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II 

 

Abstrakt 

När datatrafik färdas genom ett nätverk så passerar det routrar och switchar 
samtidigt som dessa enheter visar åt vilket håll paketet ska skickas. Detta kallas för 
routing. För att paketen ska hitta rätt väg så använder man sig av routingprotokoll, 
som vägleder trafiken dit de ska, och olika protokoll har olika fördelar samtidigt 
som de används vid olika tillfällen. Målet var att skapa ett stort enhetligt nätverk 
som tål höga belastningar, har en hög uppkopplingsprocent samtidigt som det ska 
vara lätt att expandera i framtiden. Det största problemet var hur trafiken färdas 
mellan varje kontor, men problem som hur användarna ska vara uppkopplade till 
Internet tas upp i rapporten. Nätverket använder sig av OSPF som routingprotokoll. 
Varje kontor delas in i områden, totallystubby area, vilket kortar ned 
routingtabellen i Stockholm. Resultatet blir att snabba beslut tas när paket ska 
skickas inom ett kontor och när det ska utanför ett kontor så används en default 
route. Samtidigt som kontoren är lätta att bygga ut då totallystubby area har en 
default route till Stockholm. 
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1 Inledning 

ABC Company har fyra kontor runt om i Europa och rapporten är byggd på hur en 
lösning tas fram till deras problem. Huruvida de fyra kontoren ska kunna skicka och 
hämta data från deras servrar, som finns stationerade i Warsawa, och att de 
anställda ska kunna hålla kontakten mellan varandra. Samtidigt ska företagets 
nätverk vara lätt att kunna utveckla och expandera ifall behovet av att bygga ut finns 
i framtiden. 

De behoven som företaget har haft var att skapa stabila linor med redundans så 
trafiken mellan servrarna och de anställda ska vara uppe till 100 %. Samtidigt som 
varje kontor ska ha telefonlinje till varandra och Riga kontoret ska ha trådlösa 
nätverksanslutningar för att de anställda ska använda sig av handdatorer. 

Varje kontor har haft olika behov och dessa behov har tagits i beaktning. Då 
Warsawa har serverfarmen där så kommer deras linor att vara tungt belastade och 
behöva mycket bandbredd samt redundans. Riga kontoret kommer även de behöva 
redundans och bandbredd då de är fler än 300 anställda och kan bli fler vid 
expandering. Stockholm kommer att fungera som central punkt i nätverket och 
agera som en brygga ut till Internet så all trafik kommer gå igenom detta kontor. 
Malmö har anställda som övervakar företagets nätverk, samt förhindrar problem 
vid uppkomst. Dessa anställda måste då har 100 procentig uppkoppling med 
redundans så informationen kommer fram i rätt tid. 

Hur skapas då stabila linor med redundans mellan kontoren? Hur ska de anställda 
bli anslutna till nätverket? Hur ska användarnas ip adresser översättas när de ska få 
tillgång till Internet? Ska det bara finnas en adress som används utanför nätverket? 
Framför allt, hur ska trafiken flöda mellan kontoren? Det är dessa problem som har 
tagits upp i rapporten och som används som grund för att nå slutresultatet. 
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1.1 Problembeskrivning 

Målet var att sträva mot att skapa ett stort enhetligt nätverk som ska kunna klara 
hög belastning, hålla en hög uppkopplingsprocent. Samtidigt ska det vara lätt att 
kunna expandera i framtiden när företaget växer och utökar sina fabriker. 

För att dessa mål ska uppnås finns vissa krav på hur nätverket ska agera, dessa krav 
är följande: 

 Ett passande routingprotokoll som gör så att data färdas igenom nätverket 
optimalt. 

 Det ska finnas full redundans så informationen alltid har en väg att ta till sin 
destination. 

 Nätverket måste göras skalbart.  
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2 Bakgrund 

För att uppfylla kraven måste alla alternativ ses över. De alternativ som ansågs vara 
lämpliga för projektet tas upp i rapporten. Samtidigt förklaras de olika begreppen 
för en bättre förståelse. 

För att lösa varje problem har nätverkstopologin gåtts igenom, för att sedan gå 
igenom fakta för de alternativen som funnits. Har ingen lösning blivit framtagen 
tidigare, så har de alternativen som verkar vara mest lämpliga testats. I bilden 
nedan visas den topologi som användes i projektet.  

 

Figur 1. Nätverkstopologi med adresser. 

När val av routingprotokoll gjordes så utgick valet ifrån en tabell med vad varje 
protokoll kan och inte kan utföra. Denna tabell låg till grund för vilket protokoll som 
valdes, men varje protokoll gicks in på djupet för att förstå hur det beter sig [4]. 
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Tabell 1. Tabell med varje protokolls begränsning [4]. 

Det är inte bara fakta som ligger till grund för de valen som har gjorts. Även tester 
gjordes med de alternativ som funnits, då med noga åtanke på vad som är bra 
respektive dåligt med detta alternativet. 

2.1 Routingprotokoll 

Att förstå vad ett routingprotokoll är kräver viss kunskap om hur en router och 
switch fungerar. Att istället bryta ner det i enkel bilkörning, gör så personer utan 
den kunskapen förstår vad som händer i det stora hela.  

Ett routingprotokoll är som vägskyltarna i en korsning, de pekar på vilket håll samt 
hur "långt" det är till en destination. Skulle de finnas flera vägar till en och samma 
destination så väljer routingprotokollet den bästa väg till destinationen, beroende 
på vilket protokoll som är aktivt. 

