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Sammanfattning	  
	  
Under	  fem	  veckors	  tid	  har	  jag	  utfört	  mitt	  examensarbete	  på	  Facebook	  Data	  Center	  i	  Luleå.	  
Målet	  med	  arbetet	  var	  att	  installera	  ett	  internt	  nätverk	  som	  skulle	  ersätta	  ett	  annat	  internt	  
nätverk.	  Bakgrunden	  till	  arbetet	  är	  att	  nätverket	  som	  redan	  existerade	  i	  datacentret	  (innan	  
bygget	  överlämnades	  till	  Facebook	  i	  Luleå)	  hade	  en	  omodern	  nätverksstruktur.	  	  
	  
I	  arbetet	  avsattes	  tid	  till	  inläsning	  av	  plattformarna	  för	  routrar	  och	  switchar.	  Dessa	  enheter	  
monterades	  senare	  upp	  i	  respektive	  rack.	  Uppgradering	  av	  mjukvara	  utfördes	  på	  routrarna	  
och	  switcharna	  som	  användes	  i	  projektet.	  Slutligen	  utfördes	  tester	  på	  det	  nya	  nätverket	  för	  
att	  säkerhetsställa	  att	  nätverket	  var	  redo	  att	  sättas	  i	  produktion.	  
	  
Resultatet	  framställdes	  problemfritt.	  Nätverket	  passerade	  alla	  tester	  som	  kördes	  och	  var	  
redo	  att	  driftsättas.	  Driftsättningen	  utfördes	  genom	  att	  byta	  det	  gamla	  nätverket	  mot	  det	  
nya	  nätverket,	  vilket	  har	  en	  modern	  och	  mer	  optimal	  nätverksstruktur	  för	  ett	  datacenter.	  
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1.	  Introduktion	  
	  
	  
Facebook	  annonserade	  år	  2011	  att	  det	  skulle	  byggas	  ett	  helt	  nytt	  datacenter	  för	  Facebook	  i	  
Luleå,	  vilket	  skulle	  bli	  det	  absolut	  första	  datacentret	  utanför	  USA	  och	  skulle	  bli	  hela	  28	  000	  
kvadratmeter	  stort.	  Serverhallen	  stod	  klar	  12	  juni	  2013.	  
	  
Facebook	  Data	  Center	  i	  Luleå	  fattade	  beslutet	  att	  installera	  ett	  helt	  nytt	  internt	  nätverk	  för	  
Facilities,	  som	  sedan	  skulle	  ersätta	  deras	  tidigare	  nätverk	  som	  var	  i	  drift	  under	  tiden	  det	  nya	  
nätverket	  installerades.	  Nätverket	  skulle	  bytas	  ut	  på	  grund	  av	  att	  strukturen	  var	  för	  
gammalmodig	  vilket	  medförde	  problem	  med	  redundansen	  om	  någon	  länk	  i	  nätverket	  
plötsligt	  skulle	  brytas.	  
	  
Projektet	  gick	  under	  namnet	  ”Facility	  Network”	  (FacNet)	  och	  nätverket	  skulle	  användas	  av	  
just	  Facilities,	  där	  deras	  uppgift	  är	  att	  övervaka	  bl.a.	  kylsystemet	  och	  elnätet	  för	  
serverhallen,	  vilket	  är	  bland	  de	  viktigaste	  uppgifterna	  för	  ett	  datacenter.	  
	  
Syftet	  med	  rapporten	  är	  att	  redovisa	  hur	  jag	  har	  gått	  tillväga	  och	  utfört	  mitt	  projekt	  under	  
de	  fem	  veckorna	  på	  Facebook	  Data	  Center	  i	  Luleå	  tillsammans	  med	  Edge	  &	  Network	  Service	  
(ENS)	  där	  mina	  handledare,	  Geir,	  Thomas	  och	  Daniel	  ingår.	  
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2.	  Teori	  
	  

2.1	  Small	  Form-‐factor	  Pluggable+	  (SFP+)	  
En	  SFP+	  är	  en	  hot-‐pluggable	  sändare/mottagare	  som	  används	  vid	  fiberoptisk	  kommunikation	  
och	  vars	  uppgift	  är	  att	  konvertera	  elektriska	  signaler	  till	  optiska	  signaler	  och	  vise	  versa.	  Hot-‐
pluggable	  betyder	  att	  man	  kan	  plugga	  in	  och	  ta	  bort	  modulen	  utan	  att	  behöva	  stänga	  ner	  
systemet,	  med	  andra	  ord	  så	  kan	  man	  plugga	  in	  och	  ut	  en	  SFP+	  under	  tiden	  en	  t.ex.	  switch	  är	  i	  
drift.	  En	  SFP+	  kan	  användas	  i	  switchar	  eller	  routrar	  som	  har	  stöd	  för	  det.	  
	  
SFP-‐modulerna	  har	  stöd	  för	  diverse	  hastigheter	  som	  t.ex.	  1	  Gbit/s,	  10	  Gbit/s	  och	  en	  
maxlängd	  på	  fiberkabeln	  mellan	  SFP-‐modulerna.	  
	  
Följande	  lista	  visar	  ett	  fåtal	  SFP-‐moduler	  som	  stödjer	  en	  särskild	  maxlängd	  på	  fiberkabeln	  
mellan	  SFP-‐modulerna:	  
	  

• 10GBASE-‐SR	  –	  26	  m	  på	  multimode	  fiber	  (short-‐range)	  
• 10GBASE-‐LR	  –	  10	  km	  på	  singlemode	  fiber	  (long-‐range)	  
• 10GBASE-‐ER	  –	  40	  km	  på	  singlemode	  fiber	  (long-‐range)	  
• 10GBASE-‐ZR	  –	  80	  km	  på	  singlemode	  fiber	  (long-‐range)	  

	  
(Se	  referens	  3.)	  

