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Abstrakt 

I dagens samhälle förs det diskussioner hur vi kan sänka vår 

energiförbrukning i olika sektorer. En av dessa sektorer som förbrukar 

mycket energi är IT sektorn. De mätningar som har gjorts i USA visar att år 

2011, så har energiförbrukningen för datacenters fördubblats jämfört mot år 

2006. Strategier har tagits fram för att sänka energiförbrukningen för 

datacenters och då framför allt på servrar och kylsystem. Dessa strategier 

benämns med allmäna ordalag Grön IT. Utifrån Grön IT, så har det växt 

fram ett nytt begrepp Grön Ethernet. Grön Ethernet fokuserar sig på att 

minska energiförbrukningen på nätverksenheter. IEEE tog under 2010 fram 

den första standarden för Grön Ethernet och kallade den Energy-efficiency 

Ethernet.Den här studien vill belysa utifrån ett antal olika satta scenarion 

hur mycket energi en ethernetswitch av modell Cisco 3560 förbrukar. 

Resultaten av de olika scenariona visar att med kunskap och enkla medel 

går att sänka energiförbrukningen på en ethernetswitch av modell Cisco 

3560. 

Nyckelord: Energiförbrukning, Grön Ethernet, Nätverksenhet, 

Ethernetswitch, Cisco



   

 

   

 

Förord 

Valet att studera energiförbrukningen på en lager 3 ethernetswitch kom till 

av en slump och via en tidingsartikel angående den allmäna 

energiförbrukningen i världen. Under resans gång så har vi fått en inblick i 

hur aktuellt ämnet är och hur mycket det görs för att sänka 

energiförbrukningen inom IT världen. 

Vi vill tacka nedanstående personer, som har bidragit till att vi har lyckats 

slutföra vårt arbete: 

Marcus Wilhelmsson vår handledare, som har kommit med både beröm och 

kritik som har fått oss att hela tiden att tänja gränsen lite till. 

Tack även till tredje års studenterna på Linnéuniversitetet Tommy 

Andersson och Marcus Carlsson, som lånade ut sina effektmätare till våra 

egna tester. 
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1 Introduktion  
I dagens IT-samhälle konsumeras det allt mer elektricitet i och med att 

serverparker och nätverken blir allt större och framför allt flera. I USA så står 

enbart datacenters för 1,5 % av USA:s totala energiförbrukning, enligt 

statistik från (US Environmental Protection Agency [EPA], 2007).   

EPA har tagit fram statistik som visar att energiförbrukningen har fördubblats 

mellan åren 2000 till 2006, se figur 1-1.  

År 2000 stod Datacenters för en energiförbrukning på ca 30 miljarder kWh/år 

och vid sista mätningen 2006 var den upp i 61 miljarder kWh/år.  

Om energiförbrukningen följer sin historiska trend så kommer den att vara 

dubbelt så stor 2011 än vad den var 2006 enligt EPA (2007). 

 

Figur 1-1 Energiförbrukning för datacenters i USA. EPA (2007) 

Grön IT är ett begrepp som har fått allt mer fokusering de senaste åren.  

Grön IT fokuserar mest på energiförbrukning på serverparken och hur det är 

möjligt att sänka förbrukningen med hjälp av ny teknologi, enligt Du Bois 

(2007). 

Grön Ethernet är ett relativt nytt begrepp som definieras som  

energiförbrukning på nätverket och dess enheter.  IEEE har utformat en ny 

standard inom området och kallar den IEEE 802.3az Energy-efficiency 

Ethernet (IEEE, 2010) 

Denna studie kommer att fokusera på hur mycket energi en av dessa 

nätverksenheter förbrukar.  
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1.1 Bakgrund och tidigare forskning 

Idén att studera hur mycket energiförbrukning ett nätverk förbrukar uppkom 

efter den massmediala fokusen runt våra energitillgångar i världen och de 

höjda elkostnaderna i synnerhet. Diskussioner uppkom och fördes kring hur 

mycket energi som förbrukas i skolans laborationsmiljö.  

Följdfrågan var sedan naturlig med tanke på hur vår omvärld ser ut, med alla 

dessa nätverkenheter och servrar, som hela tiden blir fler och ser till att 

utvecklingen i världen går framåt. 

När det gäller att sänka energiförbrukningen  i datacenters har forskningen 

framförallt fokuserat på servrar och kylsystem. Forskningen har här kommit 

en bra bit och med hjälp av nya teknologier och teorier har tagits fram för att 

sänka energiförbrukningen (Duckett, 2010). 

Inom området nätverk, som är en del av datacentrets energiförbrukare, så 

finns det inte lika mycket forskning att hänvisa till. Den inledande frågan vi 

ställde oss själva var går det att sänka energiförbrukningen på en 

nätverksenhet?  Med tanke på vår framtida profession som 

nätverksadministratörer kan det vara en fördel att veta hur mycket energi en 

nätverksenhet förbrukar vid en viss situation.  

Mahadevan .et .all (2010) på HP Labs har publicerat en vetenskaplig artikel 

där de tar upp fördelen att stänga ner oanvända portar på en ethernetswitch 

för att spara energi. De menar att: 

“Ett lätt och billigt sätt för nätverksadministratören att spara energi,  är att 

helt enkelt stänga ner oanvända nätverksportar på ethernetswitchen” 

(Mahadevan et al., 2010, s. 57).   

Utifrån deras artikel har vi valt att basera vår egna studie, som går ut på att 

undersöka en specifik nätverksenhets energiförbrukning vid olika situationer. 

Vi valde att studera en ethernetswitch av modell Cisco 3560 Series Switches 

24 portar från 
1
Cisco Systems (2009) och göra en jämförelse mot Cisco 2960 

Series Switches 24 portar från 
2
Cisco Systems (2009). Med hjälp av olika 

uppsatta scenarion visar vi hur energiförbrukningen förändras. 

 



 

  8 (45) 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syfte med studien är att undersöka förändring av energiförbrukning på 

nätverksenheten av modell Cisco Catalyst 3560 och göra en jämförelse mot 

Cisco 2960, vid olika belastningar och situationer.  

De frågor vi ställer oss är: 

 Ökar energiförbrukningen på nätverksenheten om vi belastar 

nätverksenheten med så mycket trafik som det är möjligt? 

 

 Är det någon skillnad om nätverksenheten har öppna eller stängda 

portar? 

 

 Är det någon skillnad om vi kör med öppna portar med eller utan 

kablage? 

