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Sammanfattning

Arbetet är utfört på ett företag i regionen som har omkring 30000 anställda och ca 400 kontor över hela 
världen. Företaget outsourcar nätverket och tillhörande LAN-refresh och WAN-migrering till ett externt 
företag som har hand om företagets ca 20 kontor med 2500 anställda i Skandinavien. Företaget behövde 
hjälp med en uppgradering av deras LAN på deras huvudkontor för Skandinavien och att hitta en ny 
lösning för deras WAN. Anledningen till att uppgraderingen av LAN:et behövdes var för att utrustningen 
blivit för gammal och inte klarade av den säkerhet som kravställdes. Det behövdes även en lösning för 
att segmentera deras LAN, som bestod av ett enda stort VLAN med 1300 anställda på huvudkontoret. 
Deras WAN-lösning var uppbyggd med tunnlar mellan alla kontor och de använde huvudkontoret som 
den centrala punkten. De ville komma bort från att vara beroende av en central punkt samtidigt som 
redundansen inte alltid fungerade som den skulle. 

Lösningen på WAN problemet var att använda sig av ISP:ns backbone som är baserat på MPLS. Det finns 
två huvudlösningar, lager 2 (Ethernet) VPN eller lager 3 (IP) VPN. När det gäller IP VPN finns det ett par 
olika anslutningsmöjligheter t.ex. en statisk route eller använda ett routingprotokoll (t.ex. BGP eller 
OSPF). Den slutgiltiga lösningen blev IP VPN med OSPF som routingprotokoll till ISP:n. När det gäller 
konfigurationen av OSPF blev lösningen att varje kontor blev en egen OSPF-domän och konfigurerades 
med area 0. Rapporten innehåller även själva genomförande av WAN-migreringen med dess problem.

Uppgraderingen av LAN:et handlade mycket om planering, dokumentation och säkerhet. Lösningen för 
segmenteringen blev att skapa ett VLAN per våning. Med hjälp av ny mjukvara så kan de begärda 
säkerhetsteknikerna användas. 

Nyckelord

WAN, MPLS VPN, VPLS, BGP, OSPF Superbackbone, LAN-refresh
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Abstract
This work has been carried out at a company in the region which has about 30000 employees 
with about 400 sites all over the world. The company outsources their network including the 
LAN refresh and the WAN migration. They needed help with an upgrade of their LAN at their 
Scandinavian headquarters and to find a new solution for their WAN. The reason why the up-
grade of the LAN was needed was that the equipment was too old and did not pass the security 
requirements. They also required a solution to segment their LAN, which consisted of a single 
large VLAN with 1,300 employees. their WAN solution was made up of tunnels between all of-
fices and the headquarter were used as the central point. They wanted to get away from being 
dependent on a central point while redundancy was not always working as it should.

The solution to the WAN problem was to use the ISPs backbone based on MPLS. There are two main 
solutions, layer 2 (Ethernet) VPN or layer 3 (IP) VPN. In the case of IP VPN, there are a couple of different 
connectivity options such as a static route, or use a routing protocol (eg OSPF or BGP). The final solution 
was IP VPN with OSPF as routing protocol to the ISP. With regard to the configuration of the OSPF solu-
tion was that every office became an own OSPF domain, configured with area 0. The report also includes 
the implementation of the WAN migration with its problems.

The upgrade of the LAN was a lot of planning, documentation and security. The solution for the seg-
mentation was to create a VLAN per floor. Because of the new software they can have the required se-
curity features. 

Keywords
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SPF Shortest Path First 

TACACS Terminal Access Controller Access-Control System

Telnet TErminaL NETwork

TLS Transport Layer Security 

U-PE User-facing PE

VC Virtual Circuits

VLAN Virtual LAN

VPLS Virtual Private LAN Service

VPN Virtual Private Network

VRF Virtual Routing and Forwarding/VPN Routing and Forwardning 
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WAN Wide Area Network
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1 INLEDNING

Arbetet innehåller två separata delar, LAN-refresh och WAN-migrering, som utfördes parallellt på 
företaget. Företaget själva sköter inte nätverket utan outsourcar allt till ett externt företag, och det är 
med dem vi utförde arbetena. De delar som vi ansvarat för är att dokumentera inför LAN-refreshen, 
samla in den informationen som behövs och undersökt säkerhetsaspekterna. När det gäller WAN-
migreringen så har vi utfört studier för att ta reda på de olika lösningarna och även haft en del kontakt 
med deras ISP. Vi själva utförde laborerande för att hitta ett bra sätta att migrera över till den nya 
lösningen, men genomförande av WAN-migreringen sker tillsammans med företaget. 

1.1 SYFTE OCH MÅL

Syftet med arbetet är att ge en bra inblick i hur olika WAN-anslutningar fungerar och deras fördelar 
respektive nackdelar. Syftet är också att ge inblick i hur en LAN-refresh går till, från planering och 
förberedelser till genomförandet. Även lager 2 säkerheten kommer att tas upp. Huvudmålet med 
arbetet är att hitta en bra WAN-lösning för företagets behov och hitta en lösning för att migrera över 
från nuvarande WAN-lösning till den nya. Ett mål är också att genomföra själva migreringen i praktiken 
och försöka göra det remote.

1.2 BAKGRUND

Det företag som vi kommer att analysera är ett ganska stort företag med omkring 2500 anställda i 
Skandinavien. Företaget har flera kontor, både inom Sverige och flera stycken runt om i Europa. 
Anledningen till att de vill utföra WAN-migreringen är för att deras nätverk inte fungerar optimalt idag.  
De skulle vilja ha mer redundans och optimera svarstiderna mellan kontoren. Flera backuplösningar är 
inte dynamiska samt att deras ISP även vill att deras HSRP genom företagets kontor ska fungera, vilket 
det inte gör idag.

Anledningen till LAN-refresh på huvudkontoret var för att switcharna började bli väldigt gamla och hade 
säkerhetshål på grund av den nuvarande mjukvaran. Vid ett tillfälle blev det ett strömavbrott för 
serverrummet och då när det skickades en signal till reservpumpen att den skulle ta över för servrarna 
och kylsystemet, så återkom elen, servrarna återfick elen som vanligt, men kylsystemet slutade då 
fungera. Detta resulterade i att temperaturen låg på ca 80 grader C i serverrummet och att  
coreroutrarna blev överhettade.

1.3 FRÅGEFORMULERING 
 Vad är en LAN-refresh?

 Vad är kraven för en LAN-refresh?

 Hur är kontorets nät strukturerat idag?

 Hur är säkerheten på kontoret idag och finns det några problem?

 Hur är WAN-anslutningen uppbyggd idag?
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 Vad finns det för problem med den nuvarande lösningen?

 Vad finns det för alternativa lösningar som skulle lösa problemen?

1.4 METOD

Vi kommer att använda oss av våra tidigare erfarenheter och läsa in oss ännu mer på de teknikerna som 
berörs. Därefter kommer vi använda oss av ett labbnätverk för att simulera och laborera fram lösningar 
på hur migreringen ska gå till. Vi kommer att använda oss av personalen på plats för att kunna utföra 
LAN-refreshen så som de vill ha det. Slutligen kommer vi även att vara med och utföra själva 
migreringen på flera kontor.

1.5 AVGRÄNSNING

Vi har utgått från företagets nät när vi funderade på LAN-refreshen och de hade beställt hem all  
hårdvara vi behöver till LAN-refreshen innan vi började på examensarbetet. Därför kommer vi inte att gå 
in så mycket på hårdvaran, utan vi kommer att lägga mest fokus på säkerhetsaspekten vid 
uppgraderingen av LAN:et.

Genom att företaget använder OSPF som deras routingprotokoll så har vi utgått från OSPF vid tankar på 
WAN-anslutningarna. Rapportens tyngd kommer vara på MPLS backbone och de två olika teknologierna 
Ethernet VPN (VPLS och H-VPLS) och IP VPN (MPLS VPN). När det gäller MPLS VPN begränsade vi 
anslutningsmöjligheterna till statisk route, BGP och OSPF. Det är för att de är det vanligaste när 
företaget använder sig av OSPF som internt routingprotokoll. Vi kommer också att behandla hur OSPF 
kan konfigureras på ett stort nätverk med flera kontor. 

1.6 RAPPORTEN STRUKTUR

Rapporten är indelad i sex delar. Den första delen kommer att innehålla den teoretiska bakgrunden till  
det resterande arbetet.  Därefter kommer en analys av problemen i den nuvarande lösningen. Tredje 
delen kommer att ta upp utförandet och olika alternativa lösningar. Sedan kommer genomförandet och 
femte delen är resultatet. Sista delen kommer att innehålla en slutsats och diskussion om hela arbetet. 
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2 TEORETISK BAKGRUND

I denna del presenteras en del grunder i nätverksteknik som ligger till grund för resten av rapporten.

2.1 ÖVERSIKTLIGT

Ett Autonomous System (AS) är ett nät som är under en enda teknisk administration med en bra 
definition på sina routing policies inom nätet, men även till andra AS. Internet är uppbyggt av en massa 
AS som är sammankopplade. Det finns 3 olika typer av AS: transit Multihomed, inte transit Multihomed 
eller Stub.

Ett Multihomed AS är ett AS som har mer än en anslutning till andra AS så om en väg går ner så finns det  
en eller flera backupvägar ut ur sitt AS. Ett Multihomed AS kan vara transit eller inte transit, att det är 
transit AS betyder att den tillåter att trafik från andra AS kan skickas igenom det. Stub AS är bara kopplat  
till ett annat AS. Alla ISP har transit AS för att utbyta trafik mellan sig [1].

Ett Interior Gateway Protocol (IGP) är ett routingprotokoll som används inom AS, medan 
routingprotokoll som används mellan AS heter Exterior Gateway Protocol (EGP). Några exempel på IGP 
[2] är routingprotokoll som OSPF [3] och RIP [4], ett exempel på EGP [5] är BGP [6]. 

Administrative distance (AD) är ett mått som används för att välja den bästa vägen när det finns flera 
vägar till destinationen. En route till en destination från OSPF har t.ex. en administrative distans på 110 
medan en annan väg till destinationen från RIP har en administrativ distans på 120. Routern kommer att 
välja vägen från OSPF eftersom den har lägre administrative distans [7]. 

Med statisk routing menas att konfigurera en router manuellt med egna routes som sedan läggs in i  
routerns routingtabell. Dock så måste routern man skickar paketen till veta vägen till destinationen, för 
en statisk route ger paketen bara vägen till nästa hopp, inte hela vägen till destinationen. Eftersom man 
måste skapa dessa statiska routes själv så är det ett väldigt tidskrävande jobb i ett stort nät. En statisk 
route har en default AD på 1, vilket gör att om det finns flera vägar (t.ex. en statisk route och en 
dynamisk route) så kommer den ta den statiska route:n över den dynamiska [8].

Med dynamisk routing så sköter routingprotokollet om en länk går ner och routingtabellen måste 
uppdateras för att konvergera nätet. Detta alternativ är att föredra i större nät och eftersom 
routingprotokollet sköter alla ändringar i nätet så är det lätt att konfigurera [9].

Att skicka ett paket unicast [10] betyder att man skickar ett paket till en unik host. Motsatsen är att 
skicka broadcast, då skickas paketet till alla på hela subnätet. Ett annat sätt att skicka paket är multicast  
[11], då kan man ha en bestämd grupp som paketet ska skickas till. Då skickas paketet ut på länken, och 
när den kommer fram till en enhet där flera i den bestämda gruppen är anslutna så kopieras paketet och 
skickas sedan vidare på alla länkar där det finns enheter som ska ha paketet.

VLAN Trunking Protocol (VTP) är ett protokoll som gör administrationen av VLAN mycket smidigare. När 
VLAN konfigureras så behövs det inte konfigureras på alla enheter i nätet för att när VTP är aktiverat på 
enheterna så skickas VLAN-informationen runt till alla enheter i VTP-domänen [12]. 13 



2.2 SPANNING-TREE PROTOCOLSpanning-tree protocol (STP) är ett lager 2 nätverksprotokoll som motverkar loopar i topologier. Det fungerar så att den sätter upp topologin i ett träd, där varje enhet bara får finnas en gång. När trädet är klart för hela nätet så stängs alla länkar ner som inte finns i trädet. Så fort en till enhet ansluts till nätet eller när en länk går ner så skickas en Bridge Protocol Data Unit (BPDU) med information om vad som har hänt till rot-enheten som förstår att den måste räkna om algoritmen, annars kan det ha uppstått en loop. 
Spanning-tree protocol skapar detta träd genom att först välja ut en enhet som rot till trädet genom att  
den enhet som har lägst konfigurerad prioritet blir roten (om två eller fler enheter har samma prioritet  
som är lägst i nätet, så blir den enhet med lägst MAC-adress rot). Därefter så skickar alla enheter en 
BPDU som innehåller vägkostnaden, dvs. minsta kostnaden från den enheten till roten. När roten har 
fått alla BPDU:er så skapar den trädet och det skickas ut så att alla enheter har en kopia av trädet [13].

Det finns även Multiple Spanning-Tree Protocol (MSTP) [14] som sätts upp i nätet för att STP ska agera 
likadant på flera VLAN som skickar data. Per VLAN Spanning-Tree Protocol (PVST)[15] är när det skapas 
ett STP träd för varje VLAN, för att trafiken ska skickas olika beroende på vilket VLAN det är.

2.3 LAGER 2 SÄKERHET

Här tar vi upp en del av säkerhetsteknikerna som finns för lager 2 switchar.

2.3.1 SSH VS TELNET

För att göra nätet säkrare så bör alla enheter i nätet använda SSH (Secure Shell) istället för telnet 
eftersom SSH använder Public-key cryptography kryptering när data skickas. Public-key cryptography är 
en metod där 2 nycklar används, en publik nyckel för att kryptera datan, och en privat nyckel för att 
dekryptera datan. Genom detta så kommer ingen information skickas i klartext [16]. 