2.2	  Quad	  Small	  Form-‐factor	  Pluggable+	  (QSFP+)	  
En	  QSFP+	  är	  en	  hot-‐pluggable	  sändare/mottagare	  som	  används	  vid	  fiberoptisk	  
kommunikation	  och	  vars	  uppgift	  är	  att	  konvertera	  elektriska	  signaler	  till	  optiska	  signaler	  och	  
vise	  versa.	  Skillnaden	  mellan	  QSFP+	  och	  SFP+	  är	  att	  QSFP+	  har	  stöd	  för	  högre	  hastigheter	  
upp	  till	  40	  Gbit/s.	  	  
	  
(Se	  referens	  2.)	  

2.3	  Fiberoptik	  
En	  optisk	  fiber	  är	  en	  tråd	  av	  rent	  glas	  som	  är	  lika	  tunt	  som	  ett	  vanligt	  hårstrå.	  Ett	  antal	  
fibertrådar	  buntas	  sedan	  ihop	  för	  att	  bilda	  en	  fiberkabel.	  Överföringen	  i	  en	  fiberkabel	  sker	  i	  
form	  av	  ljus,	  och	  ljuset	  som	  sänds	  kommer	  vanligtvis	  från	  en	  laser	  eller	  lysdiod.	  
	  
Optiska	  fibrer	  används	  i	  olika	  ”modes”	  som	  heter	  singlemode	  och	  multimode,	  som	  även	  
kallas	  long-‐range	  respektive	  short-‐range.	  Singlemode	  används	  vanligtvis	  vid	  långa	  sträckor	  
som	  t.ex.	  mellan	  städer	  och	  byggnader	  och	  multimode	  används	  mest	  inom	  korta	  sträckor	  
som	  t.ex.	  inom	  samma	  byggnader.	  	  
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Fiberkablarna	  har	  något	  som	  heter	  ”connectors”	  som	  sitter	  längst	  ut	  på	  kablarna.	  Man	  
använder	  sig	  av	  dessa	  för	  att	  koppla	  in	  i	  en	  t.ex.	  SFP+.	  
	  
Följande	  connectors	  är	  vanligast	  idag:	  
	  

• LC	  –	  Lucent/Little/Local	  Connector	  
• SC	  –	  Subscriber/Square/Standard	  Connector	  

	  
Fördelen	  med	  att	  använda	  sig	  av	  LC	  är	  att	  den	  inte	  tar	  lika	  mycket	  fysiskt	  utrymme	  som	  en	  
SC	  och	  underlättar	  arbetet	  när	  man	  kopplar	  in	  många	  fiberkablar	  i	  en	  och	  samma	  switch.	  
	  
(Se	  referens	  4,	  5	  och	  6.)	  	  
	  

2.4	  Link	  Layer	  Discovery	  Protocol	  (LLDP)	  
Link	  Layer	  Discovery	  Protocol	  är	  ett	  protokoll	  som	  är	  plattformsoberoende,	  vilket	  betyder	  att	  
protokollet	  kan	  köras	  på	  enheter	  i	  olika	  fabrikat.	  Protokollet	  kan	  användas	  på	  routrar	  och	  
switchar	  inom	  lokala	  nätverk	  och	  protokollets	  funktion	  är	  att	  annonsera	  information	  om	  sin	  
egen	  enhet	  till	  sina	  grannar	  i	  det	  lokala	  nätverket.	  Informationen	  som	  annonseras	  är	  bl.a.	  
vilken	  plattform	  enheten	  kör,	  vilket	  interface	  enheten	  ligger	  på,	  vilken	  MAC-‐adress	  enheten	  
har	  och	  vilken	  mjukvara	  enheten	  använder	  sig	  av.	  
	  
(Se	  referens	  7.)	  

2.5	  Three-‐Layered	  Hierarchical	  Model	  
För	  att	  få	  ett	  välstrukturerat	  nätverk	  så	  kan	  man	  använda	  sig	  av	  den	  hierarkiska	  ”Three-‐
Layered	  Hierarchical	  Model”	  som	  är	  definierad	  av	  Cisco.	  Tanken	  bakom	  denna	  
nätverksstruktur	  är	  att	  man	  bl.a.	  får	  ett	  hierarkiskt	  och	  skalbart	  nätverk.	  Modellen	  omfattas	  
av	  tre	  olika	  lager,	  som	  heter	  Access,	  Distribution	  och	  Core.	  
	  
Corelagret	  är	  kärnan	  i	  nätverket	  vars	  huvuduppgift	  är	  väldigt	  snabb	  transportering	  av	  
datatrafiken	  med	  låg	  fördröjning	  genom	  nätverket.	  
	  
Distributionlagret	  ansvarar	  bl.a.	  för	  routing	  mellan	  olika	  subnät	  och	  VLAN,	  paketfiltrering	  och	  
hantering	  av	  Quality	  of	  Service	  (QoS).	  
	  
Accesslagret	  ansvarar	  bl.a.	  för	  datatrafiken	  så	  att	  den	  levereras	  till	  klienterna	  som	  är	  
anslutna	  till	  accesslagret.	  
	  
(Se	  referens	  1.)	  
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3.	  Metod	  
	  

3.1	  Inledning	  
Jag	  utförde	  mitt	  examensarbete	  baserat	  på	  den	  grova	  tidsplan	  som	  bifogades	  till	  blanketten	  
”Förslag	  till	  examensarbete”.	  Enligt	  tidsplanen	  omfattade	  första	  veckan	  genomgång	  av	  
projektet,	  frågor,	  design	  och	  inläsning/fördjupning	  inom	  de	  tekniker	  som	  jag	  inte	  har	  
bekantat	  mig	  med	  tidigare.	  Vecka	  två,	  tre	  och	  fyra	  planerades	  för	  att	  montera	  switchar	  och	  
routrar	  i	  respektive	  rack.	  Vecka	  fem	  planerades	  olika	  tester	  på	  nätverket	  och	  sedan	  
överlämning	  till	  driftsättning.	  
	  