 

 Är det någon skillnad mellan Cisco 3560 och Cisco 2960? 

 

1.3 Avgränsning/Begränsning 

Vi har i vår studie valt att begränsa oss till Cisco Catalyst 3560 och 2960 

Serien, eftersom Cisco är marknadsledande inom lager 3- och lager 2- 

ethernetswitchar. Deras marknadsandel är 70 % när det gäller lager 3- och 

lager 2- ethernetswitchar i världen, enligt Hardware.com (2010).  
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2 Teoretisk Bakgrund 
Detta kapitel beskriver uppkomsten av den nya standarden Grön Ethernet och 

lite runt den forskning som har gjorts inom området. Kapitlet innehåller även 

tekniska bagrund på de programvaror och enheter, som kommer att användas 

för att utföra studien av nätverksenheten. 

2.1 Grön Ethernet 

Grön Ethernet inriktar sig på att sänka energiåtgången på nätverksenheter.  

Under 2007 så startade IEEE en studiegrupp för att se över 

ennergiförbrukningen på framförallt nätverksenheter. Från sin agenda gjordes 

en rad olika experiment och studier över hur energiförbrukningen kan minska 

med nya teknologier. Dessa experiment och studier mynnade sedan ut i att 

IEEE utfärdade den första standarden inom Grön Ethernet, IEEE 802.3az 

Energy-efficiency Ethernet (IEEE, 2010).  

Standarden inriktar sig helt och hållet på effektsänkning på nätversenheter 

och började gälla september 2010. De första stegen IEEE tog var att titta på 

möjligheten att stänga av eller sänka effekten på enheter som ej var 

verksamma. De första produkterna som förväntades att lanseras efter 

standarden beräknas komma första halvåret 2011, men redan i slutet av 2010 

var de första produkterna ute med den nya energimärkningen. 

Under konferensen GreenCOM (2010), så publicerades ett av de större 

forskningsprojekten inom Grön Ethernet av forskare på HP Labs i Palo Alto, 

Kalifornien USA. 

Deras forskningsmiljö bestod av 90 ethernetswitchar med varierande antal 

portar per ethernetswitch, totalt hade de 6710 portar i sin forskningsmiljö. 

Dock tar deras rapport ej upp vilken eller vilka modeller av ethernetswitchar 

de använder sig av. Studien genomfördes under en 4 månadsperiod och är 

enligt de själva den första storskaliga energistudien på ett större 

företagsnätverk.  

Studien tar upp frågor kring portstatus, porthastighet och optimering av antal 

ethernetswitchar i ett företagsnätverk.  

Kontentan av deras studie visar att med små medel, så kan ett företag lätt få 

ner sin energiförbrukning på nätverk med 9 %, genom att se till att ha rätt 

portstatus lägre hastighet på vissa portar och att oanvända portar är stängda. 
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Deras forskning visar även för att nå en högre besparing av 

energiförbrukningen, så måste hela miljön ses över, så att varje port för 

respektive ethernetswitch utnyttjas till nästan 100 %. Genom att ändra sin 

nätverksmiljö, så lyckades de i sin studie att reducera antal ethernetswitchar 

av en kategori från 53 till 27 stycken ethernetswitchar. Denna förändring 

innebar att de lyckades få ner energiförbrukningen till 34 % (Mahadevan et 

al., 2010).  

2.1.1 Hårdvarutillverkare 

HP var en av de första aktörerna som redan under den sista månaden 2010, 

meddelade att de som första hårdvaruleverantör av nätverksutrustning 

introducerade den nya energisparande ethernetstandarden IEEE 802.3az, som 

även benämns Energy Efficient Ethernet, i sina ethernetswitchar av märket 

HP E5400 (2011) och HP E8200 (2011).  

Tekniken de använder är att sätta portar i viloläge när de inte används och 

enligt HP kommer energibesparingen att blir 56 % per port och de har de 

räknat ut genom att sänka watt antalet från 9,3 till 4,1 watt per port i en 10 

Gigabitmodul (Magnusson, 2010).  

D-link är en annan aktör med en annan lösning, som bygger på ett utkast av 

802.3az-specifikationen. De kallar lösningen för D-links Green Ethernet och 

återfinns nu i flera av deras routrar. Tekniken går ut på att portar som är 

inaktiva sätts i standby läge. En annan nyhet är att de har anpassat den energi 

som krävs för att driva kabeln till kabelns aktuella längd. Dagens standarad 

som är satt är att det ska vara tillräckligt med energi för att driva en kabel  på 

100 meter, även om längden endast är 1 meter (D-link, 2011). 

2.2 Teknisk Bakgrund 

Avsnittet teknisk bakgrund innehåller förklaringar och bakgrundsinformation 

om nätverksenheter och verktyg som används i studien. 

2.2.1 Nätverksenhet 

Nätverksenheter är maskiner i ett nätverk som används för att vidarebefordra 

datatrafik. Enheter som tillhör denna kategori är routrar, ethernetswitchar och 

hubbar.  En router jobbar med datatrafiken på lager 3 i OSI-modellen (Dye et 

al., 2009) och det  innebär att den vidarebefordrar data med hjälp av 

protokollet IP.  En ethernetwitch jobbar med datatrafiken på lager 2 i OSI-

modellen (Dye et al., 2009) och det innebär att den vidarebefordrar data med 

hjälp av MAC-adresser som den lagrar i en MAC-adress tabell. Lager 3 

ethernetswitchar har samma funktionerna som lager 2 ethernetswitch. Det 
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som skiljer dem åt är att lager 3 ethernetswitchen kan även utföra en routers 

uppgift i nätverket.  

Hubbar har ingen intelligens när det gäller att vidarebeforda datatrafiken rätt. 

Den skickar ut data på alla portar den har, istället för att skicka till en speciell 

mottagares port, som en router och en ethernetswitch gör. 

2.2.2 Effektmätare 

En effektmätare är ett instrumment som mäter och registrerar 

energiförbrukningen på en energiförbrukande enhet. Effektmätare består av 

två komponenter, en givare för att omvandla strömmen till en elektrisk signal 

och ett räkneverk som visar hur mycket ström som har passerat genom 

mätare(content.honeywell, 2010). Resultatet i displayen kan presenteras på 

olika sätt, beroende på hur avancerad effektmätaren är. När de gäller 

effektmätare för privatbruk brukar energienheten vara i watt eller kilowatt. 

