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Sammanfattning 

Atea Eskilstuna hade behovet av en plattform som kan förenkla och minska antalet konfigurationer 
vid implementation av kunder. Arbetet gick ut på att utvärdera plattformen VMware NSX och 
jämföra det mot traditionella nätverkslösningar. I dagens datacenter är virtualisering en viktig del av 
dess verksamhet. Användandet av virtualisering optimerar hanteringen av hårdvaru-resurser och 
kostnader. Virtualisering har hittills främst fokuserat på hantering av servrar och klienter, vilket har 
passerat nätverksutvecklingen, och därför har det uppstått vissa problem med traditionella 
datacenter gällande trafikflöden, säkerhet och implementering. Datacenter har tidigare varit 
optimerade för trafik som ska in eller ut ur datacentret. Detta har lett till att brandväggar och 
säkerhetspolicies ofta placerats vid datacentrets kant. I dagens datacenter har det däremot blivit en 
ökning på trafik mellan enheter inom datacentret som behöver skyddas. Denna typ av interna 
säkerhet kan uppnås av interna policies på samtliga nätverksenheter, dock blir det ohållbart vid 
implementation då antalet konfigurationspunkter i nätverket ökar. Dessa problem kan hanteras med 
hjälp av VMware NSX som virtualiserar nätverksenheter och centraliserar administration. NSX har en 
distribuerad brandväggs-funktion vilket medför att policies kan appliceras direkt på virtuella 
maskiner och virtuella routrar, från en central konfigurationspunkt. Detta ökar säkerheten och 
minskar implementationstiden jämfört med traditionella datacenter. Arbetet fokuserar på hur NSX 
arbetar till skillnad från fysiska nätverksenheter samt hur NSX hanterar frågor som trafikflöden, 
säkerhet och automation. För dessa ändamål byggdes en laborationsmiljö i Ravellos molntjänst med 
flertalet virtuella maskiner och en litteraturstudie utfördes. Laborationsmiljön användes för att sätta 
upp kunder med hjälp av virtuella nätverksenheter och virtuella maskiner. Laborationsmiljön 
användes som referens för hur implementation av NSX och dess funktioner går till. Litteraturstudien 
fokuserar på vad som är möjligt i NSX och vilka för- och nackdelar som finns med NSX jämfört med 
traditionella datacenter. Resultaten visade på att den enda nackdelen med NSX var dess 
licenskostnader. 

  



 
 

Abstract 

Atea Eskilstuna had the need of a platform that simplify and reduce the number of configurations 
while implementing customer environments. The purpose of this thesis was to do a survey of 
VMware NSX networking platform and compare it to traditional networking solutions. The 
virtualization is an important part in data centers and its operations today. With the use of 
virtualization both hardware resources and costs optimizes. Virtualization has primary been focusing 
on servers and clients and the network evolution has been overlooked. Therefore, some problems 
have occurred within traditional data centers regarding traffic flows, security and management. 
Traditional datacenters have previously been optimized for traffic flows inbound or outbound of the 
datacenter. This optimization has led to implementation of firewalls and security policies at the 
datacenter edge. However, in the modern datacenters there’s been an increase of traffic flows 
between devices inside the datacenter, which needs to be secured. Securing these internal traffic 
flows can be accomplished through internal policies on the network devices. Implementing these 
policies however is not a scalable solution as the number of configuration points increases. These 
problems can be handled through VMware NSX which virtualize network units and centralizes 
administration. NSX provides a distributed firewall function that through a central management 
platform can be applied directly on groups of virtual machines and virtual routers. This approach 
increases security inside the datacenter as well as decreasing the implementation time compared to 
traditional datacenters.  This thesis focus how NSX work unlike physical network units and how it 
handles issues like hairpinning, security and automation. A lab environment was built up in Ravellos 
cloud service with virtual machines and a literature study was made for this purpose. The lab 
environment was used to implement different customers with the help of virtual network 
components and virtual machines. This lab environment served as a reference point how 
implementation of NSX, its functions and components was made. The literature study focus on what 
is possible in NSX and which pros and cons that comes with NSX compared to traditional solutions in 
data centers. Results shows that the only cons with NSX is license costs.  
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1. Inledning 

Detta är ett examensarbete som sker under utbildningen Högskoleingenjör i nätverksteknik på 
Mälardalens högskola. Arbetet sker på Atea Eskilstuna där problemformuleringen gäller hur VMware 
NSX står sig mot traditionell nätverkslösning och om det kan vara något som skulle gynna Atea 
Eskilstunas drift i deras datacenter. Idag sker deras implementationer manuellt vilket är både 
tidskrävande och risk för felkonfiguration. Att undersöka en plattform för nätverksvirtualisering som 
uppfyller kraven för dagens datacenter tar tid och kraft som Atea Eskilstuna inte hade utrymme för, 
vilket istället genomfördes som ett examensarbete.  

Ett datacenter är en lokal eller ett område med servrar som har syfte att erbjuda olika tjänster och 
funktioner till användare och applikationer. I dagens datacenter virtualiseras servrar för att optimera 
användandet av resurser och utvecklingen i datacenter har gjort att flertalet servrar kan 
implementeras. Tidigare har nätverkstrafik främst varit mellan användare och servrar, så kallad 
north-south-trafik, men så är inte fallet längre utan mer trafik genereras mellan servrarna i 
datacentret som till exempel webbservrar som kommunicerar med lagringsservrar. Detta trafikflöde 
som enbart färdas inom datacentret kallas east-west-trafik och är inte optimerat för dagens 
datacenter med virtuella servrar och fysiska nätverksenheter. Hairpinning uppstår, vilket menas att 
datatrafiken tar en suboptimal transportsträcka och lämnar den virtuella miljön för att vända i en 
fysisk router och direkt färdas in i den virtuella miljön igen. Detta kan ses som att nätverksenheter 
har hamnat efter i utvecklingen av optimerade datacenter. 

En hypervisor är en mjukvara som låter virtuella maskiner dela hårdvara som minne och processor-
kraft. VMware har en egen hypervisor-modell som kallas ESXi och är en väletablerad hypervisor på 
marknaden. VMware har sett behovet av att virtualisera nätverksenheter i datacenter och har tagit 
fram produkten VMware NSX som erbjuder funktionen att sköta alla kommunikationsbeslut direkt i 
mjukvaran i den virtuella miljön. Logiska nätverksenheter som switchar, routrar och brandväggar 
virtualiseras och erbjuder många funktioner som finns i fysiska nätverksenheter. Detta optimerar 
trafikflödet mellan servrar i datacentret och kan förbättra säkerheten. Förutom trafikflöde och 
nätverksfunktioner så centraliseras administrering av all utrustning genom NSX. 

Atea Eskilstuna har länge haft ögonen på produkter som erbjuder överliggande nätverksstrukturer 
som VMware NSX och Cisco ACI, men tycker först nu att marknaden har blivit mogen för denna sorts 
överliggande kommunikation. Atea Eskilstuna jobbar idag med drift av tjänster och leverans av 
lösningar till kunder med olika storlekar runtomkring Mälardalen. Denna rapport är en utvärdering av 
VMware NSX som presenterar för- och nackdelar till produkten och redovisar resultat av tester i en 
laborationsmiljö för att komma fram till en diskussion om VMware NSX är en produkt som passar 
Atea Eskilstuna.  

2. Bakgrund 

Vid implementation av nya kunder till Atea Eskilstuna krävs det att administratörer manuellt 
implementerar konfigurationer till nätverksenheter och manuellt installerar servrar för olika tjänster. 
Detta är tidskrävande och ger utrymme för mänskliga misstag som konfigurationsmissar. Atea 
erbjuder sina kunder både virtuella och fysiska tjänster, men vill gå mot en mer virtuell 
standardlösning än vad de har idag. Med VMware NSX blir det möjligt att ha alla lösningar virtuellt på 
servrar med samma befintliga underliggande fysiska nätverksstruktur. Med en hypervisor som har 
flera virtuella servrar installerade, ger VMware NSX möjligheten att optimera dataflödet mellan 
dessa servrar. De virtuella servrarna delar vissa tjänster medans de samtidigt inte ska ha tillgång till 
varandras resurser. Traditionellt går dataflödet ut från hypervisorn till en router, alternativt en 
brandvägg, där beslut om flödesriktningen tas och flödet går eventuellt tillbaka till hypervisorn igen. 
Med VMware NSX lämnar aldrig dataflödet hypervisorn i onödan, utan alla beslut tas på servern 
vilket optimerar flödet och eventuella fördröjningar i fysiska routrar och brandväggar uteblir.  
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VMware NSX är ett verktyg som möjliggör virtualisering av nätverk och är en del av VMwares vision 
av Software Defined Data Center. Meningen är att med VMware NSX ska intelligensen flyttas från de 
fysiska nätverksenheterna och sköta all säkerhet och trafikhantering i mjukvaran.  

2.1 Software Defined Data Center 

VMwares Software-Defined Data Center (SDDC) tar virtualisering ett steg längre från 
servervirtualisering till all fysisk infrastruktur i datacentret. Detta gör att hela datacenter kan 
virtualiseras och inte endast virtualisering av servrar. Visionen är att datacenter ska kunna arbeta 
oavsett vilken hårdvara som körs i grunden och att förändringar och implementationer kan ske i 
realtid [1, pp.4]. För att skapa ett SDDC används vSphere och komponenter som ingår i vSphere är 
ESXi, lagring, vCenter och nätverksenheter. 

ESXi är VMwares exklusiva hypervisor till vSphere-licenser som används för att virtualisera maskiner 
och tillsammans med NSX även nätverksenheter. Fördelen med virtualisering av maskiner är att alla 
resurser, såsom CPU, RAM och lagring, utnyttjas maximalt kontra maskiner som körs på fysiska 
servrar. Genom att fördela CPU, RAM och lagring till maskinerna som behövs för tillfället så 
optimeras användandet av resurserna. Det innebär att om till exempel en virtuell maskin använder 
20% av resurserna kan resterande resurser fördelas till övriga maskiner. Däremot om denna maskin 
skulle körts som en fysisk server istället skulle de övriga 80% av resurser inte användas alls [2].  

2.1.1 vSwitch 

En vSwitch används för att koppla samman virtuella maskiner med fysiska och virtuella nätverk. 
vSwitchar fungerar som fysiska switchar med vissa skillnader, där en skillnad är att vSwitches körs 
direkt i kernel på den virtuella maskinen, vilket innebär att vSwitchen är både den virtuella maskinens 
nätverkskort och en vSwitch [3]. Detta innebär att vSwitchar inte behöver lära sig MAC-adresser utan 
vet om dem från början. Det finns två olika sorters vSwitchar; en standard och en distribuerad.  

Standard vSwitch 

Denna typ av vSwitch arbetar endast på host-nivå (ESXi-host), vilket innebär att konfigurationer inte 
flyttas över till övriga host i miljön [3]. Det innebär att för varje ny host måste en ny vSwitch skapas 
och konfigureras, vilket i längden blir en oskalbar lösning.  

Distributed vSwitch 

vSphere Distributed Switch, även kallat Distributed vSwitch, administreras i vCenter och 
konfigurationer propageras till alla ESXi-hosts som är kopplade till denna switch, se figur 1 [3]. Detta 
gör att förändringar inte behöver ske på varje individuell host utan administrationen sker centralt.  

 

(Figur 1 - Exempelbild på vSphere Distributed Switch tillsammans med ESXi och virtuella maskiner) [4, 
pp. 8] 
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2.1.2 vCenter Server 

I större datacenter med flertalet virtuella maskiner och nätverk kan det finnas behov att 
implementera flertalet ESXi-hosts, dels på grund av antalet virtuella enheter men även för att 
separera administrationsenheter från driftenheterna. Beroende på antalet ESXi-hosts kan 
administrering bli en långsam process. Dels för att administrationen av ESXi-hosts och dess virtuella 
maskiner kräver access till varje ESXi och motsvarar hur förändringar i fysiska nätverksmiljöer 
behöver göras på varje enskild enhet. vCenter är en applikation som centraliserar hanteringen av 
ESXi-hosts vilket medför att alla hypervisors kan administreras från samma arbetsstation [5].  

2.1.3 VXLAN 

Virtual Exstensible LAN (VXLAN) är en teknik som utvecklats för att hantera olika problem som finns i 
datacenter idag. Genom att frigöra kopplingen i de logiska segmenten från den fysiska 
infrastrukturen blir de enheter som är logiskt kopplade till logiska segment oberoende från det 
underliggande fysiska nätverket [1, pp.18]. Det fysiska nätverket blir därför ett effektivt back-plane 
som enbart transporterar överliggande trafik.  

Traditionella nätverkslösningar kan medföra flaskhalsar som fördröjer implementering av nya 
applikationer och påverka affärskritiska krav negativt. Nu blir det möjligt med snabbare och 
smidigare implementeringar, eftersom de nya implementationerna av applikationer blir separerade 
från det fysiska nätverket med hjälp av VXLAN [1, pp.18]. Det möjliggör flexibilitet att fördela 
arbetsbelastningen över flera olika fysiska servrar som är kopplade till datacentrets nätverk. Med 
traditionella lösningar skulle det kräva en utökning av lager två domäner (VLAN) över hela 
datacentrets nätverksstruktur vilket påverkar hela nätverkets skalbarhet negativt. Ett problem i stora 
datacenter idag är att gränsen för maximala antalet VLAN (4096) är för låg, vilket skapar behovet för 
ett större antal möjliga VLAN. Behovet att kunna sträcka ut lager två-domäner finns också med 
virtuella maskiner som befinner sig på olika datacenter men logiskt befinner sig på samma subnät. 
Virtuella maskiner måste då existera i samma VXLAN-segment för att de ska kunna kommunicera 
med varandra. Varje VXLAN-segment identifieras med ett 24-bitars segment-ID som kallas VXLAN 
Network Identifier (VNI) och detta möjliggör att ungefär 16 000 000 VXLAN-segment kan existera i 
samma domän [6][7].  

VMware NSX använder port 8472 som destination för external UDP header [1, pp. 19]. Det skiljer sig 
mot det nummer som IANA tilldelat för VXLAN som är 4789 [8]. Både source- och destination-IP-
adresserna som används i external IP header identifieras unikt för varje ESXi-host som terminerar 
VXLAN-kapslingen av frames och de kallas även VXLAN Tunnel Endpoints. VXLAN färdas över lager 
tre-nätverk vilket gör att VXLAN kan ses som en tunnel-teknik och då MAC-ramen kapslas in blir det 
möjligt att ha MAC-adress-kollisioner [7]. Varje hypervisor har VXLAN Tunnel Endpoints som kapslar 
in VM-trafik med en VXLAN-header och därefter kan trafiken routas till en annan VXLAN Tunnel 
Endpoint för vidare hantering eller till en edge-gateway för åtkomst till det fysiska nätverket [7]. 
Detta innebär att det är endast VXLAN Tunnel Endpoints som ser VNI-fältet i ramarna.  

Genom att kapsla in original ethernet-ramen till ett UDP-paket med en extra header för att 
specificera VXLAN-fältet så ökar storleken på IP-paketet [1, pp. 30][9, pp. 173]. På grund av detta 
måste alla interface som kommer att sända och mottaga detta paket utöka MTU-storleken till ett 
minimum av 1600-bytes, istället för default värdet som är 1500-bytes [10, pp. 4].  
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(Figur 2 - VXLAN Encapsulation) [9, pp. 173] 

Varje VXLAN-paket kapslar in en ethernet-frame i ett IP-paket som inkluderar ett UDP-fält med en 
extra header för VNI-fältet, se figur 2. Det är fältet som identifierar vilket VXLAN som paketet 
associeras med och genom detta 24 bitar stora fältet kan enheter isoleras i potentiellt 16 777 215 
stycken olika VXLAN-segment [9, pp. 173]. VXLAN-segmenten tilldelas med ett omfång från 4096 till 
16 777 215 och detta för att ytterligare påvisa att VXLAN ersätter ett VLAN-segment.  