3.2	  Verktyg	  och	  hjälpmedel	  
De	  verktyg	  och	  hjälpmedel	  som	  användes	  under	  arbetet	  var	  min	  MacBook	  Pro.	  Den	  innehöll	  
nödvändiga	  applikationer	  som	  skulle	  hjälpa	  mig	  att	  förbereda	  och	  utföra	  examensarbetet	  på	  
bästa	  sätt.	  
	  
Följande	  applikationer	  nyttjades:	  	  
	  

• Graphical	  Network	  Simulator	  3	  (program	  som	  emulerar/simulerar	  datornätverk)	  	  
• Terminalen	  (terminalprogram)	  
• ConceptDraw	  PRO	  (program	  för	  att	  bl.a.	  rita	  nätverkstopologier)	  
• TFTP-‐server	  (filöverföring	  mellan	  nätverksenheter)	  

	  
Ett	  sekretessavtal	  har	  skrivits	  mellan	  mig	  och	  Facebook.	  Sekretessen	  omfattar	  vilka	  
plattformar	  Facebook	  använder	  sig	  av	  på	  sina	  routrar	  och	  switchar.	  Därför	  representeras	  
nätverksutrustningen	  som	  jag	  hade	  att	  tillgå	  i	  projektet	  på	  följande	  vis:	  
	  

• Plattform	  A	  –	  37	  st	  
• Plattform	  B	  –	  6	  st	  
• Plattform	  C	  –	  2	  st	  
• Plattform	  D	  –	  2	  st	  

	  
Projektet	  bestod	  totalt	  av	  47	  st	  routrar	  och	  switchar.	  
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3.3	  Genomförande	  

3.3.1	  Vecka	  1	  
Första	  veckan	  på	  examensarbete	  gick	  åt	  att	  studera	  och	  fördjupa	  mig	  inom	  de	  olika	  
plattformar	  och	  mjukvaror	  som	  skulle	  användas	  i	  projektet,	  vilka	  protokoll	  som	  skulle	  
användas	  och	  de	  olika	  fiberteknologierna.	  Veckan	  började	  med	  en	  så	  kallad	  ”SiteWalk”,	  
vilket	  innebär	  genomgång	  av	  alla	  hallar	  och	  rum	  som	  jag	  behövde	  känna	  till	  var	  de	  låg,	  för	  att	  
senare	  kunna	  återkomma	  dit	  och	  montera	  upp	  nätverksenheterna.	  	  
	  
Ett	  möte	  mellan	  mig	  och	  mina	  handledare,	  Geir	  och	  Thomas	  ägde	  rum	  då	  vi	  gick	  igenom	  
projektet	  ”FacNet”.	  Vid	  mötet	  diskuterades	  ”Portmap”	  (vilka	  switchar	  och	  dess	  portar	  som	  
skulle	  ha	  vilka	  typer	  av	  SFP+/QSFP+,	  short-‐range,	  long-‐range	  bl.a.),	  vilka	  switchar/routrar	  
som	  skulle	  sättas	  upp	  i	  vilka	  hallar/rum.	  Jag	  fick	  ett	  accesskort	  så	  att	  jag	  kunde	  ta	  mig	  in	  och	  
ut	  ur	  ”adminområdet”	  där	  all	  personal	  utförde	  sitt	  kontorsarbete.	  Access	  gavs	  inte	  till	  
serverhallen	  och	  andra	  rum	  så	  arbetet	  var	  alltid	  tvunget	  att	  ske	  med	  en	  handledare	  om	  
arbete	  skulle	  ske	  där	  ute,	  vilket	  jag	  har	  full	  förståelse	  för.	  	  
	  
Under	  denna	  veckas	  gång	  så	  ägnades	  mest	  tid	  till	  att	  fördjupa/studera	  de	  olika	  plattformar	  
och	  mjukvaror	  samt	  fiberoptiken	  som	  skulle	  användas.	  Därmed	  användes	  GNS3	  väldigt	  flitigt	  
för	  att	  testa	  enkla	  konfigurationer	  som	  t.ex.	  konfigurering	  av	  IP-‐adresser,	  och	  
routingprotokoll	  i	  olika	  mjukvaror	  och	  plattformar	  som	  skulle	  användas.	  Dessutom	  sökte	  jag	  
mycket	  på	  Internet	  efter	  information	  om	  hur	  man	  uppgraderar	  mjukvaran	  i	  de	  olika	  
plattformarna.	  	  
	  
Stor	  tid	  ägnades	  i	  projektrummet	  där	  tester	  utfördes	  på	  alla	  routrar	  och	  switchar	  som	  skulle	  
installeras.	  Testerna	  som	  utfördes	  var	  bl.a.	  att	  alla	  nätaggregat	  och	  fläktar	  fungerade	  genom	  
att	  köra	  vissa	  kommandon	  i	  Terminalen.	  Asset	  tag	  (ID)	  plockades	  på	  alla	  enheter	  och	  lades	  in	  
i	  deras	  interna	  databas.	  Informationen	  som	  skrevs	  in	  tillsammans	  med	  asset	  tagen	  var	  
hostname,	  mjukvaruversion,	  plattform,	  och	  var	  switchen	  skulle	  monteras	  upp	  (rack,	  
avdelning/rum)	  för	  att	  senare	  vid	  behov	  vara	  enkla	  att	  hitta.	  Totalt	  testades	  47	  st	  switchar	  
och	  routrar,	  och	  de	  var	  alla	  enheter	  som	  skulle	  användas	  i	  projektet	  under	  mina	  
arbetsveckor.	  
	  