2.2.3 Olika typer av trafik 

TCP- Transmission Control Protocol,  är ett av Internets kärnprotokoll 

tillsammans med Internet Protocol. TCP ser till att data-paket som skickas 

kommer fram till en mottagare  utan att förlora datapaket längs vägen Vid 

eventuell förlust av datapaket, så skickas paketet om igen. TCP är känt för att 

vara ett anslutningsorienterad protokoll, vilket innebär att en sändare och 

mottagare skapar först en förbindelse innan de skickar data till varandra. 

Denna anslutning kallas på engelska för ”the three way handshake” (Dye et 

al., 2009). 

En klient som vill kommunicera med en server skickar först ett SYN till 

servern som meddelar servern att den vill skapa en anslutning med den. 

Servern accepterar detta och skickar ett SYN,ACK tillbaka till klienten som i 

sin tur avslutar med att skicka ett ACK för att bekräfta .TCP-protokollet 

används främst för att skicka filer eller E-mail, då det är viktigt att man inte 

tappar datapaketet längsvägen. 

UDP – User Datagram Protocol,  är alternativet till TCP och den största 

skillnaden är att UDP kontrollerar inte om paketen har tagits emot av 

mottagaren, utan skickar resten av datapaketen.  Ordningen hur datapaketen 

tar emot kan vara  i en annan ordning än de sändes som. Detta gör att man  

får hög prestanda och används därför vid video-strömming  och realtidsspel, 

där det inte spelar någon större roll om några paket inte kommer fram (Dye et 

al., 2009). 
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2.2.4 Kablage 

Kablarna i nätverket ser till att datapaketen kan trafikera mellan de olika 

nätverksenheterna som nätverket är uppbyggt med. I denna studie används 

endast standardkabel cat5, som är den kabel som används mest när det gäller 

portar med hastighet upp till 100 Mbps (Bradley, 2011).  
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3  Metod 
Val av metod för att genomföra studien är den experimentella metoden. 

Detta avsnitt beskriver den experimentella metoden, experimentmiljön samt 

hur respektive program och verktyg har applicerats för att kunna utföra 

studien. 

Avsnittet beskriver även uppsatta testscenarion som kommer att användas vid 

en senare analys. 

 

3.1 Experimentella metoden 

Den experimentella metoden används med fördel i sluten miljö, så som en 

uppbyggd experimentmiljö, utan påverkan utifrån. Själva experimentet 

kännetecknas genom att ändra en förutsättning eller situation i experimentet, 

så visas ändringen via mätbara resultat (holah, 2011). 

Studien i hur mycket energiförbrukning en ethernetswitch av modell Cisco 

3560 förbrukade genomfördes i en sluten experimentmiljö och innefattade en 

hel del insamling av rådata. 

3.2 Experimentmiljön 

Experimentmiljön bestod av både Lager 2 och Lager 3 ethernetswitch. 

Mätinstrument användes för att mäta energiförbrukningen och för insamling 

av rådata. Olika programvaror användes för att mäta och  trafikbelasta nätet. I 

nästkommande avsnitt förklarars de olika komponenterna som ingår i 

experimentmiljön. 

3.2.1 Klient 

Samtliga klienter som användes i laborationsmiljön använde sig av 

operativsystemet Windows XP Professional SP 3. 

Följande programvara var installerad på klienten: 

 Iperf för att belasta nätverket 

 Jperf för att mäta bandbredden på nätverket.  
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3.2.2 Server 

Samtliga servrar som användes i laborationsmiljön använde sig av 

operativsystemet Windows XP Professional SP 3. 

Följande programvara var installerad på servern: 

 Iperf för att belasta nätverket. 

 Jperf för att mäta bandbredden på nätverket.  

3.2.3 Nätverksenheter 

För att kunna genomföra testerna och jämföra resultaten,  så användes två 

olika ethernetswitchar en Lager 3 av modell ”Cisco Catalyst 3560 Series 

Switches” (
1
Cisco Systems, 2009) och en Lager 2 av modell ”Cisco Catalyst 

2960 Series Switches” (
2
Cisco Systems, 2009). 

  

Det som utmärker en lager 3 ethernetswitch är att de använder sig av  

IP-adressen för att besluta vilken väg ett datapaket ska ta i nätverket.  

Ethernetswitchen är optimerad för att klara av både routing och switching av 

trafik lika snabbt som en lager 2 ethernetswitch. När det gäller en lager 2 

ethernetswitch så kännetecknas dem genom att de använder sig av MAC-

adresser  för att besluta om vilken port i ethernetswitchen ett anländande 

datapaket ska skickas ut på. Detta innebär att dessa två typer av 

ethernetswitchar arbetar på olika lager enligt OSI modellen (Dye et al., 

2009). 

  

Det finns flera olika tillverkare av ethernetswitchar, men studien har 

koncentrerats till tillverkaren Cisco System,  som är marknadsledande inom 

Lager 2 och Lager 3 ethernetswitchar, enligt Hardware.com (2010). 
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Effektmätare 

Effektmätare EMT707CTL, se figur 3-1, applicerades mellan fastighetens 

230 v elnät och den ethernetswitch som ska studeras. Effektmätare mäter 

energiförbrukningen i olika enheter. I denna studie presenteras resultatet i 

enheten watt. 

 
Figur 3-1 Effektmätare EMT707CTL 

Det finns en mängd olika effektmätare att välja på, med olika grad av 

noggrannhet och prisklass.  

Valet av effektmätare för denna studie har gått till modell EMT707CTL, som 

i ett oberoende test av energimätare fick väldigt bra betyg. Rapporten är 

skriven av Likkanen och Nieminen (2009) på Helsinki Institute for 

Information Technology HIIT, vilket visar att den genomsnittliga 

noggrannheten på energimätare av modell EMT707CTL ligger på ≤ ± 3,2 % 

(Liikkannen et al., 2009). 

3.2.4 Programvara för belastning och mätning av ethernetswitch 

Iperf och Jperf är installerade på samtliga datorer både servrar och klienter.  

Iperf användes i studien för att belasta aktuell ethernetswitch/nätverk med 

TCP trafik. Det finns ett antal olika programvaror  för att belasta en 

ethernetswitch med trafik. Det är viktiga att tänka på att vissa parametrar är 

viktigare än andra. De parametrar som var viktiga i denna studie är att 

programmet inte stängs av och att trafik skickas i en jämn ström, programmet 

iperf motsvarade dessa förväntningar.  Iperf utvecklades av NLANR/DAST 

(Softpedia, 2007).  