VXLAN Tunnel Endpoint 

Enligt RFC 7348 ska varje virtuell maskins VXLAN Tunnel Endpoint som är kopplad till ett VXLAN-
segment registrera sig till nätverket som en medlem av den multicast-gruppadress som är tilldelat 
det VXLAN [8, pp. 7]. Registreringen kan ske genom Internet Group Multicast Protocol-meddelande 
(IGMP) och kan vara till exempel 239.5.5.5 för VXLAN 5000 och 239.6.6.6 för VXLAN 6000. Genom 
denna information vet nätverket om att en VXLAN Tunnel Endpoint är medlem i en eller flera 
multicast-grupper. Liknande en traditionell switch så har VXLAN Tunnel Endpoint en MAC-adress-
tabell, men istället för att associera MAC-adress till ett interface så associerar VXLAN Tunnel Endpoint 
en virtuell maskins MAC-adress till en VXLAN Tunnel Endpoints IP-adress. Vid ARP-förfrågningar 
skickas broadcast-meddelanden till alla enheter som tillhör det VXLAN som källan deltar i, precis som 
för VLAN [9, pp. 174]. 

2.2 Data-, control- och management-plane 

Dataplanet hanterar trafik som behöver vidarebefordras till någon destination. Enheterna som tar 
emot trafik och inte är trafikens destination, till exempel routrar och switchar, hanterar den trafiken 
på dataplanet. Tekniker som kan påverka trafiken på dataplanet är till exempel access-listor eller 
Quality of Service (QoS) [11].  

Kontrollplanet är vad som utgör intelligensen i nätverksenheter. Trafik som till exempel routing-
uppdateringar, routing-protokoll och ARP hanteras på kontrollplanet [11]. Det är alltså 
kontrollplanets uppgift att hålla upp sessioner och dela ut information med andra nätverksenheter. I 
traditionella nätverk är kontrollplanet distribuerat mellan alla nätverksenheter i nätverket och i NSX 
har kontrollplanet flyttats till centrala enheter som hanterar denna typ av trafik.  

Administreringsplanet hanterar all trafik som är till för administration av enheter. För att 
administrera en traditionell nätverksenhet över nätverket kräver det att protokoll som till exempel 
SSH eller Telnet används för att logga in på enheterna. Trafiken som genereras av dessa protokoll 
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hanteras på administreringsplanet och även protokoll som loggar och övervakar enheterna hanteras 
på detta plan som till exempel FTP och SNMP [11].  

2.3 NSX-komponenter och funktioner 

NSX är en plattform som består av olika komponenter och funktioner som beskrivs under följande 
punkter. 

2.3.1 Logical Switch 

En logisk switch placeras i VMware NSX-miljön för att skapa logiska lager två-förbindelser mellan 
olika virtuella maskiner, som oavsett placering i datacentret kan kommunicera med varandra om de 
tillhör samma broadcast-domän. Detta optimerar trafikflödet för virtuella maskiner som tillhör 
samma broadcast-domän och befinner sig på samma ESXi-host, eftersom datatrafiken inte behöver 
lämna hypervisorn för att sedan färdas in samma väg igen. Varje switch får ett VXLAN tilldelat när 
den skapas, detta gör att varje switch blir sin egna broadcast-domän [1, pp. 33-34]. 

När en logisk switch skapas kopplas den till en transport-zon och sedan kopplas de virtuella 
maskinernas virtuella nätverkskort till den logiska switchen. För att virtuella maskiner som befinner 
sig på olika subnät ska kunna skicka datatrafik till varandra, kräver det att routingbeslut tas och de 
logiska switcharna kopplas till en Distributed Logical Router som sköter routingen av datatrafik [1, pp. 
33-34]. 

2.3.2 Distributed Logical Router 

Distributed Logical Router agerar gateway till alla virtuella maskiner och befinner sig på kernel-nivå i 
hypervisorn. Distributed Logical Router kernel-moduler och vSphere Installation Bundles (VIBs) är 
installerade på ESXi-klient-delen i en VMware NSX-domän. Dessa kernel-moduler är line cards som 
stödjer routing, brandväggsfunktioner, ARP-uppslag och aktiverar VXLAN. Kernel-moduler är 
utrustade med logiska interface (LIF) som är kopplade till olika logiska switchar. Varje LIF har en 
virtuell MAC-adress och en IP-adress som representerar default gateway för varje logisk lager två-
domän. IP-adressen är unik för varje LIF och är oförändrad oavsett var Distributed Logical Router eller 
logiska switchen befinner sig. Den virtuella MAC-adressen som är associerad med varje LIF är även 
den unik och oförändrad oavsett om de existerar på samma hypervisor eller inte [1, pp. 52]. 

Det är Distributed Logical Router-enheten som främst hanterar east-west-trafik i VMware NSX-miljö 
och är en logisk router som kopplar samman både virtuella och fysiska ändpunkter som befinner sig i 
olika broadcast-domäner. De olika sorters trafik som Distributed Logical Router hanterar är antingen 
trafik mellan två virtuella maskiner, east-west-trafik, eller datatrafik som genereras utanför den 
virtuella miljön och vars destination är till en av de virtuella maskiner som befinner sig i den virtuella 
miljön, north-south-trafik. Hairpinning är en benämning på ett trafikflöde som tar en suboptimal 
transportväg när källan och destinationen fysiskt befinner sig i samma nätverk. Då färdas trafiken ut 
ur det logiska nätverket för att sedan färdas samma väg in igen. Med east-west-trafik optimeras 
detta och hairpinning uteblir. 

Distributed-routing är ett trafikflöde som optimeras för east-west-trafik, då det är Distributed Logical 
Router som är mellanliggande nätverksenhet och hanterar trafikflödet efter sin flödestabell. 
Centralized-routing är ett trafikflöde som optimeras för north-south-trafik, då det är edge-enheten 
som blir mellanliggande nätverksenhet när trafiken lämnar datacentret och det är edge-enheten som 
hanterar trafikflödet efter sin flödestabell [1, pp. 48–51]. 

Distributed Logical Router har ingen egen Routing Information Base (RIB) utan kontrollklustret 
tillhandahåller denna typ av data för Distributed Logical Router-enheterna, eftersom kontrollplanet 
har lyfts ut ur den logiska enheten och placerats i ett kontrollkluster som skickar ut nya 
uppdateringar till Distributed Logical Router. Den stödjer dynamiska routingprotokoll som BGP och 
OSPF men även statiska routes. Två virtuella maskiner som befinner sig på samma hypervisor men i 
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olika subnät behöver inte lämna hypervisorn för att kommunicera med varandra utan 
kommunikationen sker via Distributed Logical Router-enheten som skickar trafiken vidare [1, pp. 9] 
[12, pp. 39–40]. Eftersom Distributed Logical Router-enheterna inte har hand om routing-tabeller 
agerar de endast som mellanhänder för att vidarebefordra trafik och hanterar enbart dataplans-
trafik. 

2.3.3 NSX Edge  

NSX edge-enheten har bland annat routingfunktioner och agerar som en next hop-router som kopplar 
samman NSX-domänen mot Internet. NSX edge sköter centralized routing och har stöd för både OSPF, 
BGP och statiska routes. Förutom routing stödjer den Network Address Translation (NAT), 
brandväggsfunktioner, lastbalansering, DNS, DHCP, IP-administrering och lager två- till lager tre-
Virtual Private Network (VPN) [1, pp. 21-24][12, pp. 45-46]. Eftersom NSX edge inte styrs av 
kontrollklustret och har egna routingtabeller hanterar NSX edge både dataplans- samt kontrollplans-
trafik. 

För att uppnå hög tillgänglighet kan high availability-funktionen (HA) i NSX användas som skapar 
redundanta par av edge-enheter. När en edge skapas kan HA läggas på som ett alternativ och gör att 
en till edge skapas automatiskt. Dessa två enheter får olika roller där ena blir active och den andra 
blir standby. Den aktiva enheten skickar heartbeats till enheten som är standby och om ett heartbeat 
inte kommer fram till standby-enheten på 15 sekunder (by default) tar standby-enheten rollen som 
aktiv. Detta skapar ett kort avbrott för trafiken medans den aktiva rollen förs över där VPN och 
lastbalanserare behöver bygga upp sina sessioner igen. Däremot är all brandväggsfunktionalitet och 
alla switch-kopplingar synkade mellan enheterna vilket inte skapar avbrott. Tillsammans med 
vSphere HA startas den tidigare aktiva enheten om, vilket ger den en ny roll som standby [13]. HA är 
en funktion i vSphere som erbjuder redundanta portar och enheter men som inte ska förväxlas med 
First Hop Redundancy Protocol.  

OSPF och BGP har olika sätt att ta reda på den bästa vägen till olika nätverk men om det finns flera 
vägar som anses som lika bra till samma nätverk finns det möjlighet att lastbalansera trafiken med 
hjälp av Equal-cost multi-path (ECMP). Lastbalanseringen sker per flöde, vilket innebär att all trafik 
från en specifik källa till en specifik destination alltid kommer att färdas samma väg [13, pp. 1-3]. För 
ECMP i NSX lastbalanseras varje flöde enligt round-robin-principen. 

2.3.4 Transport Zone 

En transport-zon definierar vilka ESXi-hosts som kan prata med varandra över det fysiska 
underliggande nätverket och det sker genom att definiera interface på varje ESXi-host som VXLAN 
Tunnel Endpoint. En transport-zon sträcker ut sig över en eller flera vSphere Distributed Switches som 
kopplar ihop ett eller flera ESXi-kluster. Relationen mellan vSphere Distributed Switch och transport-
zonen är en central del av NSX. [1, pp. 24] 

2.3.5 Distributed Firewall 

VMware NSX erbjuder logiska brandväggar som tar sina beslut liknande de logiska routrarna och 
switcharna, direkt i kernel-modulerna i hypervisorn. Då den logiska brandväggen körs direkt i kernel-
modulen sker skyddet med en hastighet nära line rate. Både prestanda och 
genomströmningshastigheten skalas linjärt med tillägget av antalet ESXi-hosts. Brandväggarna 
implementeras på de virtuella maskinerna automatiskt vid skapandet av nya maskiner och både east-
west- och north-south-trafik kan inspekteras från lager två till lager fyra i OSI-modellen. Om inte 
brandväggsfunktionerna önskas finns det alternativ att ta bort det. NSX Manager, NSX-kontrollerna 
och edge-enheten har inga brandväggsfunktioner aktiverade som standard [1, pp. 25-26]. 

En brandväggsinstans skapas per virtuell maskins nätverkskort, så om en ny virtuell maskin med tre 
nätverkskort implementeras i en VMware NSX-miljö så skapas alltså tre brandväggsinstanser. 
Eftersom brandväggarna implementeras direkt på de virtuella maskinerna, så är alla virtuella 
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maskiner alltid skyddade oavsett topologi-förändring. Brandväggsregler kan definieras för lager två, 
tre eller fyra. I den distribuerade brandväggen kan regler skapas som appliceras på samtliga enheter i 
nätverket. Olika alternativ kan användas för att välja vilka typer av objekt som ska filtreras. I lager 
två-reglerna kan endast MAC-adresser anges i fälten för källa och destination och enbart lager två-
protokoll, som till exempel ARP, kan anges i fälten för service. I lager tre- och lager fyra-reglerna kan 
endast IP-adresser och TCP/UDP-portar anges [1, pp. 25]. Däremot kan dessa regler appliceras på en 
rad olika sätt, till exempel baserat på portgrupp, namn eller på vilken logisk switch enheterna tillhör. 
Den distribuerade brandväggen hanterar dataplans-trafik.  

En uppsättning av daemons körs på varje ESXi-host och har uppgifterna att interagera med NSX 
Manager för att ta emot brandväggsregler, samla information om vad som passerat och nekats i 
brandväggen och skicka audit-loggar till NSX Manager. Det är möjligt att implementera tjänster och 
funktioner i kernel-modulerna från tredjepartsleverantörer, till exempel Palo Alto Networks, 
CheckPoint, Fortinet, Intel Security, Symantec, RAPID7 och Tend Micro [1, pp. 28]. Det är även möjligt 
att implementera virtuella maskiner i NSX-miljön med tredjepartsenheter installerade och då dirigera 
trafik till dessa maskiner för att genomgå en djupare inspektion ända upp till lager sju [1, pp. 26-29]. 

2.3.6 Distributed Logical Router Control VM 

I NSX miljön finns det en Distributed Logical Router Control VM som distribueras genom NSX 
Manager när en Distributed Logical Router skapas. Den hanterar allt som en traditionell router gör 
förutom att routa trafik, till exempel att upptäcka andra nätverk och ta emot samt skicka 
routinguppdateringar. Distributed Logical Router Control VMs uppgift är peering med edge-enheter 
och ta emot routinguppdateringar för att sedan skicka vidare dem till Controller Cluster, som i sin tur 
sparar informationen för Distributed Logical Router-enheten [12, pp. 42-43]. Distributed Logical 
Router Control VM hanterar endast kontrollplans-trafik då Distributed Logical Router-enheten i sig 
hanterar all dataplans-trafik. 

2.3.7 Controller Cluster 

NSX Controller Cluster är huvudkomponenten på kontrollplanet. Det är ett distribuerat system som 
tillhandahåller kontrollplans-funktioner för NSX-switchar och -routrar. Kontrollklustret är 
komponenten som innehåller all information om hosts, VXLAN och distribuerade logiska routrar. 
Kontrollklustret är virtuella maskiner som innehåller data i form av tabeller (IP, MAC, ARP, med 
mera). Klustret består av flertalet kontrollnoder för att dela upp arbetsbördan och skapa redundans. 
De hanterar aldrig trafik på dataplanet, vilket medför att om någon nod i klustret skulle sluta fungera 
påverkas inte dataplans-trafiken, eftersom en annan kontrollnod tar över arbetsbördan. Roller 
distribueras mellan kontrollnoderna för att dela upp arbetsbördan och en master väljs ut. Detta görs 
med hjälp av Paxos algoritm och för att Paxos algoritm ska fungera behöver antalet noder 
implementeras i udda antal och därför implementeras ofta tre kontrollnoder för att skapa redundans 
och robusthet [15][16].  

2.3.8 NSX Manager 

NSX manager är ett verktyg som skapar ett centraliserat administrationsplan för VMware NSX och 
vSphere-miljön. Via NSX manager sker alla konfigurationer centralt istället för att behöva konfigurera 
alla enheter separat. Det är via NSX manager som ESXi-hosts förbereds för VMware NSX genom att 
installera VXLAN, distribuerad routing, brandväggsmoduler och User World Agent. NSX manager 
säkrar även upp kontrollplanet genom att generera certifikat för kontrollnoderna som autentiseras åt 
båda håll. NSX manager implementeras som en virtuell maskin i den virtuella miljön [17, pp 26 - 27]. 
User World Agent är komponenten som möjliggör kommunikation mellan NSX manager och 
dataplanet. User World Agent möjliggör detta genom att hämta data från NSX manager via message 
bus agent [16] [17, pp. 30]. Message Bus Agent används av NSX manager för att skicka information 
till ESXi-hosts. Det är bland annat policys, kontrollnoders IP-adresser och host-certifikat med privat 
nyckel för att autentisera kommunikationen mellan ESXi och kontrollnoderna [12, pp. 14]. 
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2.3.9 Lastbalansering 

Lastbalansering implementeras på edge-enheten och har syfte att skala upp en applikation eller 
tjänst genom att fördela belastningen över ett flertal servrar och samtidigt öka tillgängligheten till 
dessa applikationer eller tjänster [1, pp. 94]. När lastbalanseraren implementeras på edge-enheten 
så skapas en virtuell maskin med en virtuell IP-adress som sköter lastbalanseringen till alla servrar 
som ska delta. Alla klienter utifrån ser bara denna virtuella IP-adress och har ingen vetskap om hur 
många servrar som sköter tjänsten. Lastbalanseraren fungerar som en mellanhand som bestämmer 
hur trafiken så färdas och vilken server som ska svara på utrop. Detta medför redundans och hög 
tillgänglighet eftersom flera virtuella maskiner kör samma tjänst. Enligt VMware är skalbarheten och 
genomströmningen, i bästa fall, för en edge-enhet: 9 Gbps i genomströmning, 1 miljon samtida 
uppkopplingar och 131 000 nya uppkopplingar per sekund [1, pp. 97] [18]. 