Det finns två olika typer av routingprotokoll, Interiorgatewayrouting och Exterior 
gateway protokoll. Interiorgatewayrouting används för routing inom ett nätverk, 
routingdomän. Under Interiorgatewayrouting finns det två klasser av 
routingprotokoll, vilka är Link-state och Distance-vector [3]. 

Link-state protokoll är ett protokoll som enbart skickar vidare information om sina 
egna portar till de andra i nätverket. Några exempel på link-state protokoll är OSPF 
och IS-IS. Distance-vector protokollet skickar istället över allt den vet om hela 
nätverket, vilket kan göra att det skickas mycket "onödig" trafik på ett stort företag. 
Några exempel på distance-vector protokoll är RIP, IGRP, EIGRP och BGP [3]. 

Exterior gatewayrouting används för routing över Internet. BGP är ett sådant 
protokoll, som används vid de situationerna [1]. 
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Alla de olika routingprotokollen har olika specifikationer för dess agerande, för att 
ett nätverk ska fungera optimalt så ställs olika krav på ett protokoll. Vid val av 
routingprotokollet för nätverket som beskrivs i rapporten så ställs dessa krav: 

 Routingprotokollet ska kunna dela in nätverket i mindre områden och låta 
varje områda sköta sin trafik 

 Protokollet ska vara classless, så nätverk kan subnettas till mindre nätverk 
 Redundanta länkar, snabbt kunna byta lina om en går ner 
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2.1.1 RIP – Routing Information Protocol 

RIPv1 var ett populärt routingprotokoll för interna nätverk och är ett distance-
vectorprotokoll. RIPv1 använder sig av algoritmen Bellman Ford för att beräkna den 
bästa vägen till en destination [3]. 

Varje RIP-router skickar en fullständig routingtabell var 30 sekund och det skapar 
väldigt mycket trafik i nätverket. RIPv1 klarade inte av att använda VLSM 
(VariableLenghtSubnet Mask), vilket betyder att det inte går att subnetta en klass 
adress med detta protokoll. Den här funktionen kom med RIPv2, som är 
uppgraderingen till RIPv1, men många brister mot OSPF och EIGRP fanns 
fortfarande kvar [2]. 

RIP använder sig utav något som heter "Hop count" för att hitta sina vägar med ett 
maximum på 15 hop. Om ett paket skickas ifrån Router A så kommer hop counten 
vara på 0 tills paketet kommer till Router B då Hop counten kommer vara 1. Så för 
varje router som ett paket passerar så kommer hop counten att öka med ett [2]. 

2.1.2 EIGRP – Enhanced Interior Gateway Protocol 

EIGRP är ett Cisco-proprietärt protokoll som endast finns på Ciscoroutrar. EIGRP är 
en utbyggnad av IGRP och är ett advanced distance-vectorprotokoll. IGRP skapades 
för att övervinna RIP:s begränsningar med endast ett mätetal (Hop count) i större 
nätverk  [3]. 

EIGRP använder sig utav algoritmen DUAL (DiffusingUpdateAlgorithm) för att 
beräkna den bästa vägen till en destination. EIGRP stödjer mätningar från varje väg; 
bandbredd, belastning, fördröjning och pålitlighet. De här värdena jämförs sedan för 
att hitta bästa möjliga väg för trafiken [3]. 
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2.1.3 OSPF – Open Shortest Path First 

OSPF är ett hierarkiskt routingprotokoll och är av typen link-state, vilket beräknar 
den logiskt sätt kortaste vägen för paketet med hjälp av Dijkstras algoritm. Valet av 
väg bestäms av "kostnaden" på linan, det vill säga den tillgängliga bandbredden 
mellan routrarna [3]. 

OSPF kan dela upp nätverket i olika områden, så kallade areas. Alla områden måste 
anslutas till back bone area 0 och går det inte så kan det skapas en virtuell länk. 
OSPF är classless från början vilken betyder att det går att subnetta klass adresser. 
OSPF är den förslagna efterföljaren till RIP [2]. 

2.1.4 BGP – Boader Gateway Protocol 

BGP är ett routingprotokoll som används när information ska över Internet och 
används oftast mellan ett lokalt nätverk och en Internetleverantör. Med hjälp av BGP 
så går det att skapa redundans mellan det lokala nätverket och 
Internetleverantören, när två eller flera linor används [2]. 

När två linor finns mellan ett lokalt nätverk och en Internetleverantör, då används 
BGP för att urskilja vilken av de två linor som ska användas. Här kan flera attribut 
skrivas in för val av lina. Ett fåtal av de attributen är Weight, Localpreference och 
AS-path. Med hjälp av dessa attribut styrs paket som ska färdas in i nätverket eller 
ut från nätverket  [2]. 

Protokollet beskrivs som ett path-vectorprotokoll och använder inga mätvärden 
som exempelvis OSPF eller EIGRP gör. BGP förlitar enbart på policys och regler. BGP 
version 4 har använts sedan 1994. Alla de andra versionerna anses vara för gamla 
och används inte längre [2]. 
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2.2 Adressöversättning  

När en dator behöver åtkomst till Internet så används inte IP-adressen som den har 
i det lokala nätverket. Utan när datorn kommer till den sista agerande routern, i det 
lokala nätverket, så sker en översättning av den datorns adress. Adressen som då 
syns på Internet är ofta en specifik adress för ett hemmanätverk, men för ett större 
företag kan fler adresser köpas [1]. 

