftet med artiklarna från IEEE Explorer var dels att försöka få källor 

som inte var från företaget Cisco samt få en tydlig bild av tidigare artiklar på området som var relaterade till denna 

rapport.  

 

Relaterad information från datainsamlingen som var relevant för frågeställningarna presenterades sedan i 

resultatdelen. Genom att resultatdelen identifierade och beskrev involverade tekniker och protokoll drogs sedan 

slutsatser kring vilken kompetens som kommer att krävas av morgondagens nätverksadministratör. 

 

Datainsamlingen hjälpte till att lägga en teoretisk grund för API:er och deras användningsområden men för att få 

en djupare förståelse gjordes även en laboration. För detta användes ett färdigt Pythonscript som fanns tillgängligt 

på Github-forumet och som var fritt att använda. Syftet med laborationen var att förstå samt demonstrera hur 

API:er kan användas i morgondagens nätverk. Detta med målet att förstå vad som sker i bakgrunden när 

applikationer integrerar genom API:er och hur kommunikationen ser ut bakom ett grafiskt gränssnitt. 

 

Laborationen utfördes genom följande steg: 

 

1. En problemformulering för laboration formulerades: 

Kan ett Python-script genom REST API-gränssnittet användas för att hämta information från en SDN-

Controller? 

 

2. Val av Metod/Utrustning: 

För laborationen valdes API-gränssnittet REST och SDN-controllern APIC-EM. Anledningen till valet 

av APIC-EM är att det är föregångaren till NCP och den senaste modell som finns tillgänglig att 

laboreramed. Python-scriptet laddades ner från forumet (github.org) och kördes sedan i operativsystemet 

Ubuntu via en virtuell maskin (Virtualbox). 

  

3. Resultat: 

Resultatet presenterades genom grafiska bilder med kommentarer under egen rubrik i resultatdelen. Efter 

att ha redogjort för resultatet drogs slutligen slutsatser. 

 

Fakta kring API-typer och deras funktion redogjordes för i resultatdelen. Därefter användes kunskapen kring 

API:er för att söka efter utgivna applikationer och redogöra för deras funktion i nätverket. Detta med syfte att 

demonstrera vilken roll API:er och applikationer kan fylla i morgondagens nätverk.  
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8. Resultat 

Datainsamlingen ledde fram till följande resultat: 

8.1. Cisco SDA 

Cisco SDA är en nätverkslösning som i första hand riktar sig till större företagsnätverk och bygger på den 

utvecklade arkitekturen Fabric. Tekniken fungerar även för mindre företag men tekniken är dyr och lämpar sig 

därför bättre till större förtag. SDA består av fyra stora komponenter, DNA Center, Network Control Platform 

(NCP), Identity Services Engine (ISE) och Network Data Platform (NDP). Några av dessa komponenter är nya 

medan några av komponenterna funnits på marknaden några år. Nyheten som SDA erbjuder är en sammankoppling 

av komponenterna och en gemensam centraliserad styrning via DNA Center. Sammankopplingen av 

komponenterna görs bland annat genom API:er som hanterar utbyte av information mellan de olika 

komponenterna. Detta sker genom API-calls där applikationer skickar förfrågningar om information eller 

önskemål om att ändra någonting. SDA är byggt för att administrera nätverket genom det grafiska interfacet DNA 

Center där nätverket delas in i fyra stora huvudområden. Dessa är Design, Policy, Provision och Assurance [3],[8]. 

 

 

 

 
Figur 1 - Figuren visar komponenterna som ingår i SDA.  

8.1.1. DNA Center/Network Control Platform: 

DNA Center är ett Graphical user interface (GUI) där användaren genom en grafisk plattform bygger, styr och 

analyserar nätverket. I DNA Center finns även en centraliserad controller (NCP) inbyggd som används för 

kommunikation och konfiguration av enheterna i nätverket. Controllern kopplar även ihop applikationerna ISE 

och NDP med DNA Center och ser till att information mellan dem kan utbytas. Controllern använder protokollen 

NETCONF, SNMP och SSH för kommunikation ner mot nätverksenheterna som ligger i Fabric (Se figur 1)[8]. 
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Figur 2 – Urklipp från Dashboard i DNA Center 

DNA Center finns installerat på färdig nätverksutrustning som köps in av användaren. Användaren får tillgång till 

DNA Center genom en enkel inloggning via webbläsare med användarnamn och lösenord. Konceptet har som mål 

att uppfylla ”single pane of glass” där DNA Center ska kunna sköta hela nätverket genom ett och samma grafiska 

interface [3]. 

 

8.1.2. DNA Center – Design 

I design-delen kan nätverkstopologier byggas och viktiga grundfunktioner som möjliggör automatiseringen av 

nätverket kan ställas in. Bland annat behöver användaruppgifter för SNMP och CLI konfigureras. Anledningen 

till detta är att DNA Center ska kunna upptäcka och hantera utrustning som finns i nätverket. Nätverksutrusning 

som önskas hanteras genom DNA Center, läggs till genom verktyget Discovery. Genom att ange Cisco Discovery 

Protocol (CDP) eller IP-span söks nätverket igenom efter enheter och läggs till i DNA Center. För att enheterna 

ska upptäckas behöver Telnet eller SSH vara konfigurerat på enheterna med användarnamn och lösenord. Slutligen 

behöver enheten vara nåbar via DNA Center. När administratören använt funktionen Discovery får användaren 

indikationer på vilka egenskaper som är rätt konfigurerade. Skulle indikator på någon av följande statusar inte visa 

grön, innebär det att enheten inte kommer kunna styras fullt ut genom DNA Center(Se figur 3). 
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Figur 3 – Urklipp från DNA Center efter en Discovery gjorts. 

 

I designdelen kan även grundkonfiguration för serverinställningar konfigureras, exempelvis Syslog, Network Time 

Protocol (NTP), NetFlow och Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (Se bild 4).  

 

 
Figur 4 - Urklipp från grundinställningar i DNA Centers designdel. 