Det finns möjligheten att använda redundanta lastbalanserare för att uppnå hög tillgänglighet. Med 
flertalet lastbalanserare kan de konfigureras med active-standby-mode, en lastbalanserare är då 
aktiv och hanterar all datatrafik medans en standby är redo att ta över vid eventuella fel. Den har 
stöd för att kunna lastbalansera efter fördelningsalgoritmerna: round-robin, least connections, source 
IP hash och Uniform Resource Identifier1 (URI). Den har stöd för TCP- och UDP-applikationer, som till 
exempel LDAP, FTP, HTTP och HTTPS. Genom TCP, HTTP och HTTPS är det möjligt att genomföra 
health checks för att se om en enhet är aktiv och inspektion av innehåll genom content inspection. 
Statusen på en uppkoppling går att verifiera genom Source IP, Microsoft Remote Display Protocol 
(MSRDP), cookies och SSL session-ID. En uppkoppling är även möjlig att strypa om maximalt antal 
uppkopplingar är gjorda eller om det överstiger antalet tillåtna uppkopplingar per sekund. 
Säkerhetsmässigt har lastbalanseraren stöd för lager sju-manipulering som till exempel URL block, 
URL rewrite och content rewrite. Hela VMware NSX kan integrera med lastbalanseringstjänster som 
erbjuds genom tredjeparts fabrikat om så önskas. Edge-enheten kan konfigureras att lastbalansera 
på två olika sätt, proxy-mode eller transparent-mode [1, pp. 94-95].  

Proxy Mode (One-Arm) 

Proxy-mode, även kallat one-arm-mode, är en lastbalanserare som placeras direkt i det logiska 
nätverket där lastbalanseringstjänsterna krävs. Ett exempel på detta är om det finns två stycken 
webbservrar som önskar lastbalansering så dirigeras all trafik till lastbalanseraren och dess virtuella 
IP-adress som i sin tur ser till att trafiken fördelas mellan servrarna. Lastbalanseraren använder sig av 
source-NAT och destination-NAT för användare utanför nätverket. Nackdelen med proxy-mode är att 
flera lastbalanseringsinstanser behövs och NAT måste implementeras vilket medför att servrarna inte 
känner till vilka IP-adresser användarna har. Proxy-mode är enklare att implementera och erbjuder 
större flexibilitet än traditionella lastbalanserare. Den tillåter implementering av lastbalanserare 
direkt på det logiska segmentet utan någon modifiering av den centraliserade edge-enheten som 
sköter routingen till det fysiska nätverket [1, pp. 94-95]. 

Med proxy-mode skickar en extern användare trafik till den virtuella IP-adressen som 
lastbalanseraren exponerar och lastbalanseraren utför två adressöversättningar på paketet från 
användaren. Desination-NAT för att byta ut lastbalanserarens virtuella IP-adress med IP-adressen till 
en av servrarna och source-NAT för att byta ut användarens IP-adress mot lastbalanserarens IP-
adress. Servern svarar automatiskt till lastbalanseraren och lastbalanseraren gör återigen två 
adressöversättningar för att skicka tillbaka trafiken från servern, till användaren utifrån, se figur 3.  

                                                      

1 En Uniform Resource Identifier (URI) är en sträng av tecken som används för att identifiera ett 
objekt [19]. Det huvudsakliga syftet till denna identifiering är att ge möjlighet att med särskilda 
protokoll referera till resursen över ett nätverk, till exempel World Wide Web.  
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(Figur 3 - Exempelbild på lastbalansering med Proxy-mode) [1, pp. 95] 

Transparent Mode (Inline) 

I transparent-mode, även kallat inline-mode, så implementeras lastbalanseraren direkt på edge-
enheten inline med trafiken till servrarna. En virtuell IP-adress exponeras ut till användare utifrån 
men endast en adressöversättning sker och det är destination-NAT som byter ut den virtuella IP-
adressen mot en av servrarnas IP-adress. Servern svarar direkt till användaren utifrån och skickar 
trafiken till edge-enheten, som oftast är default gateway för servrarna. Lastbalanseraren utför 
source-NAT och byter ut serverns IP-adress till dess egen virtuella IP-adress, se figur 4 [1, pp. 96]. 

Denna metod är även enkel att implementera och servrarna har full insyn på användarnas IP-
adresser. Det är däremot mindre flexibelt i designperspektiv då det ofta kräver att lastbalanseraren 
agerar default gateway för det logiska segmentet där servrarna befinner sig i nätverket. Det kräver 
även att centraliserad routing sker, istället för distribuerad, på hela det segmentet och det blir 
mindre flexibelt jämfört med proxy-mode. Centraliserad routing medför även tyngre belastning på 
edge-enheten som redan är belastat med routing mellan det fysiska och logiska nätverket [1, pp. 96-
97]. 
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(Figur 4 - Exempelbild på lastbalansering med inline-mode) [1, pp. 96] 

2.4 Traditionell nätverkslösning 

Traditionell nätverkslösning är en lösning utan några Software-Defined Networking-inslag (SDN) eller 
någon överliggande virtualiserad nätverksstruktur. Följande tekniker har tagits ur Atea Eskilstunas 
nätverkslösning mot deras datacenter och närmare beskrivning av dessa följer. 

2.4.1 802.3 Ethernet Frame 

Enheter i ett nätverk kan kommunicera med varandra utan någon IP-baserad förbindelse och det kan 
ske över lager två – datalänk-lagret. Enheterna adresserar varandra genom MAC-adresser och alla 
fysiska eller virtuella enheter och interface som är inkopplade på ett nätverk har en MAC-adress. En 
802.3 ethernet-frame består av olika fält, se figur 5, och för att ingå i IEEE 802.3 standarden får den 
inte överstiga 1500-bytes.  

 

(Figur 5 - Basic IEEE 802.3 MAC Data Frame Format) [10, pp. 4] 
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Fälten består bland annat av Preamble (PRE) som är 7 bytes stor och består av ett varierande 
mönster av ettor och nollor som meddelar mottagande enhet att en frame är inkommande. Start-of-
frame delimiter (SOF) är 1 byte stor som indikerar att nästkommande bit är början på 
destinationsadressen. Destination address (DA) är 6 bytes stor och identifierar vilken enhet som 
framen är adresserad till. Om den ledande biten är en nolla är det en individuell adress och är det en 
etta är det en gruppadress. Den andra biten indikerar vid en nolla om DA är globalt administrerad 
och en etta om den är lokalt administrerad. Resterande 46 bitar är unika som identifierar en enhet, 
en grupp av enheter eller alla enheter i nätverket. Source address (SA) är 6 bytes stor och identifierar 
den sändande enheten. SA är alltid en individuell adress och har en inledande nolla. Length/type är 
två bytes stor och indikerar storleken på nästkommande datafältet. Om length/type-värdet är mindre 
eller lika med 1500-bytes, så är antalet Logical Link Control-bytes (LLC) i datafältet lika stor som 
värdet på length-type. Om värdet är större än 1536 är det en optional type frame och length-type-
värdet identifierar vilken sorts frame som skickas eller tas emot. Datafältet är en sekvens av n-antalet 
bytes av något värde, där n är mindre eller lika med 1500. Om längden på datafältet är mindre än 46 
bytes så måste datafältet fyllas upp, med en pad, för att uppnå 46 bytes. Frame check sequence (FCS) 
är 4 bytes stor och innehåller ett 32 bitar stort cyclic redundancy check-värde (CRC). Detta värde är 
skapat av sändande enhet och mottagande enhet gör en omberäkning av värdet för att verifiera 
antalet skadade eller tappade frames. Värdet baseras på DA-, SA-, Length/Type- och data-fälten [20, 
pp. 108-112]. 

Jumbo-Frame 

Jumbo-frame är en ethernet-frame som överstiger storleken på 1500-bytes, och det är inte helt 
ovanligt att storleken uppnår 9000-bytes. Genom att utöka frame-storleken blir det möjligt att 
överföra en större mängd data utan extra resurser. Det reducerar CPU-användning och ökar 
genomströmningen genom att antalet frames som behöver processat blir färre och totalt antal bytes 
i overhead som sänds blir också mindre [21]. Det är inte en del av IEEE 802.3 ethernet-standarden 
vilket gör att internetleverantörer sällan tillåter jumbo-frames på sina interface eftersom jumbo-
frames kan ha en negativ påverkan på fördröjning, speciellt på länkar med låg bandbredd.  

2.4.2 CAM & TCAM 

För att optimera trafikflöden vidarebefordras trafik i ASIC-hårdvaran (Application-specific integrated 
circuit). Två viktiga komponenter i ASIC är de olika typer av minne som används för att göra routing- 
och switching-beslut. I dessa minnen sparas vissa komponenter i cachen såsom, routing-, switching 
och QoS-tabeller vilket medför att beslut om vidarebefordring sker i hårdvaran som är snabbare än 
mjukvaran. Content Addressable Memory (CAM)-tabeller ger endast två resultat; sant eller falskt, när 
data söks i minnet. Detta gör att CAM är användarbar till att bygga tabeller som kräver exakta match-
ningar såsom MAC-tabeller. CAM-tabellen är därför huvudtabellen som används för att göra lager 
två-beslut. Tabellen byggs upp med source MAC-adress och vilken port framen kom in på, vilket an-
vänds senare för att göra switching-beslut. Ternary Addressable Memory (TCAM)-tabeller kan ge tre 
resultat; sant, falskt eller "bryr sig inte", vilket gör detta typ av minne mer optimerat för att hantera 
till exempel routing-tabeller. TCAM kan söka efter ”längst matchning” i routing-tabeller som är orga-
niserade efter IP-prefix [22]. 

2.4.3 Fysisk Switch 

Switchar är nätverksenheter som skapar nätverk och det är switchar som kopplar samman enheter 
som till exempel servrar, arbetsstationer och skrivare. Switchar refereras ofta som lager två-enheter 
då de arbetar med MAC-adresser när switching-beslut sker. Dagens switchar har utvecklats längre än 
att endast göra switching-beslut på lager två och kan nu routa samt prioritera trafik och refereras 
som lager tre-switchar. När en lager två-switch tar emot trafik behöver den göra ett switching-beslut 
om vad som ska hända med trafiken. För att switchar ska veta vad de ska göra med inkommande 
trafik behöver de veta var alla enheter som finns i nätverkssegmentet befinner sig. Denna 
information finns i CAM på hårdvaran. I CAM sparas MAC-tabeller som lagrar MAC-adresser för varje 
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enhet som kommunicerar via switchen, vilken port MAC-adressen kan nås genom och vilket VLAN 
porten är associerad med. Switchar lär sig kontinuerligt via vilka portar som olika MAC-adresser kan 
nås genom och baserat på informationen i MAC-tabellen hanteras trafik olika. För att veta vart 
trafiken ska skickas söks destinations-MAC-adressen i MAC-tabellen för en matchning. Om MAC-
adressen matchas i MAC-tabellen skickas trafiken ut via porten som MAC-adressen är associerad 
med. Vid fall där MAC-adressen inte finns i MAC-tabellen skickas trafiken ut via varje port som är 
tillhör samma VLAN som trafiken togs emot på, förutom den port som trafiken mottogs på. Båda 
alternativen om vad som händer med trafiken är förutsatt att ingen annan funktion används som kan 
förhindra att trafiken skickas som till exempel access-listor [10, pp. 5-6, 26]. 

2.4.4 Switching-metoder 

När nätverksenheter vidarebefordrar paket finns det olika metoder för enheterna att göra det. Pro-
cess switching är den långsammare metoden att vidarebefordra trafik eftersom routerprocessorn 
måste routa i mjukvaran. Detta begränsar flödet baserat på antalet kärnor och klockhastigheten i 
processorn.  Fast switching är ett bättre alternativ till process switching eftersom paketflöden hante-
ras i hårdvaran istället för mjukvaran. Det första paketet hanteras av routerprocessorn i mjukvaran 
som skapar en entry i cache-minnet på hårdvaran och därefter switchas resterande paket i flödet i 
hårdvaran. Topology-based switching är ett ännu bättre alternativ till både fast switching och process 
switching, och det är också denna typ av switching som används när det finns tillgängligt. Den tar 
hjälp av routing-tabellen och skapar en route-cache som även kallas för forwarding information base 
(FIB). Detta gör att första paketet hanteras av FIB vilket leder till att alla paket hanteras direkt i hård-
varan (ASIC) [10, pp. 29 - 32]. 

2.4.5 VLAN 

Virtual Local Area Network (VLAN) är en teknik att segmentera ett nätverk och isolera enheter som 
inte tillhör samma logiska segment men fysiskt delar samma nätverk. IEEE 802.1Q är ett 
standardiserat protokoll och den lägger på en extra header på varje ethernet-frame för att märka 
trafiken med en tagg som identifierar vilket VLAN trafiken tillhör. Med IEEE 802.1Q-standarden är 
enbart omfånget mellan 1 till 4094 VLAN tillåtna och i större datacenter har detta blivit ett problem, 
då antalet unika VLAN inte räcker till [10, pp. 50-51]. 

2.4.6 IEEE 802.1D STP 

Hög tillgänglighet i nätverk uppnås genom redundanta nätverksenheter och kopplingar som 
eliminerar single point of failure. Med flera vägar öppna i ett nätverk finns det risk för broadcast-
stormar och ändlösa loopar. Spanning-tree protocol är en teknik som används för att undvika lager 
två-loopar i ett switchat nät men samtidigt erbjuda hög tillgänglighet. Det uppnås genom att enbart 
erbjuda en väg ut ur nätverket och dynamiskt öppna upp en annan väg om en väg stängs ner.  

STP använder sig av Bridge Protocol Data Units (BPDUs) för att utbyta STP information, välja root 
bridge och upptäcka loopar i ett nätverk. För att undvika loopar i ett nätverk använder sig STP av root 
bridge som referenspunkt och den utgör en logisk mittpunkt för STP-topologin. Alla vägar som inte 
behövs för att nå root bridge placeras i blocking mode och valet av root bridge baseras efter Bridge ID 
(BID). Varje switch i en STP instans har ett unikt BID som består av sin MAC-adress och Bridge 
Priority, som har default värde 32 768 men kan variera från 0 till 65 535. Root bridge väljs efter lägst 
BID och om alla switchar i ett nätverk har samma prioritet blir den switch med lägst MAC-adress root 
bridge. Detta gör det möjligt för ett suboptimalt val om det befinner sig en äldre switch på nätverket, 
och alla nyare switchar har samma prioritet som den äldre, så kommer den äldre switchen med 
sämre hårdvara och mjukvara väljas till root bridge.  

Efter att root bridge är vald så väljs det internt på varje switch vilken port som ska väljas till root port, 
alltså den bästa vägen till root bridge. För att välja root ports på switchar som inte är root bridge 
används ett cost-värde och det baseras på den sammanlagda kostnaden på alla länkar till root bridge. 
En länk med bandbredden 10 Tb/s har cost-värde 2, 1 Tb/s har 20 och 100 Gb/s har 200 [23, pp. 154]. 
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Om två portar har samma cost baseras valet efter Port-ID, som är en kombination av port priority och 
portnummer. Standardvärdet på priority är 128 och lägre portnummer har högre prioritet att bli root 
port [10, pp. 126-127].  

2.4.7 IEEE 802.1W RSTP 

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) är en IEEE-standard som bygger på IEEE 802.1D-standarden STP 
och är bakåtkompatibel med STP men har förbättrat konvergeringstiden vid topologiförändringar. 
RSTP har andra roller på portar som skiljer sig från STP som till exempel alternate, backup och 
definierar dem som discarding, learning eller forwarding [10, pp. 133]. 

Portrollerna i RSTP skiljer sig lite mellan STP, men både root, designated och disabled port är samma. 
En ny portroll är alternate som erbjuder en alternativ väg till root bridge och har ett discarding-läge. 
En alternate port blir en designated port om den tidigare designated-vägen inte längre fungerar. Den 
sista portrollen backup är ytterligare en port som finns på en switch som inte är root bridge och är en 
redundant länk som befinner sig i discarding-läge. RSTP har inte STPs nondesignated portar utan har 
istället alternate och backup som tillåter RSTP att ha en standby switch redo att ta över vid en 
topologiförändring. Alternate porten går direkt från discarding till forwarding om det sker något fel 
på designated porten för det segmentet [10, pp. 134-135]. 

De olika lägen som en port kan ha i RSTP skiljer sig även mot STP där listening och blocking har bytts 
ut mot discarding. I discarding-läget vidarebefordrar porten ingen datatrafik men skickar och tar 
emot BPDUs. I learning-läget accepteras trafik som fyller MAC-tabellen för att undvika flooding och 
det läget är aktivt vid förändringar. Forwarding-läget är endast aktivt under aktiva topologier, och likt 
STP är det inte aktivt under konvergeringstiden för en topologi [10, pp. 136]. 

