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1.  Inledning 

1.1 Abstract 
Can the Danish "Aftalesystemet", a system with the intention to simplify the use of services 

within health care, be used in Sweden? This project has investigated the possibility by installing 

and testing the system and explored its functions to detect any eventual problems. Analyses 

were made of the system's graphical part and the underlying code to see in greater detail how 

the communication between units occurred, since no actual documentation of it existed. 

Discussions with the developers took place regarding how the current system works and how 

further development should continue. In order to test the system, a completely virtual 

environment was used. Server, clients and routers were virtualized with VirtualBox and GNS3 

in order to not disrupt any ongoing services. The results show that because of how the Danish 

infrastructure is constructed, and how the system is developed to function primarily in a Danish 

infrastructure, some changes are needed regarding the design of the database, the GUI and the 

generation of access lists. Because MedCom and Inera are cooperating on this project, some 

functions will only be available in either language. However, the plan is that the system will be 

generalized to such a degree in the future that it can be used cooperatively by several countries. 

1.2 Sammanfattning 

Kan det danska "Aftalesystemet", ett system med syftet att förenkla anslutningen av tjänster 

inom sjukvården, användas i Sverige? Detta projekt har undersökt möjligheten genom att 

installera och testa systemet samt gått igenom dess funktioner för att upptäcka eventuella 

problem. Analyser gjordes av systemets grafiska del samt den underliggande koden för att se 

mer i detalj hur kommunikation skedde mellan enheter då ingen faktisk dokumentation för detta 

fanns. Diskussioner skedde med utvecklarna gällande hur det nuvarande systemet fungerar och 

hur vidareutvecklingen är tänkt att fungera, vilket bland annat resulterade i en resa till Danmark 

för att tillsammans få fram en detaljerad plan. Till testerna av systemet användes en helt virtuell 

miljö, server, klienter och routrar virtualiserades med hjälp av VirtualBox och GNS3, detta för 

att kunna undersöka hur allt fungerar utan att riskera faktiska tjänster. På grund av hur de bägge 

ländernas IT-infrastruktur skiljer sig kommer modifikationer gällande databas, grafiskt 

gränssnitt samt generering av åtkomstlistor behöva göras. Då MedCom och Inera samarbetar 

gällande detta projekt kommer vissa funktioner bara vara tillgängliga på endera språk, men 

tanken är att systemet ska bli generellt nog i framtiden för att fler länder ska kunna använda det 

och därför ge möjlighet till samarbete länder sinsemellan.  
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1.3 Förord 

Rapporten har skrivits för att dokumentera det projekt som utförts på MedComs system åt Inera.   

Jag vill tacka följande personer för den hjälp och information dem hjälpt till med: 

 

Inera 

Björn Gustavsson 

Christoffer Johansson 

Leif Carlson 

Oliver Olofsson 

Johan Aresén 

 

Trifork 

Peter Lundkvist 

Christian Hvitved 

Rune Skou Larsen 

 

Netic 

Ole Hansen 

Morten Nielsen 

Normann P. Nielsen 

 

TDC 

Calle Hallberg 

Jeanette Köhn 

 

MDH 

Hans Bjurgren 

 

 

Övriga 

Per Lönn Wege 

Alexandra Karjel 
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1.4 Ordlista 

 

 

ACL – Access Control List MPLS – Multiprotocol Layer Switching  

AS – Autonomous System PE – Provider Edge  

CCIE – Cisco Certified Internetwork Expert VLAN – Virtual Local Area Network  

CCNA – Cisco Certified Network Associate VPCS – Virtual Personal Computer Simulator  

CCNP – Cisco Certified Network 

Professional 

VPN – Virtual Private Network  

CPAN – Comprehensive Perl Archive 

Network 

VRF – Virtual Routing and Forwarding  

CPE – Customer Premises Equipment VTP – VLAN Trunking Protocol  

eBGP – Exterior Border Gateway Protocol  VTY – Virtual Terminal Line eller Virtual 

TeletYpe  

EGP – Exterior Gateway Protocol WAN – Wide Area Network  

FEC – Forwarding Equivalence Class  WIP – Work In Progress 

GNS3 – Graphical Network Simulator 3  XSS – Cross Site Scripting 

GUI – Graphical User Interface   

HSRP – Hot Standby Router Protocol   

iBGP – Interior Border Gateway Protocol   

IGP – Interior Gateway Protocol   

ISO – International Organization for 

Standardization  

 

MP-BGP – Multi Protocol Border Gateway 

Protocol  
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2. Bakgrund 

I Sverige kan tjänsteleverantörer inom vården använda sig av IT-företaget Ineras lösningar för 

att förenkla utnyttjandet av olika IT-tjänster. I Danmark tillhandahåller MedCom liknande 

tjänster, med det undantaget att de också har utvecklat ett avtalssystem där olika organisationer 

kan prenumerera på varandras tjänster via en hemsida. Till exempel kan en klient hos 

Organisation 1 se att Organisation 2 tillhandahåller en tjänst för videokonferenser och då be om 

att få åtkomst. Fördelarna med denna lösning är att minska på administrationen och 

tillhandahålla ett enkelt verktyg för vårdorganisationer som är verksamma på Internet. 