8.1.3. DNA Center – Policy 

I policy-delen av DNA Center hanteras och skapas virtuella nätverk för segmentering. Grupper kan skapas för att 

segmentera och skilja användare. Dessa grupper kan sedan få policys tilldelade, som styr vilka grupper och 

användare som får kommunicera med varandra. Grupperna kan skapas direkt via DNA Center eller hämtas från 

Cisco ISE genom API:erna REST eller PxGRID. Metoden gör bland annat att inga access-listor behöver 

konfigureras manuellt som i det traditionella nätverket [3],[8]. 
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8.1.3.1. Cisco Identity Services Engine: 

Cisco ISE är en management plattform för hantering av policys i nätverket. ISE är en självständig applikation och 

därmed ett typiskt exempel på hur applikationer kan kopplas samman inom SDA för att sedan bli tillgängligt i 

DNA Center. ISE definierar och hanteras policys som styr användare och hur deras åtkomst till olika resurser i 

nätverket ska se ut. ISE ansvarar även för autentisering av enheter bland annat genom AAA/RADIUS och 802.1x 

[3],[8]. 

 

På samma sätt som ISE skickar Policys till DNA Center kan policys skapas i DNA Center som sedan skickas 

tillbaka till ISE. Något som är ett typiskt exempel på hur ”single pane of glass” tillämpas, där ISE ligger som 

ansvarig för policyhanteringen men det grafiska interfacet kan hantera policyn där ändringar kommuniceras till 

ISE genom API:er. 

 

ISE samarbetar med Cisco TrustSec och innehåller funktioner som gör att hot mot nätverket kan upptäckas 

automatiskt. ISE kan i sin tur hämta användarinformation från olika databaser genom API:er, tex Active Directory 

och Microsoft Azure. API-gränssnitt som stöds av plattformen är PxGRID och REST [3].  

8.1.4. DNA Center – Provision 

Utifrån Provision styrs själva infrastrukturen för DNA-nätverket. Här kan så kallade Fabric-domains skapas, där 

sedan enheter tilldelas Fabrics och eventuella roller som ingår i Campus Fabric [6]. 

8.1.4.1. Campus Fabric 

Cisco SDA använder arkitekturen Campus Fabric som skapar möjligheter att bygga virtuella nätverk, där varje 

virtuellt nätverk har sin egna routing- och switchinginstans. Något som innebär möjlighet att bygga alternativa 

topologier med goda förutsättningar för mobilitet och segmentering i nätverket. För att kunna separera virtuella 

nätverk i Control plane används Instance-id, där denna id skickas med i inkapslingen inom Fabric [3]. 

 

 
Figur 5 – Illustrerar hur Fabric och uppdelningen av Underlay/Overlay. 

Fabric-arkitekturen har under några år använts i nätverkslösningar för Datacenters, däremot är det en nyhet för 

Campusnätverk. Fabric-arkitekturen delar in nätverket i två lager, Underlay Network och Overlay Network. 

Underlay Network består av fysiska routrar och switchar med traditionella lager två- och treegenskaper. Lagrets 

uppgift är att skapa konnektivitet i nätverket där all utrustning behöver vara nåbar från DNA Center. Av denna 

anledning har Underlay-lagret ett eget Control plane [3]. Underlay-lagret i nätverket fungerar som det traditionella 

nätverket men SDA erbjuder en funktion för automatisering kallad Network Plug and Play. Denna applikation 

hjälper nätverksadministratören med grundkonfiguration med målet att ny utrustning ska kunna placeras i 
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nätverket utan att någon kunskap kring CLI behövs. Istället konfigureras enheterna upp via centralstyrning där 

NBI används ihop med DNA Center. Resultatet blir att enheten endast kopplas in i nätverket via kabel för att sedan 

hanteras via DNA Center. Network Plug and Play är ett exempel på Applikation som nu kan integreras och som 

finns tillgänglig i DNA Center [9]. 

 

Overlay network kan ses som en logisk topologi som virtuellt kopplar ihop enheter från underlay-delen genom 

tunnlar. Overlay networks kan använda andra forwardingegenskaper som inte finns tillgängligt i Underlay 

network. Exempel på detta är GRE, MPLS, IPSec eller LISP. Det är i denna del det nya nätverket börjar förändras 

och skilja sig från det traditionella nätverket. I Campus-arkitekturen används Locator ID Separation Protocol 

(LISP) ihop med VXLAN där små modifieringar gjorts av protokollen [3]. 

8.1.4.1.1. Fabric control plane med LISP: 
Traditionella nätverksarkitekturer använder en IP-adress som inkluderar både identitet och location, något som 

skapar problem när Multihoming och mobilitet önskas. Multihoming innebär att en enhet önskar vara ansluten till 

flera nätverk samtidigt. Problemet går att lösa med vanliga routingprotokoll men ofta med stora routingtabeller 

som följd och hög CPU användning på enheterna. LISP är ett protokoll som istället delar upp en IP-adress till två 

adresser; Endpoint identifiers (EIDs) som adresserar hostar i nätverket och Routing Locators (RLOCs) som 

adresserar enheter i form av routrar [10]. Fördelen med detta är att routing blir mer skalbar, och ökade möjligheter 

för effektiv Multihoming och mobilitet skapas [3]. Att uppdelningen av IP-adressen leder till mobilitet och effektiv 

Multihoming bekräftas även i studien ”Locator/Identifier Split Networking: A Promising Future”[4] av Bohao 

Feng, Hongke Zhang. 

 

Effektivare routing skapas genom att varje LISP-site använder EID-adresserna lokalt och för global routing 

används istället RLOC-adressen till endpoint-routers. I Campusarkitekturen med LISP ingår enheter med specifika 

roller, dessa är Control-plane node, Border-node och Fabric Edge node [3]. 

 

Control-plane node: 

Den viktigaste rollern för LISP är Control-plane node. Control-plane node fungerar som en karta i nätverket och 

håller reda på vart anslutna användare befinner sig i nätverket, t.ex. vilken Accesspunkt (AP) eller switch 

användaren finns ansluten till. Detta görs genom att en host-databas mappar Endpoint-Ids till current location. 

Databasen skapas genom att Edge nodes skickar Endpoint ID map-registrations som innehåller kända Ip-prefixes 

till Control-plane node. Det sker normalt varje gång en ny enhet ansluter sig till en Edge node och databasen 

uppdateras då hos Control-plane node. På liknande sätt kan förfrågningar skickas från Edge nodes om vart 

användare befinner sig i nätverket [3]. 

 

Edge node: 

Edge node är enheter där användare kopplar in sig via AP eller Switch. Varje enhet som ansluts till Edge node 

behöver autentiseras, t.ex. via dot1x och placeras då i en grupp. Det är sedan denna grupp som styr användaren 

och vilka behörigheter användaren ska ha i nätverket. Grunden för denna tagning bygger på Cisco Trust-Sec och 

att en SGT-tag placeras i VXLAN-headern, även detta ökar mobiliteten eftersom inga access-listor kopplade mot 

IP-adresser behövs. Efter enheten autentiseras till Edge node kommuniceras detta direkt upp till Control-plane nod 

och läggs in dess databas. Edge node blir varje ansluten host first-hop enhet och Anycast gateway. Det är även här 

gränsen mellan lager-två och -tre dras, där all trafik ovanför Edge node inkapslas med Fabric headern [3]. 