2.4.8 First-Hop Redundancy Protocol 

I ett nätverk med krav på hög tillgänglighet så är multipla enheter som agerar gateway en lösning. 
Med First-Hop Redundancy Protocol (FHRP) uppnås både redundans och lastbalansering då två eller 
flera routrar och switchar kan agera som en logisk gateway. Nätverksenheterna skapar tillsammans 
en logisk gateway med virtuella IP- och MAC-adresser och om någon av enheterna skulle gå ner så 
tar den andra FHRP-konfigurerade enheten över inom några få sekunder. Den virtuella IP-adress som 
anges i FHRP-konfigurationen är den IP-adress som servrar och användare har som default gateway 
[10, pp. 248]. 

Hot Standby Router Protocol 

När frames skickas från en server eller användare till default gateway skickas först en ARP-förfrågan 
för att ta reda på vilken MAC-adress som associeras med IP-adressen till default gateway. ARP-svaret 
kommer att innehålla MAC-adressen på den virtuella nätverksenheten som agerar default gateway. 
Frames som skickas till den MAC-adressen som tillhör den virtuella routern blir då hanterat av en 
fysisk router som tillhör den virtuella router-gruppen. Hot Standby Router Protocol (HSRP) är ett 
protokoll som identifierar två eller flera routrar som ansvarar för frames som skickas till den virtuella 
IP- eller MAC-adressen. Det är HSRP-protokollet som avgör vilken router som ska vara aktiv i 
vidarebefordringen av datatrafik och när den rollen ska övertas av en router som är standby [10, pp. 
250]. 

Routrar som är aktiva och standby i en HSRP-grupp skickar hello-meddelanden till multicast-adressen 
224.0.0.2 i version 1 och 224.0.0.102 i version 2, och alla routrar i gruppen måste vara nåbara av 
varandra över lager två så att hello-meddelandena kan utbytas. I en HSRP-grupp är endast en virtuell 
router konfigurerad och den hanterar inga fysiska frames utan det hanteras av den aktiva routern i 
gruppen. Det finns bara en aktiv router per grupp och det är den som är ansvarig för 
vidarebefordring av datatrafik och att svara på ARP-förfrågningar till den virtuella routern. Den 
router som är standby lyssnar på hello-meddelanden och när den slutar att ta emot hello-
meddelanden från den aktiva routern, så tar den över rollen som aktiv. Det finns bara en standby-
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router per grupp och resterande routrar i gruppen befinner sig i initial-läge och är beredda att delta i 
ett val för rollen som den aktiva och standby om båda skulle fallera samtidigt [10, pp. 251-252]. 

De olika lägena som en router kan befinna sig i under HSRP är initial, listen, speak, standby eller 
active. Initial är det första läget som en router befinner sig i och detta läge fås genom en 
konfigurationsändring eller när ett interface går upp. Det är även ett läge som indikerar att HSRP inte 
körs och routrar som inte är aktiva eller standby innehar detta läge. Listen är det andra läget och då 
vet routern om den virtuella IP-adressen men är standby och lyssnar enbart på hello-meddelanden. I 
speak-läget skickar routern hello-meddelanden och deltar aktivt i valet att bli aktiv eller standby. I 
standby-läget är routern en kandidat för att bli nästa aktiva router och skickar periodiska hello-
meddelanden. I den sista aktiva rollen är routern ansvarig för att vidarebefordra datatrafik som är 
skickat till den virtuella adressen och den skickar periodiska hello-meddelanden. Varje router 
använder tre olika timrar, active- , standby- och hello-timer, och när en timer går ut så går routern 
över till nästa HSRP-läge. När två routrar deltar i en valprocess så är det priority som anger vilken 
router som ska bli aktiv och vid lika priority-värde så är det routern med högst IP-adress som blir vald 
[24][10, pp. 253]. 

Vid ett nätverk med STP mellan switchar är det viktigt att ange den aktiva routern är samma som för 
STP root bridge, annars kan en blockerad länk orsaka ett suboptimalt vägval. Med lager tre-switchar 
är det bäst att konfigurera samma switch att vara active i HSRP-gruppen och root bridge i STP [10, pp. 
255]. 

Lastbalansering 

Vid en topologi med två routrar och två olika VLAN så kommer en router by default bli aktiv och en 
standby för båda VLAN:en. För att effektivisera nätverket är det möjligt att konfigurera Multigroup 
HSRP (MHSRP) med olika grupper för olika VLAN. På detta sätt är det då möjligt att konfigurera att 
ena routern ska vara aktiv för ett VLAN och den andra routern aktiv för ett annat VLAN. Routrarna 
blir då både aktiv för ett VLAN och standby för det andra och vice versa. Med MHSRP är det då viktigt 
att ange samma root bridge pekar åt samma aktiva router för STP [10, pp. 263].  

2.4.9 Virtual PortChannel 

En virtual PortChannel (vPC) tillåter länkar som är fysisk kopplade mellan två olika enheter ur Cisco 
Nexus 7000- eller 5000-serien att upplevas som en enda PortChannel till en tredje enhet, se figur 6. 
Den tredje enheten kan vara en enhet i Cisco Nexus 2000-serien, en switch, en server eller någon 
annan nätverksenhet. En vPC erbjuder flera vägar över lager två mellan noder och lastbalansering där 
alternativa vägar finns [25]. 

  

(Figur 6 - Exempelbild Virtual PortChannel) [26, pp. 5] 

Mellan två vPC-peers som är konfigurerade i samma vPC-domän skapas en peer-keepalive-länk där 
heartbeats skickas till varandra för att meddela att enheten är vid liv. Mellan enheterna skapas även 
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en peer-länk som används för att synkronisera läget mellan vPC-peer-switcharna och över denna länk 
skickas främst kontrolltrafik. vPC member ports är interface som tillhör switcharna som deltar i vPC. 
En vPC-domän inkluderar båda vPC-peer-enheterna, peer keepalive-länken, peer-länken och alla 
PortChannels i vPC-domänen som är kopplade till den tredje enheten. Se figur 7 för översikt av 
komponenter i vPC. En av vPC-peer-switcharna kommer att ha rollen som primär och den andra har 
rollen som sekundär [25].  

 

(Figur 7 - vPC-komponenter) [26, pp. 8] 

Fördelar med vPC är att blockerade portar av STP uteblir och istället används all tillgänglig 
bandbredd. Omslagstiden vid länk- eller enhetsfel är snabb [26, pp. 5] och vCP erbjuder även hög 
tillgänglighet med dubbla aktiva default gateways för servrar. Designmässigt blir topologin simplare 
och robustare med en utökning på lager-två delen i nätverket. vPC använder alla portar som är 
tillgängliga på switchen och vid ett eventuellt länkfel så körs en hashad algoritm som kommer att 
vidarebefordra allt trafikflöde till de andra fungerade portarna. Varje vPC-peer kör sitt egna 
kontrollplan individuellt och vid något eventuellt fel påverkar inte det den andra peer-switchen [26, 
pp. 5-6]. 

2.4.10 Fysisk router 

Till skillnad från switchar som används för att skapa nätverk används routrar för att koppla samman 
nätverk. Routrar arbetar med lager tre-trafik vilket innebär att de gör routing-beslut baserat på IP-
adresser. Information kring IP-prefix och hur dessa nås sparas i hårdvaran. Det finns olika sätt för en 
router att lära sig vart lager tre-trafik ska skickas och det kan ske genom att antingen statiska routes 
anges manuellt eller så används dynamiska routingprotokoll som gör detta automatiskt. För att 
optimera trafikflöden överlåts routingen till hårdvaran vilket gör att router-processorn inte behöver 
arbeta varje gång paket ska routas [10, pp. 30-31]. 

Kommunikation mellan nätverk 

För att olika nätverk ska kunna kommunicera mellan varandra krävs det att en lager tre-enheter 
routar trafiken mellan nätverken och det finns olika sätt att gå tillväga för att uppnå detta. Enheter 
kan konfigureras manuellt med via vilka portar eller grannar som olika nätverk kan nås och denna 
manuella metod kallas statiska routes. Statiska routes fungerar bra skal mässigt i mindre nätverk som 
inte har några krav på förändringar i topologin. Vid större nätverk blir det däremot ohållbart att 
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konfigurera alla routes manuellt, dels för att det är tidskrävande men även för att det samtidigt blir 
en högre risk för felkonfigurationer. Ett alternativ som klarar större nätverk är dynamiska routing-
protokoll som håller koll på förändringar i nätverket automatiskt.  

2.4.11 OSPF 

Open Shortest Path First (OSPF) är ett link state-protokoll och en öppen standard. Protokollet arbetar 
med areor och de enheter som deltar i OSPF bygger upp en topologi på hur nätverket eller arean ser 
ut. Alla enheter i samma area vet hur arean ser ut och om en förändring inträffar, som till exempel 
kabelbrott, berättar enheterna det för varandra och tar reda på alternativa vägar trafiken kan färdas. 
OSPF bestämmer vilka routes som är bäst att använda med hjälp av ett mått kallad cost och denna 
cost baseras på bandbredden på alla länkar mellan source och destination [27, pp. 156 - 157]. 

 

 

(Figur 8 - Cost-exempel OSPF) [28] 

Om RTR4 skulle vilja nå 10.0.0.0/24-nätverket kommer trafiken färdas den väg som ger lägst 
sammanlagda kostnad, se figur 8. Om trafiken går via RTR4 - RTR2 - RTR1 blir kostnaden 30. Om 
trafiken skulle gå via RTR4 - RTR3 - RTR1 skulle istället kostnaden bli 40 och därför installeras den 
första routen in i routing-tabellen då den vägen anses vara bäst.  

OSPF operation 

För att OSPF ska kunna bygga upp en topologi över sina areor måste enheterna bilda grannskap med 
varandra. För att grannskap ska vara möjligt måste enheterna vara direktkopplade med varandra och 
vara på samma nätverk. För att veta hur grannarna mår skickas periodiska keepalives-meddelanden 
som också håller reda på om vissa routes fortfarande kan användas eller inte. När två enheter skickar 
keepalives till varandra bildar de grannskap och om de sedan att slutar få keepalives kommer 
grannen anses vara död efter en viss tid. När enheterna är grannar skickar de uppdateringar kring 
sina direktkopplade länkar, kostnad och status, kallat link-state advertisements (LSA). Dessa LSA 
skickas till alla enheter i arean så alla enheter kan bygga upp samma topologi. När alla enheter har 
alla LSA bygger de sin link-state database (LSDB) som har all information om nätverkstopologin. 
Sedan körs shortest path first-algoritmen som bygger upp ett SPF-träd där SPF-trädets bästa routes 
läggs in i routing-tabellen. [27, pp. 157 - 158] 

OSPF Struktur 

I mindre nätverk där antalet enheter och länkar är relativt få beräknas de bästa vägarna till alla 
destinationer relativt snabbt. I större nätverk kan däremot denna process bli komplex och SPF-
beräkningarna kan därför bli både resurs- och tidskrävande. Därför segmenteras nätverket i olika 
areor som minskar antalet LSAs som behöver behandlas av alla enheter. Detta minskar antalet 
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gånger SPF-algoritmen behöver köras vid förändring i nätverket. Genom att dela upp nätverket i 
areor kommer enheternas LSDB vara mindre än om alla enheter skulle tillhöra samma area. Enheter 
behöver inte köra om SPF-algoritmen varje gång en ny LSA mottags utan genom att använda 
summerade routes mellan areor kommer dessa LSA placeras direkt i routingtabellen [27, pp. 158 - 
159]. 

I OSPF finns det en area som kallas för backbone-area som all trafik måste passera för att ta sig 
vidare. I backbone-arean finns det generellt inte användare utan den arean är till för de enheter som 
skickar vidare trafik mellan andra areor. Alla andra areor är non-backbone som ska vara 
direktkopplade till backbone och det är i dessa non-backbone-areorna som användare generellt finns 
[27, pp. 158 - 159].  

2.4.12 BGP 

Border Gateway Protocol (BGP) är ett dynamiskt routingprotokoll som är designat för att vara 
skalbart och robust. Därför är det protokollet som används över internet och möjliggör 
kommunikation mellan autonoma system (AS). Till skillnad från OSPF som kollar på kostnaden för 
varje destination och gör routing-beslut därefter så baserar BGP sina routing-beslut efter olika 
attribut. Ett av de attributen kallas AS-path som beskriver vilka AS-nummer som trafiken måste 
passera för att komma till det specifika nätverket. [27, pp. 426]. 

 

 

(Figur 9 - BGP AS path) [29] 

Det AS med nummer 65444 annonserar ut sitt 20.2.2.0-nätverk till sin peer i AS 65333, se figur 9. För 
varje AS-nummer som denna annonsering passeras läggs det till i AS-path-attributet. Detta innebär 
att BGP-enheten i AS-nummer 65111 kommer se att trafik destinerat till 20.2.2.0-nätverket kommer 
att behöva passera igenom tre andra AS.  

I BGP finns det en BGP-tabell som innehåller alla BGP-routes som enheten har. Detta är en separat 
tabell från routing-tabellen som endast hanterar BGP-routes. Däremot kan BGP-routes hamna i 
routingtabellen där endast de bästa vägarna enligt BGP hamnar [27, pp. 430]. En route måste inte 
finnas i routing-tabellen för att BGP ska annonsera ut den utan BGP annonserar ut sin bästa route 
från BGP-tabellen.  

Trots att BGP är ett routing-protokoll som är designat för stora nätverk, som internet, har BGP 
implementerats i datacenter tack vare dess förmåga att skala upp. Genom att implementera olika AS-
nummer internt i datacenter kan de bästa vägarna lättare kontrolleras. Tack vare att BGP använder 
sig av olika attributet kommer alltid de bästa vägarna väljas, komplexare vägar kommer att ignoreras 
och nätverket kommer att vara loop-fritt [30, pp. 13]. 
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2.4.13 ASA Security Context 

Med security context på en Adaptive Security Appliance (ASA) är det möjligt att dela upp en fysisk 
brandvägg till flera virtuella brandväggar. Varje security context blir då en oberoende enhet med 
egna säkerhetsregler definierade. Med multiple security context upplevs det då som att ha flera 
fysiska brandväggar i nätverket. Det som stöds med multiple security context är routing, 
brandväggsregler, Intrusion Prevention System (IPS) och administrering, men det som dock inte stöds 
är VPN, QoS och dynamiska routingprotokoll. Vanligtvis används security context där en brandvägg 
vill dela upp flera olika segment, men undvika att använda flera fysiska enheter för detta. Alla logiska 
segment bakom brandväggen hålls helt separerade och skyddade mot varandra och utifrån [31]. 

3. Problemformulering 

Ateas tillvägagångssätt att implementera nätverk och nätverksutrustning är en tidskrävande process 
idag som behöver optimeras. Främst sker implementation manuellt med vissa egenskrivna script som 
används för att påskynda processen, trots detta kan en implementation i värsta fall ta upp till en 
vecka att genomföra. En möjlig lösning är en nätverksvirtualiserings-plattform, VMware NSX, som har 
möjligheter att automatisera och minska tidsåtgången vid implementation. Trots att VMware NSX är 
en möjlig lösning saknas det information kring vad som behövs för att plattformen ska fungera. Även 
i vilket omfång olika funktioner stöds och skillnaden i pris för en VMware NSX-lösning kontra Ateas 
nuvarande tillvägagångssätt. Målet med detta arbete är därför en utvärdering av VMware NSX 
jämfört med traditionella nätverk.  

Motivering till arbetet är främst att jämföra VMware NSX virtualiserade lösning kontra traditionell 
nätverkslösning för trafik mellan virtuella servrar i datacenter. Jämförelsen sker där Ateas 
nätverksmiljö i datacentret utvärderas och slutligen presenteras fördelar och nackdelar med att 
implementera en VMware NSX lösning, istället för den nuvarande fysiska strukturen. Alla de 
funktioner som tillkommer med VMware NSX lösning jämförs mot traditionell nätverkslösning där 
automatisering, säkerhet, felsökning och optimering av trafikflöde är mest fokus på. Alla eventuella 
resultat och konfidentiell information som kan skada eller på något sätta hämma Atea eller kunder 
till Atea, kommer att censureras av personal på Atea.   

4. Metod 

För att uppnå målen behöver beståndsdelar i VMware NSX undersökas för att få en överblick av hur 
VMware NSX arbetar. Därefter inhämtas information kring olika funktioner såsom edge-services, 
lastbalansering, säkerhet och automation och informationen kommer främst hämtas från VMware. 
Dessa funktioner kommer även testas i en laborationsmiljö där några av Ateas “standardkunder” 
kommer sättas upp i VMware NSX. De praktiska testerna är till för att ta reda på i vilket omfång 
funktionerna i NSX kan användas. Utöver tester av funktioner kommer systemkrav och kostnader för 
NSX att undersökas. All data som tas fram kring NSX kommer sedan att jämföras mot traditionella 
nätverkslösningar, främst för datacenter. 