SSH konfigureras i config mode enligt dessa steg:
1) Skapa en användare t.ex. ADMIN med lösenordet PASS:"username ADMIN privilege 15 password 0 PASS"
2) Skapa ett domännamn (domain.se) som ska användas som certifikatnamn:"ip domain name <Domain.se>"
3) Skapa ett digitalt certifikat med rsa kryptering:"crypto key generate rsa"
4) Gå in i konfigurationen för virtuella anslutningar (där 0 4 meddelar att det får finnas 5st anslutningar 
samtidigt, dvs från 0 till 4 st):"line vty 0 4"
5) Att bara SSH ska fungera till enheten:"transport input ssh"
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En variant på detta är att använda en RADIUS server eller TACACS/TACACS+ server som har hand om 
användarnamn och lösenord i sin databas och har även hand om verifieringen [17]. Istället för att 
använda "username ADMIN privilege 15 password 0 PASS" så ska dessa kommandon 

användas istället:

1) Specifiera att RADIUS server används för login:"aaa authentication login default radius"
2) Ifall RADIUS servern går ner så loggas man in lokalt:“aaa authentication login default local”
3) Sätt RADIUS informationen för EXEC behörigheten och t.ex. ACL. :"aaa authorization exec radius"
4) Sätt vad RADIUS servern har för IP-adress:"radius-server host <IP till RADIUS servern>"
5) Även vad RADIUS servern har för lösenord:"radius-server key <lösenord>" 
2.3.2 SKYDDA OANVÄNDA PORTAR

Det är bra att skydda icke använda portar så att inte någon obehörig kan koppla in sig och ha tillgång till  
hela nätet. Portar som inte används på en switch ska sättas på ett VLAN som inte används och som inte 
har en default gateway så att om någon kopplar in sig så skickas inte paketen vidare. För att ingen ska 
kunna koppla in sin egna switch och ha en trunkad länk däremellan så ska auto VLAN trunking stängas 
av. Porten ska även stängas av med kommandot ”shutdown” när ingen använder den [16]. 

Detta kan göras genom följande steg på portens interface:

1) Beroende på hur många portar switchen har så kan kommandot range användas för att konfigurera 
flera interface samtidigt, detta konfigurerar port 1 till 24:"int range FastEthernet0/1 - 24".
2) Sätt sedan dessa portar på ett oanvänt VLAN (t.ex. VLAN 75):"switchport access vlan 75".
3) Sätt porten så att den aldrig blir trunkad:"switchport mode access"
4) Stänga av porten:"shutdown"
2.3.3 SKYDDA TRUNKADE LÄNKAR
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För att trunklänkar ska vara skyddade från attackerare så ska de vara konfigurerade så att de bara 
släpper igenom de VLAN som behövs just där. Annars behöver attackeraren bara ha tillgång till ett VLAN 
för att ta sig runt i hela nätet [16].

För att bara t.ex. VLAN 3, 4, 5 och 82 ska ha tillgång att skicka över en trunkad länk så körs följande 
kommando på det portinterfacet:"switchport trunk allow 3-5, 82"
2.3.4 SKYDDA MOT ROGUE SWITCHAR

Alla switchar ska vara konfigurerade med "BPDU guard" och "Root guard" på alla portar (förutom 
portarna switch till switch). Dessa två kommandon är för att ingen ska kunna koppla in en egen switch 
och "råka" bli root för hela Spanning-tree eller att den inkopplade switchen skickar ut BPDU:er som gör 
att STP börjar räkna om topologin. En attackerare kan koppla in en switch som ändrar sin prioritet vilket 
gör att STP måste räkna om topologin hela tiden, vilket resulterar i en Denial of Service (DoS) [18] attack.  
Det förebygger också att någon stoppar in en egen switch i porten och sedan skapar en fysisk loop [16]
[18].

Dessa kommandon skrivs in på portarnas interface:

1) Aktivera BPDU Guard:"spanning-tree portfast bpduguard"
2) Aktivera STP Root Guard:"spanning-tree guard root" 
2.3.5 SKYDDA AKTIVA PORTAR

En attackerare kan byta sin MAC adress väldigt fort för att fylla switchens Content Addressable Memory 
(CAM) tabell. När CAM tabellen är full så måste switchen broadcasta ut alla paket på alla portar, vilket 
gör det väldigt lätt för en attackerare att lyssna på all trafik på switchen [16][20]. CAM tabell-attacker 
som detta kan förebyggas med dessa kommandon:

1) Konfigurera det aktuella interfacet som används:"int FastEthernet0/1"
2) Sätt igång port säkerheten:"switchport port-security".
3) Sätter antalet tillåtna MAC-adresser på porten till 5."switchport port-security maximum 5"
4) Sätter vad switchen ska göra när den får paket från fler än 5 MAC-adresser. "switchport port-security violation protect"
Med "protect" så skickar den bara vidare paket från de första 5 MAC-adresserna och kastar paketen 

om det kommer någon mer MAC-adress på den porten. "Protect" kan även bytas till "restrict" 
16 



som skickar en varning när detta händer till en logg, eller till "shutdown", dvs. att porten stängs ner när 

den får paket från en 6:e MAC-adress.

5) Sätter tiden till 2 minuter för hur lång tid tills MAC-adresserna tas bort från databasen, och därmed 
ger utrymme för andra MAC-adresser (standardvärdet är 20 minuter):"switchport port-security aging time 2"
För att ta bort aging time, dvs. de säkra MAC-adresserna kommer alltid anses säkra, oavsett hur länge de 
är inaktiva:"no switchport port-security aging time" 
2.3.6 VLAN
Virtual Local Area Network (VLAN) är ett sätt att segmentera ett fysiskt nätverk i flera logiska segment. 
Med denna segmentering så blir broadcast och kollisions domänerna mindre vilket minskar onödig trafik 
i nätet. För att trafik ska kunna färdas mellan VLAN:en så krävs en lager 3 enhet, där kan det läggas in Access Control List (ACL), dvs. regler för vilka VLAN som tillgång till andra VLAN, vilket används för att 
öka säkerheten i nätverk [21].

Det finns statiska VLAN och dynamiska VLAN som heter ”Dynamic VLAN Assignment”, Dynamic VLAN 
Assignment associerar sig med enheten eller användaren genom t.ex. MAC-adressen eller en privat 
inloggning med Network Policy Server (NPS) [22] i t.ex. Active Directory. Företag som använder NPS för 
att användarna ska autentisera sig, kan ställa in vilka användare som ska sitta på vilka VLAN. När 
användarna loggar in på en dator, oavsett vart den datorn är, så ändrar NPS automatiskt vilket VLAN den 
datorn tillhör beroende på inställningarna för den användaren. Statiska VLAN är konfigurerade på 
switchens port, så oavsett vem som använder porten så kommer den alltid att tillhöra samma VLAN. När 
en annan person ska jobba på den porten så måste nätverksadministratören ändra i konfigurationen för 
den porten så att personen hamnar på rätt VLAN [20].

2.4 OSPF
OSPF är ett link-state routingprotokoll som bara agerar inom AS, dvs. OSPF är ett IGP. Om en router 
kopplas in i ett OSPF-nät så skickar varje router i nätet ut en Link State Advertisement (LSA) om hur 
nätverket ser ut för just den routern. Den nya routern tar emot alla LSA och skapar en logisk topologi för 
hur just den ska skicka paketen optimalt. Denna sorts LSA skickas regelbundet mellan routrarna. För att 
hitta den kortaste vägen till alla routrar så används en Shortest Path First (SPF) algoritm som heter 
Dijkstras algoritm. De vägarna blir routerns routingtabell och det baseras på kostnaden för att skicka 
över varje länk, en snabb länk har en lägre kostnad än en långsam länk. Om en länk går ner så skickas 
det ut en annan sorts LSA för att meddela de andra routrarna att de måste räkna om sin topologi. OSPF 
delas upp i areor för att öka skalbarheten och minska LSA:erna om att länkar eller enheter går ner. När 
en länk går ner i t.ex. area 10 så behöver inte routrarna i area 0 få reda på det, deras väg till area 10 
funkar i alla fall.
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2.4.1 LSA
Typ 6 Grupp-medlemskap LSA finns i Multicast OSPF, typ 8 LSA är en LSA för länkar i OSPFv3, men dessa 
används inte. Typ 9-11 LSA kommer inte att tas upp i rapporten.

Typ 1 Router LSA (intra-area). Routern annonserar ut att den existerar och skickar ut sin lista på länkar 
med deras kostnad. Denna LSA skickas bara ut i den egna arean.

Typ 2 Nätverks LSA (intra-area). Designated routern skickar ut vilka routrar som sitter på samma 
segment. Denna LSA skickas bara ut i den egna arean.

Typ 3 Summering LSA (inter-area). En ABR skickar vidare information som den har lärt sig från en area till  
en annan area och kan där summera routes för att bidra till skalbarheten.

Typ 4 ASBR Summering LSA (inter-area). Denna LSA behövs för att när typ 5 LSA skickas ut till alla areor 
så finns inte alltid informationen om nästa hop för att nå ursprunget där, det skickar denna LSA ut.

Interna routes kallas de routes som är både intra-area och inter-area.

Typ 5 Extern LSA (externa). Denna LSA skickar ut till alla areor (förutom stub areor) om information den 
lärt sig från andra routing-processer.

Typ 7 (externa). Routrar i Not-so-stubby areor får skicka (men inte ta emot) extern routinginformation 
som ska distribueras. Denna LSA används för att berätta för ABR som sen översätter denna till en typ 5 
LSA och skickar ut denna som vanligt i resten av nätverket [23].

2.4.2 GRANNAR

OSPF skickar ”hello” paket för att detektera sina grannar. En router med OSPF kan bara bli granne med 
andra routrar som är direktkopplade till den och som är i samma area. Grannar utbyter 
routinguppdateringar och grannarna finns i routerns adjacency databas.

2.4.3 AREA TYPER

En area är en del av nätet där alla portar är konfigurerade i samma area. Detta görs för att kunna dela 
upp nätet och minska antalet LSA:er som skickas runt. Backbone arean är area 0 och den används för att  
skicka paket mellan andra areor. En area kan inte kommunicera med andra areor direkt utan måste 
skicka genom area 0.

Stub areor är att arean inte tar emot routes som ligger utanför sitt AS, och routing inifrån arean sköts 
genom en default route.

Not-so-stubby area är en typ av stub area som kan ta AS externa routes och skicka dem till andra areor, 
men kan inte ta emot externa routes från andra AS.

2.4.4 ROUTER TYPER

Här nedan förklaras vilka olika router typer som finns i OSPF.

• Area border router (ABR) är routern som sitter mellan två olika areor.
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• Autonomous system boundary router (ASBR) är ansluten till någon annan routing domän.

• Internal router (IR) är en vanlig router som har alla sina portar inom arean.

• Backbone router (BR) har minst en port i area 0 och tillhör då Backbone.

2.4.5 DESIGNATED ROUTER

Om ett nät inte har en designated router (DR) eller backup designated router (BDR) så kommer det att 
hållas ett val där den router som har högst konfigurerad prioritet blir DR och sedan hålls ett till val om 
vilken router som kommer bli BDR. 

DR och BDR finns för att minska nätverkstrafiken genom att vara en källa till routinguppdateringar som 
den broadcastar ut till alla andra routrar. När en router skickar sina routinguppdateringar så skickar den 
uppdateringarna till DR och BDR, så att DR sen kan skicka ut dem via broadcast [24][3].

2.4.6 SUPERBACKBONE

Superbackbone är hierarkiskt ovanför area 0, så area 0 kan finnas på flera olika kontor med bara 
Superbackbone som sammanbinder dem. De kontor som använder area 0 och som sammanbinds av ett 
Superbackbone behöver inte heller ha någon speciell konfiguration. Superbackbonet agerar även area 0 
om andra areor kopplar sig till det.

2.5 GRE-TUNNLAR

Generic Routing Encapsulation (GRE) är ett tunnelprotokoll som kapslar in paket i IP-tunnlar och därmed 
skapas en virtuell länk mellan två routrar. GRE-tunnelns destinations- och källadress är GRE-tunnelns 
endpunkter. Genom att kapsla in trafiken så kan ingen utifrån se vad det är för trafik som egentligen 
skickas genom tunneln, utan bara se själva GRE-tunneln [25][26].

2.6 HSRP
Hot Standby Router Protokoll (HSRP) är ett protokoll för att skapa en feltolerant default gateway ifall  
den primära gatewayen skulle gå ner. När prioriteten är satt så blir den router med högst konfigurerad 
prioritet den primära routern som kommer bli den virtuella routern med den IP-adress och MAC-adress 
som blivit förkonfigurerad som default gateway för nätet. När den primära routern går ner så kommer 
den sekundära vänta på tre missade ”hello” paket innan den tar över som den primära routern [27].

2.7 WAN ISP
Wide Area Network (WAN) är nätverk som är så stora så de täcker hela länder/kontinenter. Ett svenskt 
exempel är SUNET [28].

2.7.1 ÖVERSIKTLIGT

Ett näts routrar brukar ofta delas in i Customer Edge (CE), Provider Edge (PE) och Provider (P) routrar.  
Där CE är routrarna i företagets nät som sitter mot ISP:ns routrar, de motsvarande på ISP:ns sida är PE.  
De routrar i ISP:ns nät som inte sitter ut mot något företag kallas för en P-router [29].
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VPN använder sig av krypterade tunnelprotokoll så att det inte går att sniffa paket för att se vad som 
skickas. Det vanligaste säkerhetsprotokollet som VPN använder är IPsec, men det finns andra tekniker 
som till exempel Secure Socket Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) [30].

Border Gateway Protokoll (BGP) är ett routingprotokoll som används mest mellan AS. ISP:er använder 
BGP mellan sig för att utbyta routes. När BGP används mellan AS så kallar man det Exterior BGP (EBGP) 
och när det används inom ett AS för att routa trafik så kallas det Interior BGP (IBGP) [6].