 

Border nodes: 

Border nodes sitter på gränsen mellan Fabric och det externa nätverket där all trafik in och ut från Fabric passerar. 

Två typer av Border nodes existerar Internal border och External border. Internal border används för kända routes 

inom företaget som finns utanför Fabric, t.ex. Data-centers. Internal border lägger in de kända routsen som finns 

utanför Fabric och ser till att de finns med i Control-plane nodes databas.  

 

Default border används istället som default route och till routes utanför företaget, tex Internet. Till skillnad från 

interal border importeras inga routes. Kända IP-pooler från insidan exporteras ut genom traditionella routing 

protokoll t.ex. via BGP [3].  

 

Konceptet använder sig av Anycast Gateway, vilket innebär att endast en lager-3 adress används för samtliga Edge 

nodes. Konceptet påminner om HSRP/VRRP där enheter delar en virtuell IP-adress och mac-adress. Varje Edge 

node konfigureras med ett Switched Virtual Interface (SVI) som innehåller samma IP-adress och mac-address.  

Detta gör att oavsett hur en användare rör sig i nätverket behöver den aldrig ändra default-gateway. Konceptet 

stödjer även ”streched vlans” där användare kan befinna sig i samma VLAN och kommunicera genom Fabric, 
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trots att de finns anslutna i olika Edge nodes. Tillsammans skapar detta mobilitet i nätverket, där användare kan 

ansluta till olika enheter och byggnader, utan att behöva byta sin IP-adress [3].  

 

Acesslistor (ACL) används i form av Security-group tag ACL istället för traditionella IP-accesslistor. Skillnaden 

är att istället för att matcha villkor mot IP-adressen matchas en SGT-tag som finns i framen mot de villkor som 

finns specificerade på routrar/swichtar. Eftersom SGT-tagen följer användaren runt i nätverket blir mobiliteten 

betydligt bättre än med traditionella IP ACL [3]. 

8.1.4.1.2. Fabric data plane med VXLAN: 
I overlay-lagret använder data-planet Virtual Extensible LAN (VXLAN). VXLAN inkapslas genom IP/UDP, 

något som gör att det kan skickas över äldre utrustning och teknologi som ej är utvecklad från Cisco. I LISP saknas 

source-Ethernet i headern medans den i VXLAN existerar. Detta skapar möjligheten för SDA att använda både 

lager två och tre samt stöd för gruppbaserade policys[8].  

 

 
Figur 6 – Visar hur headern förändras inom Fabric. 

8.1.5. DNA Center – Assurance 

Assurance är den del av DNA Center som övervakar och presenterar statusen för nätverket. Det görs genom att 

data hämtas in från traditionella tjänster såsom Netflow, Syslog, SNMP och Wireless Controllers. Data som samlas 

organiseras enligt olika aspekter, såsom tid och lokalisering. SDA-lösningen använder sedan algoritmer för att 

analysera insamlad data och dra slutsatser från uppmärksammade händelser. Förslag på åtgärder presenteras sedan 

i DNA Center och kan användas som hjälp i felsökningen. Det finns även möjlighet att använda machine-learning 

(AI) vilket utvärderar trender och händelser i nätverket, för att sedan proaktivt hantera händelser som skulle kunna 

leda till fel i nätverket [3],[8]. 

8.1.5.1. Cisco Network Data Platform: 

CDP är en deltjänst i SDA-lösningen som används inom Assurance-delen av DNA Center. NDP integrerar med 

både controllern och ISE och delar information mellan dem. Huvuduppgiften är att tillhandahålla insamlad data 

och analys av data från physical-layer och network-layer. Informationen kan hämtas genom SNMP, Netflow, 
Switched Port Analyzer och Telemetry. Genom att analysera informationen från alla olika källor i nätverket och 

titta på trender ges information tillbaka till DNA Center om nätverkets status. Även NDP använder API:er som 

det går att integrera med [8]. 

8.2. API:er 

I konceptet SDA förekommer flera applikationer som integrerar genom API:er. Det är viktigt att påpeka att dessa 

applikationer i sin tur kan ha öppna API:er. Det gäller därför att vara påläst och förstå konceptet i grunden för att 

förstå vart information kommer ifrån och vilken applikation som verkligen ansvarar för informationen från början. 

En av de funktioner som Cisco trycker på i lanseringen av SDA-konceptet är just öppningen av API:er [3],[8]. 

Något som skapar möjligheter från utomstående applikationer att integrera med DNA Center eller andra delar av 

SDA-nätverket. Något som lett till att andra företag börjat utveckla och skräddarsy applikationer till företag för att 

förbättra, och effektivisera tjänster i nätverket. Då API-gränssnittet ofta är standardiserade och open source finns 

det gränssnitt som används mer frekvent inom nätverksindustrin. Följande del av rapporten går igenom några av 

dessa gränssnitt. 

8.2.1. Representational state transfer 

Ett API-gränssnitt som används av branschen är Representational State Transfer (REST). 

REST är ett API-gränssnitt som blivit branschstandard för interaktion med Web-Services. REST anses 

användarvänligt där inga speciella libraries, komprimeringar eller expertkunskap inom speciella 
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programmeringsspråk krävs. REST är baserat på protokollet HTTP:s request-responsemodell vilket innebär att 

gränssnittet frågar efter information via kommandona POST,GET,PUT och DELETE och använder URL i sin 

förfrågan efter information. Efter en förfrågan levereras svar i form av strukturerad data i formaten JSON eller 

XML. I svaret används samma statuskoder som i http, där användaren får tillbaka status kring förfrågan. Exempel 

på dessa koder är 200 som betyder ok, och 401 som betyder Unauthorized [11]. Exempel på dessa förfrågningar 

och statuskoder visas i senare del av rapporten under laborationen.  

 

Det finns många öppna API:er att tillgå, ett enkelt sätt som används av utvecklare för att se vilken information 

som finns tillgänglig att integrera med är SWAGGER UI. SWAGGER UI skapar automatiskt en textfil där alla 

API:er som finns tillgängliga visas med information om hur data ska struktureras och anropas. Något som förenklar 

och hjälper nätverksadministratörer som önskar att integrera genom API:er [12]. 