4.1 Metoder i laborationsmiljön 

Tester av VMware NSX genomförs i laborationsmiljön med målet att utvärdera dess komplexitet och 
funktioner. Testmiljön består av en ESXi-host med virtualiserade maskiner och virtuella 
nätverksenheter, såsom brandväggar, routrar, switchar och servrar. Atea Sverige AB är ansvariga för 
tillgång till laborationsutrustning och testerna sker i Ravellos moln.  
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(Figur 10 - Topologi i laborationsmiljö)  

Topologin som används i laborationen simulerar två kunder och gemensamma resurser, se figur 10. 
Kundernas miljö består av en webbserver, lagringsserver och en klient vardera samt tillgång till 
gemensamma resurser som DNS-server och en DHCP-server, där samtliga servrar är virtualiserade. 
Kundernas servrar och klienter är kopplade till en virtuell switch som i sin tur är kopplad till en 
Distributed Logical Router. Distributed Logical Router är kopplade till edge-routrarna som ger 
åtkomst till gemensamma resurser och internet. En klient utanför kundmiljöerna och gemensamma 
resurserna simulerar internet och är kopplad på utsidan av edge-routern. Kunderna används för att 
testa vilka möjligheter för segmentering som finns och den gemensamma miljön används för att 
testa east-west-trafik. Hela topologin gör att komplexiteten kan undersökas med implementering och 
felsökning. 

5. Laboration och jämförelse 

Den laboration som utfördes och den teoretiska jämförelsen som kom fram efter bland annat 
litteraturstudien presenteras under följande punkter.  

5.1 Ravello Systems 

Ravello Systems är ett företag som tillhandahåller molnlösningar med hjälp av deras SDN-lösning 
HVX. HVX är en overlay-teknik som läggs över molnoperatörers nätverk. Problemet med molntjänster 
som Amazon Web Services (AWS) eller Microsoft Azure är att lager två-trafik filtreras i dessa miljöer, 
med få undantag som viss ARP-trafik och DHCP, och endast IP unicast-trafik tillåts. Detta innebär att 
viss funktionalitet försvinner hos dessa molnoperatörer som till exempel live-migrering av virtuella 
maskiner på grund av att det kräver att specifika ARP-meddelanden skickas till broadcast-adresser. 
Med hjälp av HVX inkapslas all lager två-trafik in i IP unicast-paket, vilket medför att trafiken inte 
filtreras bort. Det innebär att alla virtuella maskiner kopplas samman med hjälp av HVX och inte via 
molnoperatörens nätverk. Miljöerna i Ravello kör AWS i botten och använder HVX som överliggande 
teknik för att sammankoppla alla virtuella maskiner, se figur 11 [32]. 
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(Figur 11 - Översiktsbild hur virtualiseringen sker i olika steg) 

Laborationsmiljön i Ravello 

Atea konfigurerade en laborationsmiljö för tester av NSX och den placerades i Ravellos molntjänst. 
Det innebär att samtliga maskiner i laborationsmiljön är virtuella och alla virtuella maskiner som 
skapas i ESXi-enheterna blir dubbelt virtualiserade. Laborationsmiljön bestod av fyra ESXi:er, en 
Windows server 2012 som agerar domänkontrollant och en separat virtuell maskin för NSX-manager, 
se figur 12. Domänkontrollanten installerades med DNS-roll och IP-adresserna till de olika klustren 
och NSX-manager lades till i forward lookup zone samt reverse lookup zone. Detta är ett krav hos 
NSX-manager för att den ska kunna slå upp IP-adresserna för de olika enheterna. 

 

(Figur 12 - Laborationsmiljön i Ravello) 

I laborationsmiljön skapades tre olika kluster som separerar ESXi-enheterna beroende på typen av 
enheter som skapas i dem. Denna segregering av ESXi gör att vid eventuella problem för separata 
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ESXi eller kluster inte påverkar resterande kluster. Till exempel om management-klustren skulle 
tappa kontakt med resterande delar av nätverket så påverkas endast administrationstrafik och övrig 
trafik flödar oavsett om management-klustret är nere.  

ESXi-enheterna har två nätverkskort vardera som kopplas till två olika nätverk i Ravello, ett kopplat 
till 10.0.0.0/24 och ett annat till 10.0.1.0/24. NSX manager och domänkontrollanten har endast ett 
nätverkskort och är kopplade till 10.0.0.0/24, se figur 13.  

(Figur 13 - Översikt av anslutningar i Ravello) 

10.0.1.0/24-Nätverket är till för intern trafik mellan ESXi-enheterna och de virtuella maskinerna på 
dem, vilket syns ovan att det endast är ESXi-enheterna som är kopplade till detta nätverk. 
10.0.0.0/24-Nätverket är anslutningen mot internet för samtliga enheter. 

Laborationsmiljö - Virtuell 

De virtuella nätverken byggs upp för multitenancy som gör det möjligt för flera olika kundmiljöer att 
samexistera i nätverket. Topologin som används sker efter NSX-modellen som är flexibel och skalbar, 
se figur 14 [1, pp. 138]. 
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(Figur 14 - Topologiexempel för multitenancy) [33, pp. 34] 

Topologin separerar tenants från varandra och skapar en miljö som är skalbar. Varje tenant erhåller 
en egen edge som är kopplad till ett gemensamt segment till tjänsteleverantörens edge. På varje 
tenants edge används source-NAT ut till det gemensamma segmentet, vilket skapar möjlighet för 
överlappande IP-adresser mellan tenants. På en tenant segmenteras nätverket med hjälp av 
vSwitchar som delar upp nätverket i olika VXLAN och dessa vSwitchar kopplas till en Distributed 
Logical Router som delger information till dess edge. Med denna topologi blir det möjligt för 
tjänsteleverantörer att skala upp till 8 stycken edges, vilket ger upp till 80Gb/s (8*10Gb/s) i 
throughput. [34, pp. 60] 

5.2 Ateas lösning 

Atea Eskilstunas lösning idag mot deras datacenter är en traditionell-nätverkslösning med VLAN som 
segmenterar broadcast-domänerna, Spanning-tree som skyddar mot loopar, Virtual Port-Channel 
som ger möjlighet att använda alla länkar, FHRP som erbjuder redundanta gateways och 
brandväggar med security context för varje kund. De tekniker som Atea använder är de punkter som 
tas upp under punkt ”2.4 Traditionell nätverkslösning”. Se bilaga 1 för topologi över nätverksstruktur 
mot deras datacenter.  

5.3 Laboration i Ravello 

Laborationen skedde initialt i laborationsmiljön uppsatt i Ravello där NSX installerades på mgmt1-, 
mgmt2-, internal- och edge-klustren. Implementationen bestod av kontrollenheter som utplacerades 
i ett av mgmt-klustren, en webbserver som placerades i ett internal-klustret och edge-enheter 
konfigurerades och placerades i edge-klustret. Logiska routrar och switchar konfigurerades med IP-
adresser och tillhörande port-groups. Dessa komponenter tillsammans med funktioner som dynamisk 
routing, adressöversättning och brandväggsregler konfigurerades och testades. Den topologin som 
valdes är förberedd för att kunna skalas upp vid behov och följer även de andra kraven som fanns 
med tillgång till gemensamma resurser, se Bilaga 2. Närmare kommer en förklaring för varje 
implementation och konfiguration av enskild komponent. 

5.3.1 vSphere Distributed Switch 

En vSphere Distributed Switch skapades i VMware där alla virtuella maskiner kopplades mot så att 
konnektiviteten mellan enheterna fanns. Virtuella maskiner som skulle tillhöra olika logiska segment 
placerades i olika port-groups, som skapades på samma vSphere Distributed Switch.  
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5.3.2 Controller 

Tre stycken kontrollenheter installerades i ett kontrollkluster och samtliga placerades på mgmt2-
ESXi. En IP-pool konfigurerades för adress-tilldelning åt kontrollerna med spannet 10.0.0.20-
10.0.0.30/24 med tillhörande DNS 10.0.0.2 och gateway 10.0.0.1. För att bekräfta att 
kontrollenheterna har gått med i kontrollkluster finns det två olika tillvägagångssätt, antingen genom 
GUI eller genom CLI. I GUI står det connected under state-fliken och genom CLI ges kommandot show 
control-cluster status. Efter raden join status står det om kontrollenheten har gått med i klustret eller 
inte och indikeras med antingen join complete eller waiting to join cluster.  

5.3.3 VXLAN 

Innan VXLAN konfigureras krävs det att följande förutsättningar uppnås; alla hosts i klustret måste 
vara kopplade till en gemensam vSphere Distributed Switch, NSX-manager måste vara installerat och 
NSX-controller måste vara installerade. För de kluster som tillhör samma vSphere Distributed Switch 
måste VLAN ID vara samma för VXLAN Tunnel Endpoints och Network Interface Card-teaming (NIC).  

Under fliken host preparation konfigureras VXLAN för varje kluster och genom att konfigurera VXLAN 
på per host skapas en ny VM-kernel-port i klustret som en VXLAN Tunnel Endpoint. Där väljs vilken 
switch som ska användas för att koppla den nya VXLAN Tunnel Endpoint VM-kernel-porten till och 
vilket VLAN ID som ska användas. Vid VLAN ID 0 så används ingen VLAN-taggning utan all trafik 
skickas otaggat. MTU-storleken anges här och det är av vikt att ange den till det rekommenderade 
värdet av 1600 för att tillåta frames med den extra VXLAN-inkapslingen.  

Nästa steg är att välja VM-kernel-NIC IP-adressering som kan ske antingen genom DHCP eller genom 
en IP-pool. I VM-kernel-NIC-teaming Policy anges vilken metod som ska användas för att koppla ihop 
vmnics med de fysiska NICs. Valen av metoder som finns är fail over, static etherchannel, LACP 
(active/passive/enhanced) och load balance by source ID/ source MAC. Sist anges hur många VXLAN 
Tunnel Endpoints som ska skapas per host.  

Under VXLAN status står det enabled om konfigurationen blev lyckad och under fliken Logical 
Network Preparation är det möjligt att se varje hosts nya VM-kernel-interface med tillhörande IP-
adress tilldelat genom antingen DHCP eller vald IP-pool. I fliken segment-ID anges vilket VXLAN-ID 
som tillhörande VXLAN ska ges och kan ske genom en pool av segment-ID.  Bredvid fliken segment-ID 
finns fliken för transport zone där nya transport-zoner skapas. Där anges namn, beskrivning och vilket 
kontrollplansläge som ska användas. De lägen som går att välja mellan är multicast, unicast och 
hybrid. Sist anges vilket kluster som ska läggas till i den aktuella transport-zonen.  

I laborationen angavs VLAN 0 som VLAN ID, för att ingen taggad trafik krävdes i laborationsmiljön och 
adresstilldelningen skedde genom en IP-pool som konfigurerades med spannet 10.0.0.100-
10.0.0.120/24 med tillhörande DNS 10.0.0.2 och gateway 10.0.0.1. Vid skapandet av VXLAN skapas 
även ny distributed port group, som kan hittas under den vSphere Distributed Switch som klustret 
tillhör. Segment-ID valdes ur en pool med spannet 5001-6000 och en global transport-zon skapades 
där alla både edge-, internal- och mgmt-klustren lades till.  

5.3.4 Logical switches  

De förutsättningar som krävs innan logiska switchar kan skapas är att vSphere Distributed Switches 
måste vara konfigurerade, NSX-manager måste vara installerat, kontrollenheter måste vara 
utplacerade, host-kluster måste vara förberedda för NSX, VXLAN och segment ID-pool måste vara 
konfigurerade och en transport-zon måste vara skapad.  

För att skapa logiska switchar anges endast namn, beskrivning, vilket transport-zon den ska tillhöra 
och replikerings läge. De lägen som finns att välja på är multicast, unicast och hybrid. När unicast 
anges hanteras VXLAN-kontrollplan av kontrollklustret, när multicast anges hanteras multicast på det 
fysiska nätverket av VXLAN-kontrollplan och hybrid är en blandning av båda som optimerar unicast-
läget. En logisk switch är egentligen bara en distributed port group på en vSphere Distributed Switch 
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och när en logisk switch skapas så skapas även en distributed port group. Den portgruppen skapas på 
alla vSphere Distributed Switches som är en del av klustret som är kopplat till samma transport-zon. 
Efter att en logisk switch är skapad behöver virtuella maskiner kopplas till switchen och de virtuella 
maskiner som finns att välja på är de virtuella maskiner som befinner sig i samma kluster som 
vSphere Distributed Switch tillhör.  

I laborationen skapades olika switchar som kopplades till den globala transport-zonen. Det är 
switchar som kopplar samman Distributed Logical Router och de logiska segmenten i varje kundmiljö, 
till exempel en switch för lagringsservrarna och en switch för webbservrarna. En switch skapades 
även för att koppla samman Distributed Logical Router och edge-enheten, som en transit-switch. 
Varje kundmiljö får då två egna switchar som skiljer på server- och klientsegmenten och samtidigt 
kopplas till Distributed Logical Router.   

5.3.5 Distributed Logical Router 

De förutsättningar som krävs innan en Distributed Logical Router skapas är följande; ett 
kontrollkluster måste vara opererbart i miljön, en lokal segment-ID-pool måste vara skapad, en 
Distributed Logical Router kan inte vara kopplad till en logisk switch som existerar i olika transport-
zoner och portar på Distributed Logical Router ska inte tillhöra två olika distributed port groups med 
samma VLAN ID om de två nätverken tillhör samma vSphere Distributed Switch och delar hostar.  

Konfiguration av Distributed Logical Router sker under samma flik som edge-enheter, det vill säga 
under fliken NSX Edges, och här väljs det om en Edge Services Gateway eller en Logical (Distributed) 
Router ska implementeras och konfigureras. Ett namn väljs för Distributed Logical Router som 
kommer att synas under vCenter inventory och det är möjligt att lägga till både hostname, 
description och vilken tenant den tillhör. Hostname är det som kommer att synas i CLI och om inget 
hostname väljs skapas ett edge-ID automatiskt som tilldelas enheten.  

Två val får samtidigt göras, det är om Distributed Logical Router ska konfigureras med funktioner som 
edge appliance och high availability. Med edge appliance, som är standardvalet, tillkommer 
funktioner som dynamisk routing och brandvägg. High availability är inte standardvalet men är 
nödvändig om Distributed Logical Router planerar att ha dynamisk routing och varken edge appliance 
eller high availability är möjliga att lägga till i efterhand. Om edge appliance-funktionen väljs 
tillkommer ett val i ett senare skede i vilket kluster Distributed Logical Router ska placeras.  

Nästa konfigurationsval är inloggningsuppgifter, om SSH-åtkomst ska tillåtas och vilken nivå logging 
ska ske på. Lösenordet för Distributed Logical Router har ett krav på 12-255 tecken och måste 
innehålla minst en stor bokstav, minst två små bokstäver, minst ett nummer och minst ett 
specialtecken.  

Vid konfiguration av interface finns det två olika sorters interface som är speciella för Distributed 
Logical Router; internal och uplink. Internal-interface är för kopplingar till switchar som tillåter east-
west-trafik och uplink-interface är för north-south-trafik. Ett uplink-interface kan vara kopplat till en 
edge-enhet eller en distributed port group med VLAN ID som tillhandahåller en koppling direkt till en 
fysisk router och för att dynamisk routing ska vara möjligt krävs minst ett fungerade uplink-interface. 
Alla interface är möjliga att redigera i efterhand och även lägga till nya som ta bort befintliga. Vid 
konfiguration för default-gateway anges vilket interface som pekar dit, MTU-storleken och gateway-
IP.  