Programmet iperf körs från kommandoprompten och för att belasta nätverket 

med så mycket TCP trafik som möjligt.  
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För att lyckas belasta nätverket med 85 % TCP trafik, så körs fem stycken 

kommandopromptar med Iperf samtidigt, se figur 3-2. 

 

Figur 3-2 Belastning av nätverket 

Jperf användess för att mäta hur mycket i procent ethernetswitchen/nätverket 

var belastat med trafik vid olika situationer. Programvaran som användes för 

att mäta ethernetswitchen/nätverkets bandbredd är Jperf. Jperf är en grafisk 

applikation baserad på Iperf. Jperf visar via en grafisk kurva hur mycket 

bandbredd som utnyttjas i realtid (SOFT82, 2010), se figur 3-3.  

 

Figur 3-3 Jperf graf över det belastade nätverket. 
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3.2.5 Kablage 

Cat5 kabel används för att koppla ihop nätverket och via cat5 kabeln skickas 

trafik mellan de olika enheterna i nätverket klient, ethernetswitch och server.   

Valet av kablage för att transportera trafik mellan de olika enheterna i 

nätverket gick till standardkabeln Cat 5. Cat 5 garanterar en hastighet  upp till 

100 Mbps, om inte kabeln är längre än 100 m (Bradley, 2011).   

3.3 Genomförande 

Innan testerna påbörjades, så skapades det ett antal testscenarion. 

Testscenariona är uppbyggda för att ge en exakt bild av hur mycket energi en 

ethernetswitch förbrukar vid en viss situation. Scenariona genomfördes både 

på Cisco 3560 och Cisco 2960. 

Observationer och anteckningar av mätresultaten gjordes under 

tidsperioderna 1, 2, 3 och 19 timmar för varje test. Valet att den längsta 

tidsperioden, 19 timmar,  har sin förklaring till att studien saknar egen 

laborationsmiljö och måste ta hänsyn till ordinarie verksamhet på 

Linnéuniversitetet. 

Varje mätresultat skrevs  ner i ett separat testdokument med namnet 

TestfallResultat.xls. TestfallResultat.xls användes sedan för att jämföra de 

olika resultaten från respektive scenario. 

3.3.1 Scenario 1, Validering 

Mätningen börja med att validera två effektmätare av samma modell, 

EMT707CTL, så att de under samma förutsättningar mäter exakt lika. Detta 

är en förutsättning för att kunna mäta med två effektmätare under hela testet. 

För att nå ett så exakt resultat som möjligt, så gjordes valideringen av 

effektmätarna på samma enhet och under en tidsperiod av 1, 2, 3 och 19 

timmar. De verktyg som används för att genomföra scenariot är effektmätare, 

Cisco 3560 och Cisco 2960. 

Testet utfördes på följande sätt: 

1 Effektmätare appliceras mellan fastighetens elnät och aktuell 

ethernetswitch (Cisco 3560 eller Cisco 2960). 

2 Stäng samtliga portar på ethernetswitchen, även gigabit portar. 

3 Återställ och starta upp effektmätare. Anteckna tiden när testest startas. 
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4 Läs av effektmätaren i olika förbestämda etapper 1, 2 , 3 och 19 

timmar. Anteckna antal watt för varje etapp i dokumentet 

TestfallResultat.xls 

Resultat av detta valideringstest av de båda effektmätarna måste vara lika för 

att gå vidare till övriga scenarion. 

3.3.2 Scenario 2, Basnivå 

För att ta fram basnivå på respektive nätverksenhet som ingår i studien, så 

gjordes mätningar på nätverksenheternas energiförbrukning. Förutsättningen 

var att samtliga 24 st 100 Mbps portar är öppna och övriga är stängda. 

Resultatet av scenariot användes senare för att göra en jämförelse mot övrigt 

scenarios resultat. De verktyg som användes för att genomföra scenariot är 

effektmätare, Cisco 3560 och Cisco 2960. 

Testet utfördes på följande sätt: 

1 Effektmätare appliceras mellan fastighetens elnät och aktuell 

ethernetswitch (Cisco 3560 eller Cisco 2960). 

2 Öppna samtliga 24 stycken 100 Mbps portar, stäng övriga. 

3 Återställ och starta upp effektmätare. Anteckna tiden när testest startas. 

4 Läs av effektmätaren i olika förbestämda etapper 1, 2 , 3 och 19 

timmar. Anteckna antal watt för varje etapp i dokumentet 

TestfallResultat.xls 

3.3.3 Scenario 3a, Energiförbrukning på Cisco 3560 stängda portar 

Scenariots mål var att observera hur många watt Cisco 3560 förbrukade när 

samtliga portar är stängda. De verktyg som användes för att genomföra 

scenariot är effektmätare och Cisco 3560. 

Testet utfördes på följande sätt: 

1 Effektmätare appliceras mellan fastighetens elnät och aktuell Cisco 

3560. 

2 Stäng samtliga 100 Mbps portarna på ethernetswitchen. 

3 Återställ och starta upp effektmätare. Anteckna tiden när testest startas. 
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4 Läs av effektmätaren i olika förbestämda etapper 1, 2 , 3 och 19 

timmar. Anteckna antal watt för varje etapp i dokumentet 

TestfallResultat.xls 

3.3.4 Scenario 3b, Energiförbrukning på Cisco 2960 stängda portar 

Scenariots mål var att observera hur många watt Cisco 2960 förbrukade när 

samtliga portar är stängda. De verktyg som används för att genomföra 

scenariot är effektmätare och Cisco 2960. 

Testet utfördes på följande sätt: 

1 Effektmätare appliceras mellan fastighetens elnät och aktuell Cisco 

2960. 

2 Stäng samtliga 100 Mbps portarna på ethernetswitchen 

3 Återställ och starta upp effektmätare. Anteckna tiden när testest startas. 

4 Läs av effektmätaren i olika förbestämda etapper 1, 2, 3 och 19 timmar. 

Anteckna antal watt för varje etapp i dokumentet TestfallResultat.xls 

3.3.5 Scenario 4a, Energiförbrukning på Cisco 3560 inkopplade kablar 

Scenariots mål var att observera hur många watt Cisco 3560 förbrukade när 

samtliga portar är ihop kopplade med kablar mot en sekundär ethernetswitch 

av samma modell. De verktyg som användes för att genomföra scenariot är 

effektmätare, 2 stycken Cisco 3560 och 24 stycken cat5 kablar. 