 

 
Figur 7 - Figuren visar en generad Swagger för APIC-EM controllern och tillgängliga API:er. 

I Controllern finns säkerhetsfunktionen Role-Based Access Control (RBAC). RBAC hanterar användaruppgifter 

och styr vilka användare som har behörighet att integrera med Controllern via API. Autentisering mot RBAC görs 

genom en service-ticket, där användaren gör en POST förfrågan mot Controllerns URL där användarnamn och 

lösenord skickas med. Godkänns autentisering av RBAC, skickas ett svar tillbaka till användaren i form av en 

service-ticket, denna bekräftar autentiseringen och vilken roll den autentiserats för. Användaren använder sedan 

denna ticket i alla API-förfrågningar som görs mot Controllern [11,13]. 

 

8.2.2. PxGRID 

PxGRID är en annan typ av API-gränssnitt som skiljer sig en del mot REST. Plattformen är utvecklad av företaget 

Cisco och var till en början tänkt som en plattform för att säkert kunna utbyta information mellan Ciscos egna 

säkerhetsapplikationer. Numera används PxGRID även för att utbyta information mellan Cisco applikationer och 

tredjepartsapplikationer, men även för tredjepartsapplikationer som integrerar med andra produkter än Ciscos[14]. 
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Plattformen bygger på att kommunikationen går via en PxGRID-Controller där autentisering och registrering sker. 

Controllern styr sedan vilka applikationer som har möjlighet att integrera och utbyta information mellan varandra. 

Controllern fungerar som ett mappsystem, som håller reda på vilken information som finns att tillgå via PxGRID.  

 

Varje nod/applikation som ansluter sig till servern bestämmer själv vilken typ av information som ska delas. 

Information som finns tillgänglig via PxGRID lagras i Client Libraries, där information sedan kan hämtas via 

Querys från användare. PxGRID kan även använda sig av notifikationer där information automatisk skickas ut när 

vissa händelser sker, något som gör att applikationer inte själva måste skicka Querys om informationen[14,15].  

 

PxGRID har stöd för programmering via programmeringsspråket C och Java. En styrka med PxGRID är att den 

är ändringsbar, till skillnad mot REST som skulle behöva släppa en ny version för att göra ändringar[15]. 

8.3. Laboration APIC-EM 

Steg 1: 

Ett Python scripts laddades ner via länken https://github.com/CiscoDevNet/apic-em-learning-

labs/tree/master/labs. Scriptets funktion var att integrera med SDN-controllern APIC-EM och presentera samtliga 

enheter som finns kopplade till den i nätverket. Scriptet ska även kunna hämta den aktiva konfigurationsfilen för 

dessa enheter. 

 

Steg 2:  

Scriptet modifierades med aktuell IP-adress för APIC-EM Controllern samt med användarnamn och lösenord för 

att kunna skapa en serviceticket för att autentisera mot RBAC-funktionen i Controllern. 

 

 
 

Steg 3: 

Scriptet kördes i två varianter, en där fel användarnamn och lösenord angavs medvetet för att kontrollera RBAC-

funktionen samt en gång med korrekt användarnamn och lösenord. 

 

Resultat 1: 

 

 
Figur 8 - Felmeddelande presenteras på grund av fel autentiseringsuppgifter. Status 401 är felkoden för http 

protokollen och betyder Unauthorized. 

Resultat 2: 

 
Figur 9 - Status 200 som indikerar http ok status, här presenteras sedan scriptets funktion i en meny. 

https://github.com/CiscoDevNet/apic-em-learning-labs/tree/master/labs
https://github.com/CiscoDevNet/apic-em-learning-labs/tree/master/labs
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Figur 10 – Visning av nästa steg efter val två i menyn från föregående bild, val av enhet för presentation av 

konfiguration. 

 
Figur 11 - Konfigurationsfilen presenteras. 
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8.4. Applikationer 

I följande del av rapporten presenteras några exempel på applikationer som finns ute på marknaden som integreras 

genom API:er. 

 

Företaget Cisco har själva utvecklat en rad olika applikationer som går att integrera med SDA, bland annat 

Stealwatch och Firepower Threat Defense[8]. Följande del av rapporten kommer att titta på både Cisco 

applikationer och applikationer från tredje part. Målet är att ge en bild av vilken typ av tjänster som kan byggas 

med hjälp av API:er och vilken typ av funktioner de kan hjälpa till med i nätverket. 

 

8.4.1. Infoblox IPAM 

I det traditionella nätverket har Infoblox varit ett program som använts av nätverksadministratörer främst för 

skapandet av adresseringsplaner av IP-adresser. Då har ofta programmet använts separat och adresseringsplanen 

har skapats i programmet för att sedan manuellt administreras in till DHCP-pooler i nätverket och konfiguration i 

enheterna via CLI. Förändringen som sker i nätverket och övergången till SDN har förändrat hur Infoblox 

applikationer kan användas. I SDA- och andra SDN-lösningar kan Infoblox IPAM integreras och användas som 

resurs för IP och DNS/DHCP-hantering. Genom användandet av API:er och en centraliserad Controller som har 

kunskap kring nätverk kan applikationen nu integreras direkt. Applikationen effektiviserar därmed nätverket 

genom att automatiskt konfigurera DHCP-pooler och server inställningar för DHCP och DNS hos enheterna [8], 

[16]. 

8.4.2. AlgoSec Firewall Analyzer  

AlgoSec är ett annat företag som specialiserar sig på utveckling av applikationer för nätverk. En utvecklad 

applikation är AlgoSec Firewall Analyzer. Applikationen är utvecklad med syfte hjälpa nätverksadministratörer 

med hantering av brandväggar i nätverket. Genom att identifiera och testa nätverkets brandväggar kan 

applikationen hjälpa till att optimera och rensa brandväggspolicys. Applikationen kan även hjälpa till att 

riskbedöma nätverket och peka på eventuella säkerhetsluckor som bör åtgärdas. AlgoSec är partners och utvecklar 

applikationer för de flesta större aktörer på marknaden, bland annat (Juniper, HP, Cisco, Huawei, Vmware, 

Microsoft och IBM) [17]. 

 

8.4.3. Microsoft Azure/Amazon Web Services 

Cloud-tjänster används av allt fler företag och är en viktig del av morgondagens nätverk. Tjänsterna används bland 

annat av företag som via cloudet når applikationer. Microsoft Azure och Amazon Web Services är två exempel på 

Cloud-lösningar som kan integreras in i nätverket. Bland annat kan information om vilka användare som ska få 

tillgång till resurser i cloudet hämtas och därmed styra accessen för användarna redan i nätverket. Även 

resursanvändning på cloudet kan delas och på så vis kan konstiga trafikmönster hittas som riskerar att påverka 

nätverket. Applikationerna kan båda kopplas ihop in i SDN-nätverken genom REST-API [8].  