Multiprotokoll BGP (MP-BGP) tillåter att multicast topologier blir sammankopplade mellan AS. MP-BGP 
är ett förbättrat BGP som delar ut multicast routes [31].

2.7.2 VRF
Virtual Routing and Forwarding (VRF) är en teknik för att använda flera virtuella routingtabeller inom 
samma router samtidigt. Dessa routingtabeller är helt skilda från varandra vilket gör att samma eller 
överlappande IP-adresser som även är privata adresser kan användas utan problem. VRF:er används ofta 
av ISP:er för att separera olika företags routingtabeller [29][32].

När ett företag har sitt nät över en ISP:s nät och sitter på en VRF, så märker inte företaget av att det är  
över ISP:ns nät eller att det finns andra företags VRF:er på IPS:ns PE-routrar. De enda routes som 
företaget får från ISP:n är routes:en från sitt egna företag.

VRF:erna behöver bara skapas på PE-routrarna och med hjälp av MP-BGP utbyter PE-routrarna deras 
VRF-information, alltså de routes som finns i VRF:en. 

2.7.3 MPLS
Multiprotocol Label Switching (MPLS) är en teknik som ofta används i ISP:ers nätverk eftersom det går 
fortare att routa trafiken med MPLS än med lager 3 routing. MPLS sätter en etikett på paketen som 
skickas, och med hjälp av switching-teknik så kommer paketet dit det ska [33][34].

En av fördelarna med ett MPLS nätverk är att alla routrar inte behöver köra BGP, utan bara PE-
routrarna. För att kunna använda MPLS i ett nät så behövs ett routingprotokoll i grunden, ex ISIS [35].

Ett pakets väg genom ett MPLS nät heter Label Switched Path (LSP). När ett paket skickas genom ett nät 
med MPLS så ska första routern, Label Edge Router (LER), kolla upp vart paketet ska och vilken etikett  
som ska sättas på paketet, sen skickas paketet vidare. Nästa router heter Label Switching Router (LSR) 
för att den byter bara etiketter på paketen till nästa etikett för nästa länk. När paketet kommer fram i  
andra änden av nätet vid LER:n så kommer den att ta bort etiketten och skicka den vidare som ett 
vanligt paket [36].

2.7.4 ETHERNET VPN
Tidigare fanns det bara två tekniker att välja mellan när det gäller WAN för företag, antingen Frame 
Relay eller dedicerade T1 länkar. VPN användes för säkerhetskraven och att säkert tunnla trafiken 
mellan kontoren. Genom att det är en lager 2 teknologi så är det inte särskilt skalbart. För att få den 
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optimala routingen när nätverket blir större så ökar antalet virtual circuits. Denna ökning blir inte linjär 
[37].

Nu finns en annan lösning på lager 2 VPN, det är Ethernet VPN som bygger på Virtual Private LAN Service 
(VPLS). Med Ethernet VPN så agerar ISP:n som en switch mellan företags olika kontor. 

Fördelen med ett Ethernet VPN att det är transparent emot företaget och oberoende av lager 3 
protokoll. Företaget märker inte att det är ISP:ns nätverk som sitter mellan kontoren utan uppfattar som 
om kontoren skulle vara direktanslutna med varandra. Genom att ISP:n bara har hand om lager 2 har 
den inget med vilka lager 3 protokoll som skickas mellan kontoren. Detta gör att företaget själv kan styra 
vilket IP-protokoll de vill använda (t.ex. IPv4, IPV6, IPX) och hur lager 3 protokollet ska fungera. Detta gör 
att vilket internt routingprotokoll som används inte spelar roll för ISP:n. 

Nackdelen är att det kan bli komplext att få STP att fungera som det ska om hela nätverket använder sig  
av en stor STP domän.

När det handlar om routingen med OSPF skulle detta alternativ vara mycket positivt genom att de LSA:er 
som skickas mellan routrarna på olika kontor skulle bevaras. Detta skulle göra att intra-area routes förbli  
intra-area routes, desamma gäller de intra-area routes:en och de externa routes:en som också bevaras.

Det finns flera idéer när det gäller hur nätverket kan byggas upp med Ethernet VPN. Till exempel kan 
varje kontor användas sig av en switch som deras CE-utrustning och konfigurera deras interface mot PE-
routerns som en trunkport för att kunna transportera VLAN. Detta skulle göra att hela nätverket med 
alla kontor skulle ses som ett enda stort switchat nätverk. Ett annat alternativ är att företaget använder 
sig av en switch som CE-utrustning och näst längst ut mot ISP:n används en router som terminerar 
VLAN:en på det lokala kontoret och använder sig av ett routingprotokoll som talar med de andra 
routrarna på de andra kontoren för att utbyta routes med varandra.

Ethernet VPN använder sig av VPLS för att transportera trafiken mellan företagets olika kontor [38]. 

VPLS
Virtual Private LAN Service (VPLS) simulerar ett LAN-segment över ett MPLS backbone. VPLS byggs upp 
med pseudo-wires (PWs) eller virtual circuits (VCs) mellan PE-routrarna. En PW transporterar lager 2 
trafiken från PE-router till PE-router i ett paketswitchat backbone. Med paketswitchat menas att varje  
paket kan ta sin egen väg genom nätverket. En PW är en anslutning mellan PE-routrar som virtualiserar 
en kabel som transporterar lager 2 frames. Varje företag får ett eget simulerat LAN som är helt skilt från 
andra företags simulerade LAN. Företaget uppfattar att detta simulerade LAN är som en stor switch 
mellan företagets kontor [38].

För att frames:en ska komma fram till rätt PE-router och ut på rätt port eller VLAN-interface använder 
VPLS av två etiketter (labels). Den översta etiketten identifierar den LSP:n som tar frame:n till PE-routern 
som är ansluten mot kontoret frame:n ska till. För att PE-routern ska veta vilken PW (port eller VLAN-
interface) frame:n ska skickas vidare på använder routern sig av den andra etiketten som identifierar 
PW:n. 
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VPLS arkitektur
Denna LAN-simulering kan liknas med en Ethernet-switch. Ethernet switchen klarar av att överföra 
Ethernet frames och unicast med okänd destinations MAC-adress. Även att skicka broadcast och 
mulitcast frames till mer än en port. Ethernet-switchen lär sig dynamisk MAC-adresser och sparar dem 
en viss tid samt motverkar loopar. 

Om en CE-router (eller switch) skickar ut en broadcast frame till PE-routern så skickar den vidare denna 
broadcast frame ut på alla fysiska portar och PW:ar som är associerad med den VPLS-instansen. 
Multicast frames sker på samma sätt, de skickas till alla portar och PW:ar som tillhör den multicast 
gruppen.

För att det ska vara en loopfri miljö ska PW:arna vara fully meshed, alltså varje PE-router ska ha en PW 
till alla andra PE-routrar som tillhör samma VPLS-instans. Den loopfria miljön kan även skapas med att 
använda STP. Default gäller regeln split-horizon, vilket kräver att PE-routrarnas PW:ar är fully meshed. 
Split-horizon regeln innebär att om en broadcast frame tas emot på en PW så ska den aldrig skickas 
vidare på någon annan PW. 

PE-routern lär sig MAC-adresserna på de frames som den tar emot och associerar MAC-adressen med 
den porten eller PW:n som frame:n kom in på. Detta sparas och efter ett tag tas MAC-adressen bort om 
routern inte har tagit emot en frame och uppdaterat tabellen med MAC-adressen.

VPLS tunnling av lager 2 protokoll och transportera VLAN
Det finns en funktion i VPLS som klara av att tunnla lager 2 protokoll så som CDP, STP och VTP. Detta 
sker helt transparent genom ISP:ns backbone så PE-routrarna deltar inte i dessa protokoll. Denna 
funktion måste läggas till på alla PE-routrarnas interface mot CE-routern för att det ska fungera, default  
är funktionen avstängd. När denna funktion är igång ser bland annat CE-routrarna varandra som grannar 
i CDP. 

För att kunna skicka VLAN mellan kontoren behövs det konfigureras trunkport på båda sidorna om 
länken mellan CE-routern och PE-routern på alla kontor. Därefter måste ISP:n konfigurera manuellt varje 
VLAN på varje PE-router, det sker inte automatiskt. Vilket gör att detta alternativ är varken dynamiskt 
eller skalbart. Ett mer skalbart och dynamiskt alternativ är att använda sig av Hierarkisk VPLS med dot1q 
tunnling. 

Hierarkisk VPLS
H-VPLS är uppbyggt så att PE-routrarna inte har direkt kontakt med CE-routrarna längre. PE-routrarna 
kallas för N-PE (network-facing PE) och enheten mellan N-PE-routern och CE-routern kallas för U-PE 
(User-facing PE) se Figur 1. U-PE-routerna lära sig MAC-adresser och sparar dem under en period. Det 
finns två alternativ när det gäller kommunikation mellan U-PE och N-PE, antingen med MPLS eller med 
dot1q tunnling (QinQ).
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FIGUR 1. H-VPLS

En fördel med H-VPLS är att uppbyggnaden är mer skalbar och det går att bygga så att en U-PE-router är 
ansluten mot flera N-PE-routrar för att få mer redundans. För att det inte ska bli problem med loopar 
används MSTP för att få en loopfri miljö. Det är mer skalbart för det är bara N-PE-routrar som behöver 
ha fully meshed mellan sig, inte U-PE-routrarna [39].  

H-VPLS med dot1q tunnling (QinQ)
Med Dot1q tunnling menas att företagets VLAN inkapslas in i ett annat VLAN som ISP:n själva har hand 
om, ett P-VLAN (Provider VLAN). Detta gör att företagets VLAN kan transporteras transparent genom 
ISP:ns nätverk utan att de behöver ha vetskap om vilket VLAN som företaget använder. Fördelen med 
detta är att företaget kan ändra på sina VLAN utan att ISP:n behöver göra några ändringar i deras 
utrustning, vilket är mer skalbart och dynamiskt än om trunkportar skulle användas utan H-VLPS och 
dot1q tunnling [38].

H-VPLS med MPLS
Vid användning av H-VPLS med MPLS behöver det finnas PW:ar mellan U-PE-routrarna och N-PE-
routrarna. Split-horizon regeln måste tas bort på den N-PE-routern som är ansluten mot flera U-PE-
routrar som tillhör samma LAN-instans. Detta för att om en broadcast frame kommer in på den ena 
PW:n kommer den att behövas skickas över till en andra. 

2.7.5 MPLS VPN
MPLS VPN är ett lager 3 VPN även kallat IP VPN. MPLS VPN är ett av de vanligast IP VPN hos ISP:er idag.

Ett MPLS VPN nätverk är baserat på ett BGP backbone som ett företag ansluter varje kontor mot. ISP:n 
behöver inte använda BGP över hela deras nätverk utan bara på deras PE-routrar, deras P-routrar kan 
använda ett IGP t.ex. ISIS. PE-routrarna använder sig av MP-BGP för att skicka VRF-information mellan 
varandra. Ett företag som vill använda sig av en MPLS VPN tjänst har flera kontor som de vill koppla ihop 
med varandra. Varje kontor använder sig av ett IGP och de vill kunna utbyta denna routinginformation 
mellan de olika kontoren. Företagets CE-routrar ansluter sig mot ISP:n PE-routrar, vilket kan ske på olika 
sätt t.ex. genom BGP eller OSPF. När routes:en når PE-routern distribueras de in i MP-BGP för att skicka 
över routes:en till de andra PE-routrarna och som sedan distribuerar tillbaka routes:en till de andra 
kontoren [40][41].

De olika anslutningsmöjligheterna som finns mellan CE och PE som Cisco IOS[32] klarar av är statisk 
routing, RIPv2, OSPF, EIGRP, ISIS och BGP. Rapporten kommer bara att ta upp statisk routing, BGP och 
OSPF. Dessa valdes utifrån att företaget använder sig av OSPF som internt routingprotokoll. De andra 
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alternativen (RIPv2, ISIS och EIGRP) brukar bara användas när det protokollet användes som det interna 
routingprotokollet på företaget.

Statisk routing
Alternativet att använda statisk routing är väldigt enkelt men kan ta mycket lång tid att konfigureras hos 
ISP:n beroende på hur många nätverk företaget har. Det är heller inte dynamiskt så om något ska ändras 
måste någon manuellt gå in och ändra på det. Om det inte sker mycket ändringar på nätverket så kan 
detta vara ett alternativ för företagen genom att de överlåter allt ansvar för routingen mellan kontoren 
till ISP:n. Dock tar ISP:n oftast betalt för varje liten ändring, vilket kan bli dyrt i längden om många 
förändringar sker. Det enda som CE-routern behöver konfigurera är en default route ut mot ISP:n resten 
är upp till ISP:n att konfigurera. När det gäller stora företag där nätverket förändras en hel del bör ett  
dynamiskt routingprotokoll användas istället, t.ex. BGP eller OSPF.

BGP 
Ett sätt för ett företag att ansluta sig till ett MPLS VPN nätverk hos ISP:n är att de använder sig av BGP 
mellan CE-routern och PE-routern för att utbyta routinginformation. Det finns en del nackdelar när ett 
företag använder sig av OSPF som deras IGP och ska använda sig av BGP mellan CE och PE, vilket har 
med distribueringen att göra. 

OSPF distribueras in i BGP
Det finns en del problem som kan uppstå när OSPF distribueras in i BGP. En vanlig distribution sker 
genom följande, ett kontor distribuerar in OSPF routes som annonseras ut som LSA typ 1 eller typ 2 in i  
BGP på CE-routern och som sedan skickas till PE-routern. PE-routern skickar dessa routes vidare med 
MP-BGP till alla andra PE-routrar som är anslutna mot företagets andra kontor. Dessa PE-routrar 
distribuerar in MP-BGP informationen till BGP som i sin tur skickas till CE-routern. CE-routern 
distribuerar in routes:en till OSPF och annonserar vidare dessa routes inom kontoret som externa 
routes.