För att översätta adresser används ett protokoll vid den sista routern i det lokala 
nätverket, Network Address Translation (NAT). Vid större nätverk med flera 
användare så används, Port Address Translation (PAT) [1].  

2.2.1 Network Address Translation  

Network Address Translation är som sagt ett protokoll som används vid 
översättning av adresser. Detta protokoll används oftast när det finns lika många 
användare, som samtidigt vill ut på Internet, som adresser finns att tillgå [1]. 

När NAT implementeras så behöver vissa saker konfigureras, bland annat 
protokollet med vilka adresser som finns att tillgå och vilka adresser inne i det 
lokala nätverket som tillåts ut på Internet [1]. 

Finns här bara en dator så länkar du bara ihop datorns IP adress med den adress 
som finns på utsidan. Finns däremot flera datorer så kan användandet av en access-
lista säga vilka som har tillåtelse till Internet [1]. 

Om ett företag använder fler än en adress att översätta till, så implementeras NAT 
med en pool av adresser. Med en pool så översätts en intern adress till den första 
möjliga adressen i poolen, för att få tillgång till Internet. Vid nästa tillfälle kanske 
denna adress är upptagen och nästa adress i poolen används då [1]. 

2.2.2 Port Address Translation  

Vid väldigt stora företag så finns inte chansen att köpa in tillräckligt med adresser så 
varje anställd ska kunna gå ut på Internet samtidigt. Detta protokoll är en 
uppgraderad version av NAT som använder sig utav samma tillvägagångssätt, men 
med en liten twist för att underlätta när flera hundra anställda ska ut på Internet [1]. 

PAT översätter adresser på ett liknande sätt, förutom att flera personer kan använda 
en adress samtidigt. PAT lägger nämligen till en port på slutet av den globala 
adressen för att urskilja vilken person i det lokala nätverket som söker vad. Detta 
gör så att fler användare kan använda sig av samma IP-adress. Datatrafiken tar sig 
till det lokala nätverket med IP adressen men väl inne så används portnumret för att 
rätt användare ska får sin information. Detta gör så endast en adress kan användas 



 

9 

 

för flera hundra personer och sparar på de få adresser som finns tillgängliga. I 
tabellen nedan visas några PAT-översättningar [1]. 

 

Figur 2. Lokala adresser översätts till en global adress, men PAT lägger till en port 
för att urskilja vilken dator som söker informationen. 

2.3 DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol  

Dynamic Host Configuration Protocol, är ett protokoll som delar ut adresser till 
datorer så de kan ta del av informationen på nätverket.  

För att implementera DHCP i ett nätverk så används antingen en router eller en 
lagertreswitch. Denna router/switch kommer användas som en server för DHCP-
protokollet och då dela ut IP-adresser till datorer som ansluter till nätverket [1]. 

DHCP har väldigt många funktioner som kan användas vid behov, men för en enkel 
konfiguration så behövs bara en IP-adress, för att komma åt servern, och en adress-
pool, för vilka adresser som ska delas ut [1]. 

Det hela går till så att en dator ansluts till nätverket och samtidigt skickar ut en 
förfrågan för DHCP. Om server vet om att det finns lediga adresser att tillgå så, 
skickar den ut ett ”ja här finns en IP adress” och lägger till en adress i meddelandet. 
Datorn kan då antingen tacka ja till adressen eller vänta ifall de finns andra DHCP 
servrar att tillgå [1]. 
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Figur 3. Sammanfattning av DHCP statistik med antal adresser utdelade och antal 
förfrågningar om adresser som servern fått.  
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3 Implementation 

Varje delproblem tas upp här nedan och samtidigt förklaras vilka lösningar som kan 
ordna detta problem med för- och nackdelar.  

3.1 Problemlösning 

Det största problemet, hur trafiken kan flöda mellan kontoren, går att lösa med flera 
olika routingprotokoll. 

RIPv1 är inte ett alternativ att använda, då det är ett classful protokoll och inte kan 
subnetta nätverksadresser. RIPv2, som är uppgraderingen från RIPv1, har fått 
funktionen att subnetta, men RIP i sig är ett simpelt och föråldrat protokoll. Då RIP 
skickar ut hela routingtabellen var trettionde sekund, vilket leder till för mycket 
routinginformation över linorna. RIP har även en längre konvergens tid vilket gör 
att det tar längre tid för protokollet att meddela sina grannar om en route skulle gå 
ner.  
Att implementera EIGRP som routingprotokoll hade varit en lösning. Det är ett 
snabbt och pålitligt protokoll, som också ordnar så inga routing loopar uppstår. 
Detta tack vare EIGRP’s algoritmer (Diffusing Update Algorithm), som garanterar en 
loopfri miljö. Istället för att dela in nätverket i områden så kan EIGRP skapa 
summerade routes för att minska tabellen. Detta gjorde inte nätverket så skalbart 
som ansågs möta kraven och EIGRP valdes bort som routingprotokoll [2][3]. 

Att istället använda sig av BGP för att skicka datapaket mellan kontoren, skulle även 
kunna vara en lösning. Då BGP inte delar ut mer routinginformation än vad som 
konfigureras så blir inte routingtabellen lång. Dock är BGP ett protokoll som arbetar 
långsamt och tar för lång tid innan det inser att en granne är nere. BGP används 
främst mellan en ISP och ett lokalt nätverk, sällan inom ett lokalt nätverk [2]. 