Testet utfördes på följande sätt: 

1 Effektmätare appliceras mellan fastighetens elnät och aktuell Cisco 

3560. 

2 Öppna samtliga 100 Mbps portarna på båda switcharna, stäng samtliga 

övriga portar. 

3 Koppla in 24 st cat 5 kablar i 100 Mbps portarna och gör likadant på 

den sekundära ethernetswitchen av samma modell. 

4 Återställ och starta upp effektmätare. Anteckna tiden när testest startas. 

5 Läs av effektmätaren i olika förbestämda etapper 1, 2 , 3 och 19 

timmar. Anteckna antal watt för varje etapp i dokumentet 

TestfallResultat.xls 
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3.3.6 Scenario 4b, Energiförbrukning på Cisco 2960 inkopplade kablar 

Scenariots mål var att observera hur många watt Cisco 2960 förbrukade när 

samtliga portar är ihop kopplade med kablar mot en sekundär ethernetswitch 

av samma modell. De verktyg som används för att genomföra scenariot är 

effektmätare, 2 stycken Cisco 2960 och 24 stycken cat5 kablar. 

Testet utfördes på följande sätt: 

1 Effektmätare appliceras mellan fastighetens elnät och aktuell Cisco 

2960 

2 Öppna samtliga 100 Mbps portarna på båda switcharna, stäng samtliga 

övriga portar. 

3 Koppla in 24 st cat 5 kablar i 100 Mbps portarna och gör likadant på 

den sekundära ethernetswitchen av samma modell. 

4 Återställ och starta upp effektmätare. Anteckna tiden när testest startas. 

Läs av effektmätaren i olika förbestämda etapper 1, 2 , 3 och 19 timmar. 

Anteckna antal watt för varje etapp i dokumentet TestfallResultat.xls 

 

3.3.7 Scenario 5a, Energiförbrukning vid full belastning av Cisco 3560 

Scenariots mål var att observera hur många watt Cisco 3560 förbrukade när 

switchen är belastad med så hög trafik som möjligt. För att belasta 

ethernetswitchen kommer programvaran Iperf att användas och bandbredden 

mäts med programmet Jperf. De verktyg som används för att genomföra 

scenariot är effektmätare, Iperf, Jperf,  2 stycken Cisco 3560, 24 stycken cat5 

kablar, 12 stycken klienter och 12 stycken servrar.  

 

Övriga förutsättningar var: 

12 stycken klienter med följande installation 

 Windows XP SP3 

 Iperf för att belasta nätverket. Konfigurerar Iperf som klient.  

 Jperf för att mäta bandbredden. Konfigurerar Jperf som klient. 

 Koppla cat5 kabel till Cisco 3560 
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12 stycken servar med följande installation 

 Windows XP SP3 

 Iperf för att belasta nätverket. Konfigurerar Iperf som server 

 Jperf för att mäta bandbredden. Konfigurerar Jperf som server 

 Koppla cat5 kabel till Cisco 3560 

Samtliga 24 stycken 100 Mbps portar är upptagna med cat5 kablar från 

inkopplade klienter och servrar.  

Sätt IP-adresser på alla klienter och servrar. Se till att att samtliga satta IP-

adreser tillhör samma nätverk, se bilaga 1 IP-adresser. 

När samtliga inställningar var satta, ufördes testet på följande sätt: 

1 Effektmätare appliceras mellan fastighetens elnät och aktuell Cisco 

3560 

2 Öppna samtliga 100 Mbps portarna på båda ethernetswitcharna, stäng 

samtliga övriga portar. 

3 Koppla in 24 st cat 5 kablar i 100 Mbps portarna och gör likadant på 

den sekundära ethernetswitchen av samma modell. 

4 Konfiguerar switchen enligt bifogat dokument, se bilaga 2 

Running_config_cisco3560. 

5 Koppla in en klient på första porten  och server på andra porten, fortsätt 

så tills alla 24 portarna i switchen är upptagna. 

6 Starta Iperf och Jperf  på klienten, för inställningar av programvara, se 

bilaga 3 konfig_ Iperf_Jperf. 

 Observera för att nå en belastning mellan 80 till 85 % på 

switchen, så måste 5 kommandotolkar vara igång samtidigt och 

köra Iperf. 
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7 Starta Iperf och Jperf  på servern, för inställningar av programvara, se 

bilaga 3 konfig_ Iperf_Jperf. 

8 Återställ och starta upp effektmätare. Anteckna tiden när testet startas. 

9 Läs av effektmätaren i olika förbestämda etapper 1, 2 , 3 och 19 

timmar. Anteckna antal watt för varje etapp i dokumentet 

TestfallResultat.xls 

3.3.8 Scenario 5b, Energiförbrukning vid full belastning av Cisco 2960 

Scenariots mål var att observera hur många watt Cisco 2960 förbrukades när 

ethternetswitchen är belastad med så hög trafik som möjligt. För att belasta 

ethernetswitchen kommer programvaran Iperf att användas och bandbredden 

mäts med programmet Jperf. De verktyg som används för att genomföra 

scenariot är effektmätare, Iperf, Jperf,  2 stycken Cisco 2960, 24 stycken cat5 

kablar, 12 stycken klienter och 12 stycken servrar. 

Övriga förutsättningar är:  

12 stycken klienter med följande installation 

 Windows XP SP3. 

 Iperf för att belasta nätverket. Konfigurerar Iperf som klient.  

 Jperf för att mäta bandbredden. Konfigurerar Jperf som klient. 

 Koppla cat5 kabel till Cisco 3560. 

12 stycken servar med följande installation 

 Windows XP SP3. 

 Iperf för att belasta nätverket. Konfigurerar Iperf som server. 

 Jperf för att mäta bandbredden. Konfigurerar Jperf som server. 

 Koppla cat5 kabel till Cisco 3560. 

Samtliga 24 stycken 100 Mbps portar är upptagna med cat5 kablar från 

inkopplade klienter och servrar.  
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När samtliga inställningar var satta, ufördes testet på följande sätt: 

1 Effektmätare appliceras mellan fastighetens elnät och aktuell Cisco 

2960. 

2 Öppna samtliga 100 Mbps portarna på båda switcharna, stäng samtliga 

övriga portar. 

3 Koppla in 24 st cat 5 kablar i 100 Mbps portarna och gör likadant på 

den sekundära switchen av samma modell. 

4 Konfiguerar ethernetswitchen enligt bifogat dokument, se bilaga 2 

Running_config_cisco3560. 