Problemet uppstår när distributionen sker från OSPF till BGP så bevaras inte LSA typen på OSPF 
routes:en utan när de distribueras tillbaka blir alla externa LSA typ 5 routes. 

De nackdelar som finns med externa routes är att de inte går att summera i OSPF och de skickas över 
alla OSPF-areor förutom i stub och not-so-stubby (NSSA) areor. Externa routes kan använda en annan 
kostnadstyp som är svår att jämföras med OSPF-kostnaden (cost). Sedan väljs alltid inter-area routes för 
externa routes, oavsett vilken kostnad de har. Dessa nackdelar kan ha stor betydelse för företagets 
routing vid en implementation av MPLS VPN. Därför har det tagits fram en mer transparent lösning för 
företag som använder sig av OSPF som heter OSPF Superbackbone, vilket ska underlätta en migrering 
över till ett MPLS VPN.

OSPF – BGP hierarkiska problem
Om OSPF-area 0 finns på flera kontor uppstår ett problem vid den traditionella OSPF – BGP routingen. 
Lösningen är att MPLS VPN backbone behöver vara ett Superbackbone för en OSPF-domän. Denna 
Superbackbone agerar över area 0 och implementeras med MP-BGP mellan PE-routrarna, men ses som 
helt transparent för OSPF-routes. Detta gör att area 0 kan vara på flera olika kontor utan att det blir  
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problem eller någon speciell konfiguration behövs införas för Superbackbone agerar som en förlängning 
av area 0. I ett traditionellt OSPF nätverk skulle två area 0 som inte är ihopkopplade agera som två 
separata OSPF-domäner. Medan MPLS VPN Superbackbone skulle göra att det blev ett enda domän. 
Hierarkiskt sätt så är alltid Superbackbone ovanför alla andra areor, vilket gör att area 0 ansluter till  
Superbackbone som är högre och de icke-backbone areorna ansluter sig till Superbackbonet som agerar 
som area 0. Genom att Superbackbonet både agerar area 0 och samtidigt över area 0 behöver inte 
företaget implementera area 0 i deras nätverk. 

Superbackbone använder sig av MP-BGP för att transportera OSPF-routes:en mellan PE-routrarna. Detta 
sker helt transparent för företagets routrar, det används enbart på PE-routrarna. Målet med att använda 
sig av ett Superbackbone är att de interna OSPF-routes:en ska förbli interna OSPF-routes samt att de 
externa routes:en förblir externa routes. Även att OSPF-kostnad och de olika externa typerna (External 1 
och External 2) ska bevaras. Det enda CE-routrarna ska behöva använda är en standard OSPF-
konfiguration. Superbackbone skall användas när kontoren använder sig av samma OSPF-domän. Om 
det skulle vara olika OSPF-domäner ska en traditionell distribution av OSPF – BGP användas. 

MPLS VPN Superbackbone
Varje PE-router agerar som ABR eller ASBR för non-stub areor. CE-routrarna som tillhör area 0 uppfattar 
som om det är en vanlig area bakom PE-routern. För CE-routrarna som tillhör en annan area uppfattar 
att det är area 0 som finns bakom PE-routern. Egentligen är det ett Superbackbone som är bakom PE-
routern och mellan PE-routrarna används MP-BGP för att vidarebefordra OSPF routes:en för att sedan 
kunna skicka dem vidare till CE-routrarna. Detta Superbackbone agerar transparent emot CE-routrarna 
och de kan inte avgöra skillnaden. 

OSPF Superbackbone distribution
Distributionen mellan kontoren fungerar enligt följande vid användningen av ett Superbackbone. Kontor 
A annonserar sina intra-area routes som är LSA typ 1 eller typ 2 till PE-routern. PE-routern skickar vidare 
dessa routes med hjälp av MP-BGP genom Superbackbonet till andra PE-routrar. De andra PE-routrarna 
annonserar de vidare till andra CE-routrar som inter-area routes LSA typ 3. Detta för att PE-routern 
agerar som en ABR. Även om kontor A använder area 0 och skickar vidare routes genom Superbackbone 
till ett annat kontor som använder area 0 så blir det inter-area routes och inte intra-area routes. Om ett  
kontor har ytterligare areor inom kontoret så skickas dessa inter-area routes vidare till de andra areorna 
vid deras ABR:er. 

OSPF-domän
Inom en OSPF-domän bevaras LSA typen och genom att använda OSPF Superbackbone kan även interna 
routes bevaras mellan två kontor som tillhör samma OSPF-domän. När det gäller en distribution mellan 
två olika OSPF-processer blir routes:en externa. För att veta vilken domän kontoren tillhör finns en 
lösning med att använda sig av OSPF-domän ID.

OSPF-domän ID
Om företaget både har kontor i samma domän och andra domäner behövs ett sätt för att avgöra vilken 
av routes:en som kommer från vilken domän. Lösningen är att använda sig av OSPF-domän ID. Detta ID 
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används och skickas vidare med MP-BGP för att sedan kunna avgöra om kontoret routes:en ska till är 
inom samma domän eller en annan domän. Om det är inom samma OSPF-domän skickas routes:en 
vidare som inter-area routes. Däremot om det är mellan två olika OSPF-domäner så blir routes:en 
externa routes. OSPF-domän ID tas default ifrån det process ID i Cisco IOS som används på PE-router.  
Superbackbone används enbart när det gäller kontor som är i samma OSPF-domän. OSPF-kostnaden 
följer också med och kopieras in i MED-attributet som vid en vanligt OSPF – BGP distribution. 

FIGUR 2. DOMÄN ID - SAMMA DOMÄN

Figuren ovan visar hur de intra-area OSPF routes:en skickas vidare med MP-BGP över Superbackbonet 
till det andra kontoret där routes:en blir inter-area routes, båda kontoren tillhör samma OSPF-domän. 
LSA typ 1 skickas från area 1, domän ID 11 och kostnad 768. När MP-BGP skickar informationen vidare 
till de andra PE-routrarna fylls OSPF DOMAIN i med domän ID:et 11 samt att kostnaden kopieras in i  
MED som är 768. När de skickas vidare till ett annat kontor är det en LSA typ 3 route med kostnad 768 
som tas emot av CE-routern. Om det hade varit en extern LSA typ 5 route som skickades vidare istället 
för en LSA typ 1 hade route:n skickas vidare till det andra kontoret som en extern LSA typ 5 route samt 
att kostnaden för route:n hade bevarats hela vägen som tidigare.

FIGUR 3. DOMÄN ID - OLIKA DOMÄNER

Figuren ovan visar ett exempel på om LSA typ 1 route:n skulle skickas vidare till ett kontor som tillhör en 
annan OSPF-domän.  Skillnaden ligger i när route:n ska skickas vidare in i den andra domänen. Istället för 
att skickas vidare som en inter-area route blir det en extern LSA typ 5 route (eller typ 7 som det är för 
NSSA area). För nu sker en traditionell distribution mellan BGP och OSPF. Kostnaden som sätts är inte 
den som skickades vidare utan default OSPF-kostnaden (20).

OSPF – BGP routingloopar
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När OSPF togs fram var utvecklarna noga med att undvika routingloopar mellan OSPF-areor. Därför är 
det så att intra-area routes alltid går föra inter-area routes. När ett Superbackbone implementeras så 
fungerar inte denna regel längre. Här nedan är ett exempel på när en area har två PE-routrar anslutna. 

FIGUR 4. OSPF - BGP ROUTINGLOOP

1. PE-routern tar emot en inter-area OSPF route från CE-routern.

2. PE-routern distribuerar in route:n i MP-BGP för att kunna skicka vidare route:n till alla andra PE-
routrar. OSPF community är tillagd för att visa att de kommer från OSPF från början.

3. En annan PE-router tar emot route:n via MP-BGP och distribuerar in route:n i OSPF som blir en 
intra-area route och skickar vidare route:n till CE-routern.

4. Denna route skickas över OSPF-arean. 

5. CE-routern skickar även OSPF route:n till nästa PE-router. När denna PE-router tar emot route:n 
visar den lägre administrativ distans än route:n som tagit emot vid MP-BGP. Genom detta så 
distribuerar PE-router tillbaka denna route till MP-BGP och detta skapar en routingloop.

OSPF Down Bit
En extra bit (Down bit) har introduceras i Option fältet hos OSPF LSA headern. Denna bit används för att  
kunna avgöra vart route:n kom ursprungligen ifrån. Varje PE-router som skickar vidare en route till en 
CE-router sätter denna bit till 1. Detta för att indikera att route:n ursprungligen kom från MP-BGP och 
inte ska distribueras tillbaka dit. När en PE-router får en route där down biten är satt till 1 så vet den att  
denna route ska den aldrig skicka vidare. Detta är ett sätt för att undvika att det blir loopar i nätverket. 
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FIGUR 5. OSPF DOWN BIT

1. PE-routern ta emot en OSPF intra-area route från CE-routern.

2. PE-routern distribuerar in route:n i MP-BGP för att skicka vidare den till andra PE-routrar.

3. De mottagande PE-routrarna distribuerar in route:n från MP-BGP till OSPF som en inter-area 
route. PE-routern sätter down biten i inter-area route:n LSA typ 3. 

4. När en annan PE-router tar emot en inter-area route LSA typ 3 med down biten satt så 
distribuerar den inte tillbaka denna route till MP-BGP.

OSPF Tag Field
För att undvika routingloopar med distribuerade externa routes mellan olika OSPF-domäner används 
taggfältet (tag field). Detta är som i en vanlig BGP – OSPF distribution. Den routern som distribuerar in 
en BGP route (icke-OSPF) till OSPF använder sig av taggfältet i LSA typ 5 (eller typ 7) för att skriva in det 
AS-numret som den distribuerande routern tillhör. AS-numret i taggfältet följer med route:n när den 
skickas vidare inom OSPF-domänen. Skillnaden som blir vid användning av Superbackbone är att PE-
routrarna filtrerar de externa OSPF routes:en basera på taggfältet. De routes som har ett taggfält som 
innehåller samma AS-nummer som det AS-numret som routern befinner sig i distribueras inte tillbaka till  
MP-BGP. Taggfältet används när det är externa OSPF routes som är distribuerade mellan olika OSPF-
domäner.

Det är bara externa OSPF (LAS typ 5 och typ 7) som har detta taggfält, de interna OSPF routes:en saknar 
detta fält. Därför fungerar inte denna teknik för att undvika routingloopar när det gäller interna OSPF 
routes som distribueras från en PE-router. Taggfältet kan sättas manuellt vid en distribuering mellan 
OSPF-domäner med kommandot ”redistribute ospf <source-process-id> tag 
<value>”. Det går att konfigurera PE-routrarna så att de enbart distribuerar in interna OSPF routes i  

MP-BGP.
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FIGUR 6. OSPF TAG FIELD

Figuren ovan visar ett exempel på hur taggfältet kan användas vid en distribuering mellan två olika 
OSPF-domäner.

1. PE-routern distribuerar in en icke-OSPF route som en extern OSPF route in i OSPF. Taggfältet 
sätts till BGP AS-numret och down biten är satt. Route:n skickas vidare till alla routrar i OSPF-
domänen.

2. När route:n distribueras till den andra OSPF-domänen försvinner den satta down biten men 
taggfältet följer med.

3. När den andra PE-router tar emot den externa OSPF route:n filtrerar den bort de routes där 
taggfältet är densamma som AS-numret. Route:n distribueras alltså inte tillbaka till MP-BGP.

Paketflödet
Ett problem som kan uppstå när vägval görs är att ett visst kontor får agera som transit plats, alltså att 
trafiken bara går igenom kontoret för att sedan gå vidare. Detta är för att när en PE-router gör ett vägval  
mellan en OSPF route och en MP-IBGP väljs alltid OSPF route:n. Det är för att OSPF har en administrativ  
distans på 110 default medan MP-IBGP har en administrativ distans default på 200. 
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FIGUR 7. PAKETFLÖDET

1. PE-routern får in OSPF route:n från CE-routern, därefter distribueras route:n in i MP-BGP. 
Route:n skickas vidare till andra PE-routrar som en MP-BGP route. 

2. Route:n distribueras till andra OSPF-areor med down biten satt. I varje area skickas route:n 
vidare till alla routrar.

3. PE-routern som både tar emot OSPF route:n från CE-routern och MP-IBGP route:n från andra 
PE-routrar har ett vägval att göra. Genom att den med lägst administrativ distans välj först blir  
det OSPF route:n för den har 110 emot 200 som MP-IBGP har som administrativ distans. Därför 
väljs route:n som går igenom ett av företagets kontor istället för direkt över MPLS backbonet. 
Det är den röda linjen som visar paketflödet från det andra kontoret till första CE-routern. 

Optimera paketflödet
Det finns en lösning för att optimera vägvalet och undvika att välja vägen genom något av företagets 
kontor. Detta går att göra genom att få PE-routrarna att ignorera OSPF routes där down biten är satt.  
För dessa routes kommer ursprungligen ifrån något annat kontor och därför är det mer optimalt att välja 
vägen över MP-BGP. Genom att inte sätta routingbiten på OSPF routes som har down biten satt kommer 
den route:n aldrig komma in i routingtabellen, även om SPF-algoritmen väljer den vägen som den bästa. 
Denna lösning med routingbit är Cisco’s utbyggnad på OSPF och användas enbart internt på routern.  
Den informationen skickas inte vidare genom LSA-uppdateringar.
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FIGUR 8. OPTIMERAT PAKETFLÖDE

Här ovan är ett exempel när routingbiten används.

1. PE-routern distribuerar in OSPF route:n i MP-BGP och skickar den vidare till andra PE-routrar.

2. PE-routern tar emot route:n och distribuerar in den i OSPF med down biten satt.

3. Den PE-routern som tar emot route:n både ifrån MP-BGP och OSPF kommer att ignorera OSPF 
route:n för att den har down biten satt. Detta gör att vägvalet blir över MP-BGP istället för 
genom det andra kontoret.
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OSPF-backuplänk

FIGUR 9. OSPF-BACKUPLÄNK

Figuren ovan visar ett exempel på två kontor som har en direktkoppling mellan sig, båda använder area 
1. Där direktkopplingen används som en backuplänk i fall någon eller båda kontorens anslutning till  
MPLS backbonet går ner. Oftast är backuplänken av lägre bandbredd än MPLS nätet. 