 

8.4.4. Stealthwatch 

Stealthwatch är en applikation utvecklad med syfte att övervaka och besvara hot mot nätverket. Genom att använda 

telemetri på nätverksutrusningen får applikationen kännedom om vad som händer i nätverket och kan analysera 

data. Applikationen söker efter onormala beteenden och kända signaturer som kan vara ett hot mot nätverket. 

Applikationen har även en funktion kallad Cognitive Analytics som är en molnbaserad databas med kända 

signaturer och hot mot nätverket. Genom denna kan globala hot och nya skadliga koder snabbt uppdateras in till 

företagets nätverk som använder Stealthwatch. Applikationen har även möjlighet att hitta skadlig kod i krypterad 

trafik utan att dekryptera den. Detta kan t.ex. göras genom att titta på klientens hello meddelande i en Transport 

Layer Security (TLS) session, där hello packet inte är krypterad och då jämföra mönster mot kända skadliga paket 

[8],[18].  
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8.5. Implementation av applikationer  

Efter att ha undersökt olika applikationer och API-gränssnitt i gav rapporten en bild över hur applikationer 

implementeras in i SDN-lösningar. Rapporten har redan visat hur API-gränssnitt kan användas för integrationer 

av applikationer och det är just genom API:er som applikationer kopplas ihop med SDN-nätverket. Genom att se 

till att ha korrekta autentiseringsuppgifter och access mot Controllern skapas möjligheter att integrera med 

nätverket och därefter automatisera nätverket. Två exempel från denna rapport är hur ISE levererar policys till 

andra delar i nätverket, och hur Infoblox IPAM kan leverera IP-inställningar till nätverket.  

 

Kraven för implementering av applikationer på ett automatiserat sätt bygger på att API-gränssnitten är stödda av 

båda parter där versionen överensstämmer. Detta krav räcker för att vissa applikationer ska kunna integreras medan 

vissa applikationer behöver mer omfattande konfiguration, där krävande manualer behövs [8]. 

 

Djupare bild än så gav inte datainsamlingen utan de flesta applikationer skriver endast vilket API som används 

och vilka SDN-lösningar som de är kompatibla med. Det är därför upp till användaren av SDN-tekniken att 

undersöka om önskad applikation använder rätt API-gränssnitt och att den är kompatibel. 
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9. Diskussion 

Resultatet från rapporten visade som förväntat att morgondagens nätverk förändrar kompetensen som 

morgondagens nätverksadministratörer behöver ha. Målet med rapporten var att redogöra för några av dessa 

egenskaper, något som rapporten lyckades med. Därmed anses rapporten både uppfylla det mål och syfte i 

rapportens första frågeställning. Resultatet visade bland annat hur en Controller får en viktig central roll i nätverket 

där dess olika interface fyller viktiga funktioner. Resultatet visade även exempel på hur nätverket förändras genom 

att separera det i två olika lager där det nya overlay-lagret skapar nya möjligheter som gör att funktioner i nätverket 

utökas och förbättras. Dessa två förändringar leder till nya möjligheter och tekniska implementationer som 

nätverksadministratörer behöver förstå och använda. I slutsatser diskuteras detta mer ingående. 

 

Även om resultatet visade nya områden som blir viktiga för nätverksadministratörer visade resultatet även att 

kunskaper ifrån det traditionella nätverket fortfarande är högst aktuella och finns kvar. Reflektioner utifrån 

resultatet är att nätverk i framtiden kommer att fortsätta automatiseras och bli mindre och mindre styrt av 

mänskliga handlingar. På liknande viss kommer förmodligen applikationer växa och effektivisera nätverket som i 

sin tur kan minska antalet funktioner där mänskliga handlingar behövs. Dessa två faktorer gör att man kan anta att 

antalet arbetade timmar för nätverksadministratörer i framtiden kommer att minska, dock bör man i den analysen 

även komma ihåg att nätverken växer och antalet enheter ökar. Något som gör att mer arbete tillkommer i andra 

delar samtidigt som arbetsmetoderna blir effektivare.  

 

Eventuella begränsningar för resultatet i rapporten är att en exempelteknik för SDN-nätverk användes, det är därför 

inte helt säkert att alla slutsatser som dragits kan appliceras rent generellt och anses gälla för samtliga SDN-

nätverk. En annan begränsning är att SDN-nätverk är relativt dyra installationer och i dagsläget krävs det stora 

nätverk för att företag ska kunna finansiera denna typ av lösningar. I framtiden är det dock troligt att olika typer 

av SDN-nätverk kommer att bli billigare och även nå mindre kontorsnätverk. 

 

Även för frågeställning två lyckades rapporten besvara frågeställningen och uppfylla både syfte och mål. 

Rapporten visade flera exempel på hur applikationer nu integreras i nätverket, bland annat genom REST och 

PxGRID. Resultatet lyckades även visa hur effektivt användningen av en Controller och API:er blir, där strukturen 

för utbyte av information finns på plats och är enkel att använda för script och automatisering för applikationer. 

Resultatet lyckades även visa hur vissa funktioner i nätverket effektiviserar genom användning av applikationer. 

 

Resultatet som drogs utifrån frågeställning två, kan däremot appliceras mer generellt än för frågeställning ett 

eftersom både REST och PxGRID används av flera applikationer och SDN-lösningar. Tekniska detaljer kan 

variera men att vissa typ-tekniker alltid kommer att ingå och att API:er blir en viktig del av framtidens nätverk är 

min personliga övertygelse. 

 

Resultatet från frågeställning två öppnar även upp en intressant diskussion om hur resultatet kan användas i andra 

sammanhang. Att ha en centraliserad punkt med mycket information där sedan applikationer kan integrera och 

använda den informationen, borde kunna appliceras i andra branscher, exempelvis inom industri eller ekonomi, 

där företag får hjälp med olika tjänster genom att öppna upp deras verksamhet och dela information.  

 

Redan genom att besvara frågeställning ett och två gavs indikationer på slutsatser för frågeställning tre, något som 

vid rapportens start inte var helt känt. Att arbeta med frågeställningar i hierarkisk ordning gjorde därför att en bra 

grundkunskap redan fanns, när frågeställning tre besvarades. 