Övning	  skedde	  även	  hemma	  för	  att	  testa	  att	  uppgradera	  mjukvaran	  på	  min	  egen	  switch.	  
Metoden	  som	  användes	  till	  försöket	  var	  att	  installera	  en	  TFTP-‐server	  på	  MacBooken	  och	  
sedan	  överföra	  mjukvaran	  från	  TFTP-‐servern	  till	  switchen.	  
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3.3.2	  Vecka	  2	  
På	  måndagen	  påbörjades	  monteringen	  av	  switchar	  och	  routrar	  som	  skulle	  upp	  i	  sina	  rack	  i	  
olika	  hallar	  och	  rum.	  Korgmuttrar	  sattes	  fast	  i	  racken	  så	  att	  skruvarna	  kunde	  gängas	  fast	  
senare	  när	  det	  var	  dags	  att	  skruva	  fast	  switcharna.	  När	  det	  var	  klart	  så	  monterades	  switchar	  
och	  routrar	  fast	  i	  sina	  rack,	  arbetet	  var	  alltid	  tvunget	  att	  ske	  med	  2	  st	  personer,	  där	  en	  
person	  håller	  enheten	  på	  rätt	  position	  i	  racket	  och	  den	  andra	  personen	  skruvar	  fast	  enheten.	  
Monteringen	  skulle	  vara	  svårt	  att	  utföra	  på	  egen	  hand,	  speciellt	  när	  alla	  switchar	  och	  routrar	  
är	  så	  tunga.	  Totalt	  monterades	  15	  st	  switchar	  av	  typ	  Plattform	  A.	  
	  
Under	  denna	  vecka	  monterades	  det	  också	  upp	  väldigt	  tunga	  och	  stora	  switchar	  och	  routrar,	  
där	  arbetet	  var	  tvunget	  att	  ske	  med	  en	  serverlift!	  Till	  att	  börja	  med	  så	  monterades	  det	  ett	  
monteringskit	  (metallskenor)	  till	  alla	  plattformar	  förutom	  Plattform	  A,	  för	  de	  37	  st	  
switcharna	  hade	  levererats	  från	  ett	  Facebook	  Data	  Center	  i	  USA,	  vilka	  redan	  var	  använda	  och	  
hade	  redan	  sitt	  monteringskit	  monterade.	  Sedan	  monterades	  också	  fasta	  monteringskit	  i	  
racken	  för	  de	  tyngre	  och	  större	  switcharna	  eftersom	  de	  inte	  skulle	  hållas	  fast	  om	  man	  bara	  
skruvat	  fast	  dem	  enkelt	  på	  framsidan	  i	  racken	  med	  4	  st	  skruvar.	  	  
	  
Då	  arbetet	  med	  monteringskiten	  var	  klart	  så	  sattes	  switcharna	  och	  routrarna	  på	  plats	  med	  
hjälp	  av	  serverliften.	  2	  st	  routrar	  av	  Plattform	  C	  och	  2	  st	  switchar	  från	  Plattform	  D	  skulle	  
monteras	  i	  sina	  rack.	  Upphissning	  skedde	  med	  en	  switch	  åt	  gången	  med	  serverliften	  och	  när	  
switchen	  var	  på	  rätt	  höjd	  så	  sköts	  switchen	  i	  sitt	  rack	  som	  sedan	  skruvades	  fast	  med	  hjälp	  av	  
skruvar	  och	  skruvdragare.	  Samma	  process	  gällde	  för	  de	  resterande	  tunga	  och	  stora	  
switcharna.	  
	  
2	  st	  linjekort	  i	  varje	  router	  av	  Plattform	  C	  installerades,	  vilket	  var	  totalt	  4	  st.	  Arbetet	  skedde	  
med	  stor	  försiktighet	  eftersom	  linjekorten	  inte	  har	  något	  chassi/skydd	  runt	  om	  sig.	  
Linjekorten	  var	  enkla	  att	  installera	  och	  det	  var	  bara	  att	  trycka	  dit	  linjekorten	  i	  routern	  och	  
avslutningsvis	  låsa	  fast	  dessa	  med	  skruvar.	  
	  
Då	  monteringen	  av	  2	  st	  routrar	  av	  Plattform	  C	  och	  2	  st	  switchar	  av	  Plattform	  D	  var	  klart,	  så	  
monterades	  det	  upp	  4	  st	  switchar	  av	  Plattform	  B.	  
	  
Följande	  punktlista	  sammanfattar	  hur	  många	  switchar	  och	  routrar	  av	  varje	  plattform	  som	  
monterades	  upp	  under	  vecka	  2:	  
	  

• Plattform	  A	  –	  15	  st	  
• Plattform	  B	  –	  4	  st	  	  
• Plattform	  C	  –	  2	  st	  (Alla	  monterade)	  
• Plattform	  D	  –	  2	  st	  (Alla	  monterade)	  
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3.3.3	  Vecka	  3	  	  
Veckan	  inleddes	  med	  att	  gå	  runt	  i	  hallar	  och	  rum	  som	  skulle	  ha	  sina	  switchar	  monterade.	  
Arbetet	  som	  utfördes	  var	  montering	  av	  6	  st	  switchar	  från	  Plattform	  A	  och	  en	  switch	  från	  
Plattform	  B.	  Montering	  av	  alla	  SFP+	  och	  QSFP+	  på	  switchar	  och	  routrar	  som	  hade	  monterats	  
upp	  påbörjades.	  Portmapen	  visade	  vilka	  routrar	  och	  switchar	  som	  skulle	  ha	  vilka	  typer	  av	  
SFP+	  och	  QSFP+.	  
	  