Det som händer i bakgrunden är att åtkomstlistor skapas och skickas till kundens utrustning 

vilket möjliggör åtkomsten. Det Inera önskade testa är huruvida det var möjligt att använda det 

danska systemet i Sverige, för att förenkla administrationen av utrustning hos de kunder som är 

anslutna till deras interna nätverk Sjunet. 

Det gällande regelverket för kunder som ansluter sig till Sjunet bygger på ISO 27000 

standarderna, mestadels 27001, vilket kan göra det svårt för personer med bristande datorvana 

att upprätthålla.  

Syftet är att förenkla anslutningsprocessen genom att kunna minska regelverkskraven på främst 

små organisationer och i stället tillföra tekniskt skydd för att bibehålla eller höja säkerheten på, 

och tilliten till, Sjunet. Ett sekundärt mål är att kunna delegera handhavandet vid anslutning till 

publicerade tjänster, till berörda aktörer. 

2.1 Syfte 

Syftet är att se huruvida MedComs system kan fungera tillsammans med den miljö Inera och 

TDC använder, samt hur det skulle kunna fungera för apotek och vårdgivare. 

2.2 Direktiv 

Givna instruktioner från Inera är följande: 

 Till grund finns TASS-förstudierna att använda. 

 Analysera Aftalesystemet. 

 Analysera skript från Netic. 

 Projektet skall ej kosta något. 

 För analyser finns en virtualiserad Linuxserver att tillgå. 
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3. Teoretisk bakgrund 

Nedan beskrivs den teori och information som använts under projektets gång. 

3.1 Aftalesystemet 

Trifork har utvecklat ett webbaserat gränssnitt1 där man kan lägga upp organisationer, klienter 

och tjänster för respektive organisation. En organisation kan sedan be om att få prenumerera på 

en annan organisations tjänst(er) och på så sätt skapa ett avtal. Till Aftalesystemet har Netic 

utvecklat några skript som arbetar mot samma databas som webbgränssnittet. Utifrån 

informationen i databasen skapas åtkomstlistor som sedan överförs till kundernas utrustning för 

att beställaren av tjänsten skall få åtkomst. 

Skripten i sig ligger lokalt på samma server som Aftalesystemet och för att göra systemet mer 

flexibelt är skripten uppdelade i flera mindre2 som anropas vartefter villkor i dem uppfylls3. 

Skulle ett avtal i Aftalesystemet förändras/skapas kommer en flagga aktiveras på: 

http://localhost:8080/services/latestUpdate innehållande år/månad/dag 

timme/minut/sekund (exempelvis: "2011-11-08T14:30:29") då uppdateringen skedde. Var femte 

minut undersöks flaggan och om den är nyare än datumet som sparats tidigare kommer det 

skript som genererar åtkomstlistor anropas. När åtkomstlistan är klar laddas den upp till den 

router som kunden har inställt i webbgränssnittet. 

För användaren som beställer prenumeration på en tjänst är det underliggande transparent. De 

ansöker om en tjänst och ser när ett avtal blivit godkänt i webbgränssnittet. Därefter behöver de 

inte göra något mer, på grund av automatiken som Aftalesystemet och skripten från Netic 

tillhandahåller. Denna automatik innebär även att det blir mindre arbete rent administrativt för 

de som är ansvariga för nätverksutrustningen.  

3.2 Virtualisering 

Virtualisering går ut på att man använder befintlig hårdvara för att köra en dator i datorn. Det 

används främst för att slippa behovet av många fysiska servrar som tar plats, och istället kan 

man satsa på en ordentlig rack-server som har tillräckligt med prestanda för att virtualisera 

samtliga befintliga servrar. Det ger även möjlighet att testa flera olika operativsystem/miljöer 

utan att först köpa in hårdvaran. Redundans underlättas också då de virtuella maskinerna 

transparent kan förflyttas från en fysisk server till en annan under drift.  