I laborationen konfigurerades en Distributed Logical Router utan edge appliance då den dynamiska 
routingen och brandväggsfunktionerna testades på edge-enheten istället. Distributed Logical Router 
placerades i edge-klustret och konfigurerades med ett uplink-interface samt tre internal-interface. 
Uplink konfigurerades med 20.0.3.2/24 mot edge-enheten, internal konfigurerades med 10.0.3.1/25 
mot serverdelen, 10.0.3.129/25 mot klientdelen och 50.0.1.2/24 mot dem delade resurserna.  
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5.3.6 Edge 

De enda som krävs för att placera ut en edge-enhet är att det ska finnas tillräckligt med utrymme och 
minne på den disk som den placeras på. Proceduren för att konfigurera en edge-enhet är densamma 
som för att konfigurera en Distributed Logical Router, med vissa undantag. Edge-appliance-
funktionen måste väljas för att kunna utnyttja DHCP, VPN, lastbalansering, dynamisk routing, 
brandväggsfunktioner och adressöversättningar. Storleken på edge-enheten finns att välja på 
compact, large, X-large och quad-large, där det i stigande ordning ger edge-enheten mer CPU, minne 
och diskstorlek. Innan edge-enheten placeras måste default-brandväggsinställningar konfigureras 
och det är om default-policyn ska neka eller tillåta samt om loggning ska ske eller inte.  

I laborationen konfigurerades en edge-enhet per kundmiljö för att kunna göra adressöversättningar 
och på så sätt ha överlappande IP-adresser i flera kundmiljöer. Edge-enheten kopplades ihop med ett 
internal-interface mot Distributed Logical Router och ett uplink-interface mot en annan edge som 
leder ut ur nätverket. Mellan varje Distributed Logical Router och edge samt mellan edge och edge 
finns logiska switchar utplacerade som kopplar ihop enheterna, se figur 15 för exempel. ESG är en 
förkortning för Edge Services Gateway. 

 

(Figur 15 - Exempelbild för topologi med Distributed Logical Router, Edge och logiska switchar) [35] 
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Brandväggsregler konfigurerades på edge-enheten som tillät ICMP-meddelanden från en testmaskin 
på 10.0.0.103/24-adressen, OSPF-meddelanden, trafik till och från webbservrarna och slutligen en 
regel som nekade allt annat. Detta för att tillåta dynamisk routing att fungera och även verifiera att 
brandväggen blockerar till exempel ICMP från någon annan källa än 10.0.0.103. 
Adressöversättningen konfigurerades på varje kunds edge som översatte 10.0.3.0/24 till respektive 
edges IP-adress på dess uplink-interface och för till exempel kund A’s interna nät blev 
adressöversättningen till 30.0.0.2/24.   

5.3.7 Routing 

De möjligheter som finns för routing är statiska routes och dynamiska routingprotokoll, som OSPF 
och BGP. Med tanke på storleken på laborationsmiljön med två kundmiljöer, en gemensam miljö och 
fyra servrar totalt räcker det med implementation av statiska routes. Däremot skulle denna 
laborationsmiljö kunna replikera en kundmiljö och på så sätt enkelt lägga till nya miljöer åt andra 
kunder. Vid expansion av kunder skulle det inte bli hållbart med enbart statiska routes, så OSPF 
konfigurerades för att utan problem kunna skala upp miljön vid behov.  

Den begränsning som finns i NSX med OSPF är att endast två olika sorters areor är möjliga att 
implementera, normal-area och Not So Stubby Area (NSSA). Konfigurationen av OSPF sker på en edge 
eller en Distributed Logical Router under fliken routing där det samtidigt får göras val om enheten ska 
skicka ut en default-route. Router-ID kan ställas in manuellt men om det inte görs så väljs den högsta 
IP-adressen på ett aktivt interface. Två areor finns förinställda, area 0 som är backbone-area och area 
51 som är av typen NSSA. Vid konfiguration av en ny area väljs area ID, vilken typ (normal/NSSA) och 
om autentisering ska ske. Under fliken ”New Area to Interface Mapping” kopplas interface mot areor, 
där förkonfigurerade uplink- och internal-interface finns att välja på. De associeras med en area och 
konfigureras med hello- och dead-timers samt priority och cost.  

Konfiguration för distribuering av routes sker under en egen flik, fri från något specifikt protokoll och 
där konfigureras olika inställningar för distribuering av routes, både från BGP, OSPF och statiska 
routes. Det är möjligt för en enhet att distribuera routes från alla dynamiska protokoll, statiska routes 
och från alla nät som är direktkopplade till enheten och konfigureras under en och samma flik.   

I laborationen konfigurerades edge-enheterna med OSPF för att kunna tala med varandra och 
kundmiljöns edge-enhet erbjöd en default-route genom default information originate till Distributed 
Logical Router. Backbone-area konfigurerades mellan edge-enheterna, med default-värden på hello- 
och dead-timers på 10 och 40. En NSSA-area konfigurerades mellan edge-enheterna och Distributed 
Logical Router med area nummer 51. Kundens edge-enhets uplink-interface tilldelades area 0 och 
dess interface mot Distributed Logical Router tilldelades area 51. Kundens Distributed Logical Router 
konfigurerades enbart med dess uplink-interface i area 51 och mottog en default-route ut ur 
nätverket. Alla enheter fick sina Router ID automatiskt tilldelade genom högsta aktiva IP-adress.  

En webb-server implementerades i kundmiljön som bestod av en Linux Ubuntu-maskin med Apache 
installerat och placerades i internal-klustret. Med hjälp av datatrafik till webb-servern testades 
brandväggsregler, adressöversättning och dynamisk routing.  

5.4 Automation i NSX 

Eftersom NSX-manager integrerar med vCenter så används vCenters GUI för att konfigurera NSX och 
dess komponenter. Detta centraliserar konfiguration och implementation, men dock finns den 
mänskliga faktorn kvar. Allt som är möjligt att konfigurera och implementera grafiskt kan även göras 
via API:s, vilket innebär att det kan automatiseras genom script. Däremot finns det tillägg, som till 
exempel vRealize Orchestrator och PowerNSX, som kan användas för att automatisera konfiguration 
och implementation av NSX.  
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vRealize Orchestrator 

vRealize Orchestrator är ett tillägg som ingår i vCenter och är kostnadsfri om en vCenter-licens erhålls 
[36]. vRealize Orchestrator är en skript-miljö med vissa färdigbyggda funktioner och arbetsflöden 
som kan användas för att till exempel skapa nätverksmiljöer. Alla arbetsflöden programmeras i Java-
script som har vissa input-krav och ger ett visst output. Arbetsflöden kan sedan kombineras i ett 
schema som gör det möjligt att ta output från ett flöde som input till ett annat och detta gör det 
möjligt att automatisera större delar av implementation i NSX. Idéen med vRealize Orchestrator är 
att använda API:s och utföra samma operationer som görs via ett GUI fast med hjälp av script istället 
[37][38]. 

PowerNSX 

PowerCLI är ett PowerShell-gränssnitt som utvecklats för att administrera VMware vSphere-
komponenter. Det gör det möjligt att hantera vSphere-komponenter med hjälp av PowerShell-skript 
men däremot saknar PowerCLI funktionalitet mot NSX. PowerNSX är en open-source PowerShell-
modul som kommunicerar med NSX API, dock är detta verktyg endast i ett experimentellt stadie [39]. 

vMotion 

vMotion är en del av vSphere som gör det möjligt att migrera VMs mellan ESXi och mellan 
datacenter. vMotion kan därför användas för att automatiskt optimera resurser, utföra underhållning 
av hårdvara utan någon down-time och proaktivt flytta virtuella maskiner från felande hypervisors. 

När en VM migreras skickas all information som identifierar och definierar den virtuella maskinen. 
Beroende på om destinationen har en annan lagringsplats än den dåvarande hypervisorn skickas den 
virtuella maskinens virtuella hårddisk över också. State information som definierar den virtuella 
maskinen inkluderar överförningsdata och bitar som finns i minnet och all data som kopplar samman 
den virtuella maskinens hårdvara. Överföringen av VMs sker i tre steg, först skickas en förfrågan till 
vCenter som verifierar att den virtuella maskinen är stabil, sedan kopieras state information till 
destinations-hypervisorn. Den virtuella maskinen återupptar sedan sina aktiviteter på den nya 
hypervisorn [40]. 

Det vMotion möjliggör för NSX är att alla nätverksenheter som skapas inte blir låsta där de skapas, 
utan de kan migreras runt som virtuella maskiner. Detta innebär att så länge det finns back-up på 
enheterna finns det alltid möjlighet att starta upp dem i andra hypervisors. Detta simplifierar disaster 
recovery och ser till att det finns hög tillgänglighet [40]. 

5.5 Teoretisk jämförelse 

Denna del tar upp en teoretisk jämförelse mellan de funktioner och tjänster som finns i NSX kontra 
det som motsvaras i en traditionell nätverkslösning. Det som jämförs är komponenter och funktioner 
under avsnitt ”2.3 NSX-komponenter och funktioner” mot dess traditionella motsvarighet under 
avsnitt ”2.4 Traditionell nätverkslösning”.  

5.5.1 Routing 

Routrar i NSX arbetar ungefär på samma sätt som en router gör i ett traditionellt nätverk, förutom att 
ingen dynamisk router-peering sker för Distributed Logical Router med andra enheter. Den peeringen 
sköter Control-VM med edge-enheterna över antingen OSPF eller BGP och skickar sedan 
uppdateringar till kontrollklustret som vidarebefordrar information till Distributed Logical Router om 
trafikflöden, likt en SDN-lösning. Genom distribuerad-routing i NSX slipper trafiken gå ut ur 
datacentret för att routas i en fysisk router och på så sätt optimeras east-west-trafik. Edge-enheten 
blir inte lika belastad utan behöver bara sköta centralized-routing, som i ett traditionellt datacenter 
hade behövt routa både east-west- och north-south-trafik.  

Lastbalansering på edge-enheten arbetar tillsammans med adressöversättning och routing för att 
fördela arbetsbelastning över ett flertal servrar. Det har stöd för health-checks på servrar, inspektion 
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genom content-inspection och URL-blocking och -rewrite. Detta medför säkerhetsåtgärder som inte 
belastar en server som redan är under hög belastning eller vidarebefordring av skadliga paket. Vid en 
traditionell nätverkslösning sköts lastbalanseringen genom antingen FHRP-protokoll, EtherChannels 
eller routingprotokoll som har stöd för det. Inspektion av innehåll i paket kan skötas av en brandvägg 
som har stöd för IPS/IDS, till exempel ASA med security-contexts.  

ECMP fungerar likadant på edge-enheterna i NSX som i traditionell nätverkslösning. HA i NSX uppnås 
med FHRP-protokoll i traditionell nätverkslösning, med aktiva och passiva gateways.  

5.5.2 Switching 

Logiska switchar i NSX möjliggör kommunikation över lager två mellan virtuella maskiner i ett 
datacenter utan att behöva lämna det fysiskt. Dessa logiska switchar optimerar east-west-trafik 
eftersom de tillhör samma VXLAN och hairpinning-flöde undviks. Jämfört mot en traditionell lösning 
blir det inte samma problem med omslagstider eller outnyttjade blockerande länkar som kan 
medföras med STP. I en traditionell lösning med RSTP kan omslagstiden med standardinställningar 
vara; 3 missade BPDU:er på 2 sekunder var och en learning-tid på 15 sekunder, det vill säga 21 
sekunder totalt vid en topologiförändring. Omslagstiderna är konfigurerbara, men ju lägre omslagstid 
i nätverket desto mer kontrolltrafik skickas.  

Med det stora antalet nummer av VXLAN som segmenterar upp broadcast-domäner blir inte heller 
det tidigare limiterade antalet VLAN på 4096 stycken någon begränsning. VXLAN bidrar även med 
möjligheten att kunna sträcka ut lager två-domäner över flera datacenter och är helt oberoende av 
den underliggande nätverksstrukturen. Det som krävs av den underliggande nätverksstrukturen är 
att MTU-storleken på de interface som paketen ska skickas tillåter jumbo-frames. För att möjliggöra 
kommunikation med VXLAN över infrastruktur som inte administratören själv administrerar kan en 
VPN-tunnel implementeras mellan de datacenter som VXLAN:et ska färdas mellan. Med VXLAN 
tillkommer även möjligheten att ha överlappande MAC-adresser som annars skulle vara omöjligt i en 
traditionell nätverkslösning.  

5.5.3 Säkerhet 

Varje virtuell maskin i NSX har en egen brandvägg och implementeras per nätverkskort. I en 
traditionell nätverkslösning har det tidigare varit sårbart för ett datacenter om en attack lyckats ta sig 
förbi en brandvägg då det enkelt kan ta sig vidare runt i datacentret till andra virtuella maskiner. Med 
en brandvägg för varje virtuell maskins nätverkskort är detta inte längre lika enkelt, utan varje virtuell 
maskin blir skyddade var för sig och är oberoende av eventuella topologiförändringar. Brandväggarna 
är kompatibla med tredjepartsenheter och kan då implementeras med Next-Generation-Firewall-
funktioner (NGFW).  

Edge-enheterna har stöd för både Site-to-Site-(IPsec) och Remote Access-VPN (SSL) för användare 
som vill koppla upp sig direkt mot datacentret eller om två datacenter ska vara uppkopplade mot 
varandra. Med NSX sköts all administrering av både brandväggar och VPN från ett och samma ställe, 
vilket det vanligtvis inte är möjligt i traditionell nätverkslösning med brandväggar från olika 
leverantörer.  

5.5.4 Management 

NSX-plattformen erbjuder en samlad plats för administration av nätverkskomponenter i nätverket. 
Det reducerar eventuella konfigurationsmissar som annars måste ske på varje enhet lokalt och 
samlas istället på en och samma plats för att därefter skicka ut en bulk av konfiguration. Jämfört med 
traditionell nätverkslösning är detta en process som sparar tid, eftersom varje enhet inte behöver 
besökas vid en förändring.  

Med adressöversättning vid edge-enheter för ett lokalt segment är det möjligt att ha överlappande 
IP-adresser för olika tenants i en multitenants miljö. Det sparar på adressrymden som tidigare har 
varit ett problem för IPv4-användare och förutom IPv4 stöds även IPv6 i NSX.  
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Automation är möjligt genom antingen skript eller tilläggstjänster som till exempel vRealize 
Orchestrator. Med hjälp av dessa två alternativen kan implementation av kundmiljöer ske på ett 
snabbt och enkelt sätt, jämfört med att manuellt installera en ny server och konfigurera 
nätverksenheter för tillgång till en ny kundmiljö. Efter intervju med Henrik Carlsson på Atea 
Eskilstuna, se bilaga 4, framkommer det att i princip ingen automation sker vid implementation idag 
och att den manuella implementationen tar lång tid och riskerar fel vid införandet. Dessa fel som 
orsakas av den mänskliga faktorn genererar i sin tur efterkommande felsökningar som elimineras vid 
en automatiserad lösning. Henrik säger att eftersom många olika personer deltar i konfiguration av 
enheter idag så sker det på olika sätt och ingen enhetlig konfiguration eller dokumentation existerar. 
Med en automatiserad lösning genom vRealize Orchestrator i NSX skulle många av dessa 
administrativa problem elimineras som uppkommer i en traditionell nätverkslösning.  

5.5.5 Krav och kostnader 

Nedan följer kraven och kostnader för traditionella nätverkslösningar och en lösning med NSX.  

NSX 

Vid installation av en fullständig NSX-miljö har hänsyn tagits till att implementera tre stycken virtuella 
maskiner per kund, som en standardmall för ett exempel. Dessa virtuella maskiner har hårdvarukrav 
på minne, diskutrymme och vCPU, se bilaga 7 för specifikationer. Storleken på kundmiljöerna utgicks 
efter specifikation av Atea Eskilstunas laborationstopologi. Hårdvaruspecifikationerna på 
standardmallen baserades på arkitekturdesigns förslag från VMware [17, pp. 45] men även efter 
samtal med Pär Vestin på Atea Eskilstuna.  

NSX är oberoende av den underliggande nätverksstrukturen som routrar, switchar och brandväggar. 
Däremot har NSX krav på hårdvara såsom minne, diskutrymme och vCPU2 på de hypervisors som NSX 
är installerat på. De management-enheter som krävs för en NSX-miljö är NSX-manager, vCenter och 
kontrollenheter. En kontrollenhet har lägst krav på hårdvara, NSX-manager har lite större krav och 
vCenter har högst krav, se bilaga 8 för specifikationer. Det finns även krav på edge-enheter och 
storleken på dessa är möjlig att skala efter behov. Det finns fyra olika storlekar; Compact, Large, 
Quad och X-large. Dessa storlekar har hårdvarukrav som ökar efter storlek, se bilaga 9 för 
specifikationer.  