1. Genom att båda tillhör samma area är backuplänken en intra-area länk. Kontor A annonserar ut 
sina subnät genom hela arean.  

2. Båda PE-routrarna kommer att ta emot routes:en och down biten är inte satt på någon av dem. 
Därför kommer båda PE-routrarna att distribuera vidare routes:en till MP-BGP och skicka vidare 
routes:en till andra PE-routrar.
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Paketflöde med en backuplänk

FIGUR 10. PAKETFLÖDET MED BACKUPLÄNK

Figuren ovan visar hur vägvalet kan se ut vid användning av en direktkopplande backuplänk. När ett  
annat kontor ska ta kontakt med kontor A kommer PE-routern att välja vägen genom kontor B om den 
får välja mellan OSPF route och MP-BGP route. Det samma gäller om trafik från kontor A till kontor B, 
genom att intra-area routes väljs före inter-area routes. Detta är det normala beteendet men i detta fall  
är det inte optimalt för att direktlänken mellan kontoren enbart ska användas som backuplänk. Det finns 
en lösning på detta problem och det är att inför en shamlänk.

Sham Link
Lösningen på ovanstående problem med en backuplänk går att lösa med en shamlänk för att få en mer 
optimal routing. En shamlänk ska bara användas när det handlar om två kontor som är i samma area och 
direktkopplingen mellan dem ska bara användas i backup syfte. Shamlänken är som en logisk intra-area 
länk genom Superbackbonet. PE-routrarna är de som skapar denna shamlänk mellan sig. Genom denna 
länk skapas OSPF adjacency samt att LSA:er skickas över denna länk. 

När en PE-router gör vägvalet att välja shamlänken före någon annan länk använder den sig av 
informationen som skickas över MP-BGP. PE-routern själv distribuerar inte in route:n som kommer från 
shamlänken till MP-BGP utan det har redan PE-routern på andra sidan shamlänken redan gjort. 

PE-routern som står inför vägvalet använder sig av SPF-algoritmen för att räkna ut den bästa vägen. För 
att vara säker på att shamlänken blir den bästa vägen finns en lösning genom att använda OSPF-kostnad 
på ett fördelaktigt sätt så att den alltid har lägre kostnad än den alternativa vägen.
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FIGUR 11. SHAMLÄNK

Figuren ovan visar hur en shamlänk fungerar.

1. Routern på kontor A annonserar ut sina nät som intra-area routes LSA typ 1 både genom 
backuplänken till kontor B och till PE-routern. 

2. PE-routern distribuerar vidare route:n till MP-BGP och skickar vidare LSA typ 1 till den andra 
änden av shamlänken. 

3. Routern på kontor B tar emot LSA typ 1 genom backuplänken och skickar vidare den till sin PE-
router.

4. PE-routern får ta emot samma route (LSA typ 1) både genom shamlänken och från CE-routern 
från kontor B. Genom att ha satt en fördelaktig kostnad på shamlänk kan detta göras att den 
vägen väljs före vägen som kommer från kontor B. Om den fördelaktiga vägen är genom 
shamlänken, distribuerar den inte vidare route:n till MP-BGP. 

5. Route:n från shamlänken skickas vidare till CE-routern på kontor B. CE-routern på kontor B får 
också två vägar att välja på för att ta sig till kontor A. Samma gäller här, genom att ge 
shamlänken fördelaktigare kostnad kan detta göras att den vägen väljs före backuplänken. 
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Paketflöde med shamlänk

FIGUR 12. PAKETFLÖDET MED SHAMLÄNK

Figuren ovan visar hur paketflödet ser ut med en shamlänk som har en fördelaktig kostnad. Både 
routern på kontor B och PE-router skulle välja den optimala vägen genom shamlänken före 
backuplänken. 
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3 ANALYS AV PROBLEMET

Här nedan kommer en analys av nuvarande uppbyggnad och dess problem både när det gäller LAN och 
WAN.

3.1 VAD ÄR EN LAN-REFRESH?
En LAN-refresh är att byta ut hårdvara och uppgradera mjukvaran på alla enheter i LAN:et. Punkter som 
ofta förekommer i samband med LAN-refresher är att uppgradera säkerheten, segmentera LAN:et i olika 
VLAN för ökad prestanda och även komplettera befintlig dokumentation för att LAN-refreshen ska gå 
smidigare när den väl utförs.

3.2 VAD ÄR KRAVEN FÖR EN LAN-REFRESH?
Kraven för en LAN-refresh är att den nya konfigurationen och de nya enheterna finns tillgängliga samt 
en bra tidpunkt då de som arbetar där har blivit tillsagda att de inte kan arbeta. Dokumentationen om 
vilka portar som ska stängas ner eller bytas mot andra portar bör även finnas.

3.3 HUR ÄR KONTORETS NÄT STRUKTURERAT IDAG?
Kontorets nät består idag av 2st Cisco Catalyst 6500 som coreutrustning och ca 20st s.k. 
korskopplingsrum (KK-rum) i access lagret, där varje KK-rum har två gigabit länkar till coreutrustningen 
för redundans. Majoriteten av alla anställda (1300st) sitter på samma VLAN idag, vilket de har gjort sen 
de skaffade hårdvaran för att använda VLAN. De har även 1 gigabit länk till deras två andra byggnader 
som ingår i samma kontor. 

I varje KK-rum så finns mellan 1 och 6 switchar beroende på hur mycket folk som jobbar på den 
avdelningen. I de KK-rum där det finns fler än 1 switch så är alla switcharna sammankopplade med 
gigabit länkar så att oavsett om en länk går ner så ska all trafik komma fram i alla fall.

3.4 HUR ÄR SÄKERHETEN PÅ KONTORET IDAG OCH FINNS DET NÅGRA PROBLEM?
Nätet har idag en föråldrad utrustning där de flesta switchar inte klarar av den lager 2 säkerhet som 
företaget har blivit rekommenderade att använda. Företaget har blivit rekommenderat att använda t.ex.  
port security på alla access switchar i nätet. För att logga in på en enhet så är det telnet som används. 
Företaget har en TACACS+ server som har hand om autentiseringen vilket gör det säkrare än om allas 
användarnamn och lösenord sparades på varje enhet. Lösenorden sparas krypterade men lösningen 
anses ändå osäker genom att krypteringen är svag.

Det finns stora säkerhetshål från inre attacker, men även yttre attacker såsom att någon i det interna 
nätet råkar få in en trojan eller virus som attackerar nätet. Eftersom majoriteten av alla anställda sitter 
på samma VLAN så minskar säkerheten eftersom alla har tillgång till alla. 

Eftersom det är ett enda stort segment så innebär det att broadcast domänen och kollision domänen 
blir stor. Prestandan i nätet minskar desto större broadcast och kollisions domäner är.
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3.5 HUR ÄR WAN-ANSLUTNINGEN UPPBYGGD IDAG?
Innan företaget bytte till den nuvarande lösningen så var varje kontor för sig själv och företaget använde 
sig av olika ISP:er. Det var även så att vissa delar var olika bolag men sedan bestämde företaget sig för 
att använda samma ISP för alla kontor. OSPF är det protokollet som används som routingprotokoll i  
nätverket och företaget ville att alla kontor skulle delta i samma OSPF-domän. Den ISP som företaget 
bestämde sig för levererade ett virtuellt nätverk, men ISP:n hade en policy som förbjöd företaget att 
skicka routes/OSPF meddelande mellan kontoren. För att komma runt den begränsningen blev 
lösningen GRE-tunnlar, genom att dessa kan användas för att transportera routes/OSPF meddelande 
utan att det syns. För ISP ser inte vad för trafik som skickas genom GRE-tunneln utan bara själva GRE-
tunnelpaketen. Detta gör även att ISP:n inte blir påverkad av det som skickas i tunneln.

För att det skulle bli mindre att konfigurera och att varje kontor inte skulle behöva ha alla tunnlar till alla  
andra kontor bestämde företaget sig för att ha ett centralt kontor dit alla andra kontor var kopplade till  
genom tunnlarna. Genom att hela nätverket har expanderat och flera kontor i andra länder tillkommit 
har vissa fått en specialkonfiguration, att de har direktkopplingar mellan sig.

3.5.1 NÄTVERKSSKISS ÖVER NÄTVERKET IDAG

Här nedan visas ett exempel på hur nätverket är uppbyggt se Figur 13:

Företaget använder sig även av en Riverbed [42] som är transparent mellan 6500-routrarna och HK-
1/HK-2 routrarna. Riverbeden finns på de större kontoren och används för att optimera trafiken mellan 
varandra. Trafiken företaget har valt att optimera är den mellan HK och NL och de taggar den trafiken 
för att varje Riverbed ska veta vilken trafik det är som ska optimeras. 

Nätverket är uppbyggt med ett huvudkontor (HK) som central punkt. De andra kontoren är 
ihopkopplade med huvudkontoret (HK) genom GRE-tunnlar. Ett exempel på detta är kontor A som 
består av två routrar anslutna med varsin länk mot ISP:n. Deras primär router (A-primär) har en GRE-
tunnel till huvudkontorets primära router (HK-1). Den sekundära routern (A-sekundär) har en backup 
GRE-tunnel till huvudkontorets sekundära router (HK-2). Hela nätet består av ett tiotal kontor som är 
uppbyggda på samma sätta som kontor A. 
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FIGUR 13. NUVARANDE WAN-LÖSNING

OSPF är konfigurerat så att de flesta mindre kontor (som kontor A) är med i area 10. Det finns även ett 
antal kontor som är placerade utomlands som använder sig av area 0 istället för area 10. Det är bland 
annat kontor NL, DK och D där också GRE-tunneln mot huvudkontoret ingår i area 0. Routrarna NL och 
DK får också in ett antal BGP routes in i sin routingtabell som den distribuerar in i OSPF-processen. 
Huvudkontorets router använder sig av två stycken OSPF-processer, den ena för att ha hand om area 0 
och den andra för area 10. Förutom att routern distribuerar mellan OSPF-processerna så distribuerar 
routern även in de statiska routes:en som används till GRE-tunnlarna. 

Vissa kontor har även direktkopplingar mellan sig, för att trafiken inte ska behöva ta en alldeles för lång 
omväg.  Det är en direktkoppling mellan NL och DK, dock är inte DK ansluten mot HK i nuläget. Det var 
för att routingen blev helt fel och företaget har inte har inte haft tid att undersöka saken mer. Även så 
att D och NL skulle ha haft en direkttunnel mellan sig med den fick företaget lov att ta bort för att 
routingen mellan D och HK inte gick genom den tunneln utan passerad NL istället. I nätverksskissen  Figur
13 finns det inte med flera exempel, med det finns flera kontor där direkttunneln och tunnlarna till HK 
fungerar som det ska. 

Varje kontor idag får in alla routes som finns i nätverket, vilket är ca 2000 routes. Det sker ingen 
summering överhuvudtaget. Majoriteten av alla routes är externa BGP routes.
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3.6 VAD FINNS DET FÖR PROBLEM MED DEN NUVARANDE LÖSNINGEN?
Det stora problemet med dagens uppbyggnad är att vissa tunnlar och direktkopplingar har tagits bort på 
grund av att det blev problem med routingen. OSPF valde en längre väg istället för den tunneln som gick 
direkt till destinationen. Till exempel D har nu bara en GRE-tunnel mot huvudkontoret, men tanken var 
att ha en koppling mellan D och NL. Men när företaget implementerade den tunneln gick all trafik 
genom NL och använde inte alls tunneln mellan D och huvudkontoret även om det skulle ge kortare 
svarstider. Företaget försökte lösa detta problem genom att använda sig av ”opsf cost” på flera 

ställen utan resultat. 

För att det skulle lyckas få ihop nätverket med area 0 och area 10 fick det lov att använda sig av två 
OSPF-processer på HK routrarna. Mellan dessa processer distribuerar företaget alla routes. 

Hur det kommer sig att företaget inte lyckades med vissa direkttunnlar och varför det inte gick att 
använda samma OSPF-process är oklart.  

I deras nuvarande lösning går all trafik genom huvudkontoret, vilket är negativt på flera sätt. Det första 
är att all trafik måste gå den vägen även om kontoret trafiken ska till är mycket närmare, vilket gör att 
svarstiderna blir längre. En annan negativ aspekt är att om huvudkontorets routrar skulle gå ner eller 
länkarna mot ISP:n så betyder det att hela nätverket skulle gå ner. Inget kontor skulle ha tillgång till  
någon annan en sig själv, så länge som hela huvudkontorets utrustning är nere. 
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4 UTFÖRANDE OCH ALTERNATIVA LÖSNINGAR

Här kommer vi att gå igenom vilka alternativa lösningar som finns och informationen om hur de 
lösningarna fungerar.

4.1 LAN-REFRESH

För LAN-refreshen så fanns det inte så många alternativa lösningar, utan vi gick mer in på 
dokumentation och säkerheten.

4.1.1 METODER

För dokumenteringen använde vi telnet för att logga in på switcharna. Vi använde även Kiwi 
CatTools[43] som kan ställas in för att logga in på flera enheter samtidigt och exekvera flera kommandon 
och logga utskriften som blir. Programmet kan ställas in så att det körs automatiskt vid vissa tidpunkter,  
vilket kan vara bra för att t.ex. se vilka MAC-adresser som sitter på switcharna vid den tidpunkten. 

4.1.2 DOKUMENTATION

Det som behövdes dokumenteras inför LAN-refreshen var:

 Antalet anställda till varje KK

Dokumentera hur många personer som är anslutna till varje KK (Kortkopplingsrum för access switchar), 
för att se om all utrustning verkligen behövs där.