5 Koppla in en klient på första porten  och server på andra porten, fortsätt 

så tills alla 24 portarna i switchen är upptagna. 

6 Starta Iperf och Jperf  på klienten, för inställningar av programvara, se 

bilaga 3 konfig_ Iperf_Jperf. 

 Observera för att nå en belastning mellan 80 till 85 % på 

switchen, så måste 5 kommandotolkar vara igång samtidigt och 

köra Iperf. 

7 Starta Iperf och Jperf  på servern, för inställningar av programvara, se 

bilaga 3 konfig_ Iperf_Jperf. 

8 Återställ och starta upp effektmätare. Anteckna tiden när testet startas. 

9 Läs av effektmätaren i olika förbestämda etapper 1, 2 , 3 och 19 

timmar. Anteckna antal watt för varje etapp i dokumentet 

TestfallResultat.xls. 
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4 Resultat och Analys 
Följande kapitel presenterar resultaten efter genomförda experiment av satt 

scenarion. I avsnittet resultatanalys ges en återkoppling till denna studies 

frågeställning. 

4.1 Mätresultat scenarion 

Avsnittet visar de resultat som har framkommit utifrån de olika satta 

scenariona. 

4.1.1 Scenario 1, Validering av effektmätare 

Test av effektmätare EMT707CTL på Cisco 3560. Figur 4-1 visar att de båda 

effektmätarna som i figuren benämns E1 och E2 visar samma resultat vid de 

olika uppsatta mätperioderna. 

Tabell 4-1 Validering av effektmätare mot 

Cisco 3560 
Status\Timmar 1 h 2 h 3 h 19 h 

Öppna portar E1 2 w 4 w 7 w 42 w 

Öppna portar E2 2 w 4 w 7 w 42 w 

Stängda portar E1 2 w 4 w 7 w 39 w 

Stängda portar E2 2 w 4 w 7 w 39 w 
 

 

Figur 4-1 Validering av effektmätare på Cisco 3560 
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Test av effektmätare EMT707CTL på Cisco 2960. Tabell 4-2 och figur 4-2 

visar att de båda effektmätarna som i figuren benämns E1 och E2 visar 

samma resultat vid de olika uppsatta mätperioderna. 

Tabell 4-2 Validering av effektmätare mot 

Cisco 2960 

Status\Timmar 1 h 2 h 3 h 19 h 

Öppna portar E1 2 w 4 w 6 w 38 w 

Öppna portar E2 2 w 4 w 6 w 38 w 

Stängda portar E1 1 w 3 w 5 w 36 w 

Stängda portar E2 1 w 3 w 5 w 36 w 
 

 

Figur 4-2 Validering av effektmätare på Cisco 2960 
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4.1.2 Scenario 2, Basnivå 

Tabell 4-3 och figur 4-3 beskriver basnivån för Cisco 3560 respektive 2960. 

Basnivån är en viktig parameter när jämförelse mot andra mätresultat utförs i 

kapitel resultatanalys. 

Tabell 4-3 Basnivåresultat 

Status\Timmar 1 h 2 h 3 h 19 h 

Cisco 3560 Basnivå  2 w 4 w 7 w 42 w 

Cisco 2960 Basnivå 2 w 4 w 6 w 38 w 
 

 

Figur 4-3 Basnivå för Cisco 3560 och 2960 
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4.1.3 Scenario 3, Energiförbrukning Cisco 3560 och 2960 stängda 

portar 

Tabell 4-4 och figur 4-4 beskriver elförbrukningen för Cisco3560 respektive 

2960 när samtliga portar på ethernetswitchen är stängda. 

Tabell 4-4 Stängda portar på 

ethernetswitcharna 
Status\Timmar 1 h 2 h 3 h 19 h 

Cisco 3560 Stängda portar  2 w 4 w 7 w 39 w 

Cisco 2960 Stängda portar 1 w 3 w 5 w 36 w 
 

 

Figur 4-4 Stängda portar på Cisco 3560 och 2960 
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4.1.4 Scenario 4, Energiförbrukning Cisco 3560 och 2960 med kablage 

Tabell 4-5 och figur 4-5 beskriver elförbrukningen för Cisco3560 respektive 

Cisco 2960 när samtliga 24 stycken 100 Mbps portar är inkopplade mot en 

sekundär ethernetswitch av samma modell. 

Tabell 4-5 Inkopplat kablage på 

ethernetswitcharna 
Status\Timmar 1 h 2 h 3 h 19 h 

Cisco 3560 med kablage  2 w 5 w 8 w 51 w 

Cisco 2960 med kablage 2 w 5 w 8 w 46 w 
 

 

Figur 4-5 Cisco 3560 och 2960 med kablage 
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4.1.5 Scenario 5, Belastning av Cisco 3560 och 2960 

Tabell 4-6 och figur 4-6 beskriver elförbrukningen av Cisco 3560 respektive 

Cisco 2960 när det finns 12 inkopplade klienter och 12 servrar. 

Tabell 4-6 Belastning av ethernetswitcharna 
Status\Timmar 1 h 2 h 3 h 19 h 

Cisco 3560 Belastning 85 % 3 w 6 w 8 w 52 w 

Cisco 2960 Belastning 85 % 3 w 6 w 8 w 50 w 
 

 

Figur 4-6 Cisco 3560 och 2960 med belastning 
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4.2 Resultatanalys 

Kapitel resultatanalys jämför och ställer de olika scenariona  emot varandra 

för att visa skillnader på energiförbrukning vid olika situationer. 

4.2.1 Öppna eller stängda nätverksportar 

När det gäller elförbrukningen på Cisco 3560 när samtliga nätverksportar är 

öppna eller stängda, så uppenbara sig en viss skillnad, vilket figur 4-7 

illustrerar. Resultatet av studien visar att en stängd nätverksport förbrukar 

mindre energi, än vad en öppen nätverksport gör. 

 

Figur 4-7 Jämförelse mellan öppna och stängda portar 
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4.2.2 Energiförbrukning på ethernetswitch med kablage 

När endast kablaget är inkopplat mot den sekundära ethernetswitchen, så ökar 

energiförbrukningen med 21,4%, se figur 4-8. Detta innebär att så fort en 

kabel kopplas in i nätverksporten, så generas det ut energi till kabeln.  