OSPF som har funktioner för att dela in ett nätverk i områden, areas, detta är de 
bästa sätt för att dela in en stort nätverk och göra de lättare att hantera. Och för att 
korta ned routingtabellerna så mycket som möjligt så kan totallystubby area 
användas. Vilket gör att de areas inte tar emot routinguppdateringar, istället skapar 
de area en default route som går till Backbone area [2]. 

 

Figur 4. Routingtabell för ett totallystubby area. 
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Huruvida de anställda ska bli anslutna till nätverket är lite problematiskt, då antalet 
datorer som ska finnas på varje kontor inte finns utsatt. Endast på ett fåtal kontor 
har antalet anställda med tillgång till nätverket tagits del av. Riga kontoret har mer 
än 300 anställda. De flesta är dock industriarbetare och kanske delar en dator på 5 
anställda. 

Ifall ett företag inte har för många enheter på nätverket så kan statiska adresser 
användas. Eftersom ABC Company har flera användare som sitter på varje kontor, så 
underlättas det ifall DHCP implementeras. 

DHCP är ett protokoll som delar ut IP adresser till datorer, telefoner och andra 
enheter som kan användas på ett nätverk. För att DHCP ska implementeras så 
behövs en server som kan dela ut adresserna [1].  

Figur 5. Ett exempel på hur DHCP binder en dator till en IP adress. 

Då finns två alternativ för hur DHCP servern ska placeras. En central DHCP server i 
huvudkontoret eller en server på varje kontor. Enklast hade varit att administrera 
en central server, men om en lina till ett kontor går sönder så kommer deras 
anställda stå där utan tillgång till nätverket. En DHCP server i varje kontor är att 
föredra i detta fall [1]. 

De anställda kommer säkerligen vilja ansluta till Internet för att söka efter 
information eller bara luta sig tillbaka och läsa nyheterna. Då det inte finns 
tillräckligt med adresser att tillgå för de möjligtvis 450 användarna så måste detta 
lösas på ett praktiskt sett. Att använda Network Address Translation (NAT) löser 
detta problem smidigt. NAT översätter adresser som kommer inifrån det lokala 
nätverket till en eller flera adresser som visas för de nätverk som ligger utanför [1]. 

Eftersom företaget har så många anställda som skulle kunna gå ut på nätet, måste 
fler adresser finnas eller lösa det på annat sätt. Då IP adresser inte växer på träd så 
är det inget alternativ att köpa fler adresser för att översätta till. Detta för att tänka 
på samhället, ett företag behöver inte ett 100-tal adresser för att översätta trafik för 
tillgång till Internet [5]. 

Däremot så finns NAT med en utvecklad lösning för sådana här problem, där det 
inte behövs fler än två till tre adresser för ett stort nätverk. Denna utvecklade 
lösningen av detta protokoll heter Port Address Translation (PAT), vilket använder 
sig av både den globala adressen men lägger till ett portnummer [1].  
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För att en router ska kunna hänvisa trafik som ska ut på nätet, måste en Default 
Gateway användas. Denna gateway är oftast den sista routern innan 
Internetleverantörens enheter tar över för att routa data. Beroende på om det finns 
en eller två länkar till Internet så finns två alternativ till hur data skickas ut på nätet 
[5].  

Det ena sättet använder en static default route som säger att, all trafik routern inte 
vet var den ska skicka, skickar den ut här. Detta används ofta när det finns en 
anslutning till en Internetleverantör [3]. 

Det andra sättet är att använda sig av routingprotokollet BGP ifall det finns mer än 
en väg till Internet. Detta för att BGP kan välja en väg före den andra. Den ena 
uppkopplingen används som första val och den andra som en backup lina, om den 
först valda linan går ned [2]. 

Ett annat sätt där trafiken kan vägledas för redundans är med hjälp av Route-map 
och Track. Där anges ett objekt som den följer (Trackar) och skapar en Route-map 
där trafiken tar denna väg [2][5]. 

Genom att skapa redundans med hjälp av route-maps så kan även trafik som 
kommer från ett nätverk vägledas för att ta en specifik lina. Medan resterande trafik 
ska ta den andra linan [1][2][5]. 

3.1.1 Resultat 

Vid vald lösning för varje problem har olika parametrar tagits i beaktning, bland 
annat har varje kontors behov varit till stor hjälp vid till exempel val av 
routingprotokoll. 

För att urskilja från vilket kontor ett datapaket har skickats, så skapades olika 
nätverksadresser. Dessa adresser har sedan subnettats för att dela upp de ännu mer. 
Eftersom varje kontor har anställda på olika avdelningar, så var detta lämpligt att 
göra.  

Användandet av routingprotokollet OSPF var det allra bästa valet, när de gäller hur 
trafiken ska flöda genom nätverket, då det kan dela in ett större nätverk i mindre 
områden. Dessa mindre områden avgränsade så att routingtabellen på varje kontor 
blev så kort som möjligt. 

Totallystubby area som användes för att dela in nätverket i områden, gör så detta 
område endast ser de egna routes och skapar en default route som går in till 
Stockholm som agerar som central punkt. Stockholm har då all routinginformation 
för att skicka paket över nätverket och har även en default route för trafik som ska 
ut på Internet. 
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Figur 7. Stockholm’s routing tabell. 