VirtualBox och VMware är två populära aktörer inom virtualisering. VirtualBox är open source 

och gratis. Det tillhandahåller de flesta funktioner som behövs, men brukar köras mest lokalt för 

att testa mindre miljöer eller utvärdera operativsystem. VMware är proprietär mjukvara och har 

lite fler möjligheter, bland annat ett helt operativsystem. Operativsystemet, VMWare vSphere, 

är dedikerat till att enbart virtualisera och ge funktionalitet gällande redundans och dylikt som 

större företag kräver. 

                                                 
1 Se appendix 10.5 
2 Se kapitel 6.5.2 
3 Se bilaga 11.1 
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3.2.1 GNS3 

GNS3 är en grafisk front-end som används för att virtualisera Cisco routrar främst, men det 

finns möjlighet att virtualisera ASA/PIX brandväggar och Juniper routrar likaså. Det är däremot 

en begränsad mängd modeller från Cisco som stöds, samt en faktisk Cisco IOS image krävs för 

att kunna emulera en router korrekt.  

Beroende på vilken modell som emuleras finns olika antal fack tillgängliga. De mer avancerade 

har 6 fack som moduler kan sättas in i [GNSHW]. Några av de tillgängliga modulerna är: 

NM-1FE-TX Fast Ethernet (1 port) 

NM-1E Ethernet (1 port) 

NM-4E Ethernet (4 portar) 

NM-16ESW Switchmodul Ethernet (16 portar) 

NM-4T Seriell koppling (4 portar) 

Då faktiska IOS images används fungerar allt som om det vore en riktig router, med den 

skillnaden att Dynamips (motorn som GNS3 använder för emulering) begränsar hastigheten till 

max 1kb/s per gränssnitt. För att ansluta till den emulerade routern kan till exempel PuTTY 

användas eller Tera Term, därefter konfigureras enheter som vanligt. 

3.2.2 VPCS 

VPCS är ett resurssnålt program för att simulera upp till 9 datorer som kan användas till enklare 

tester av nätverk, så som Ping och Traceroute. Det är främst tänkt att användas tillsammans 

med GNS3 för att simulera klienter. Endast en klient kan styras åt gången via konsolfönster. 

Programmet använder sig av ett startup skript som anger antal klienter och vad respektive klient 

ska göra. 

# The startup file of VPC 

########################################### 

# pc1, pc2: ipv4, dhcp  

1 

dhcp 

2 

dhcp 

Betydelse: 

#  Kommentar 

1 Anger dator att arbeta på  

dhcp det kommando som ska utföras 

Programmet har även stöd för IPv6 vilket är en stor fördel vid test av sådant. 

3.2.3 Micro Core 

Micro Core är en minimal version av Linux med grundläggande funktioner och utan GUI. Den 

grafiska versionen heter Tiny Core, och båda är tänkta att fungera som grund att bygga vidare 

på. Beroende på vilken version av Micro Core som används kan Qemu (som är ytterligare en 

inbyggd motor för virtualisering i GNS3) användas för att virtualisera, annars fungerar de nyare 

versionerna av Micro/Tiny Core tillsammans med VirtualBox/VMware.  
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3.3 Ubuntu Linux 

Ubuntu Linux är en distribution som bygger på Debian Linux, men som är mer inriktad mot 

vanliga användare som inte nödvändigtvis har gedigen erfarenhet av Linuxvärlden. Istället för 

att kompilera program från källkod används pakethantering, vilket kan styras via det grafiska 

gränssnittet eller i konsolläge. Uppdateringar till systemet sköts via en ”update-manager” som 

klarar att uppdatera program och kärnan till hela systemet, vilket i andra distributioner ofta får 

göras manuellt. 

Via Ubuntus hemsida erbjuds några olika versioner beroende på processorarkitektur och vad för 

funktion som eftersöks. De främsta är Desktop och Server, där Desktop är tänkt att användas 

precis som Microsoft Windows på en stationär eller bärbar dator och Server är tänkt mer för 

tjänster som till exempel webbserver och dylikt. Skillnaden mellan Desktop och Server är att 

Desktop har ett grafiskt gränssnitt, en så kallad fönsterhanterare (Gnome är standard) medan 

Server inte har något grafiskt installerat från början, eftersom det är tänkt att skötas via SSH 

eller eventuella webbgränssnitt.  

Ubuntu släpps även som LTS, vilket står för ”Long Time Service”, som innebär att den här 

releasen är under ”Stable” kategorin. När en uppdatering kommer är den grundligt testad och 

släpps bara in i biblioteket för mjukvara om den är godkänd säkerhetsmässigt och 

funktionsmässigt. LTS innebär även att just den versionen kommer att få support i minst fem år 

framöver. 