Både för traditionella datacenter och datacenter med NSX finns det olika licenskostnader och 
hårdvarukostnader. Kostnaderna för datacenter skiljer sig beroende på funktionaliteter och storlek. 
De krav som tas i hänsyn till är minne, vCPU och lagring. Rekommendation från Pär Vestin och Dell 
[41, pp. 9] var att använda en mall där varje fysisk processorkärna hanterar fem vCPUs, men detta 
kan skilja sig mellan olika implementationer. I figur 16 finns beräkning på kraven för implementation 
av 100 kundmiljöer med samma uppsättning som i laborationen, se bilaga 2 för topologi av 
kundmiljöer.  

Edge-kluster vCPUs RAM (GB) Storage (GB) 

Summa 116 58 54 

(Figur 16 – Krav edge-kluster)  

Kraven i figur 16 baseras på 100 kompakta edge-enheter, en per kund, och 8 stycken quad-edge-
enheter. Detta medför att två bladservrar behövs för redundans och det möjliggör även utrymme för 

                                                      

2 En vCPU är en virtuell processor som används av virtuella maskiner. När en eller flera vCPU:er 
allokeras till virtuella enheter tilldelas de tidsluckor på den fysiska processorn och större antal 
vCPU:er betyder mer processortid för den virtuella enheten. [42] 
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framtida uppskalningar. Två bladservrar tillsammans med ett serverchassi ger en kostnad på 223 756 
kr, se bilaga 10 och bilaga 11. 

Management-kluster vCPUs RAM (GB) Storage (GB) 

Summa 20 40 270 

(Figur 17 – Krav management-kluster) 

Kraven i figur 17 baseras på tre kontrollenheter, en NSX-manager och en vCenter server. Enligt dessa 
krav kommer två bladservrar behövas för att uppnå krav på redundans och funktionalitet. Det krävs 
ett serverchassi och två bladservrar för management-klustret, vilket ger en kostnad på 223 756 kr, se 
bilaga 10 och bilaga 11. 

Data-kluster vCPUs RAM (GB) Storage (GB) 

Summa 600 1 200 18 000 

(Figur 18 – Krav data-kluster)  

Kraven i figur 18 baseras på alla virtuella maskiner som agerar servrar eller klienter. Data-klustren har 
baserats på en mall för standard VM, se bilaga 7. 600 stycken vCPU:er kan uppnås med fem 
bladservrar, 1 200 GB RAM kan uppnås med 19 bladservrar och 18 000 GB lagring kan uppnås med 30 
bladservrar. Detta exempel tar inte hänsyn till dedikerad lagring som skulle kunna sänka 
kostnaderna. Priset för 32 bladservrar tillsammans med två serverchassin, varje serverchassi kan 
hålla i 16 bladservrar, ger en kostnad på 1 013 756 kr, se bilaga 10 och bilaga 11.  

Alla kostnader och hårdvara som används som exempel för kalkylerna har tillhandahållits av Atea. 
Däremot kan kostnader och krav variera beroende på implementation. Oavsett om NSX är 
implementerat eller inte i ett datacenter behövs den underliggande infrastrukturen för att 
vidarebefordra trafik. Därför skiljer sig kraven mer på serverhårdvara och licenser än på den 
underliggande nätverksstrukturen. Den underliggande infrastrukturen kostar 2 289 560 kr, se bilaga 1 
och 6 för grundläggande nätverksenheter. 

Kraven på servrar handlar främst om antalet kunder och hur hög tillgänglighet som krävs. Placeringen 
av serverhårdvaran designas därför enligt olika kluster som i laborationsmiljön, se figur 12. Varje 
kluster definierar vilka virtuella enheter som implementeras i respektive hypervisor. Varje kluster 
kräver minst två servrar för redundans och klustren separeras i olika serverchassin.  

Slutgiltiga priset för serverhårdvaran blir 223 756 (edge-kluster) + 223 756 (management-kluster) + 
1 013 756 (data-kluster) = 1 461 268 kr. Utöver dessa kostnader tillkommer licenskostnader för 
vSphere, NSX och vCenter server. vSphere- och NSX-licenser beräknas per CPU och vCenter per 
instans. 36 serverblad innebär 72 stycken CPU:er vilket innebär 72 stycken NSX- och vSphere-
licenser, det i sin tur kräver minst en vCenter server-licens. 

Inköpspriset för dessa licenser blir då 72*42 132 (vSphere 6 - Enterprise+) + 72*66 975 (NSX 
Enterprise) + 59 402 (vCenter server) = 7 915 106 kr. Utöver inköpspriset tillkommer det en 
årskostnad för varje licens, denna kostnad blir 72*9 541 (vSphere 6 support/subscription) + 
72*15 185 (NSX support/subscription) + 13 014 (vCenter support/subscription) = 1 793 286 kr, se 
bilaga 5 för samtliga licenskostnader. 

I figur 19 finns samtliga kostnader för en NSX-implementation med 100 kundmiljöer. 
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Produkt Sammanlagt Pris (kr) 

Licenser, engångskostnad (vSphere, NSX, 
vCenter) 

7 915 106 

Licenser, årskostnad(vSphere, NSX, vCenter) 1 793 286 

Serverhårdvara (Management, Edge, Data) 1 461 268 

Underliggande nätverkstruktur 2 289 560 

Summa, årskostnad 1 723 286 

Summa, engångskostnad 11 665 934 

(Figur 19 – Kostnader NSX med 100 kundmiljöer) 

Traditionell nätverkslösning 

Den traditionella lösningen kör utan NSX men använder sig fortfarande av virtualisering av klienter 
och servrar, på grund av att inga virtuella nätverksenheter implementeras behövs inte samma 
uppsättning av kluster. Därför implementeras endast de virtuella servrarna för varje kundmiljö i alla 
hypervisors. Kraven på servrarna är därför endast samma krav som för data-klustren. Detta innebär 
samma kostnad för serverhårdvaran som för data-klustren i NSX. Eftersom det är 32 bladservrar med 
två CPU:er var kommer det krävas 64 stycken vSphere-licenser samt en vCenter-licens, se figur 20 för 
sammanlagt pris. 

Produkt Sammanlagt Pris (kr) 

Underliggande nätverksstruktur 2 289 560 

Serverhårdvara 1 013 756 

Licenser, engångskostnad (vSphere, vCenter) 2 755 850 

Licenser, årskostnad (vSphere, vCenter) 623 638 

  

Summa, årskostnad 623 638 

Summa, engångskostnad 6 059 166 

(Figur 20 – Pris traditionell nätverkslösning) 

6. Resultat 

Laborationsresultat av det som implementerades, analys av orsak till det givna resultatet och en 
sammanställning av den teoretiska jämförelsen presenteras under följande punkter. 

6.1 Laboration i Ravello 

De tekniker som implementerades under laborationen i Ravello kunde testas och verifieras 
tillsammans. Kontrollenheterna, logiska switchar, Distributed Logical Router och edge-enheterna som 
implementerades fungerade till en början väl och funktioner som brandväggsregler, adresstilldelning 
och adressöversättning testades tillsammans med en installerad webbserver. Eftersom denna 
laborationsmiljö var virtualiserad i tre steg med Amazon Web Services i grunden, Ravello Systems 
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ovanpå och VMware NSX överst så var laborationsmiljön beroende av vad som hände i de 
underliggande lagren. Under laborationen upplevdes det att desto flera komponenter som 
installerades i NSX, desto ostabilare blev miljön. Cloud-errors blev registrerade i Ravello och ESXi:er 
fryste fast, varpå miljön i NSX blev otillgänglig. På grund av dessa cloud-errors var det inte längre 
möjligt att implementera flera komponenter än vad som gjordes under laborationen. Möjligheter att 
utöka minne och processorkraft till ESXi:er i Ravello fanns och gjordes, men även med maximalt 
uppskruvade ESXi:er uppstod samma problem.  

6.1.1 Cloud-error i Ravello  

G. Wang och T.S Eugene Ng’s vetenskapliga studie om mätningar av nätverksprestanda i Amazons 
molntjänst Elastic Cloud Computing (EC2) som påverkas av virtualisering har legat som grund på 
antaganden varför den virtualiserade laborationsmiljön i Ravello medfört problem. Deras 
undersökning bygger på mätningar i process-delning, paketförseningar, TCP/UDP genomströmning 
och paketförluster för små instanser på virtuella maskiner i Amazon EC2. Deras resultat är att 
virtuella maskiner med små instanser enbart får 40-50% del av processorn. Den låga tilldelningen av 
processorkraft kan orsaka ostabil TCP/UDP-genomströmning och varierar mellan 0-1 Gb/s över en 
tiondels millisekund. De observerar onormalt långa förseningar på paket för ett data-centers nätverk 
som inte är särskilt belastat och de förmodar att det beror på långa kötider i drivrutins-domänerna 
på de virtuella maskinerna [43, pp.1 ]. Deras slutsats är att orsaken i det ostabila nätverket i Amazon 
EC2 beror på virtualiseringen och processor-delningen på server-hosts [43, pp. 9]. 

Laborationsmiljön i Ravello var ostabil och genererade krascher av ESXi:erna på oregelbunden basis. 
Efter mailkonversation med support på Ravello uppdagades det att maximalt två virtuella maskiner 
rekommenderades att installeras per ESXi, se bilaga 3. Under den tiden var tre virtuella maskiner 
installerade på mgmt2-ESXi:n och två virtuella maskiner på edge-ESXi:n samt en virtuell maskin på 
mgmt1-ESXi:n och en på internal-ESXi:n. Krascherna kan bero på processer som får time out i 
ESXi:erna genom paketförseningar eller att paket inte genereras i tid genom för låg processorkraft 
tilldelade till sig. I mailkonversationen meddelade Andrey Grimberg, Ravello Systems support, att om 
antalet virtuella maskiner per ESXi överstigs blir disken full och ESXi:n fryser. Analyser kan göras att 
G. Wang och T.S Eugene Ng’s vetenskapliga studie från 2010 fortfarande kan ligga till grund av orsak 
till problemen med processer som får time out, men även genom mailkonversationen med Ravello 
Systems-supporten att det låga antal virtuella maskiner som rekommenderas att installeras per ESXi 
uppnås och till slut fryser.  

6.2 Teoretisk jämförelse 

En teoretisk jämförelse har gjorts mellan traditionell nätverkslösning och en virtualiserad 
nätverkslösning med plattformen VMware NSX. Information har samlats kring de tekniker som 
används i de båda lösningarna och sedan jämförts mot varandra, i syftet för att hitta en lösning som 
är effektivast för datatrafiken i ett datacenter. Följande är utvärderingar kring dessa: 

6.2.1 Traditionell nätverkslösning 

Traditionella nätverk har visat på att de inte är optimerade för moderna datacenter där mycket east-
west-trafik flödar. Hairpinning är ett problem som uppstår i traditionella datacenter vilket slösar på 
tillgängliga resurser som kan utnyttjas av de applikationer som behöver det. Traditionella datacenter 
skyddas främst av brandväggar, IDS/IPS och andra säkerhetsplattformar som är effektiva mot hot 
utifrån datacentret. Däremot är de oftast inte implementerade för att analysera east-west-trafik.  

Något att sträva efter är mikrosegmentering och i traditionella datacenter uppnås detta genom 
brandväggsregler och access-listor. Dessa access-listor växer i takt med att nya svagheter upptäcks 
och antalet enheter i datacentret ökar, vilket i längden inte blir hanterbart. För större datacenter 
finns det begränsningar med antalet VLAN, eftersom beroende på implementation kan datacentret 
använda hela spannet av antalet VLAN. I traditionella datacenter finns det problem med outnyttjad 
bandbredd som beror på behovet av STP, detta eftersom länkar blockeras för att undvika loopar. 



33 

 

I traditionella datacenter existerar flertalet konfigurationspunkter när nya applikationer eller virtuella 
kundmiljöer implementeras. Till exempel behöver VLAN, brandväggsregler, routing och servrar 
implementeras. Detta distribuerar ut administrationsplanet vilket gör miljön mer komplex och 
svårhanterlig. 

Med en traditionell nätverkslösning blir de fasta kostnaderna 632 638 kr per år och en 
engångskostnad på 6 059 166 kr, se figur 20. 

6.2.2 NSX 

Med att använda den överliggande plattformen NSX i datacenter optimeras alla nätverksresurser i 
den underliggande hårdvaran. Samtidigt optimeras trafikflödet eftersom alla routing och switching 
beslut tas direkt i VM-kernel. Det hairpinning-flödet som tidigare existerade med east-west-trafik är 
inte längre nödvändigt.  

Brandväggar implementeras per virtuell maskins nätverkskort och dess beslut tas också direkt i VM-
kernel, vilket mikro-segmenterar nätverket och ökar säkerheten mot hot både från utomstående 
north-south-trafik men även east-west-trafik som genereras inom datacentret. Tillsammans med 
tredjeparts-enheter från olika leverantörer erbjuds skydd på virtuella maskiner med NGFW-
funktionalitet. 

Inga loopskyddande protokoll som STP krävs vilket öppnar upp all tillgänglig bandbredd och 
eventuella omslagstider försvinner. Logiska switchar kan sträcka ut sig över flera datacenter med 
hjälp av VXLAN och ingen hänsyn behöver tas med eventuella portkonfigurationer vid en flytt av 
switch. Vid ny implementation eller migrering behöver inte heller någon IP-adress bytas eftersom det 
är möjligt med överlappande IP-adresser. Begränsningen på antalet VLAN (4096) är inte längre något 
bekymmer eftersom VXLAN erbjuder över 16 000 000 olika VXLAN att segmentera upp nätverket på.  

En samlad konfigurationsplats förenklar administrering och det är möjligt att konfigurera flera 
enheter samtidigt. Detta reducerar mänskliga konfigurationsmissar som ofta förekommer vid större 
konfigurationer på flera enheter, se Henriks kommentar om konfigurationsmissar vid manuell 
implementation i bilaga 4. NSX tillsammans med andra tilläggsprogram, som till exempel vRealize 
Orchestra, erbjuder automatiserade lösningar som förenklar implementation ytterligare. Med en 
samlad konfigurationsplats och tidsvinster med den förenklade konfigurationen vid implementation 
är det möjligt att effektivt skala upp miljön efter behov. En hel nätverksmiljö med logiska switchar, 
routrar och brandväggar i NSX kan implementeras på lika lång tid som det tar att installera en virtuell 
maskin. 

NSX har inga krav på specifik underliggande nätverksstruktur utan är helt oberoende vilket bland 
annat förenklar integration med andra miljöer, både moln som fysiska. Ingen uppdatering av 
hårdvaran krävs vilket sparar in kostnader och uppgradering krävs endast vid eventuella driftproblem 
orsakade av hårdvarans livslängd. Det kräver ingen specifik fysisk topologi utan allt kopplas logiskt, 
vilket kan förenkla en tidigare komplex lösning i ett datacenter.   

Med NSX blir de fasta kostnaderna 1 723 286 kr per år och en engångskostnad på 11 665 934 kr, se 
figur 19.  

7. Diskussion 

Eftersom laborationsmiljön låg i molnet blev felsökningsmöjligheterna begränsade; det var även 
oklart huruvida NSX påverkade den underliggande infrastrukturen. Laborationen resulterade därför i 
systemkrascher och diverse fel som inte berodde på NSX eller felkonfigurationer. På grund av dessa 
fel kunde inte alla tekniker testas vilket lämnar kvar frågor kring det praktiska genomförandet. Detta 
innebär att laborationen ej besvarar några av frågeställningarna för detta arbete. Slutsatsen som kan 
göras är att VMware NSX inte fungerar optimalt i nästlade miljöer. Denna slutsats är inte av intresse 
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för detta arbete och resultatet ger en missvisande bild av implementation av NSX, och en framtida 
rekommendation är att implementera NSX i en icke-nästlad miljö.  

Resultatet kring litteraturstudien visar främst på att NSX har väsentliga fördelar i jämförelse till 
traditionella datacenter. Det som är av intresse av resultatet är egentligen endast funktionaliteten i 
NSX och inte det traditionella datacentret. I och med att traditionella datacenter har brister i 
jämförelse med moderna datacenter säger inte resultatet mer än det som redan är känt. Detta 
resulterade i att jämförelsen blev orättvis vilket inte ger en rättvis bild av NSX. 

Hela resultatet visar på att VMware NSX löser många problem som traditionella datacenter har. 
Resultatet visar även på vilka möjligheter NSX har i jämförelse med traditionella datacenter, vilket 
besvarar frågeställningen kring vilka funktioner NSX stödjer samt kostnader. Generellt kan resultatet 
ses som att NSX löser vissa problem i traditionella datacenter men flera tester bör göras för att få 
mer rättvisa resultat. 