Eftersom antalet datorer och andra enheter som är ansluta till nätverket är lite av 
ett frågetecken, så användes DHCP protokollet för att ge enheterna tillgång till 
nätverket. För varje kontor implementerades en DHCP server så att även om linan 
till Stockholm hade gått ned så ska de anställda fortsätta arbeta utan vidare 
bekymmer.  

När en användare ska ut på Internet så måste deras IP adress översättas. För detta 
används PAT med fyra adresser att tillgå. Detta för att varje kontor har en adress 
och vid behov kan undersökningar göras om vem som kanske är ute på ej tillåtna 
hemsidor. På figur 3 ser man hur IP-adressen 172.16.10.11 (Insida local) översätts 
till IP-adressen 210.100.10.2 (Inside global). Figur 4 visar alla pooler till varje stad 
och hur respektive IP-adress ska översättas när informationen skall nå Internet.  

För att skapa redundans mellan det lokala nätverket och Internet så används route-
map och en tracker. Denna tracker undersöker ifall interfacet är uppe, att det 
nätverket finns i routingtabellen och att en ping fungerar till andra sidan.  
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Figur 8. Dessa objekt kollar trackern ifall de är uppe, går en ner så går objektet ner 
och trackern byter lina. 

Det skapades en tracker för varje lina mot Internetleverantören och den ena linan 
används alltid först. Om ett fel hittas på den linan så skickas informationen över den 
andra som agerar som en backup. Se figur 8. Innan denna lösningen kom fram, så 
testades en tracker med endast en ping som objekt. Detta visades sig vara opålitligt 
då trackern inte bytte lina när pingen slutade att fungerade. 
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4 Slutsats 

För att sammanfatta så har alla mål blivit nådda genom noggrant arbete och 
efterforskningar inom routing och routingprotokoll. Kraven som ställdes var 
följande: 

 Ett passande routingprotokoll som gör så att data färdas igenom nätverket 
optimalt 

 Det ska finnas full redundans så informationen alltid har en väg att ta till sin 
destination 

 Nätverket måste göras skalbart 

Genom att dessa krav har uppfyllts så klara nätverket av en hög belastning, samt har 
nätverket en hög uppkopplingsprocent genom redundansen. Nätverket blir 
enhetligt då routingprotokollet  skickar ut en subnettad adress för varje kontor till 
varje kontor, detta gör i sin tur att nätverket blir skalbart och reda för framtida 
expansioner. 

Användning av OSPF med totallystubby areas delar in ett större nätverk i mindre 
delar samtidigt som de agerar som ett litet nätverk. 

Att använda en DHCP-server på varje kontor skapar en säkerhet så varje kontor 
kommer fungera näst intill normalt ifall linan mot Stockholm går ned. Detta gör så 
varje kontor kommer fungera som ett mindre nätverk medan problemet ordnas. 
Varje kontor kommer dock inte kunna komma åt Internet samt deras servers på 
andra kontor.  

Användandet av trackern för att skapa redundans istället för att förlita på att BGP 
ska göra det, ger den snabbaste övergången så att minsta möjliga paketförlusten 
skapas. Då trackerna inser att ett interface är nere och byter över till backuplinan på 
mindre än en sekund, jämfört med att BGP kan ta nästan upp till en halv minut innan 
protokollet ser att grannen är nere. 

Hur skapas då stabila linor med redundans mellan kontoren? Hur ska de anställda 
bli anslutna till nätverket? Hur ska användarnas IP adresser översättas när de ska få 
tillgång till Internet? Ska det bara finnas en adress som används utanför nätverket? 
Framför allt, hur ska trafiken flöda mellan kontoren?  

Alla dessa problem har tagits upp i rapporten, och samtliga problem har blivit lösta 
med hjälp av olika protokoll. Att vissa förändringar kan göras är självklart, ett 
projekt blir aldrig klart till hundra procent utan de finns alltid framtidsplaner. Vad 
som har skapats här är ett fungerande nätverk med redundans och tillförlitlighet, 
vissa förändringar kan göras i framtiden om behovet uppstår. 
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Ett exempel är summering av nätverksadresser så brandväggens routingtabell inte 
tar upp för mycket minne. Det är endast till ett behov ifall företaget delar upp deras 
nätverk i mindre delar inom kontoren. 

En annan sak som har legat i baktanken under tiden som nätverket konfigurerats, är 
att göra nätverket skalbart, lätt att expandera i framtiden vid behov. De adresserna 
som används är anledningen till varför, likadant med varför just OSPF med totally 
stubby area används. 

Nätverket anses fungera som det ska, även om vissa justeringar kan göras. Samtidigt 
som det har varit en utmaning emellanåt. Med hjälp att undersöka vad som kunde 
implementerats istället har alternativen tagits i beaktning. Både dess fördelar och 
nackdelar. 

Både böcker och Internet har skummats igenom efter tips och trix till en lösning, 
men även att testa sig fram har varit ett väldigt bra sätt att komma fram till 
lösningen på problemet. Som exempel så testades Trackern med olika parametrar 
innan slutresultatet kom fram. 

Även Nat/Pat gjordes ett par försök till hur översättningen av adresser skulle ske, 
och till sist kom resultatet att använda PAT med flera adresser. 