 Uppdatera den befintliga dokumentationen

Att uppdatera den dokumentationen som finns för kablaget till coreroutrarna ifall det finns omärkta 
kablar.

 Konfigurera de nya coreroutrarna

Den nya mjukvaran och konfigurationen läggs in på de nya coreroutrarna så när corebytet sker så ska 
det bara vara att byta kablar från de gamla till de nya och att den nya konfigurationen redan ligger på.

 Organisera kablage

På switcharna så tas oanvända kablar bort och sedan organiserades de kablarna som är kvar så att 
administrationen blir lättare och mer överskådlig.

4.1.3 VLAN
Vi planerade statiskt VLAN så att de olika våningarna hamnade på olika VLAN. Att segmentera ett stort 
nät till mindre VLAN ökar även säkerheten eftersom VLAN ska skapas efter hur företaget har sina 
applikationer och beroende på hur avdelningarna ser ut. Vissa avdelningar kan ha krav på vissa 
applikationer som andra avdelningar inte ska ha tillgång till, då är VLAN ett väldigt bra sätt att 
strukturera upp det. Som exempel så ska t.ex. inte ekonomiavdelningen som kräver speciella 
ekonomapplikationer där de betalar ut lön, ligga på samma VLAN som alla andra anställda eftersom de 40 



Ett bra alternativ hade varit att ha ett dynamiskt VLAN genom att ställa in VLAN för varje person i NPS i  
t.ex. Active Directory, eftersom nätverksadministratören inte behöver ändra på någon konfigurering ifall  
någon flyttar sig till en annan plats. Personerna som administrerar nätet har väldigt dålig erfarenhet av 
Active Directory så vi valde statiska VLAN i stället.

4.1.4 LAGER 2 SÄKERHETEN

I dagsläget är det en stor säkerhetsrisk när det gäller de nuvarande switcharna. Detta för att switcharna 
har för gammalt IOS 12.0(5)WC17, så de klarar inte av att köra några av port security funktionerna. 
Lösningen är att uppgradera switcharnas IOS för att klara av säkerhetsfunktionerna, men också byta ut 
de gamla switcharna mot nya för att kunna få support från Cisco. De gamla accessswitcharna är 2950 
och byts ut mot nyare 2960, och de gamla distrubitionsswitcharna är 3548/3524 och byts ut mot nyare 
3750 switchar.

Vi rekommenderar att företaget implementerar BPDU Guard och STP Guard Root så att problemet med 
att förbjuden utrustning kopplas in och stör nätet försvinner. Att skydda avstängda portar brukar räcka 
med att sätter porten i shutdown mode, dvs. att den är avstängd, men att ändra VLAN på porten är att 
rekommendera. Att konfigurera port security på de aktiva portarna för att förebygga CAM tabell 
attacker är också en rekommendation.

4.2 VAD FINNS DET FÖR LÖSNINGAR PÅ WAN PROBLEMET?
Det behövs en lösning där dynamiken fungerar i nätverket och som optimerar vägarna mellan 
destinationerna. Ett ytterligare krav är en lösning som inte har någon central punkt och där redundansen 
fungerar. Den lösningen som finns på marknaden idag och som är den senaste tekniken är att använda 
sig av ISP:ns MPLS backbone. Så varje kontor är ansluten mot MPLS backbonet och paketen tar den 
kortaste vägen genom backbonet för att nå destinationen. Alltså ingen central punkt där alla paket 
måste passera utan de skickas den kortaste möjliga vägen. Detta gör att redundansen mellan kontoren 
fungerar och det behövs inga backuptunnlar för att det ska fungera. Det är inte heller så att det är ett  
kontor hela nätverket är beroende av. Detta gör att om huvudkontoret (som var det centrala kontoret) 
skulle gå ner, skulle inte hela nätverket gå ner utan bara huvudkontoret, resten av nätverket skulle 
fortsätta att fungera. Det finns två sätt att ansluta sig till MPLS backbone som har tagits upp i rapporten 
och det är Ethernet VPN och IP VPN (MPLS VPN).

4.3 ETHERNET VPN VS IP VPN
En fördel med Ethernet VPN är att företaget kan använda vilket lager 3 protokoll som helst. Dock för 
detta företag används IPv4 och OSPF som routingprotokoll och det fungerar på båda lösningarna. En 
annan fördel med Ethernet VPN är att MPLS backbone agerar som en switch, vilket gör att alla kontor 
kommer att vara direkt ansluta med varandra. Detta gör att VLAN kan transporteras och användas på 
flera kontor. En nackdel är att STP kan bli väldigt komplex och det kan bli problem med prestandan om 
det skickas många broadcast frames. Det kan krävas en del planering med uppbyggnaden av nätverket 
vid val av Ethernet VPN. IP VPN har liknande uppbyggnad och struktur som nätet är uppbyggt idag, vilket 
gör att inte lika mycket planering och omstrukturering behövs göras. Det är också en kostnads fråga, att  
omstrukturera hela nätverket [44][45].
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Genom att välja lösningen med Ethernet VPN så kommer routingen helt och hållet att skötas av 
företaget, vilket har både sina fördelar och nackdelar. En fördel är att OSPF LSA typ bevaras mellan 
kontoren och en nackdel kan vara att företaget har allt ansvar själv för att routingen ska fungera. Vid val 
av IP VPN sköter ISP:n routingen mellan kontoren på företaget. Det finns även begränsningar i båda 
lösningarna när det gäller minnet på ISP:ns PE-routrar. För Ethernet VPN handlar det om begränsat antal  
MAC-adresser och för IP VPN om begränsat antal routes. 

4.4 VILKA ALTERNATIV FINNS DET ATT ANSLUTA SIG TILL ETT ETHERNET VPN?
När det gäller för företaget att ansluta sig mot Ethernet VPN finns det inte så många olika sätta att 
ansluta sig på. Det handlar inte om något lager 3 protokoll utan genom lager 2, vilket gör det mycket 
enklare. Det enda som behövs är en router eller en switch för att ansluta mot Ethernet VPN. Om det 
handlar om att trunka flera VLAN går det på en router genom att skapa subinterface. På en switch 
konfigureras porten som trunk och sedan konfigurerar vilka VLAN som ska tillåtas. 

4.5 VILKA ALTERNATIV FINNS DET ATT ANSLUTA SIG TILL ETT MPLS VPN?
Det finns flera alternativ på hur anslutningen kan ske mot ett MPLS VPN nätverk. De alternativen som 
togs upp under rubriken teoretisk bakgrund var statisk routing, BGP och OSPF.  Dessa valdes utifrån att 
företaget använder sig av OSPF som internt routingprotokoll. Det finna andra alternativ så som RIPv2, 
ISIS och EIGRP, men dessa brukar bara användas när det protokollet används som det interna 
routingprotokollet på företaget.

4.5.1 STATISK ROUTE

Statiska routing skulle inte vara något bra alternativ för detta företag genom företaget är stort och har 
många kontor. Det skulle innebära att många statiska routes skulle behöva skriva in manuellt och om 
något ändrats måste ISP:n vara inblandad för att uppdatera deras statiska routes. Alternativet är varken 
dynamiskt eller skalbart. Det kan bli väldigt dyrt också genom att varje ändring måste ske hos ISP:n och 
de debiterar oftast en utgift för varje liten ändring. Företaget vill även ha kontroll över routingen och 
detta alternativ skulle leda till att ISP:n sköter hela routingen själv. 

4.5.2 BGP
BGP är ett bättre alternativ än statiska routes genom att det både är dynamiskt och skalbart. BGP 
används mellan PE och CE-routrarna på varje kontor. Oftast är det denna lösning som ISP använder sig 
av. Detta gör att CE-routrarna behöver distribuera in OSPF routes:en in i BGP för att kunna skicka dem 
till de andra kontoren. CE-routrarna behöver även distribuera från BGP till OSPF för att få routes:en från 
de andra kontoren. Genom att detta sker genom en vanlig distribuering mellan BGP och OSPF blir alla  
routes externa routes. Detta har sina nackdelar genom att OSPF inte kan summera dessa routes. Det blir  
problem med stub areor och not-so-stubby areor genom att externa routes inte annonseras ut i dessa 
areor. Det är även så att en annan kostnadstyp kan användas som är svår att jämföras med OSPF-
kostnad. Det stora problemet är att intra-area routes alltid väljs före externa routes oavsett vilken 
kostnad de använder.  Dessa nackdelar är något som företaget måste ta in i beräkningarna när designen 
av nätverket görs.  En enklare övergång för företaget skulle vara om det går att bevara de interna 
routes:en mellan de olika kontoren.
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4.5.3 OSPF 
OSPF är ett annat alternativ som finns som anslutningsmöjlighet. Detta är oftast en extra tjänst som 
ISP:erna tillhandahåller för de företag som använder OSPF som routingprotokoll internt. Det finns två 
alternativ som ISP:n använder sig av. Antingen sker en vanlig OSPF – BGP distribueringen på PE-routerna 
eller så använder sig ISP:n av ett OSPF Superbackbone. Om de använder sig av en vanlig distribuering på 
PE-routern så finns det en fördel emot om man använder BGP mellan CE-routrarna och PE-routrarna. 
Fördelen är att företaget inte behöver ha hand om BGP utan bara OSPF, kompetensen om BGP kanske 
inte finns på företaget. Det andra alternativet med OSPF Superbackbone är väldigt fördelaktigt genom 
att de bevarar interna routes:en mellan kontoren. CE-routrarna behöver bara konfigureras med vanlig 
OSPF-konfiguration. MPLS VPN:et agerar som ett OSPF Superbackbone, där varje PE-router är som en 
ABR eller ASBR. OSPF Superbackbone agerar över area 0 samtidigt som det agerar som area 0 när 
kontoren tillhör en annan area. Detta Superbackbone är transparent emot företagets routrar, de märker 
ingen skillnad i jämförelse med om en riktig area skulle finnas där. Detta gör att alla kontor kan tillhöra 
samma OSPF-domän.

4.6 HUR SKA MAN KONFIGURERA OSPF?
Det finns flera olika alternativ för att konfigurera OSPF i ett nätverk, det beror mycket på hur många 
routes som används och hur stabilt nätverket är. Här nedan tas det upp två alternativ där ena är att dela 
in nätverket i areor och det andra är att använda en stor area.

4.6.1 FLERA AREOR

Ett alternativ är att dela upp nätverket i flera areor för att dra ner på antalet routes som cirkulerar i  
nätverket. Detta kan göras med summering av routes:en i ABR:erna vilket medför att routingtabellen 
skulle få betydligt färre routes än idag. Vilket skulle vara gynnsamt genom att routinguppslagen går 
snabbare samt att routingtabellen tar mindre plats. En annan fördel är att om nät i en area ofta skulle gå 
tillfälligt ner och upp, skulle det enbart påverka de routrarna som tillhör den arean. De andra routrarna 
skulle bara känna till den summerade route:n och den går inte ner om inte routern går ner. Om alla 
routrar är i samma area skulle alla routrar behöva beräkna om deras routingtabell (SPF) om någon länk 
går ner, eller tillfälligt går ner och upp. Detta kan leda till att prestandan försämras, genom att routrarna 
är upptagna med att köra SPF-algoritmen istället för att ta hand om trafiken [46].

Det finns flera olika typer av areor som kan konfigureras, det tas upp tidigare i kapitel  2.4.3 Area typer. 

4.6.2 EN STOR AREA 0
Istället för att dela upp nätverket i flera areor finns det ett alternativ med att ha en stor area 0. Detta 
innebär att alla routes skulle bli interna routes förutom de distribuerade BGP routes:en i nätverket som 
förblir externa. 

En viktig detalj är att det inte få vara för många routrar i en area. Enligt Ciscos egna material [47] kan en 
area innehålla ca 50 routrar. Nätverket skulle inte ha några problem med detta även med tanke på 
utbyggnaden, eftersom det skulle bli ca 20 routrar.
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Varje gång ett nät går ner eller tillfälligt går ner och upp, kommer SPF-algoritmen på varje router i 
nätverket köras. Genom att nätverket innehåller många routes och ifall nätet är instabilt kan detta 
påverka prestandan radikalt. Detta gäller bara routes:en inom själva arean alltså inte de externa BGP 
routes:en. 

4.7 VALET AV LÖSNING PÅ WAN PROBLEMET

Valet blev IP VPN istället för Ethernet VPN detta för att företagets infrastruktur är uppbyggt med en IP 
struktur idag och företaget har inte tänkt göra några stora förändringar. IP VPN skulle bli en enklare 
övergång än Ethernet VPN. När det kommer fram till anslutningsmöjligheterna är det mest fördelaktiga 
alternativet OSPF Superbackbone. Det är för att företaget ska kunna hantera sin egen routing utan att 
behöva vara i kontakt med ISP som vi statisk routing. En annan fördel är att de inte heller behöver 
konfigurera eller hantera BGP. Den största fördelen är att hela nätverket kan vara en stor OSPF-domän 
och att interna routes kan förbli interna routes även när det överförs via ISP:n. Detta ger även utrymme 
för att kunna dela in kontor i flera areor, för att minska antalet routes samtidigt öka prestandan. 

Deras ISP klarar i dagsläget inte av OSPF Superbackbone och de har inga tankar på att byta ISP. Därför 
blir nästa alternativ att använda vanlig OSPF, då sker en vanlig distribuering mellan OSPF och BGP på PE-
routrarna. Genom detta alternativ så behöver inte företaget konfigurera eller ha kunskap om BGP för 
underhåll. Detta gör att alla routes kommer att bli externa routes på kontoren, vilket gör att varje kontor 
kommer att använda sig av en egen OSPF-domän (area 0).

4.8 VALET AV OSPF-KONFIGURATION

Genom att ISP:n inte klarade av OSPF Superbackbone blir valet av OSPF-konfiguration begränsat. Detta 
gör att varje kontor blir en egen OSPF-domän och där area 0 kommer implementeras. Det kommer inte 
att behövas flera areor på ett kontor för varje kontor har inte så många nät. 