Frågan om VMware NSX virtualiseringsplattform är något som passar för Atea Eskilstunas 
verksamhet kan inte få ett rättvist svar genom den praktiska laborationen, eftersom Atea inte skulle 
placera en sådan lösning genom tre-stegs virtualisering i molnet. I den teoretiska bedömningen ger 
den ett positivt svar där många tidigare problem i datacenter löses med VMware NSX. Däremot blir 
det ett orättvist jämförande då överliggande virtualiserade nätverksstrukturer är så pass mycket 
bättre än en traditionell lösning. En jämförelse mellan olika plattformar för nätverksvirtualisering 
hade passat bättre, då nätverksvirtualisering är ett steg i rätt riktning för större tjänsteleverantörer 
som Atea Eskilstuna. 

8. Slutsatser 

VMware NSX är en teknik som inför datacenter i ett nytt paradigm kallat Software Defined Data 
Center. I detta examensarbete ligger fokus på NSX och huruvida tekniken kan användas i moderna 
datacenter kontra traditionella datacenter. För detta ändamål implementerades en laborationsmiljö i 
Ravellos moln för praktiska tester och litteratur undersöktes från både VMware men även andra 
leverantörer för att jämföra traditionella datacenter mot NSX. Frågeställningarna arbetet fokuserade 
på var främst trafikflöde, säkerhet, administration och automation i både NSX och traditionella 
datacenter. 

8.1 NSX vs. Traditionell 

I och med att virtualisering har blivit en central del i datacenter finns det ett behov att bygga om det 
traditionella datacentret. Brister som finns i traditionella datacenter är suboptimal routing när trafik 
mellan virtuella maskiner behöver hanteras utanför hypervisorn, vilket tar upp bandbredd. För att 
förhindra loopar behövs ofta STP som minskar tillgänglig bandbredd genom att blockera av vissa 
länkar. Säkerheten inom det traditionella nätverket är inte optimerat för east-west-trafik och vid 
implementation kan det bli brist på VLAN när nätverket ska segmenteras. Automation kan ske över 
externa skript men trots det finns det flertalet konfigurationspunkter i ett traditionellt datacenter 
och det kräver även samarbete mellan nätverks-, säkerhets- och servergrupper vid nya 
implementationer.  

Om däremot NSX implementeras kan dessa problem lösas med hjälp av nätverksvirtualisering. En 
distribuerad brandvägg kan implementeras och appliceras på samtliga virtuella enheter i NSX vilket 
även inkluderar east-west-trafik och east-west-trafik behöver aldrig routas utanför NSX-miljön med 
hjälp av edge-enheter. VXLAN används för att skapa en lager två-domän över en lager tre-domän 
vilket gör att bristen på VLAN försvinner. I NSX finns det inte heller något behov av STP vilket 
utnyttjar all tillgänglig bandbredd och inga omslagstider existerar som kan ge avbrott i nätverket. NSX 
kan ses som en lösning på flertalet av problem som traditionella datacenter står inför idag och för 
Atea Eskilstuna är detta en virtualiserad nätversplattform som skulle gynna deras verksamhet.  
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8.2 Begränsningar 

Laborationsmiljön i Ravellos moln var den mest relevanta begränsningen i arbetet. Eftersom miljön 
var virtualiserad i molnet fanns det ingen kontroll över hårdvara eller länkar i miljön. Detta 
begränsade dels felsökning men skapade även frågetecken kring hur trafiken bör flöda. I och med att 
laborationsmiljön virtualiserades i tre steg (AWS, Ravello och NSX) fanns det även begränsningar med 
antalet enheter som stöds per ESXi vilket inte gick att kringgå. 

8.3 Framtida arbete 

Detta arbete har fokuserats på huruvida NSX kan förbättra traditionella datacenter. Det har lett fram 
till ett resultat som beskriver behovet av modernare datacenter. Därför kan det finnas ett intresse att 
jämföra NSX med andra moderna lösningar för datacenter, som till exempel Cisco Application Centric 
Infrastructure (ACI). Cisco ACI är Ciscos egna svar på nätverksvirtualisering. Cisco ACI grundar i ett 
policy-baserat arbetssätt, där nya implementationer och konfigurationsförändringar replikeras ut 
automatiskt i en virtualiserad nätverksmiljö. Vidare finns även funktioner i NSX som kan behövas 
utvärderas vidare som inte testades i detta arbete, som till exempel vRealize orchestrator, VPN-
tekniker och implementation i en produktionsmiljö. 
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Bilaga 1 – Topologi Atea Eskilstuna  
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Bilaga 2 – Topologi i NSX  
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Bilaga 3 – Mailkonversation med Ravello Systems Support 

[Ravello Systems Support] Re: Cloud Error Ticket #16367: Cloud Error 

Andrey Grimberg (Ravello Systems Support) <support@ravello.zendesk.com>   

 

Andrey Grimberg, Mar 29, 16:59 IDT: 

Hi Claes, 

We are constantly working on improving our product. 
The issue occurs because the host becomes loaded and freezes. 

You can publish an application on any of the mentioned clouds. 
Currently, your application is published on Amazon Web Services. 

You might find this article helpful: 
https://support.ravellosystems.com/hc/en-us/articles/215793017-Supported-clouds-and-
additional-regions-disclaimer 

Thanks, 
Andrey

 
Claes Karlsson, Mar 29, 16:33 IDT: 

Hi, 

OK, for how long is this recommended? Is this the reason the virtual machines goes into error-
state? 

Could you tell me which underlying cloud system this environment in ravello are using right 
now? Is it Google, Oracle or Amazon? 

Thanks, 
Br, 
Claes

 
Andrey Grimberg, Mar 29, 16:25 IDT: 

Hi Claes, 

For now, the recommended number of VMs running on ESXi is 2.  
Running more than 2 VMs on ESXI may impact the performance of the VMs. 

Thanks, 
Andrey

 
Claes Karlsson, Mar 29, 16:15 IDT: 

Hello, 

Yes, I changed the network cards IP-addresses from the web-interface in ravello, but the errors 
have occured before when I deployed new virtual machines. The change I did was that I swapped 
the IP-addresses of NIC1 and NIC2, at the same time, but the error didn't occured at the same 
time, it did occured after. 

Hope this will help you. 

Best regards, 

  

https://support.ravellosystems.com/hc/requests/16367
https://support.ravellosystems.com/hc/en-us/articles/215793017-Supported-clouds-and-additional-regions-disclaimer
https://support.ravellosystems.com/hc/en-us/articles/215793017-Supported-clouds-and-additional-regions-disclaimer
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Claes

 
Andrey Grimberg, Mar 29, 16:09 IDT: 

Hi Claes, 

Did you make any changes to the VMs before they entered to error state? 
If so, could you tell us what changes did you make? 

Thanks, 
Andrey

 
Andrey Grimberg, Mar 29, 15:39 IDT: 

Hi Claes, 

We will check it and contact you as soon as we know more. 

Thanks, 
Andrey

 
Claes Karlsson, Mar 29, 15:18 IDT: 

Hello! 

We're having re-occuring cloud errors with our VMs. We've tried to use the repair with no 
success. And it seems like the VMs rolls back to an earlier state where all of our configurations 
disappear. We're also experiencing crashes from the ESXis in the environment and we're not sure 
of the cause of this. We would like to know if there is an explanation to these cloud errors as we 
use this lab-environment for an examination at the university, and we'd like to know the reason 
for the problems we're experiencing. 
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Bilaga 4 – Intervju med Henrik Carlsson 

Eskilstuna, 2017-02-17 

Fråga: Vilka instanser går ni igenom för att lägga till en ny kund? (dvs. när säljet är klart) T.ex. 
Nätverksgruppen, Servergruppen, Driften, eller jobbar alla tillsammans i ett projekt? 

Svar: Oftast jobbar vi i projekt alt. strukturerade uppdrag där alla grupperingar är inblandade. Ibland 
levererar vi bara kommunikation och då blir server/lagringsgänget inte inkopplade. Grupperna som 
brukar vara med är driften, säkerhet, server/lagring och kommunikation. Ibland även 
specialistområden. 

Fråga: Upplever ni att det tar lång tid att lägga till en ny kund? 

Svar: Dels tar det lång tid men framförallt är alla moment manuella vilket kan orsaka fel vid 
införandet. Den mänskliga faktorn är en stor orsak till att saker inte fungerar som de ska vid 
komplexa installationer, det behöver läggas tid för felsökning som inte hade behövts vid en 
automatiserad installation. 

Fråga: Vad har ni för automatiserade lösningar idag? 

Svar: I princip inga. 

Fråga: Hur komplext är eran nätverkslösning idag till erat datacenter? 

Svar: Lösningen idag är inte speciellt komplex men när större kunder ska integreras kan lösningen bli 
stor då driftens nät ska kopplas ihop med kundens. 

Fråga: Upplever ni att det förekommer många konfigurationsfel som behöver korrigeras i 
efterhand? 

Svar: Jag jobbar inte jättemycket i driftens miljö men jag skulle säga att alla som är inne i miljön och 
jobbar gör det på olika sätt. Konfigurationer är inte enhetligt gjorda, samma saker gäller för 
dokumentationen. 

Fråga: Hur lång tid går det innan ni måste byta ut hårdvara pga. Blivit gammal? 

Svar: Tidsspannet brukar ligga på mellan 3-5år. 

Fråga: Hur ofta uppdaterar ni mjukvaran/tjänster på era enheter? 

Svar: Vi utvärderar om mjukvaran behöver uppgraderas 2ggr/år och oftast uppgraderas den 2ggr/år. 

Fråga: Har ni en skalbar lösning idag för kunder som kan skala upp och ner - on-demand? 

Svar: Ingen on-demand lösning idag. Nuvarande lösning är inte speciellt skalbar. 

Fråga: Är ni redo för IPv6-övergång till era kunder i dagsläget med eran lösning? 

Svar: Ja, vi kör IPv6 på vissa tjänster. All kommunikationsutrustning i driftens miljö är IPv6 kapabel. 

Fråga: Hur sker dokumentation av kunder / Är de ofta uppdaterade? 

Svar: Upp till varje konsult i projekten/uppdragen att dokumentera det han/hon tycker är lämpligt. 

Fråga:  Hur sker administration/konfiguration av enheter? 

Svar: Via CLI mestadels 
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Bilaga 5 – Licenskostnader 

Licens Beskrivning Pris (kr) 

vSphere 6 - Enterprise+ Vmware vSphere 6 with operations 
management enterprise plus for 1 
processor. 

42 132  

vSphere 6 
Support/subscription 

Basic support/subscription VMware 
vSPhere 6 with operations management 
Enterprise Plus for 1 year. 

9 541  

vCenter Server VMware vCenter server 6 standard for 
vSphere 6 (per instance). 

59 402  

vCenter 
Support/subscription 

Basic support/subscription VMware 
vCenter server 6 standard for vSphere 6 
(per instance) for 1 year. 

13 014  

NSX - Enterprise VMware NSX Enterprise per processor. 66 975  

NSX Support/Subscription VMware Enterprise basic 
support/subscription for VMware NSX 
enterprise per processor. 

15 185  
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Bilaga 6 – Nätverksenheter kostnader 

Antal Benämning Kundpris kr/st 

   

2 Nexus 7702 Bundle (Chassis,1xSUP2E, 2x3KW AC Power Supplies) 255 850 

2 Cisco NX-OS Release 7.3 for Nexus 7700 Series 0 

4 Nexus 7700 - 3.0KW AC Power Supply Module (Cable Included) 0 

4 Power Cord, 250Vac 16A, Europe 0 

2 N7K or N77 DC Core Deployment; For Tracking Only 0 

2 Nexus 7700 - Supervisor 2 Enhanced 0 

2 Nexus 7700 F3-Series 48 Port 1/10GbE (SFP/SFP+) 261 800 

8 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter 595 

2 Inc N7702 LAN,VDC,TRS,EL2,DCNM,DCNMSAN,MPLS,SAN 166 600 

2 Nexus 7700 MPLS License SBUN 0 

2 Nexus 7700 VDC license (4 VDCs per license) 0 

2 Nexus 7700 SAN Enterprise License 0 

2 DCNM for LAN Advanced License for Nexus 7700 Chassis 0 

2 Nexus 7000 LAN Enterprise License (L3 protocols) 0 

2 Nexus 7700 Enhanced Layer 2 License (FabricPath) 0 

2 DCNM for LAN Enterprise License for one Nexus 7700 Chassis 0 

2 Nexus 7700 Transport Services License 0 

2 Nexus 5672UP 1RU, 24x10G SFP+, 24pxUP SFP+, 6x40G QSFP+ 190 400 

2 Nexus 5672 Chassis Accessory Kit 0 

2 Nexus 5600/6000 Base OS Software Rel 7.3(0)N1(1) 0 

2 Nexus 5600 Series LAN Base License 0 

2 Nexus 5600 VM-FEX license 0 

6 Nexus 6001 Fan for Port Side exhaust (Front to Back) airflow 0 

4 Nexus 1100W Platinum PS, Port side Exhaust airflow 0 
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4 Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU 0 

2 Nexus 1000V Essential Edition Paper Delivery License Qty 96 0 

2 Nexus 2248TP-E with 8 FET, choice of airflow/power 65 450 

2 PRTNR SS 8X5XNBD Null SKU-No line item services included 0 

2 N2K Uplink option FET-10G to FET-10G 0 

4 Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU 0 

16 10G Line Extender for FEX 0 

2 Standard Airflow pack:N2K-C2248TP-E-1GE, 2 AC PS, 1Fan 0 

2 Cisco ASR1001-X Chassis, 6 built-in GE, Dual P/S, 8GB DRAM 101 150 

2 Cisco ASR 1000 Advanced IP Services License 59 500 

2 ASR1001-X Built-In 10GE 1-port License 41 650 

2 ASR1k-WAN Aggregation with or without Crypto - tracking only 0 

2 Cisco ASR1001-X 8GB DRAM 0 

2 Blank Cover for regular SPA 0 

2 Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 0 

2 Cisco ASR1001-X IOS XE UNIVERSAL - NO ENCRYPTION 0 

4 Cisco ASR1001-X AC Power Supply 0 

4 AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M 0 

 
Summa: 2 289 560 
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Bilaga 7 – Mall för standard VM 

Mall för Standard VM för kund  

RAM 4 GB 

vCPU 2 st 

Lagring 60 GB 

(Utgår från samtal med Pär Vestin, kan skilja sig från andra produktionsmiljöer) 
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Bilaga 8 – System Requirements Management-enheter 

 NSX Manager vCenter Controller 

vCPU 4 4 4 

RAM 12GB 16GB 4GB 

Lagring 60GB 150GB 20GB 

[44] 
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Bilaga 9 – System Requirements Edge-enheter 

 ESG compact ESG Large ESG Quad ESG X-Large 

vCPU 1 2 4 6 

RAM 512MB 1 GB 1 GB 8 GB 

Lagring 512MB 512MB 512 MB 4.5 GB + (4.5GB 
swap) 

     

[44] 
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Bilaga 10 – Serverblad Pris 

Component Qty Description Unit price 
(kr) 

HPE BL460c G9 E5v4 10/20Gb FLB CTO 
Blade 1 Serverblade 

4 206,68 

HPE BL460c Gen9 E5-2660v4 Kit 2 
14-core CPU 
(140 vCPUs) 

7 608,49 

HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit 4 16GB RAM 785,31 

HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT 
HDD 2 

300GB Sto-
rage 

802,60 

HP FlexFabric 20Gb 2P 650FLB FIO 
Adapter 1 

FIO inter-
face 

608,66 

HP Smart Array P244br/1G FIO Control-
ler 1 

Storage 
Controller 

1 507,64 

 Summa:     26 281 

(Priserna är erhållna från säljare på Atea.)  
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Bilaga 11 – Chassi Pris 

Description Qty Unit price 
(kr) 

HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclo-
sure 1 15 440,67 

HP BLc VC FlexFabric-20/40 F8 Module 2 66 866,08 

HP BLc 10G SFP+ SR Transceiver 4 2 710,12 

HPE 6X 2650W Plat Ht Plg FIO PS Kit 1 6 967,24 

HP BLc7000 DDR2 Encl Mgmt Option 1 2 282,24 

HP BLc 1PH Intelligent Power Mod FIO 
Opt 1 957,11 

HP BLc 6X Active Cool 200 FIO Fan Opt 1 2 546,76 

 Summa:     172 764 

(Priserna är erhållna från säljare på Atea.) 