Något som inte syns men som även de uppfylls är de konsekvenser som finns vid 
varje agerande. Både miljö, samhälle och etiska konsekvenser. Den 
nätverkstopologin som användes ger minsta möjliga konsekvenser på miljön, då så 
få switchar används som möjligt. Även att alla adresser inifrån nätverket kan bli 
översatta, så inga användare blir kränkta. 
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6 Bilagor 
Konfiguration av routrar och switchar. 
 
FIREWALL 
hostname FIREWALL 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
! 
noaaa new-model 
! 
resource policy 
! 
ip subnet-zero 
ipcef 
! 
noip domain lookup 
! 
! 
track 11 interface serial0/3/0 ip routing 
track 12 ip route 223.130.41.20 255.255.255.252 reachability 
track 13 ipsla 2 
track 21 interface serial0/3/1 ip routing 
track 22 ip route 223.130.40.20 255.255.255.252 reachability 
track 23 ipsla 4 
! 
! 
track 1 list boolean and 
object 11 
object 12 
object 13 
! 
track 2 list boolean and 
object 21 
object 22 
object 23 
! 
! 
cryptopki token default removal timeout 0 
! 
! 
ipsla 2 
icmp-echo 223.130.41.21 source-ip 223.130.41.22 
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ipsla schedule 2 life forever start-time now 
! 
ipsla 4 
icmp-echo 223.130.40.21 source-ip 223.130.40.22 
ipsla schedule 4 life forever start-time now 
! 
! 
! 
interface FastEthernet0/0 
ip address 192.168.1.2 255.255.255.252 
ipnat inside 
ip virtual-reassembly 
duplex auto 
speed auto 
ip policy route-map Track 
no shutdown 
! 
interface FastEthernet0/1 
ip address 192.168.1.6 255.255.255.252 
ipnat inside 
ip virtual-reassembly 
duplex auto 
speed auto 
ip policy route-map Track 
no shutdown 
! 
interface Serial0/3/0 
ip address 223.130.41.22 255.255.255.252 
ipnat outside 
ip virtual-reassembly 
no fair-queue 
clock rate 64000 
no shutdown 
! 
interface Serial0/3/1 
ip address 223.130.40.22 255.255.255.252 
ipnat outside 
ip virtual-reassembly 
clock rate 64000 
no shutdown 
! 
! 
routerospf 1 
log-adjacency-changes 
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network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 
! 
routerbgp 65001 
no synchronization 
bgp log-neighbor-changes 
neighbor 223.130.40.21 remote-as 5001 
neighbor 223.130.41.21 remote-as 5002 
no auto-summary 
! 
ip classless 
! 
ip http server 
noip http secure-server 
ipnat pool Riga_Pool 210.100.10.1 210.100.10.1 netmask 255.255.255.248 
ipnat pool Warsawa_Pool 210.100.10.2 210.100.10.2 netmask 255.255.255.248 
ipnat pool Malmo_Pool 210.100.10.3 210.100.10.3 netmask 255.255.255.248 
ipnat pool Stockholm_Pool 210.100.10.4 210.100.10.4 netmask 255.255.255.248 
ipnat inside source route-map Malmo_Map pool Malmo_Pool overload 
ipnat inside source route-map Riga_Map pool Riga_Pool overload 
ipnat inside source route-map Stockholm_Map pool Stockholm_Pool overload 
ipnat inside source route-map Warsawa_Map pool Warsawa_Pool overload 
! 
ip access-list standard match_Malmo 
permit 172.32.0.0 0.0.255.255 
ip access-list standard match_Riga 
permit 10.0.0.0 0.255.255.255 
ip access-list standard match_Stockholm 
permit 192.168.0.0 0.0.255.255 
ip access-list standard match_Warsawa 
permit 172.16.0.0 0.0.255.255 
! 
! 
route-mapRiga_Map permit 10 
matchip address match_Riga 
! 
route-mapMalmo_Map permit 10 
matchip address match_Malmo 
! 
route-mapWarsawa_Map permit 10 
matchip address match_Warsawa 
! 
route-mapStockholm_Map permit 10 
matchip address match_Stockholm 
! 
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! 
route-map Track permit 10 
setip next-hop verify-availability 223.130.41.21 10 track 1 
setip next-hop verify-availability 223.130.40.21 11 track 2 
! 
! 
control-plane 
! 
line con 0 
line aux 0 
linevty 0 4 
login 
transport input all 
! 
schedulerallocate 20000 1000 
end 
 