Vid	  veckans	  slut	  så	  monterades	  sjätte	  och	  sista	  switchen	  av	  Plattform	  B,	  och	  2	  st	  switchar	  av	  
Plattform	  A.	  Montering	  av	  ett	  antal	  SFP+	  och	  QSFP+	  som	  switcharna	  skulle	  ha	  enligt	  
portmapen	  utfördes.	  
	  
Följande	  punktlista	  sammanfattar	  hur	  många	  switchar	  och	  routrar	  av	  varje	  plattform	  som	  
monterades	  upp	  under	  vecka	  3:	  
	  

• Plattform	  A	  –	  14	  st	  
• Plattform	  B	  –	  2	  st	  (Alla	  monterade)	  
• Plattform	  C	  –	  0	  st	  (Alla	  monterade)	  
• Plattform	  D	  –	  0	  st	  (Alla	  monterade)	  

	  

3.3.4	  Vecka	  4	  
Denna	  arbetsvecka	  initierades	  med	  ett	  klartecken	  från	  bygget	  i	  D-‐hallen,	  att	  arbeten	  
nämlingen	  kunde	  börja	  utföras	  där.	  De	  sista	  8	  st	  switcharna	  från	  Plattform	  A	  rullades	  
ut	  och	  monterades	  upp	  i	  sina	  rack.	  Härmed	  så	  var	  all	  utrustning	  till	  projektet	  FacNet	  
monterade	  i	  sina	  rack	  och	  nu	  överlämnades	  projektet	  till	  kabelgruppen	  på	  Facebook	  som	  
fixar	  allt	  kablage	  och	  inkoppling	  av	  fiber	  för	  nätverket.	  När	  klartecken	  senare	  kom	  från	  
kabelgruppen	  så	  levererades	  skript	  för	  konfigurationen	  för	  alla	  switchar	  och	  routrar	  som	  
hade	  monterats	  upp,	  som	  skapades	  av	  en	  grupp	  på	  Facebook	  i	  Luleå.	  Denna	  metod	  sparar	  
väldigt	  mycket	  tid,	  för	  att	  istället	  ansluta	  sig	  in	  i	  varje	  switch	  eller	  router	  och	  utföra	  sin	  
konfiguration	  på	  plats.	  
	  
Uppgradering	  av	  mjukvara	  utfördes	  av	  mig	  på	  alla	  switchar	  och	  routrar	  av	  Plattform	  C	  och	  
Plattform	  D.	  Resterande	  routrar	  och	  switchar	  uppgraderades	  via	  ett	  skript	  av	  en	  grupp	  på	  
Facebook	  i	  Luleå.	  
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De	  verktyg	  som	  användes	  för	  att	  utföra	  uppgraderingen	  av	  mjukvaran	  var:	  
	  

• 1	  st	  MacBook	  Pro.	  
• 1	  st	  konsollkabel.	  
• 1	  st	  ”USB-‐To-‐Serial	  converter”-‐kabel	  (adapter	  till	  konsollkabel).	  
• 1	  st	  USB-‐minne	  som	  innehöll	  de	  mjukvaror	  för	  de	  switchar	  och	  routrar	  som	  skulle	  

uppgraderas.	  
	  
Uppgraderingen	  utfördes	  på	  följande	  vis:	  USB-‐stickan	  pluggades	  in	  i	  switcharna	  och	  
routrarna.	  Anslutningen	  till	  switcharna	  och	  routrarna	  initierades	  via	  terminalen	  på	  
MacBooken	  och	  överföringen	  av	  mjukvarorna	  till	  de	  4	  st	  switcharna	  och	  routrarna	  från	  
Plattform	  C	  och	  Plattform	  D	  utfördes.	  Nästa	  steg	  var	  att	  boota	  enheterna	  från	  den	  nya	  
mjukvaran	  och	  arbetet	  var	  därmed	  klart.	  
	  
Följande	  punktlista	  sammanfattar	  hur	  många	  switchar	  och	  routrar	  av	  varje	  plattform	  som	  
monterades	  upp	  under	  Vecka	  4:	  
	  

• Plattform	  A	  –	  8	  st	  (Alla	  monterade)	  
• Plattform	  B	  –	  0	  st	  (Alla	  monterade)	  
• Plattform	  C	  –	  0	  st	  (Alla	  monterade)	  
• Plattform	  D	  –	  0	  st	  (Alla	  monterade)	  

	  

3.3.5	  Vecka	  5	  
Sista	  veckan	  inleddes	  med	  att	  skissa	  upp	  de	  gamla	  och	  nya	  nätverksstrukturerna	  för	  FacNet,	  i	  
applikationen	  ConceptDraw	  PRO.	  Arbetet	  skedde	  i	  väntan	  på	  att	  få	  utföra	  olika	  tester	  på	  
nätverket	  när	  kableringen	  av	  fiber	  var	  utfört	  och	  konfigurationen	  för	  alla	  enheter	  hade	  
verkställts.	  
	  
Efter	  att	  vi	  fått	  klartecken	  att	  inkopplingen	  av	  fiber	  för	  nätverket	  var	  genomförd	  och	  
konfigureringen	  hade	  verkställts,	  så	  utfördes	  olika	  tester	  för	  att	  se	  om	  nätverket	  var	  redo	  att	  
sättas	  i	  drift.	  De	  tester	  som	  utfördes	  på	  nätverket	  var	  pingtester,	  redundanstest,	  LLDP-‐test	  
och	  LightLevels	  (dBm	  värdet	  från	  ljuset	  som	  skickas	  i	  fibern).	  
	  