3.4 SSH Övervakning 

För att dokumentera vad som händer i en terminalsession finns det bland annat två verktyg att 

använda sig av. 

3.4.1 Script 

Script dök först upp i BSD 3.0 och används för att göra en så kallad "hardcopy" av allt som 

matas in i terminalen, antingen interaktivt av program eller en själv. Allt som matas in sparas 

undan i en maskinskriven fil som sedan kan läsas med textredigerare. Med hjälp av flaggor kan 

användaren styra vad som sparas till den maskinskrivna filen: till exempel kan tiden för alla 

knapptryckningar lagras. Den resulterande filen används tillsammans med programmet 

Scriptreplay för att spela upp sessionen. 

-a lägger till information i slutet av filen, bibehåller tidigare data 

-f rensar utskriften efter varje inmatning 

-q var tyst 

-t skriv ut information om tid till STDERR 

Script kan med fördel läggas i en användares inloggningsskript för att automatisera processen 

och på så vis få en logg över varje session.  

Exempel på start av script i .bash_profile 

script -t 2> tid-fil -f -q -a kommando-fil 
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3.4.2 Scriptreplay 

För att enklare kunna gå igenom sparade sessioner rekommenderas att flera filer skapas, en där 

tiden sparas och en för just kommandon och svar från interaktiva program. När sessioner skall 

spelas upp används följande kommando:  

scriptreplay tid-fil kommando-fil 

3.5 TFTP Server 

TFTP, som definieras i [RFC1350], är ett protokoll som ofta används för att överföra filer till 

klienter per automatik, till exempel kan en router ladda ner sitt OS och tillhörande konfiguration 

då den startas. Protokollet i sig är enkelt, erbjuder ingen autentisering i standardutförande, och 

bör därför inte användas över Internet.  

Eftersom TFTP är enkelt i sin design kan det också implementeras på ett sådant sätt att det 

använder lite resurser, vilket tillåter enheter med lite minne att använda sig av det för att 

överföra filer som behövs. 

Det finns olika TFTP-servrar utvecklade för både Windows- och Linux-miljö. Ett exempel till 

Windows är SolarWinds TFTP-server och till Linux TFTPD-HPA. Funktionsmässigt skiljer de 

sig minimalt; de arbetar på port 69 och använder UDP för överföring. 

3.6 Skriptspråk 

Språk som inte behöver kompileras för att kunna exekveras brukar kallas för skriptspråk. 

3.6.1 PERL 

Det Perl är känt för är just att användningen av reguljära uttryck finns direkt i språkets syntax, 

vilket gör språket populärt för administration av bland annat Linux-maskiner. Det finns även en 

stor databas, Comprehensive Perl Archive Network (CPAN) med moduler som enkelt kan 

installeras för att få mer funktionalitet.  

Modulerna är upplagda enligt Bibliotek::Modul , vilket innebär att exempelvis Net:: indikerar 

vad för underkategori modulen tillhör på CPAN. Till den kategorin finns också ytterligare 

verktyg. Detta påminner om hur man i andra språk, så som C och C++, inkluderar headerfiler 

för att få mer funktionalitet, och olika bibliotek läses in för att hantera specifika ändamål.  

CPAN är dessutom ett installationsprogram som använder biblioteken från CPAN databasen för 

att lägga till önskade moduler, vilket innebär att programmeraren inte behöver hantera placering 

av filer själv. 

Ett exempel på modul som används för att interagera med Telnet på TCP portar är Net::Telnet. 

[PERLTELNET] 
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3.6.2 BASH 

BASH i sig är en kommandotolk precis som DOS, och på samma sätt som DOS kan 

kommandon anges i skript (.bat filer i windows miljö) för att utföra allehanda uppgifter. I 

Linux används ofta BASH skript i samband med ett så kallat cron-job (schemaläggare) för att 

utföra enklare jobb eller anropa andra skript så som perl-skript. 

3.6.3 Expect 

Expect är ett verktyg till Linux/Unix för att automatisera tester av interaktiva program där 

prompter är ”förväntade” som namnet implicerar. Det har stöd för reguljära uttryck och ett eget 

litet språk vilket tillåter enklare skript att skapas för test av FTP/SSH/Telnet et cetera. 

Det finns många behändiga program för att fjärrstyra saker eller hämta filer, några av dessa kan 

skötas helt från kommandoraden, men det finns ingen inbyggd automatisering i något av dem. 

Ska till exempel flera routrar uppdateras via TFTP kan Expect användas då det går att förutsäga 

vad routern kommer svara via Telnet/SSH och bygga skript därefter. 