Stockholm 
hostname Stockholm 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
! 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.6 
! 
! 
noaaa new-model 
systemmtu routing 1500 
ip routing 
noip domain-lookup 
ipdhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10 
ipdhcp excluded-address 192.168.11.1 192.168.11.10 
ipdhcp excluded-address 192.168.15.1 192.168.15.10 
! 
ipdhcp pool IT-Support 
network 192.168.10.0 255.255.255.224 
default-router 192.168.10.1  
! 
ipdhcp pool Staff 
network 192.168.11.0 255.255.255.224 
default-router 192.168.11.1 
! 
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ipdhcp pool Voice 
network 192.168.15.0 255.255.255.224 
option 150 ip 192.168.15.1  
default-router 192.168.15.1  
! 
! 
! 
! 
spanning-tree mode pvst 
spanning-treeextend system-id 
! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
! 
interface Loopback0 
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/1 
description TO-WARSAWA 
noswitchport 
ip address 172.16.1.2 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/2 
description TO-WARSAWA 
noswitchport 
ip address 172.16.1.6 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/3 
description TO-MALMO 
noswitchport 
ip address 172.32.1.2 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/4 
description TO-MALMO 
noswitchport 
ip address 172.32.1.6 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/5 
description TO-RIGA 
noswitchport 
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/6 
description TO-RIGA 
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noswitchport 
ip address 10.1.1.5 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/12 
description TO-VOIPSERVER 
noswitchport 
ip address 192.168.15.1 255.255.255.252 
! 
description TO-FIREWALL 
noswitchport 
ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/16 
description TO-FIREWALL 
noswitchport 
ip address 192.168.1.5 255.255.255.252 
! 
interface Vlan10 
ip address 192.168.10.1 255.255.255.224 
no shutdown 
! 
interface Vlan11 
ip address 192.168.11.1 255.255.255.224 
no shutdown 
! 
routerospf 1 
area 1 stub no-summary 
area 2 stub no-summary 
area 3 stub no-summary 
network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0 
network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 1 
network 172.32.0.0 0.0.255.255 area 2 
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 3 
! 
ip classless 
! 
ipsla enable reaction-alerts 
! 
! 
line con 0 
linevty 0 4 
linevty 5 15 
! 
End 
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Riga 
hostname Riga 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
noaaa new-model 
systemmtu routing 1500 
ip routing 
noip domain-lookup 
ipdhcp excluded-address 10.10.10.1 10.10.10.10 
ipdhcp excluded-address 10.10.12.1 10.10.12.10 
ipdhcp excluded-address 10.10.20.1 10.10.20.10 
ipdhcp excluded-address 10.15.1.1 10.15.1.10 
! 
ipdhcp pool Factory_Building_1 
network 10.10.10.0 255.255.255.0 
default-router 10.10.10.1  
! 
ipdhcp pool Factory_Building_2 
network 10.10.12.0 255.255.254.0 
default-router 10.10.12.1  
! 
ipdhcp pool Management 
network 10.10.20.0 255.255.255.192 
default-router 10.10.20.1  
! 
ipdhcp pool Voice 
network 10.15.1.0 255.255.255.0 
option 150 ip 10.15.1.1  
default-router 10.15.1.1  
! 
! 
spanning-tree mode pvst 
spanning-treeextend system-id 
! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
interface Loopback0 
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255 
! 
interface Port-channel1 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
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! 
interface Port-channel2 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/1 
description TO-SWITCH-1 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
channel-group 1 mode desirable 
! 
interface FastEthernet0/2 
description TO-SWITCH-1 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
channel-group 1 mode desirable 
! 
interface FastEthernet0/3 
description TO-SWITCH-2 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
channel-group 2 mode desirable 
! 
interface FastEthernet0/4 
description TO-SWITCH-2 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
channel-group 2 mode desirable 
! 
interface FastEthernet0/5 
description TO-STOCKHOLM 
noswitchport 
ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/6 
description TO-STOCKHOLM 
noswitchport 
ip address 10.1.1.6 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/12 
description TO-VOIPSERVER 
noswitchport 
ip address 10.15.1.1 255.255.255.252 
! 
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interface Vlan10 
ipaddress 10.10.10.1 255.255.255.0 
! 
interface Vlan12 
ip address 10.10.12.1 255.255.254.0 
! 
interface Vlan20 
ip address 10.10.20.1 255.255.255.192 
! 
routerospf 1 
log-adjacency-changes 
area 3 stub no-summary 
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 3 
! 
ip classless 
ip http server 
ip http secure-server 
! 
ipsla enable reaction-alerts 
! 
line con 0 
linevty 0 4 
linevty 5 15 
! 
End 
 
Warsaw 
hostnameWarsawa 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
noaaa new-model 
systemmtu routing 1500 
ip routing 
noip domain-lookup 
ipdhcp excluded-address 172.16.10.1 172.16.10.10 
ipdhcp excluded-address 172.16.11.1 172.16.11.10 
ipdhcp excluded-address 172.16.12.1 172.16.12.10 
ipdhcp excluded-address 172.16.15.1 172.16.15.10 
! 
ipdhcp pool Staff 
network 172.16.10.0 255.255.255.192 
default-router 172.16.10.1  
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! 
ipdhcp pool Servers 
network 172.16.11.0 255.255.255.224 
default-router 172.16.11.1  
! 
ipdhcp pool Server_Management 
network 172.16.12.0 255.255.255.224 
default-router 172.16.12.1  
! 
ipdhcp pool Voice 
network 172.16.15.0 255.255.255.192 
default-router 172.16.15.1  
option 150 ip 172.16.15.1  
! 
! 
spanning-tree mode pvst 
spanning-treeextend system-id 
! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
interface Loopback0 
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 
! 
interface Port-channel1 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
! 
interface Port-channel2 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/1 
description TO-STOCKHOLM 
noswitchport 
ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/2 
description TO-STOCKHOLM 
noswitchport 
ip address 172.16.1.5 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/3 
description TO-SWITCH-1 
switchport trunk encapsulation dot1q 
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switchport mode trunk 
channel-group 1 mode desirable 
! 
interface FastEthernet0/4 
description TO-SWITCH-1 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
channel-group 1 mode desirable 
! 
interface FastEthernet0/5 
description TO-SWITCH-2 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
channel-group 2 mode desirable 
! 
interface FastEthernet0/6 
description TO-SWITCH-2 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
channel-group 2 mode desirable 
! 
interface FastEthernet0/12 
description TO-VOIPSERVER 
noswitchport 
ip address 172.16.15.1 255.255.255.252 
! 
interface Vlan10 
ip address 172.16.10.1 255.255.255.192 
! 
interface Vlan11 
ip address 172.16.11.1 255.255.255.224 
! 
interface Vlan12 
ip address 172.16.12.1 255.255.255.224 
! 
routerospf 1 
log-adjacency-changes 
area 1 stub no-summary 
network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 1 
! 
ip classless 
ip http server 
ip http secure-server 
! 
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! 
ipsla enable reaction-alerts 
! 
! 
line con 0 
linevty 0 4 
linevty 5 15 
! 
End 
 