 

Resultatet för frågeställning tre visade att API:er används för implementationen av applikationer in i nätverket. 

För att detta ska fungera är ett krav att båda applikationerna stödjer samma API-gränssnitt. Trots detta finns det 

applikationer som använder samma gränssnitt där applikationerna fortfarande inte kan integreras ihop. Detta 

gjorde det svårt att ibland förstå vilka applikationer och SDN lösningar som kan integreras ihop med varandra. 
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10. Slutsatser 

Utifrån frågeställningarna och det resultat som presenteras drogs följande slutsatser. 

10.1. Slutsatser - Frågeställning 1. 

 Vilken kompetens kommer att krävas av morgondagens nätverksadministratör (två till fyra års sikt)? 

 

Efter att ha undersökt och analyserat SDN-nätverk och framför allt Ciscos SDA-koncept är det tydligt att 

kunskapskraven på nätverksadministratörer förändras. Med det sagt finns fortfarande nätverkets fundamentala 

egenskaper kvar, där den klassiska TCP/IP-modellen med sina olika lager ligger till grund för att förstå 

datakommunikation. Dessa regler och strukturer har tidigare varit relativt låsta där varje lager har haft sina 

egenskaper. I dagens nätverk förändras detta något där gränserna fortfarande finns kvar men där kreativa lösningar 

gjort att protokoll kan transportera mer och ny information genom inkapsling och nya headers. Exempel från 

rapporten är hur protokollen LISP och VXLAN skapat helt nya möjligheter för både säkerhet och mobilitet. Att 

förstå hur gränserna mellan lager 2 och 3 nu blir lite suddigare, och vilka egenskaper som finns och används i 

headern kommer att bli viktigt för att förstå tekniska implementationer och inte minst hur säkerhet kopplas till 

detta.  

 

På liknande sätt behöver nätverksadministratörer förstå hur flyttandet av Control plane påverkar nätverket och hur 

styrningen flyttas från varje enhet till en centraliserad enhet. Detta för att förstå vart och hur olika processer styrs 

och regleras, exempelvis routingprotokoll.  

 

Att även ha god kunskap i hur Controllers använder sina Nortbound- och Soutbound-Interfaces för att 

kommunicera och vilka protokoll som används kommer att vara viktigt. Under kommande år kommer protokollen 

SSH, Netconf och SNMP vara centrala och en bra kunskap för dessa protokolls funktion och uppbyggnad kommer 

underlätta arbetet som nätverksadministratör.  

 

Routingprotokoll som EIGRP, OSPF, RIP och BGP kommer fortfarande att ha en stor och viktig del av 

morgondagens nätverk. Detta då de fortfarande kommer att användas i underlay-delen av nätverket samt utanför 

campus-gränsen. Däremot kommer nya mappningsprotokoll som separerar IP-adressen användas mer frekvent då 

de skapar bättre möjligheter för mobilitet och segmentering, något som kommer krävas i morgondagens nätverk. 

Exempel från rapporten är hur LISP används i SDA-konceptet. Argumentet kan styrkas ytterligare av Bohao Feng, 

Hongke Zhang studie ”Locator/Identifier Split Networking: A Promising Future Internet Architecture”[4] som är 

inne på samma spår. 

 

När det gäller säkerhet inuti företaget kommer förmodligen access-listor baserade på IP-adresser att minska och 

istället styras genom taggning. Att IP-baserade access-listor kommer att fortsätta användas som skydd in och ut 

ifrån företagsnät är troligt. Av den anledning kommer kravet hos nätverksadministratörer att förstå och skapa 

Access-listor finnas kvar, då i form av enklare villkor och mindre specifika krav än idag. Istället tillkommer behov 

av nya kunskaper i form av hur hantering av taggning görs inom nätverket, där olika applikationer och policys 

ligger till grund. I SDA-tekniken är både ISE, Trust-Sec och VXLAN involverade, något som ställer krav på 

kunskap inom just de specifika applikationerna och protokoll.   

 

Segmentering i nätverket har i det traditionella nätverket ofta gjorts genom VLAN, något som satt begränsningar 

för topologier och IP-planer och därmed mobiliteten i nätverket. I dagens nätverk förändras detta genom att flera 

virtuella nätverk kan skapas i Fabric. Denna typ av segmentering blir mer flexibel och skalbar då IP-planer inte 

behöver styras av topologierna på samma sätt. Det leder till att kompetens i att förstå hur virtuella nätverk delas 

upp och fungerar behövs, exempelvis genom segment-id och separata Control planes med egna routingtabeller 

som följd. Kopplat till mobiliteten i nätverk har rapporten visat att användandet av Anycast gateway är en viktig 

teknik. 

 

Införandet av ett så kallat Fabric i nätverket medför nya kunskapskrav för nätverksadministratörer, detta då 

topologier och frames-hantering får en ny dimension. Kopplat till detta tillkommer en del terminologi och kunskap 

i hur olika roller fungerar och konfigureras. Uppsättning av ett Fabrics kommer förmodligen göras av mer erfaren 

nätverkspersonal med expertkunskap inom viktiga protokoll såsom LISP eller andra Overlay protokoll. 

Resonemanget ovan kan stärkas av att protokollet LISP ingår i sena delar av Ciscos Certifikat ”CCIE – Data 

Center”. Av samma anledning kan även en erfarenhet från just Data-Center nätverk vara meriterande. 
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Felsökning kommer att förändras i grunden där felsökningen utgår från det grafiska interfacet. Här kommer 

administratören få specifik information presenterad om fel och förslag på eventuell åtgärd. Tanken med detta är 

självklart att förenkla och hjälpa till vilket leder till andra krav på administratören eftersom ett ställningstagande 

kring åtgärd måste tas. Ett godkännande leder till ändringar som utförs i bakgrunden och det gäller därför att 

användaren förstår vad som faktiskt sker bakom grafiken och hur enheter påverkas. Något som kan bli svårt då 

länken från ändring i ett grafiskt interface till inmatandet av kommandon i CLI och vad som sker där emellan 

kanske inte är helt tydlig. Här blir kunskap inom API:er och NETCONF protokollet meriterande för att få ökad 

förståelse hur dessa ändringar utförs.  

 

Det finns även risk att felsökning blir en utmaning den dagen då fel inträffar som inte är så vanliga och som därmed 

inte kan hanteras av det grafiska interfacet. Detta kommer förmodligen leda till att mer traditionell felsökning 

behöver göras där enheter felsöks och där även mjukvaran till viss del kan behöva undersökas. Detta gör att den 

gamla traditionella felsökningsmetoden med CLI fortfarande är relevant men där ny felsökning i form av mjukvara 

kan bli aktuell.  