Testerna	  klargjorde	  positiva	  resultat	  där	  pingtesterna	  visade	  att	  det	  var	  möjligt	  att	  skicka	  
trafik	  till	  alla	  nätverksenheter	  och	  från	  alla	  nätverksenheter	  på	  hela	  nätverket.	  LLDP-‐testet	  
fungerade	  utmärkt	  där	  grannförhållandet	  bl.a.	  visade	  vilken	  mjukvara,	  plattform	  och	  MAC-‐
adress	  respektive	  granne	  hade	  i	  nätverket.	  Test	  av	  LightLevels	  utfördes	  där	  man	  kunde	  se	  
vilket	  värde	  i	  dBm	  ljuset	  hade	  när	  trafik	  färdades	  i	  fiberkablarna.	  Redundanstestet	  var	  lyckat	  
där	  trafiken	  kunde	  hitta	  nya	  vägar	  i	  nätverket	  när	  kablar	  drogs	  ut	  under	  pingtestet.	  Därmed	  
var	  nätverket	  redo	  att	  sättas	  i	  drift	  när	  Facilities	  ger	  klartecken.	  
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Följande	  lista	  sammanfattar	  vilka	  tester	  som	  utfördes	  denna	  vecka,	  samt	  statusen	  på	  dessa	  
tester:	  
	  

• Pingtester	  –	  Ok!	  
• LLDP-‐test	  –	  Ok!	  
• Lightlevels	  –	  Ok!	  
• Redundanstest	  –	  Ok!	  
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4.	  Resultat	  
	  
	  
Målen	  för	  projektet	  uppnåddes	  som	  planerat:	  Ett	  nytt	  nätverk	  för	  Facilities	  har	  installerats	  
och	  beräknas	  att	  sättas	  i	  drift	  när	  Facilities	  ger	  klartecken.	  Nätverket	  som	  installerades	  
kommer	  att	  ersätta	  det	  gamla	  nätverket	  på	  ett	  snabbt	  och	  smidigt	  sätt	  så	  att	  nertiden	  för	  
Facilities	  inte	  varar	  längre	  än	  några	  minuter.	  Nertiden	  beror	  på	  hur	  snabba	  de	  är	  på	  att	  
koppla	  om	  länkarna	  till	  de	  nya	  switcharna	  och	  routrarna.	  Tyvärr	  kunde	  jag	  inte	  vara	  på	  plats	  
när	  överlämningen	  skedde	  på	  grund	  av	  att	  tiden	  ej	  fanns	  där	  då	  examensarbetet	  bara	  pågick	  
i	  fem	  veckor.	  Överlämningen	  väntades	  att	  ske	  veckan	  efter	  jag	  avslutat	  mitt	  examensarbetet.	  
	  
Pingtester	  samt	  redundanstest	  var	  utförda	  på	  det	  nya	  nätverket	  innan	  det	  överlämnades.	  
Dessa	  tester	  var	  lyckade	  och	  inga	  problem	  uppstod	  som	  förväntat.	  Nätverket	  har	  ”full	  
connectivity”	  vilket	  betyder	  att	  trafik	  kan	  skickas	  från	  alla	  nätverksenheter	  till	  alla	  andra	  
nätverksenheter	  som	  nätverket	  består	  av.	  
	  
LLDP-‐testet	  var	  lyckat	  där	  man	  kunde	  se	  grannförhållandena	  mellan	  de	  switchar	  och	  routrar	  
som	  tillämpas	  i	  det	  nya	  nätverket.	  För	  att	  verifiera	  att	  det	  fungerade	  var	  bl.a.	  att	  se	  vilken	  
plattform	  och	  mjukvara	  grannen	  hade	  via	  ett	  kommando	  och	  sedan	  kolla	  om	  informationen	  
stämmer	  överens	  med	  verkligheten.	  
	  
Ljuset	  som	  skickades	  i	  fiberkablarna	  testades	  via	  ett	  kommando,	  där	  man	  kollade	  hur	  högt	  
dBm-‐värde	  ljuset	  hade.	  Ljuset	  hade	  ett	  värde	  bättre	  än	  -‐6	  dBm	  vilket	  betyder	  att	  det	  var	  
godkänt.	  Om	  värdet	  skulle	  vara	  sämre	  än	  -‐6	  dBm	  så	  fick	  en	  felsökning	  göras	  genom	  att	  bl.a.	  
kolla	  om	  smuts	  måste	  rensas	  bort	  från	  fibern	  eller	  om	  felet	  uppstår	  i	  SFP/QSFP-‐modulerna.	  
Då	  kan	  man	  byta	  ut	  dessa	  och	  testa	  nya	  moduler.	  
	  
Den	  nya	  nätverkstrukturen	  som	  illustreras	  i	  Bilaga	  2	  omfattar	  en	  modernare	  nätverkstruktur.	  
En	  orsak	  till	  detta	  är	  att	  man	  har	  delat	  upp	  nätverket	  i	  tre	  lager	  som	  kallas	  Access,	  
Distribution	  och	  Core.	  Fördelarna	  man	  får	  av	  att	  designa	  ett	  nätverk	  enligt	  den	  modellen	  är	  
att	  man	  uppnår	  bättre	  redundans,	  förenkling	  av	  administration	  och	  felsökning	  samt	  
skalbarhet.	  
	  