Om ISP:n hade klarar av OSPF Superbackbone så hade lösningen blivit att använda en stora area 0. Detta 
på grund av att i dagsläget är inte deras IP adresseringen på varje kontor optimal för summering till en 
route eller flera routes. Så antalet routes i routingtabellen skulle inte drastiskt sjunka. Att ändra IP 
adresseringen så att detta skulle fungera är en större kostnad än den vinst som skulle finnas i nätet i  
dagsläget. Flera areor skulle inte göra någon skillnad på routingtabellen och det skulle innebära mer att 
konfigurerar så detta alternativ avfärdades. De flesta routes i routingtabellen är externa BGP routes, 
ökningen av interna routes i routingtabellen kommer troligtvis inte ha någon direkt påverkan på 
prestandan.

4.9 VALET AV CE-UTRUSTNING

I dagsläget så består de flesta kontor av två routrar, detta för att ha redundans i fall det skulle bli fel på 
en av routrarna. Detta har medfört ett problem genom att deras ISP vill använda HSRP på deras routrar 
mot kontoret. Detta kräver att båda länknäten är i samma subnät. Samtidigt som ISP:n vill att deras PE-
routrar ska kunna ha kontakt genom företagets nät, vilket kräver en switch. Detta i felsökningssyfte samt 
att HSRP ska fungera.  
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En lösning vore att använda en lager tre switch istället för två routrar. Detta skulle göra att CE-
utrustningen har tillräckligt med interface samtidigt som detta skulle lösa  problemet med ISP:ns HSRP. 
Dock finns det ingen redundans om det skulle bli något fel på switchen. Lösningen skulle vara två lager 3 
switchar. 

Valet av utrustning blev att på de kontor där de använde tidigare två förbindelser mot ISP:n för 
redundans och där två routrar satt byter de ut dessa mot en lager 3 switch, Cisco 3560. Detta är för att 
få tillräckligt med portar och att HSRP:n ska fungera för ISP:n. Dock om själva switchen skulle gå ner 
finns det ingen redundans. Företaget har beslutat att den tiden det tar att ta sig till kontoret och byta ut  
switchen skulle vara tillräckligt liten för att de ska klara av kraven för Service Level Agreement (SLA). 
Det är mycket billigare att använda en utrusning och ha ett par på lager utan fall någon skulle gå ner än 
att ha igång två switchar på dessa kontor. 
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5 GENOMFÖRANDE

Här nedan kommer genomförande av WAN-migreringen och LAN-refreshen att tas upp. För att kunna 
göra någon förändring måste det börjas med att skrivas en GCaRS för att företaget ska godkänna att det 
kommer att bli ett stopp och förändring.

Global Change Request System (GCaRS) är ett system för att kunna få igenom förslag om förändringar, 
och då inte bara nätverksförändringar. Det första som sker är att en blankett ska skrivas i med t.ex. Vad 
man vill göra? Varför man vill göra det? När man vill göra det? Vad kan gå fel? Hur löses felet om det går 
fel?

När blanketten blivit ivägskickad så är nästa steg att ha telefonmöte med ca 40-100 personer från hela 
Europa, där varje person i mötet har en egen förändring som de ska förklara. Blir förändringen godkänd 
så är det ett möte med den administrativa chefen för att uppdatera honom om när man ska göra 
förändringen och vad som kommer att ske. Nästa möte blir med kunden, vilket kan ske i flera steg 
beroende på hur stor förändringen är. Kan förändringen störa hela nätverket så blir det ett möte med de 
ansvariga för nätverket på global nivå.

När förändringen ska genomföras så ska även User Acceptance Test ske, det är att en anställd sitter och 
testar nätet och applikationerna för att se om det blir något fel som inte tänkts på.

När hela den byråkratiska delen är klar så kan det ändå komma oplanerade förändringsstopp, vilket det 
gjorde för oss med LAN-refreshen.

5.1 WAN-MIGRERINGEN

Det vi hade tänkt göra var att börja med att konfigurera upp en router på HK och koppla in den till  
resterande nätverk. Därefter koppla in den mot ISP:ns MPLS-nät. Sedan börja med migreringar av 
kontoren. Ett mål var att lyckas migrera kontoren remote, så att inte någon behöver vara på plats för att  
utföra migreringen. Se 5.1.1 Vår idé för WAN-migreringen för att få mera teknisk information om hur vi 
tänkte gå tillväga. 

När GCaRS:en var godkänd och det var tid för att koppla in den första routern på HK mot ISP:n 
upptäcktes det att ISP:n inte hade utfört deras OSPF-konfiguration vilket gjorde att arbetet fick lov att 
avbrytas. Detta för att teknisk leverans hos ISP:n inte arbetade utanför normal arbetstid och 
migreringen sker utanför normal arbetstid för att inte påverka arbetarna på företaget. 

Nästa datum som migreringen skulle utföras meddelades ISP:n om att de kunde konfigurera upp deras 
PE-router. Samtidigt kördes en ping från kontor B mot HK och en ping från kontor B till kontor C som de 
hade en direktkoppling till. Svarstiderna på dessa ping var 2-7ms. 
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FIGUR 14. GENOMFÖRANDE

När ISP:n meddelade att de var klara med konfigurationen, verkade det inte fungera som det skulle. CE-
routern kunde inte se PE-routern som OSPF-granne. ISP-personen som jobbade på teknisk leverans 
visste inte vad som var fel så hon bad en kollega undersöka saken. Därefter fungerade OSPF och CE-
routern såg PE-routern som OSPF-granne och de utbytte routinginformation. Dock kunde inte personen 
på ISP:n förklara vad deras kollega hade gjort för ”det var så krångligt”. Vid denna tidpunkt upptäcktes 
det att kontor A hade tappat förbindelsen genom att pingen inte längre gick fram. Efter en kort tid kom 
förbindelsen upp igen men svarstiden låg på 50-70ms. Därefter växlade svarstiderna mellan de höga och 
de låga, vilket inte alls var bra. Genom att dessa dåliga svarstider som var en helt annan teknik och 
router som inte alls skulle beröras av migreringen så var det något som inte stod rätt till. Direkt 
undersöktes routingtabellen på CE-routern och där upptäcktes det två stycken 172.x.x.x routes som kom 
från ISP:n. Direkt efter upptäckten stängdes interfacet mot ISP:n ner. Detta för att företaget redan 
använder dessa adresser i sitt nätverk, genom att de togs emot från ISP:n också skapades en 
routingloop. Den uppskattade tiden som länken mellan CE-routern och PE-routern var igång var 10 
minuter. Därefter gick personalen på teknisk leverans hem för att de hade redan slutat för dagen. 
Personalen kunde inte heller svara på frågorna om det var så att dessa nät skulle skickas till företaget 
eller om det kunde vara så att det hade blivit något fel i deras konfiguration.

Detta misstag kan ha orsakat att hela nätet fått ett globalt fel på routingen, genom att 172.x.x.x adresser 
redan används i företagets nätverk i vissa delar av världen. Det verkade inte ha blivit några efterdyningar 
på nätverket utanför Skandinavien, dock blev det ett par routing fel i Skandinavien. Trafiken som gick 
från HK till NL gick över ett annat kontor, istället för över direkttunneln. De fick lov att ta ner tunneln till  
det kontoret för att få tillbaka så att routingen gick över den direkttunneln istället. De kunde ta upp 
tunneln igen sen, utan att OSPF tyckte att den vägen var bättre. Det var även så att vissa backuptunnlar  
och sekundära förbindelser användes istället för de primära tunnlarna och de primära förbindelserna 
och trafiken gick många konstiga vägar. De tendenser som upptäcktes liknade de tidigare problemen de 
hade med nätverket men som de aldrig löste.

Dagen efter försökte vi får reda på om de hade konfigurerat fel eller om det var så att de kommer skicka 
dessa routes till företaget. Vid dagens slut fick vi äntligen ett svar från ISP:n och det var deras 
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management-nät som använde dessa routes och de kommer att skicka dessa till företaget (och företaget 
får inte använda172.x.x.x-adresser). Deras kommentar var ”Det glömde vi kanske bort att säga …”.

Utifrån denna nya information om dessa nät, så måste hela migreringen tänkas om. Dessa nät kommer 
från en annan del av det globala nätverket, inte Skandinavien. Nästa steg är att undersöka om det är 
personer/applikationer/servrar i Skandinavien som använder dessa nät eller om det går att filtrera bort 
dem. En tanke om dessa används är att använda NAT för att översätta dessa IP-adresser till andra IP-
adresser vid övergången till Skandinavien. Vilket inte skulle vara en optimal lösning, men kanske 
genomförbar. 

Här nedan är vår idé för hur WAN-migreringen skulle gå till på HK och kontor A. Detta var planen för 
migreringen men genom att ISP:n hade glömt bort att meddela om de privata adresserna de skickade till  
företaget så går inte detta att genomföra.

5.1.1 VÅR IDÉ FÖR WAN-MIGRERINGEN

Det som har bestämts är att implementera IP VPN med en stor area 0 som sträcker sig över hela 
nätverket. Det första som behövs göras är att förbereda den nya lager 3 switchen på huvudkontoret (HK) 
som ska vara ansluten mot MPLS backbonet hos ISP:n. Det som behövs för att routingen ska fungera är 
att skapa en OSPF-process och sedan lägga in nätet till ISP:n och de lokala näten till area 0. Innan den 
nya switchen kopplas in så bör de lokala näten hos HK migreras över till area 0. HK-1 som i dagsläget 
använder sig av två OSPF-processer där den ena har hand om area 10 näten och den andra innehåller  
area 0 näten. Det som behövs göras är att ta bort de lokala näten från area 10 och lägga in dem i den 
andra processen och använda area 0. Detta behövs göras både på HK-1, HK-2 samt 6500:orna (fast på 
6500:orna behövs det vara ändra från area 10 till area 0). Det här är ett exempel hur det kan se ut på 
HK-1:

router ospf 1
 log-adjacency-changes
 redistribute static metric 2 subnets
 redistribute ospf 100 metric 100 subnets
 passive-interface FastEthernet0/0
 network 10.0.0.28 0.0.0.3 area 0.0.0.10
 network 10.0.0.40 0.0.0.3 area 0.0.0.10
 network 10.0.0.52 0.0.0.3 area 0.0.0.10
 network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0.0.0.10

!
router ospf 100

 log-adjacency-changes
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 redistribute ospf 1 metric-type 1 subnets
 network 10.0.0.20 0.0.0.3 area 0.0.0.0

!

I konfigurationen ovan visar att det finns två stycken OSPF-processer som delar routes:en mellan sig. Där 
den första processen har hand om de nät som ligger i area 10, och den andra för det nät som ligger i  
area 0.

Det lokala nätet är 192.168.2.0 så de kommandona som behövs skrivas in är:

router ospf 1
no network 10.0.0.28 0.0.0.3 area 0.0.0.10

router ospf 100
network 10.0.0.28 0.0.0.3 area 0.0.0.0

I konfigurationen ovan visar att med hjälp av ”no” kommandot så tar man bort nätet 10.0.0.28 från area 
10, och sedan lägger till det nätet i area 0.

Därefter går det att koppla in den nya switchen i nätverket samt lägga in det nätet i area 0. Tanken med 
detta är att när vi sedan migrerar över ett kontor så får de sina routes ifrån den ny NY-CE. I nuläget får 
de sina routes ifrån HK-1 genom GRE-tunneln. Anledningen till att vi migrerade över alla lokala 
nätverken är för att ha en enhetlig area 0. Genom att vissa kontor redan använder sig av area 0 och är 
anslutna med tunnel mot HK-1 som också ligger i area 0. Detta gör att vi förlänger area 0 hela tiden med 
de nya kontoren. När alla kontor är migrerade så behövs inte OSPF-processen 1 längre, för då finns det 
inga area 10 nät. Nästa steg är att migrera över ett kontor. Det kontor vi laborerade fram en lösning för 
var kontor A. Ett av målen var att försöka sköta migreringen remote så att vi inte behöver åka ut till varje 
kontor som behövs migreras. På kontor A finns två routrar som har separata länkar mot ISP:n och där den primära routern har en tunnel mot HK-1 och den sekundära routern har en backuptunnel mot HK-2. Vår idé är att logga in på den primära routern och migrera över länken mot ISP:n till area 0 samt ta bort att länken mot ISP:n är passiv i OSPF-processen. Därefter kunna logga in genom att gå vägen genom NY-CE, sedan genom MPLS backbone hos ISP:n och sedan genom den länken som lades till i area 0. Förutsättningen är att ISP:n har konfigurerat OSPF på länken till NY-CE och mot kontor A primär router. För detta gör att PE-routrarna blir grannen genom OSPF med dessa routrar och därmed kan skicka trafik mellan kontoren den vägen. Fullständig konfiguration för hur det ser ut innan migreringen finns i Bilaga A. Bilaga B  innehåller utskrift av OSPF-grannar och Bilaga C utskrift av HSRP. Konfigurationen efter migreringen finns i Bilaga D. Den primära routern på kontor A ser ut enligt följande:
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 passive-interface FastEthernet0
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 network 10.0.0.28 0.0.0.3 area 0.0.0.10
 network 10.30.0.0 0.0.0.255 area 0.0.0.10
 network 10.30.1.0 0.0.0.255 area 0.0.0.10
 network 10.30.3.0 0.0.0.255 area 0.0.0.10
 network 192.168.35.0 0.0.0.255 area 0.0.0.10
 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0.0.0.10
!
ip classless
ip route 192.168.11.11 255.255.255.255 192.168.30.1

I konfigurationen ovan så är det en OSPF-process som har hand om näten i area 10. Interface 0 är passivt  
och utbyter därmed inga routes om det finns någon OSPF-router på den länken.  Det finns även en 
statisk route som säger att för att nå adressen 192.168.11.11 så ska paketen skickas till 192.168.30.1.

Det som behövs göras för att utföra det första steget i WAN-migreringen på kontor A är att skriva in 
kommandona:

router ospf 1

network 10.30.30.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0

no passive-interface FastEthernet0

I konfigurationen ovan så läggs ett nät till I OSPF-processen och gör om interface 0 så att den slutar vara 
passivt.