 

Användandet av API:er kommer att bli centralt för morgondagens nätverk. Rapporten har visat många olika 

områden där API:er används för integrering mellan olika system i nätverket samt utvecklingen av applikationer. 

Att därför som nätverksadministratör ha god kunskap i hur API:er fungerar kommer vara centralt. Att dessutom 

förstå hur data struktureras i olika anrop kommer att vara en viktig del. Detta ställer i sin tur krav på förståelse 

inom programmering, där programmeringsspråket Python används mycket. Där kommer det att vara en kompetens 

att både kunna skriva och förstå programmering men rapporten har visat hur Open-source forum med färdiga script 

och andra hjälpmedel som SWAGGER-UI underlättar och gör att förståelsen av att tyda kod räcker långt.  

 

Att applikationer nu implementeras i nätverket genom API:er ställer krav på nätverksadministratören att ha 

kunskap i specifika applikationer och dess funktion. Det leder till att kunskap i hur prioritering och 

sammankoppling mellan applikationer görs blir aktuell. Vad händer till exempel om flera applikationer finns i 

nätverket med samma uppgifter där olika policys strider mot varandra? Detta kan leda till en ny typ av felsökning 

som går ifrån nätverksenheterna till att istället felsöka applikationer. Något som även Yahui Li och Zhiliang Wang 

är inne på i sin artikel ”MSAID: Automated interference detection for multiple SDN applications” [6].  

 

Användandet av tredjepartsapplikationer gör även att kunskap behöver införskaffas från flera håll. Tidigare har 

många leverantörer av nätverkslösningar använt certifikat som en verifiering av att de besitter kunskap inom just 

deras teknik. Något som blir svårare nu när nätverket öppnas och lösningar byggs genom tjänster från flera 

leverantörer.  

10.2. Slutsatser - Frågeställning 2. 

 Hur kommer det programmerbara (API) nätverket att förändra sättet att etablerar nya Applikationer 

i företagens nätverk? 

 

Redan efter datainsamlingen utifrån frågeställning ett blev det tydligt att API:er blir en stor del av morgondagens 

nätverk. Rapporten har visat många områden där API:er används och hur de hjälper till att integrera 

applikationer i nätverket. Rapporten har även visat exempel på olika typer av applikationer som finns tillgängliga 

på marknaden och deras funktion.  

 

Öppnandet av API:er har underlättat för utveckling av applikationer genom att på ett strukturerat sätt bestämma 

hur data hämtas och ändras mellan applikationer. Detta gör att utvecklarna av applikationer inte behöver 

fokusera på själva utbytet av data, utan kan istället använda det färdiga ramverket som API:er skapar och istället 

fokusera på utveckling av applikationens syfte och funktion. Användandet av en Controller är något som även 

underlättat för utvecklingen, genom den centraliserade punkten med data slipper nämligen applikationen nu 

kommunicera med flera olika enheter. 

 

En av anledningarna till utvecklingen av applikationer är mängden och komplexiteten på tjänster som krävs i 

dagens nätverk. Det finns helt enkelt inget företag som klarar av att leverera en helhetslösning som 

tillfredsställer alla behov. Det troliga är därför att framtidens nätverk kommer att bestå av en grund SDN-lösning 

(tex SDA), där applikationer sedan läggs till för att hjälpa till med specifika önskemål och syften.  
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Det är även troligt att användandet av applikationer i nätverket effektiviserar och underlättar driften, något som i 

sin tur minskar personalkostnaden för IT och som därmed utgör en besparing för företag. Exempel från 

rapporten är hur Infoblox IPAM och AlgoSec Firewall Analyzer kan effektivisera arbetet för en 

nätverksadministratör och minska antalet arbetade timmar. Applikationer med specifika uppgifter kan göra att 

expert- och detaljkunskap från nätverksadministratörer inte behövs, t.ex. skulle AlgoSec Firewall Analyzer 

kunna upptäcka och optimera funktioner kring brandväggar och därmed ersätta en duktig administratör. 

 

Applikationen Stealthwatch visade även exempel på nya säkerhetsaspekter som applikationer kan tillföra i 

nätverket där molntjänster levererar uppdatering kontinuerligt och skyddar nätverket mot de senaste hoten. 

Applikationen kan dessutom hitta skadlig kod i krypterad trafik, något som tidigare varit svårt i det traditionella 

nätverket. 

 

Från datainsamlingen blev det  även tydligt att hela branschen går mot samma håll där öppnanden av API:er 

verkar ha blivit en branschstandard som finns i de flesta SDN-lösningar. Något som i sin tur driver på efterfrågan 

av applikationer och förmodligen gör att nya applikationer kommer till marknaden i allt snabbare takt. Många 

företag verkar dessutom se möjligheterna i att tjäna pengar inom SDN-applikationer. Ett exempel är företaget HP 

som lanserat ett eget Appstore för SDN-applikationer [19]. Ett annat är företaget Cisco som i januari 2017 köpte 

upp företaget APPdynamics för 3,7 miljarder dollar som bland annat utvecklar SDN-applikationer [20]. Den 

ökade efterfrågan och det ekonomiska intresse som nu finns, gör förmodligen att framtidens applikationer 

kommer att bli mer avancerade där Artificiell intelligens (AI) kan användas och mer avancerade funktioner 

kommer därmed att hanteras av applikationer. 

 

Eftersom API-gränssnitten ofta bygger på open source används de dessutom av flera företag. Något som gör att 

applikationer enkelt kan utvecklas för flera leverantörer samtidigt, vilket gör det betydligt mer lönsamt för 

utvecklarna av applikationer och på så vis driver på utvecklingen. 

 

Även om öppnandet av API:er skapar stora möjligheter inom nätverk finns det även nackdelar. Nya angreppsytor 

finns nu i nätverket genom NBI- och SBI-interfacen, dessa behöver skyddas då en Controller i nätverket kommer 

att vara en intressant attackpunkt i datornätverken med risk för stora negativa följder om en attack lyckas. Något 

som artikeln “Authentication Mechanism for Network Applications in SDN Environment”[7] av Hongyan Cui 

och Zunming Chen diskuterar mer djupgående. 