På	  grund	  av	  sekretessavtalet	  så	  illustreras	  bara	  en	  liten	  del	  av	  den	  totala	  nätverkstopologin.	  
Totalt	  så	  är	  det	  47	  st	  switchar	  och	  routrar	  som	  nätverket	  innehåller.	  Huvudsaken	  är	  att	  man	  
har	  förståelse	  om	  hur	  nätverket	  är	  strukturerat,	  vilket	  visas	  i	  bilagorna.	  
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I	  Bilaga	  1	  så	  illustreras	  hur	  den	  gamla	  nätverkstrukturen	  såg	  ut	  när	  datacentret	  blev	  
överlämnat	  till	  Facebook	  då	  bygget	  var	  klart.	  I	  bilden	  illustreras	  en	  omodern	  nätverksstruktur	  
som	  påminner	  om	  Token	  ring-‐strukturen	  som	  användes	  mycket	  på	  1980-‐talet.	  Denna	  
struktur	  är	  inte	  lämplig	  i	  ett	  modernt	  datacenter,	  då	  det	  finns	  mycket	  mer	  moderna	  och	  
effektiva	  nätverkslösningar.	  
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5.	  Diskussion	  
	  
	  

Utförandet	  av	  projektet	  skulle	  ske	  enligt	  tidsplanen	  som	  var	  bifogad	  i	  blanketten	  till	  
”Ansökan	  om	  examensarbete”.	  Nästan	  alla	  arbetsuppgifter	  utfördes.	  Den	  enda	  uppgiften	  
som	  missades	  var	  när	  det	  nya	  nätverket	  skulle	  överlämnas	  och	  sättas	  i	  drift,	  vilket	  skulle	  vara	  
spännande	  att	  vara	  med	  om	  och	  se	  så	  att	  nätverket	  fungerade	  problemfritt	  eller	  om	  det	  
skulle	  uppstå	  något	  problem.	  Förmodligen	  skulle	  det	  inte	  uppstå	  några	  problem	  eftersom	  
det	  nya	  nätverket	  klarade	  alla	  tester	  som	  utfördes	  innan	  examensarbetet	  avslutades.	  
	  
Vad	  som	  tog	  mest	  tid	  att	  utföra	  i	  hela	  projektet	  var	  att	  montera	  alla	  47	  st	  switchar	  och	  
routrar	  som	  skulle	  upp	  i	  sina	  rack.	  Ett	  antal	  switchar	  och	  routrar	  var	  väldigt	  tunga	  och	  
behövde	  lyftas	  upp	  via	  en	  serverlift	  och	  dessa	  enheter	  tog	  längre	  tid	  att	  sätta	  upp	  än	  vanliga	  
switchar	  och	  routrar	  som	  kunde	  monteras	  utan	  hjälp	  av	  serverliften.	  Överlag	  har	  arbetet	  
fungerat	  riktigt	  bra	  och	  allting	  har	  varit	  klart	  och	  tydligt	  om	  vilka	  arbetsuppgifter	  som	  skall	  
utföras	  och	  implementeras.	  
	  
Den	  gamla	  nätverkstrukturen	  var	  i	  behov	  av	  en	  uppgradering	  eftersom	  den	  gamla	  designen	  
inte	  var	  optimal	  för	  ett	  stort	  datacenter	  som	  Facebook	  i	  Luleå.	  Den	  nya	  nätverkslösningen	  är	  
ett	  modernt	  sätt	  att	  strukturera	  ett	  nätverk	  i	  stora	  nätverksmiljöer	  genom	  att	  dela	  upp	  
nätverket	  i	  tre	  lager	  som	  består	  av	  Access,	  Distribution	  och	  Core.	  Som	  man	  kan	  se	  i	  Bilaga	  2	  
så	  är	  den	  nya	  nätverksstrukturen	  mycket	  mer	  modern	  och	  medför	  betydligt	  bättre	  
redundans	  jämfört	  med	  den	  föregående	  nätverksstrukturen,	  som	  man	  kan	  se	  i	  Bilaga	  1.	  
	  
Orsaken	  till	  att	  man	  inte	  bara	  konfigurerar	  och	  strukturerar	  om	  alla	  befintliga	  switchar	  och	  
routrar	  i	  det	  gamla	  nätverket	  istället	  för	  att	  beställa	  47	  st	  nya	  switchar	  och	  routrar	  är	  för	  att	  
man	  inte	  vill	  ha	  långa	  nertider	  på	  Facilities	  nätverk.	  Skulle	  en	  omstrukturering	  skett	  av	  de	  
befintliga	  switcharna	  och	  routrarna	  som	  användes	  i	  det	  gamla	  nätverket,	  så	  skulle	  kanske	  en	  
nertid	  på	  några	  veckor	  inträffa.	  För	  Facilities	  får	  det	  absolut	  inte	  hända	  då	  deras	  uppgifter	  
bl.a.	  är	  att	  övervaka	  kylsystemet	  och	  elnätet.	  Med	  andra	  ord	  så	  skulle	  Facebook	  i	  Luleå	  inte	  
kunna	  vara	  i	  produktion	  utan	  dem.	  
	  
Inlärningen	  av	  alla	  nya	  plattformar,	  mjukvaror	  och	  protokoll	  har	  skett	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Jag	  har	  
använt	  mig	  av	  de	  olika	  mjukvarorna	  i	  applikationen	  GNS3	  och	  utfört	  ett	  par	  testlabbar.	  
Informationssökning	  på	  Internet	  har	  hjälpt	  mig	  att	  förstå	  mig	  mer	  om	  de	  olika	  plattformarna.	  
Kommandona	  som	  används	  i	  de	  mjukvaror	  som	  jag	  inte	  hade	  stött	  på	  förut	  tog	  lång	  tid	  att	  
lära	  sig,	  men	  det	  har	  varit	  väldigt	  lärorikt	  att	  få	  prova	  på	  nya	  plattformar	  utöver	  de	  jag	  har	  
använt	  mig	  av	  tidigare.	  
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En	  teknologi	  som	  jag	  inte	  har	  bekantat	  mig	  med	  i	  praktiken	  är	  fiberoptiken,	  vilket	  är	  en	  
väldigt	  fascinerande	  teknologi	  i	  mitt	  tycke.	  Fiberoptiken	  är	  en	  av	  delarna	  som	  jag	  har	  fått	  
mycket	  bättre	  kunskap	  inom,	  med	  tanke	  på	  att	  jag	  inte	  hade	  någon	  praktisk	  kunskap	  om	  
detta	  över	  huvud	  taget	  innan	  jag	  började	  mitt	  examensarbete.	  
	  