Om detta inte skulle lyckas så går det att använda sig av backuptunneln för att kunna logga in på 
routrarna, för att sedan felsöka vart felet ligger. Genom att logga in vid länknätet som tillhör area 0, så 
har vi lyckats med den delen av migreringen. Nästa steg är att ta den vägen för att logga in på routern 
och ta bort tunnel nätet från OSPF samt att ta bort den statiska route:n. Vilket görs med följande 
kommandon:

no interface Tunnel1

no ip route 192.168.11.11 255.255.255.255 192.168.30.1

router ospf 1

no network 10.0.0.28 0.0.0.3 area 0.0.0.10

När tunneln är borta på den primära routern är det tid att ta bort den andra änden av tunneln också 
som finns på HK-1. Detta sker med samma steg:

no interface Tunnel1
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no ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.11.1

router ospf 1

no network 10.0.0.28 0.0.0.3 area 0.0.0.10

Med dessa kommandon så tas tunnel-interface 1 bort, och även den statiska route:n till 192.168.11.11. I  
OSPF-processen så tas även tunnelnätet 10.0.0.28 bort från area 10.

När tunneln är borta på den primära routern är det tid att ta bort den andra änden av tunneln också 
som finns på HK-1. Detta sker med samma steg:

no interface Tunnel1

no ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.11.1

router ospf 1

no network 10.0.0.28 0.0.0.3 area 0.0.0.10

I konfigurationen ovan tas GRE-tunnel 1, den statiska route:n och även tunnelnätet ur OSPF-processen 
bort.

Därefter ha vi valt att migrera över alla lokala nät på den primära routern till area 0, vilket kommer att  
göra att det blir fel i kommunikationen med den sekundära routern. Detta är bara tills den har migrerat 
över sina nät i area 0. Detta görs genom kommandona:

router ospf 1

no network 192.168.35.0 0.0.0.255 area 0.0.0.10

no network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0.0.0.10

network 192.168.35.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0

network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0

I konfigurationen ovan så tas näten bort från area 10, och läggs sedan in i area 0.

När det är klart är det den sekundära routerns tur att migreras över. Detta sker på samma sätta som 
primär routern. Det som skiljer är om det skulle gå fel, så kan det vara problem att nå den sekundära 
routern från insidan. Genom att migrera tillbaka de lokala näten i area 10, så borde det inte vara några 
problem. När migreringen av den sekundära är klar så är hela kontoret övermigrerat.  

5.2 LAN-REFRESHEN

Eftersom det blev ett oplanerat förändringsstopp så blev hela LAN-refreshen framflyttad några veckor.  
När förändringsstoppet var över så var det 3 veckor kvar till alla tekniker går på semester. LAN-refreshen 
var tvungen att gå igenom GCaRS igen p.g.a. förändringsstoppet. Med LAN-refreshen så skulle alla länkar 
till företagets Unix och Linux servrar uppgraderas från 100 mbit till 1 gigabit, och servrarna måste då 
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konfigureras om för att klara den nya hastigheten. De som har hand om Unix och Linux servrarna ansåg 
att de inte skulle hinna detta på de 3 veckorna fram till semestern. Det externa företaget kunde ha gjort 
LAN-refreshen i alla fall, men hade då varit helt ansvariga om det varit någon server som inte fungerade 
efter uppgraderingen till gigabit. Det ansvaret ville inte det externa företaget ta, så hela LAN-refreshen 
framflyttad till efter semestern samt att de skulle ta in en arbetsledare som skulle koordinera ihop allas 
scheman.
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6 RESULTAT

Resultatet för WAN-lösningen blev att företagets kontor skulle ansluta sig med IP VPN till ISP:n för att 
dra nytta av deras MPLS backbone. Detta gör att de inte längre använder en central punkt dit all trafik 
måste passera utan varje paket tar den kortaste vägen över ISP:ns MPLS backbone. Vilket gör att 
svarstiderna blir bättre samtidigt som problemen med redundansen försvinner. Anslutningssättet som 
blev var OSPF till ISP:ns PE-router. I PE-routern sker en vanlig OSPF – BGP distribuering, vilket gör att alla  
routes som skickas till kontoren kommer alla bli externa routes. Varje kontor kommer att vara en egen 
OSPF-domän och konfigureras med area 0.   

CE-utrustningen kommer att bytas ut på de kontor där det idag används två routrar till en lager 3 switch,  
Cisco 3560. Detta för att HSRP:n hos ISP:n ska fungera och tillräckligt med portar ska finnas.

Utifrån upptäckterna av genomförandet av WAN-migreringen fick företaget reda på att 172.x.x.x-
adresser inte fick användas eftersom att ISP:n använder dessa och routar ut nätet till alla kunder. Detta 
gör att WAN-migreringen inte kan fortsätta förens detta problem är löst. Några idéer som finns är att 
undersöka om dessa nät som även finns inom företaget i andra delar av världen verkligen behövs i  
Skandinavien. Om dessa routes inte behövs kan dessa filtreras bort annars kanske NAT-lösningen är 
aktuell. I dagsläget finns inte någon lösning på detta problem. Därför kan inte någon WAN-migrering ske 
nu och därmed hamnar det utanför ramen av examensarbetet.  

När det gäller LAN-refreshen så utförde vi förarbetet med dokumentering och uppmärkningen av 
kablage. Vi segmenterade nätet i VLAN där lösningen blev att varje våning fick sitt egna VLAN. Ett VLAN 
kommer att vara ungefär 1.5 klass C-nät stort, vilket är ca 380 användare. De VLAN som sattes upp är 
statiska, men eftersom det är för varje våning så behövs ingen omkonfigurering om avdelningar så länge 
de flyttar runt på samma våning. En del av LAN-refreshen är framflyttad och hamnar därmed utanför 
ramen för examensarbetet.

Säkerheten som ska konfigureras är 

• BPDU guard

• Root Guard

• Port security med maximalt en MAC-adress per port

• Portar som inte används är avstängda  
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7 SLUTSATS OCH DISKUSSION

Innan vi började med LAN-refreshen så funderade vi på hur vi skulle göra med dokumentationen, om vi 
skulle utföra refreshen med den befintliga dokumentationen och att vi lät allt vara som det var innan 
fast med nyare hårdvara och mjukvara. Vi valde att uppdatera dokumentationen som fanns och på så 
sätt se vilket kablage som inte utnyttjades och som vi kunde plocka bort. Vi visste att det skulle ta 
mycket längre tid att uppdatera dokumentationen och att märka upp kablage än om vi inte skulle göra 
det, men när refreshen utförs så kommer allt att gå mycket smidigare, och vi har även underlättat för 
personerna som arbetar med nätet genom att få bort överflödig utrustning och gjort det mer 
strukturerat. Vi pratade med dem om vilken sorts säkerhet de skulle använda, och det var på grund av 
att de inte kunde använda port security kommandona som de ville uppdatera mjukvaran. Vi föreslog 
även en del andra säkerhetskommandon som de skulle fundera på tills LAN-refreshen blir av. De hade 
inte behövt uppgradera hårdvaran för att kunna använda säkerhetskommandona, men de ville ha 
support från Cisco vilket krävde nyare hårdvara.

Det var väldigt tråkigt att företaget införde förändringsstopp precis under den tiden vi gjorde detta 
arbete, det var en väldigt lång och utdragen process och det var ett bra tag som vi bara fick vänta och se 
hur det skulle bli.

När der gäller WAN delen så var det första en liten besvikelse att inte deras ISP klarade av OSPF 
Superbackbone. Det var också synd att deras IP adresseringen inte var optimal för att kunna summera 
routes:en, så att antalet routes i nätverket inte behöver vara närmare 2000 stycken.

Genom upptäckten att deras ISP inte tillåter att företaget använder sig av 172.x.x.x-adresser  vid 
genomförandet gjorde det att hela WAN-migreringen fick en helomvändning. Detta för att under de 
tekniska mötena med ISP:n nämnde de aldrig att företaget inte fick använda sig av dessa adresser och 
de frågade inte om företaget gjorde det. När de hade upptäckt att de hade missat att meddela detta var 
deras kommentar ”Det glömde vi kanske bort att säga …”. Vi har heller inte fått något riktigt besked från 
ISP:n varför de använder sig av denna lösning. ISP:ns lösning är inte optimal för stora företag som redan 
använder sig av dessa nät och där en förändringen av IP-planen inte är aktuell. Hur många av ISP:arna 
som använder liknande lösning har vi inte undersökt men det vi vet är att det finns ISP:er som inte 
blandar sig in i företagets routing eller har något begränsning när det gäller de privata adresserna. 
Ingenting går att genomföra innan detta problem har löst sig och det externa företaget arbetar för att få 
fram en lösning. 

7.1 FRAMTIDA ARBETEN

Framtida arbeten som skulle behövas göras är att undersöka om det finns något sätt att lösa detta nya 
problem med att 172.x.x.x adresserna inte får användas av företaget för att ISP:n användes dessa. Det 
skulle även vara bra med en bättre IP-plan för att kunna summera och få ner antalet routes som 
cirkulerar i nätverket. Därefter om ISP:n skulle klara av OSPF Superbackbone skulle det finnas anledning 
till att börja fundera om OSPF ska delas upp i flera areor. 
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9 BILAGOR

BILAGA A. KONFIGURATION AV PRIMÄR ROUTER KONTOR A
Här nedan visas utdrag från konfigurationen från primär routern på kontor A. 

Kontor-A-Primary#sh run

Building configuration...

Current configuration : 2308 bytes

!

version 12.3

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname Kontor-A-Primary

!

boot-start-marker

boot-end-marker

!

logging buffered 10000 debugging

enable secret 5 $1$W1Zm$h8dpTQx1LStBUeajlP5uS0

!

mmi polling-interval 60

no mmi auto-configure

no mmi pvc

mmi snmp-timeout 180

no aaa new-model

ip subnet-zero
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ip cef

!

ip audit po max-events 100

no ip domain lookup

no ftp-server write-enable

!

no crypto isakmp enable

!

interface Tunnel1

 description Tunnel To HK-1

 bandwidth 3000

 ip address 10.0.0.30 255.255.255.252

 tunnel source 192.168.30.30

 tunnel destination 192.168.11.11

!

interface BRI0

 no ip address

 shutdown

!

interface BRI0.1

!

interface FastEthernet0

 description To ISP

 ip address 192.168.30.30 255.255.255.0

 duplex auto

 speed auto

!
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interface FastEthernet1

 description Kontor-A_LAN

 switchport mode trunk

 no ip address

!

interface FastEthernet2

 no ip address

 shutdown

!

interface FastEthernet3

 no ip address

 shutdown

!

interface FastEthernet4

 no ip address

 shutdown

!

interface Vlan10

 ip address 192.168.100.51 255.255.255.0

 standby 10 ip 192.168.100.50

 standby 10 priority 110

 standby 10 preempt

!

interface Vlan1

 ip address 192.168.35.50 255.255.255.0

 standby 1 ip 192.168.35.51

 standby 1 priority 110
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 standby 1 preempt

!

router ospf 1

 log-adjacency-changes

 passive-interface FastEthernet0

 network 10.0.0.28 0.0.0.3 area 0.0.0.10

network 192.168.35.0 0.0.0.255 area 0.0.0.10

 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0.0.0.10

!

ip classless

ip route 192.168.11.11 255.255.255.255 192.168.30.1

no ip http server

no ip http secure-server

!

control-plane

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

 password xjobb2010

 login

!

end
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BILAGA B. OSPF-GRANNAR PRIMÄR ROUTER KONTOR A
Här nedan visas utdrag av OSPF-grannar från primär routern på kontor A. 

Kontor-A-Primary#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address 
Interface

192.168.25.25     1   FULL/DR         00:00:39    192.168.35.52 
Vlan1

192.168.25.25     1   FULL/DR         00:00:32    192.168.100.49 
Vlan10

192.168.11.11     0   FULL/  -        00:00:35    10.0.0.29 
Tunnel1
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BILAGA C. HSRP FÖR PRIMÄR ROUTER KONTOR A
Här nedan visas utdrag av den aktiva HSRP:n från primär routern på kontor A.  

Kontor-A-Primary#sh standby brief

                     P indicates configured to preempt.

                     |

Interface   Grp Prio P State    Active          Standby 
Virtual IP

Vl10        10  110  P Active   local           192.168.100.49 
192.168.100.50

Vl1         1   110  P Active   local           192.168.35.52 
192.168.35.51
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BILAGA D. KONFIGURATION AV PRIMÄR ROUTER KONTOR A EFTER MIGRATIONEN

Här nedan visas konfigurationen av primär routern på kontor A efter migreringen. 

Kontor-A-Primary#sh run
Building configuration...
Current configuration : 2222 bytes
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Kontor-A-Primary
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
logging buffered 10000 debugging
enable secret 5 $1$W1Zm$h8dpTQx1LStBUeajlP5uS0
!
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
!
ip audit po max-events 100
no ip domain lookup
no ftp-server write-enable
!
no crypto isakmp enable
!
interface BRI0
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 no ip address
 shutdown
!
interface BRI0.1
!
interface FastEthernet0
 description To ISP
 ip address 192.168.30.30 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1
 description Kontor-A_LAN
 switchport mode trunk
 no ip address
!
interface FastEthernet2
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet3
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet4
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan10
 ip address 192.168.100.51 255.255.255.0
 standby 10 ip 192.168.100.50
 standby 10 priority 105
 standby 10 preempt
 standby 10 track FastEthernet0
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!
interface Vlan1
 ip address 192.168.35.50 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.35.51
 standby 1 priority 105
 standby 1 preempt
 standby 1 track FastEthernet0
!
router ospf 1
 log-adjacency-changes
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
 network 192.168.35.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
 network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
!
ip classless
no ip http server
no ip http secure-server
!
control-plane
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 password xjobb2010
 login
!
end
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