 

Figur 4-8 Jämförelse mellan basnivå och inkopplat kablage 
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4.2.3 Energiförbrukning på ethernetswitch vid trafikbelastning 

En av studiens huvudfrågor var att ta reda på om ethernetswitchen förbrukar 

mer energi när nätverket belastas med trafik. Enligt de resultat som kom fram 

efter mätningar visar det sig att vid en hög trafikbelastning (80-85%) av 

nätverket, så ökar ethernetswtichen sin energiförbrukning med 23,8 %  i 

jämförelse mot satt basnivå, se figur 4-9. 

 

Figur 4-9 Jämförelse mellan basnivå och belastning 
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4.2.4 Jämförelse av energiförbrukning mellan Cisco 3560 och Cisco 

2960 

När en jämförelse görs mellan en Cisco 3560 och Cisco 2960 visar det sig att 

Cisco 2960 förbrukar mindre energi vid de flesta scenariona, se figur 4-10. 

Dock finns det ett scenario som avviker och det är när switchen belastas med 

trafik, då ökar Cisco 2960 sin procentuella energiförbrukning med 8 % 

gentemot Cisco 3560´s  2%. 

 

Figur 4-10 Jämförelse mellan Cisco 3560 & Cisco 2960 
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5 Diskussion och Slutsats 
I kapitlet diskussion berörs områdena strömförbrukning, val av effektmätare, 

mätresultat och diskussioner runt energisparande åtgärder. 

5.1 Energiförbrukning 

I de resultat studien har tagit fram visar att en ethernetswitch av modell Cisco 

3560, är att energiförbrukningen i watt räknat inte är särskilt stor. Det sker 

dock förändringar av energiförbrukningen beroende i vilken situation 

ethernetswitchen befinner sig under. 

Vid de situationer där samtliga nätverksportar är nedstängda på Cisco 3560, 

så sänks energiförbrukningen i watt räknat från basnivåns 42 w/19 h till 39 

w/19 h. Detta innebär en sänkning av energiförbrukningen med 7,2 % , enbart 

genom att se till att hålla oanvända nätverksportar stängda. 

När kablar kopplas till samtliga nätverksportar och kopplas sedan mot en 

sekundär ethernetswitch, så sker en dramatisk ökning av 

energiförbrukningen. Förbrukningen av energi går upp med hela 21,4 % från 

den satta basnivån.  

Den största förändringen gentemot den satta basnivån sker när Cisco 3560 

belastas med trafik. Energiförbrukningen under en 19 timmars period ökar 

med 23,8 % från den satta basnivån. Detta är dock lite missvisande då  21,4 

% av de 23,8 % beror på att det inkopplade kablaget drar den största delen av 

energiförbrukningen. När den vetskapen läggs till i studien, så innebär det att 

när Cisco 3560 belastas med trafik ökar endast energiförbrukningen med 2,4 

%. 

5.2 Energisparande åtgärder 

Studien visar att det är möjligt att sänka energiförbrukningen på en 

ethernetswitch genom att använda sig av små medel, så som att stänga ner 

oanvända nätverksportar. Denna åtgärd ger direkt 7,2 % lägre 

energiförbrukning för nätverksporten. Finns det även oanvänt kablage 

inkopplat på en oanvänd port, så blir åtgärden att stänga porten ännu mer 

energisparande, hela 23,8 %. 

Studien visar även att en ethernetswitch av modell Cisco 2960, som är en 

lager 2 ethernetswitch drar mindre energi, i watt räknat, vid samtliga 

scenario. Detta innebär att finns det inget behov av en lager 3 ethernetswitch, 

så är det ur energiförbruknings synpunkt bättre att välja en lager 2 

ethernetswitch. Notera dock att när en lager 2 ethernetswitch belastas med 
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trafik, så ökar energiförbrukningen procentuellt mer,  än vad den gör på en 

lager 3 ethernetswitch. 

För att nå riktigt höga energisparanade åtgärder, så måste hela nätverksmiljön 

ses över, så att t ex switchar mot ett kontorslandskap endast är igång under 

kontorets öppettider. Detta är en svårare åtgärd, men med god planering av 

nätverksmiljön är det möjligt att planera in detta i en nätverkstopologi. 

5.3 Metodreflektion och tillförlitlighet 

Följande avsnitt tar upp diskusson runt de val av utrustning och den metod 

som användes under experimentet. 

5.3.1 Metod 

Valet att använda oss av den experimentalla metoden var inte särskilt svår 

med tanke på att samtliga våra experiment gjordes i en sluten och 

kontrollerad experimentmiljö utan yttre påverkan. Det enda som kunde 

påverkade resultaten var när vi själva ändrade förutsättningarna. 

5.3.2 Utrustning 

När det kom till valet av vilken sorts nätverksenhet studien skulle använda, så 

fick tillgång och kunskap styra det kravet. I laboriationssalen så är det nästa 

enbart nätverskenheter från Cisco och vår utbildning inom nätverksteknik 

inriktar sig till största delen mot Cisco´s nätverksenheter.  Vi är dock 

medvetna om att utrustningens skick är mer sliten,  än om den hade befunnit 

sig i en produktionsmiljö där man ej drar ut kablarna från nätverksportarna 

dagligen. Detta med att dra ut och sätta in kablar i nätverksportarna sliter 

mycket på kontaktytan både på kabeln och nätverksporten. Detta slitage hade 

troligen en påverkan när tester gjordes för att se energiförbrukningen vid full 

trafikbelastning av ethernetswitchen. Resultatet av detta trafikbelastnings test 

nådde endast 85 %,  oavsett hur mycket trafik vi lät flöda igenom 

ethernetswitchen. 

Hela studien genomfördes på en och samma ethernetswitch och som tidigare 

har nämnts i detta stycke, så kan dessa ethernetswitchar vara mer eller mindre 

slitna. För att få en högre tillförlitlighet av ethernetswitchen borde det även 

finnas ett scnario för validering mellan två eller flera ethernetswitchar av 

samma modell. 
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5.3.3 Effektmätare 

Valet av effektmätare EMT707CTL gjordes utifrån att den hade bland de 

bästa testresultaten i sin kategori, effektmätare för privat bruk, gjord av en 

oberoende källa. För att få ett så exakt mätresultat för varje timme, så skulle 

en effektmätare för professionellt bruk behövts att införskaffas. 

5.3.4 Mätresultat 

Valet av effektmätare inverkade på studien, genom att den lägsta 

energienheten den kan visa är 1 watt och energiförbrukningen för olika 

situationer i scenariona ligger under 1 watt. Detta innebar att observationerna 

varje timme ej var tillförlitliga och används inte i studien som jämförelse data 

vid resultatanalysen. Dock är de redovisade under resultat delen av studien 

för att visa en viss förändring sker, men den är långt ifrån tillförlitlig.  