 

10.2.1. Slutsatser laboration: 

Laborationen lyckades visa ett tydligt funktionsområde för en Controller i nätverket, bland annat hur kunskap 

kring nätverket finns centraliserat och effektiviserat. Liknande funktion som scriptet erbjöd går visserligen att 

konstruera i det traditionella nätverket men då på ett mer komplicerat sätt, där SNMP-protokollet varit centralt och 

betydligt mer konfiguration hade behövs genom fler enheter.  

 

Laborationen visade även hur statuskoder från protokollet HTTP användes av REST som svar på förfrågningar, 

något som är centralt när mer automatiserade anrop görs mellan applikationer.  

 

Slutligen lyckades även laborationen visa att utan större programmeringskunskap kan fortfarande REST och 

API:er användas genom befintliga script. Här har open-source forum en viktig roll där många ”standard”-script 

redan finns utvecklade. 

10.3. Slutsatser - Frågeställning 3. 

 Hur kan dessa tjänster implementeras på ett nytt och automatiserat sätt? 

 

Resultatet visade att kravet för implementering av applikationer bygger på att API-gränssnitten är stödda av båda 

applikationerna. Däremot var det svårt att hitta detaljer och exakta beskrivningar av hur applikationer och SDN-

nätverket ska installeras och integreras. En slutsats kan vara att applikationerna och SDA-konceptet är så pass 

nytt att någon tydlig beskrivning fortfarande inte finns. Detta ledde till att svaret på frågeställningen blev något 

tunnare än förhoppningen och kan därför vara av intresse att utöka i kommande forskning på området. 
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10.4. Slutsatser – Helhet 

Rapporten lyckades besvara sina tre frågeställningar och uppfyllde därmed målet för rapporten. De viktigaste 

resultaten som rapporten fann var hur nätverket förändras genom implementering av en centraliserad controller 

och användandet av ett overlay-lager. Faktorer som gör att nätverksadministratörer behöver ha kunskap i protokoll 

som LISP och VXLAN. Att dessutom förstå hur en controller och dess NBI/SVI används i nätverket kommer att 

vara kunskap som en nätverksadministratör behöver ha. Ett annat viktigt resultat var användningsområdet för 

API:er och vilka stora möjligheter som nu öppnats och att ökade mängder av applikationer och tjänster kommer 

att bli en stor del av morgondagens nätverk är säkert. Att identifiera och använda dessa applikationer kan ge 

företagsnätverk både effektivitet, säkerhet och automatisering. Något som kan ge både ekonomiska och 

samhällsviktiga aspekter och göra stora avtryck i morgondagens tekniksamhälle. 

 

Slutsatser som drogs från rapporten var att nätverken de senaste åren har automatiserats och effektiviserats, något 

som förmodligen kommer att fortsätta där manuell konfiguration och felsökning kommer att minska. Kommande 

2-4 år blir en spännande tid för SDN-nätverken och som nätverksadministratör kommer nya kompetensområden 

att dyka upp. Den nya typen av nätverk kommer förmodligen att påverka samhället eftersom den nya typen av 

nätverk gör att nätverken nu står redo för den stora digitalisering som kommer med allt mer enheter och fordon 

som ska anslutas. Något som skapar en intressant diskussion kring den mängd data som kommer att finnas i SDN-

nätverken, något som kan vara av intresse för analysfirmor som vill sälja produkter målinriktat.  

 

En annan slutsats från arbetet var att även om många delar av nätverket förändras, visade rapporten även att de 

flesta gamla kunskaper och metoder fortfarande är användbara och används i någon form, tex i underlay-delen. En 

slutsats är därför att nätverkstekniker bör fortsätta utbilda sig inom grunderna för datakommunikation och TCP/IP-

modellen, på samma vis bör certifikat inom Routing/Switching fortsatt vara meriterande även i framtiden.  

 

Som student av ett treårigt högskoleprogram med inriktning datakommunikation känns det även viktigt att 

diskutera hur de nya krav som nu ställs på morgondagens nätverk bör påverka dagens IT-utbildningar. Dessa 

utbildningar behöver utbilda studenter inom SDN-tekniker där Controllern och dess interface är av stor vikt. De 

behöver även utbilda hur overlay-lagret påverkar nätverket och vilka nya lösningar som på så viss skapas. 

Programmering är ofta en del av IT-utbildningar och bör så fortsätta vara, att lägga till moment kring API:er och 

hur de ihop med programmering skapar nya möjligheter för automatisering vore bra. 

 
 

Tabell 1. Summering av slutsatser: användandet av dagens traditionella nätverk och morgondagens nätverk. 

Område Dagens traditionella nätverk Morgondagens nätverk 

 Användning idag Användning i framtiden 

Command line interface Används frekvent Används sparsamt 

Controller Används ej Används frekvent (viktig del) 

Control plane Finns i varje separat enhet Flyttad till en Controller 

Routingprotokoll Används frekvent Används frekvent i underlay-delen 

Overlay-lager Används ej Används 

Felsökning Sker via CLI-terminal Sker via GUI och CLI-terminal 

Access-listor Främst IP-baserade Främst via taggning 

Mobilitet Statiska fasta enheter Flexibla rörliga enheter 

API-gränssnitt Används sparsamt Används mer frekvent 

Applikationer Används sparsamt Används mer frekvent 
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11. Framtida forskning inom området 

Förslag på förbättringar i rapporten vore att använda flera exempeltekniker för att stärka bilden av att nya protokoll 

och overlay-lager är en del av framtidens nätverk. Det vore även intressant att vänta ett år för att ge SDA-konceptet 

mognad och därmed se hur utvecklingen av applikationer ser ut. Kopplat till detta vore det intressant att se om mer 

teknisk dokumentation kring implementering av applikationer då finns tillgängligt. Ett annat förslag vore att 

implementera en SDA-lösning i ett nätverk för att kontrollera om funktioner som utlovas fungerar. Något som 

skulle kunna leda till mer slutsatser kring felsökning och hur stor del CLI-arbete som fortfarande behövs.  

 

I framtida forskning på området vore det intressant att följa upp hur effektiveringen av nätverk genom SDN och 

applikationer påverkat nätverksadministratörer. Här vore det intressant titta på om antalet nätverksadministratörer 

minskat samt hur IT-kostnader påverkats av SDN. Har IT-kostnaden minskat som förmodat, genom mindre 

personaltimmar eller har kostnaden för applikationer och SDN ätit upp den besparingen? Exempel på 

frågeställning kan vara ”Har övergången till SDN-nätverk minskat företags IT-budget?”. 

 

Ytterligare en intressant punkt vore att följa upp och se om de slutsatser som drogs i arbetet blev verklighet. 
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