Inga	  större	  problem	  uppstod	  i	  arbetet	  än	  fysiska	  problem	  med	  switchar	  och	  routrar	  som	  var	  
monterade	  i	  sina	  rack.	  Ibland	  var	  vi	  tvungna	  att	  flytta	  på	  switchar	  och	  routrar	  till	  en	  annan	  
höjd	  i	  racken	  under	  tiden	  de	  var	  i	  drift.	  När	  det	  problemet	  uppstod	  så	  kunde	  en	  
nätverkskabel	  vara	  för	  kort	  för	  att	  flytta	  ner	  switchen	  eller	  routern.	  Då	  var	  man	  tvungen	  att	  
kalla	  på	  en	  person	  från	  kabelgruppen	  som	  kunde	  fixa	  en	  ny	  kabel	  med	  längre	  längd	  och	  
sedan	  börja	  sätta	  dit	  den	  nya	  kabeln	  på	  plats	  och	  till	  slut	  flytta	  ner	  nätverksenheten.	  
	  
Kableringen	  utfördes	  av	  kabelgruppen	  på	  Facebook	  i	  Luleå,	  deras	  uppgift	  är	  att	  bl.a.	  
installera	  fiberkablar	  mellan	  olika	  enheter	  i	  respektive	  nätverk.	  De	  utför	  det	  jobbet	  väldigt	  
snyggt	  och	  discplinerat,	  vilket	  var	  riktigt	  imponerande	  att	  se.	  
	  
Konfigurering	  av	  alla	  switchar	  och	  routrar	  skedde	  på	  ett	  väldigt	  smidigt	  sätt	  av	  personalen	  
genom	  att	  man	  skapar	  ett	  skript	  som	  lägger	  in	  alla	  konfigurationsfiler	  fjärrstyrt	  från	  kontoret.	  
I	  och	  med	  det	  så	  sparar	  man	  väldigt	  mycket	  tid	  och	  kraft,	  istället	  för	  att	  ansluta	  sig	  till	  47	  st	  
switchar/routrar	  och	  skriva	  in	  konfigurationen	  manuellt,	  vilket	  skulle	  tagit	  väldigt	  lång	  tid	  att	  
utföra	  jämfört	  med	  att	  använda	  sig	  av	  ett	  skript.	  
	  
Avslutningsvis	  vill	  jag	  säga	  att	  mina	  fem	  veckor	  på	  Facebook	  Data	  Center	  i	  Luleå	  har	  varit	  
väldigt	  givande	  och	  lärorika.	  Examensarbetet	  har	  varit	  en	  bra	  erfarenhet	  för	  mig	  genom	  att	  
få	  komma	  ut	  och	  arbeta	  och	  känna	  på	  arbetslivet	  inom	  IT-‐branschen.	  
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Förkortningar/Förklaringar	  
	  
	  
TFTP	  –	  Trivial	  File	  Transfer	  Protocol	  
Ett	  filöverföringsprotokoll	  som	  kan	  användas	  vid	  filöverföring	  mellan	  nätverksenheter.	  
	  
GNS3	  –	  Graphical	  Network	  Simulation	  3	  
Applikation	  som	  kan	  simulera/emulera	  datornätverk.	  
	  
LAN	  –	  Local	  Area	  Network	  
Ett	  lokalt	  nätverk	  inom	  datorkommunikation.	  
	  
ENS	  –	  Edge	  &	  Network	  Service	  
En	  grupp	  på	  Facebook	  Data	  Center	  vars	  ansvar	  ligger	  inom	  datornätverk.	  
	  
FacNet	  -‐	  Facility	  Network	  
Projektnamnet,	  samt	  nätverket	  som	  uppgraderades.	  
	  
MAC-‐adress	  -‐	  En	  unik	  adress	  som	  sitter	  på	  alla	  nätverkskort.	  
	  
Portmap	  –	  Ett	  dokument	  som	  bl.a.	  visade	  vilka	  nätverksportar	  på	  routrar	  och	  switchar	  
som	  skulle	  ha	  vilka	  typer	  av	  SFP+	  och	  QSFP+.	  
	  
Linjekort	  –	  Ett	  stort	  kretskort	  som	  erhåller	  nätverksportar.Linjekortet	  kan	  installeras	  i	  
switchar	  eller	  routrar	  och	  förser	  nätverksenheterna	  med	  nätverksportar	  från	  linjekortet.	  
	  
Switch	  –	  En	  nätverksenhet	  som	  kan	  kopplas	  in	  i	  ett	  Local	  Area	  Network	  (LAN)	  där	  
switchens	  uppgift	  är	  att	  styra	  trafiken	  mellan	  olika	  noder	  i	  ett	  lokalt	  nätverk,	  baserat	  på	  
MAC-‐adresser	  (Media	  Access	  Control).	  	  
	  
Router	  –	  En	  nätverksenhet	  vars	  uppgift	  bl.a.	  är	  att	  ansluta	  ihop	  flera	  LAN	  och	  styra	  
trafiken	  mellan	  de	  olika	  nätverken	  baserat	  på	  nätverksadresser	  som	  finns	  i	  routerns	  
routingtabell.	  
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Bilaga	  1	  
	  
	  
Föregående	  nätverksstruktur	  (OBS!	  Detta	  är	  ej	  hela	  topologin).	  
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Bilaga	  2	  
	  
	  
Nuvarande	  nätverksstruktur	  (OBS!	  Detta	  är	  ej	  hela	  topologin).	  
	  
	  
	  

	  