För att få ett så tillförlitligt mätresultat för varje situation för respektive 

scenario, så utökades mätperioden till 19 timmar. Valet att använda 19 

timmar som en tidsperiod beror helt och hållet på tillgång till laborationssal 

och hänsyn till ordinarie verksamhet i laborationssalen. Tiden innebar även 

att det fanns tid att ta ner ett scenario och ta upp ett nytt scenario inför en ny 

mätperiod på 19 timmar. 

En effektmätare i kategorin proffsinstrument hade varit att föredra, då de kan 

visa mätresultat ner till milliwatt och även att följa energiförbrukningen i 

realtid. Tillgången till professionella mätinstrument hade varit ett måste för 

att kunna presentera tillförlitligt resultat per timme. 

5.4 Slutsats 

Den slutsats som kan dras av studien är att de resultat som studien visar är att 

tidigare forskning inom området ger i procent liknande enerigsparande siffror 

som denna studie har givit. Genom att t ex stänga ner oanvända portar i 

tidigare studier, så sparar de 9 % på en okänd ethernetswitch. Samma 

scenario i vår studie visar en besparing på 7 %  på Cisco 3560. 

5.5 Fortsatt forskning 

Denna studie har endast gjort mätningar när samtliga kablar är kopplade mot 

en sekundär ethernetswitch av samma modell. Ett intressant experiment vore 

att se om energiförbrukningen minskar eller ligger på samma nivå, när endast 

t ex 12 nätverksportar är inkopplade mot den sekundära ethernetswitchen. 

En anna intressant aspekt vore om denna studie gjordes med riktiga 

proffisionella mätinstrument, för att verkligen kunna mäta av 

energiförbrukningen i realtid och även under en längre tidsperiod. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

IP-adresser 

IP-Nät  Port IP-Address 

172.16.1.0 0/1 172.16.1.1 

172.16.2.0 0/2 172.16.2.1 

172.16.3.0 0/3 172.16.3.1 

172.16.4.0 0/4 172.16.4.1 

172.16.5.0 0/5 172.16.5.1 

172.16.6.0 0/6 172.16.6.1 

172.16.7.0 0/7 172.16.7.1 

172.16.8.0 0/8 172.16.8.1 

172.16.9.0 0/9 172.16.9.1 

172.16.10.0 0/10 172.16.10.1 

172.16.11.0 0/11 172.16.11.1 

172.16.12.0 0/12 172.16.12.1 

172.16.13.0 0/13 172.16.13.1 

172.16.14.0 0/14 172.16.14.1 

172.16.15.0 0/15 172.16.15.1 

172.16.16.0 0/16 172.16.16.1 

172.16.17.0 0/17 172.16.17.1 

172.16.18.0 0/18 172.16.18.1 

172.16.19.0 0/19 172.16.19.1 

172.16.20.0 0/20 172.16.20.1 

172.16.21.0 0/21 172.16.21.1 

172.16.22.0 0/22 172.16.22.1 

172.16.23.0 0/23 172.16.23.1 

172.16.24.0 0/24 172.16.24.1 

 

 

 



 

   

 

Bilaga 2 

Running config_cisco3560 

 

Current configuration : 2570 bytes 

! 

version 12.2 

no service pad 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname Switch 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

system mtu routing 1500 

ip subnet-zero 

ip routing 

! 

spanning-tree mode pvst 

spanning-tree extend system-id 

! 

vlan internal allocation policy ascending 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no switchport 

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/2 

 no switchport 

 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/3 

 no switchport 

 ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 



 

   

 

! 

interface FastEthernet0/4 

 no switchport 

 ip address 172.16.4.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/5 

 no switchport 

 ip address 172.16.5.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/6 

 no switchport 

 ip address 172.16.6.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/7 

 no switchport 

ip address 172.16.7.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/8 

 no switchport 

 ip address 172.16.8.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/9 

 no switchport 

 ip address 172.16.9.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/10 

 no switchport 

 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/11 

 no switchport 

 ip address 172.16.11.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/12 

 no switchport 

 ip address 172.16.12.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/13 

 no switchport 



 

   

 

 ip address 172.16.13.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/14 

 no switchport 

 ip address 172.16.14.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/15 

 no switchport 

 ip address 172.16.15.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/16 

 no switchport 

 ip address 172.16.16.1 255.255.255.0 

 

! 

interface FastEthernet0/17 

 no switchport 

 ip address 172.16.17.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/18 

 no switchport 

 ip address 172.16.18.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/19 

 no switchport 

 ip address 172.16.19.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/20 

 no switchport 

 ip address 172.16.20.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/21 

 no switchport 

 ip address 172.16.21.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/22 

 no switchport 

 ip address 172.16.22.1 255.255.255.0 

! 



 

   

 

interface FastEthernet0/23 

 no switchport 

 ip address 172.16.23.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/24 

 no switchport 

 ip address 172.16.24.1 255.255.255.0 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

 shutdown 

! 

interface GigabitEthernet0/2 

 shutdown 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

ip classless 

ip http server 

ip http secure-server 

control-plane 

line con 0 

line vty 5 15 

end 



 

   

 

Bilaga 3 

Config Iperf och Jperf 

För att kunna belasta nätverket med trafik måste följande inställningar i Iperf 

och Jperf sättas: 

 Inställningar för Iperf på server 

Öppna kommandotolken och skriv in följande kommando på 

raden: 

 Iperf.exe  –s 

Inställingar för Iperf på klient: 

Öppna kommandotolken och skriv in följande kommando på 

raden: 

 Iperf.exe  -c ”serverns IP-adress”  –d  –t 1000000 

Upprepa detta 5 gånger, så att 5 stycken kommandotolkar är uppe 

samtidigt. Detta innebär att nätverket kommer att vara belastat 

med trafik till ca 80 till 85% . 

 Inställningar för Jperf på server 

 

1. Öppna programmet Jperf och välj Server mode.  

2. Klicka sedan på ”run Jperf”  

 

 Inställningar för Jperf på klient 

 

1. Öppna programmet Jperf och välj Client mode. 

2. Skriv in serverns IP-adress 

3. I fältet ”Transmit” ställs tiden in hur länge programmet ska 

mäta bandbredden, sätt den till 1,000,000 sec.  

4. Klicka sedan på ”run Jperf”  
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