Malmö 
hostname Malmo 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
noaaa new-model 
systemmtu routing 1500 
ip routing 
noip domain-lookup 
ipdhcp excluded-address 172.32.10.1 172.32.10.10 
ipdhcp excluded-address 172.32.11.1 172.32.11.10 
ipdhcp excluded-address 172.32.12.1 172.32.12.10 
ipdhcp excluded-address 172.32.15.1 172.32.15.10 
! 
ipdhcp pool Engineers 
network 172.32.10.0 255.255.255.0 
default-router 172.32.10.1  
! 
ipdhcp pool Marketing 
network 172.32.11.0 255.255.255.224 
default-router 172.32.11.1  
! 
ipdhcp pool Factory_Admin 
network 172.32.12.0 255.255.255.224 
default-router 172.32.12.1  
! 
ipdhcp pool Voice 
network 172.32.15.0 255.255.255.0 
default-router 172.32.15.1  
option 150 ip 172.32.15.1  
! 
spanning-tree mode pvst 
spanning-treeextend system-id 
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! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
interface Loopback0 
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 
! 
interface Port-channel1 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
! 
interface Port-channel2 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
! 
interface FastEthernet0/1 
description TO-SWITCH-1 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
channel-group 1 mode desirable 
! 
interface FastEthernet0/2 
description TO-SWITCH-1 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
channel-group 1 mode desirable 
! 
interface FastEthernet0/3 
description TO-STOCKHOLM 
noswitchport 
ip address 172.32.1.1 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/4 
description TO-STOCKHOLM 
noswitchport 
ip address 172.32.1.5 255.255.255.252 
! 
interface FastEthernet0/5 
description TO-SWITCH-2 
switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
channel-group 2 mode desirable 
! 
interface FastEthernet0/6 
description TO-SWITCH-2 
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switchport trunk encapsulation dot1q 
switchport mode trunk 
channel-group 2 mode desirable 
! 
interface FastEthernet0/12 
description TO-VOIPSERVER 
noswitchport 
ip address 172.32.15.1 255.255.255.252 
! 
interface Vlan10 
ip address 172.32.10.1 255.255.255.0 
! 
interface Vlan11 
ip address 172.32.11.1 255.255.255.224 
! 
interface Vlan12 
ip address 172.32.12.1 255.255.255.224 
! 
routerospf 1 
log-adjacency-changes 
area 2 stub no-summary 
network 172.32.0.0 0.0.255.255 area 2 
! 
ip classless 
ip http server 
ip http secure-server 
! 
! 
ipsla enable reaction-alerts 
! 
! 
line con 0 
linevty 0 4 
linevty 5 15 
! 
End 
 
ISP 1 
hostname ISP_OVRE 
! 
boot-start-marker 
boot-end-marker 
! 
ip subnet-zero 
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ipcef 
! 
interface Loopback1 
ip address 200.80.70.60 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
ip address 200.100.50.1 255.255.255.252 
duplex auto 
speed auto 
no shutdown 
! 
interface Serial0/1/1 
ip address 223.130.40.21 255.255.255.252 
no fair-queue 
no shutdown 
! 
routerbgp 5001 
no synchronization 
bgp log-neighbor-changes 
neighbor 200.100.50.2 remote-as 5002 
neighbor 223.130.40.22 remote-as 65001 
no auto-summary 
! 
ip classless 
ip route 210.100.10.0 255.255.255.248 223.130.40.22 
ip route 210.100.10.0 255.255.255.248 200.100.50.2 2 
! 
! 
line con 0 
line aux 0 
linevty 0 4 
login 
transport input all 
! 
End 
 
ISP 2 
hostname ISP_UNDRE 
! 
ip subnet-zero 
ipcef 
! 
noip domain lookup 
! 
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interface Loopback1 
ip address 200.80.70.61 255.255.255.255 
! 
interface FastEthernet0/0 
ip address 200.100.50.2 255.255.255.252 
duplex auto 
speed auto 
no shutdown 
! 
interface Serial0/1/0 
ip address 223.130.41.21 255.255.255.252 
no fair-queue 
no shutdown 
! 
routerbgp 5002 
no synchronization 
bgp log-neighbor-changes 
neighbor 200.100.50.1 remote-as 5001 
neighbor 223.130.41.22 remote-as 65001 
network 0.0.0.0 
no auto-summary 
! 
ip classless 
ip route 210.100.10.0 255.255.255.248 223.130.41.22 
ip route 210.100.10.0 255.255.255.248 200.100.50.1 2 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 null0 
! 
line con 0 
line aux 0 
linevty 0 4 
transport input all 
! 
schedulerallocate 20000 1000 
end  