3.7 SJUNET – kvalitetssäkrat kommunikationsnät 

Sjunet är ett robust och kvalitetssäkrat kommunikationsnät som är framtaget och anpassat för 

vård och omsorg. Sjunet har mycket hög tillgänglighet och är ofta ett krav för att sprida 

verksamhetskritisk information. De senaste åren har tillgängligheten för Sjunet legat på hela 

99,999 procent. [SJUNET] 

3.7.1 Varför behövs Sjunet? 

Informationsförsörjningen inom vård och omsorg har höga krav på tillgänglighet. Man ska 

kunna lita på att informationen finns till hands, när man behöver den. Viss information har 

dessutom krav på att kunna transporteras i realtid, som till exempel medicinska 

videokonferenser. Utan ett robust kommunikationsnät som man kan lita på, skulle 

informationsförsörjningen bli lidande. Sjunet används idag av över 100 olika regionala och 

nationella tjänster, som till exempel e-recept, överföring av patientjournaler, röntgenbilder, med 

flera. [SJUNET] 

Tack vare att Sjunet är vårdens och omsorgens egna kommunikationsnät, och inte kopplat till 

Internet, blir det också möjligt att övervaka alla användare och att använda sig av ett gemensamt 

regelverk. Detta är viktigt för att bibehålla en hög tillit över tid, vilket Sjunet gör möjligt. 

[SJUNET] 

3.7.2 Varför Sjunet och inte Internet? 

Både Sjunet och Internet är kommunikationsnät, så rent tekniskt är det ingen större skillnad 

mellan dem. Den stora skillnaden är att Sjunet bara används av en begränsad grupp användare. 

Detta bidrar till att det går att ställa helt andra krav på hur man får använda nätet, samtidigt som 

det också går att kan kontrollera att detta efterlevs. Sjunet har också tydliga tillgänglighetsmål, 

som teknik och utveckling kan anpassas utefter. Dessutom har Sjunet bara en driftleverantör 

som också går att ställa höga krav på. Ansvarsfördelningen blir i och med detta väldigt tydlig. 

[SJUNET] 
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3.8 Multiprotocol Label Switching 

MPLS [RFC3031] är ett forwardingprotokoll som är designat enbart för att skicka data genom 

ett nätverk enligt ett förbestämt sätt. MPLS-noder skickar vidare trafik baserat på Etiketter 

(Labels) istället för att göra uppslag i stora routingtabeller. Själva tilldelningen av etiketter till 

paket sker bara en gång och fungerar på följande sätt: 

Ingress-routern (Provider Edge(PE)-routern i ingången till MPLS-nätet) associerar de 

inkommande paketen till en Forwarding Equivalence Class (FEC). Paket som ska transporteras 

på samma sätt, till samma destination och med samma prioritet tillhör samma FEC och varje 

FEC motsvaras av en etikett. I de flesta fall tillhör paket som skall till samma destinationsprefix 

även samma FEC och får därför samma etikett. 

Som exempel kan man ta två paket, det ena har destinationsadress 192.168.0.1 och det andra 

192.168.0.2. I routingtabellen finns bara en route för 192.168.0.0/24 så bägge paketen skall 

alltså till samma prefix och får därmed samma etikett. [TDCMPLS] 

3.8.1 Arkitektur 

De typer av MPLS-noder som finns är Label Edge Router (LER) som sitter i utkanten av ett 

MPLS-nät, samt Label Switch Router (LSR) som sitter i Core. LER- och LSR-noder är 

uppbyggda av två delar: Transportdel och kontrolldel. 

Transportdelen i MPLS är ansvarig för att skicka vidare paket baserat på värdet i paketets 

etikett. För att kunna göra detta finns två tabeller lokalt på noden, en Label Information Base 

(LIB) och en Label Forwarding Information Base (LFIB). 

Alla LSR:er måste ha lokala bindningar mellan prefix i nätet och etiketter. LIB:en innehåller de 

lokala bindningarna samt alla angränsande noders lokala bindningar. En post i LIB:en kan se ut 

enligt följande: 

LIB entry: 192.168.0.0/24 

  Local binding: Label: 72 

  Remote Binding: LSR: 1.1.1.1, label: 42 

  Remote Binding: LSR: 1.1.1.2, label: 78 

Med hjälp av informationen i LIB:en kan en LFIB byggas upp. LFIB:en består av flera olika 

poster. Varje post innehåller en inkommande etikett och/eller flera delposter. Varje delpost i sin 

tur innehåller en utgående etikett, en utgående post och en next-hop adress. 

Exempel på LFIB: 

Incoming Label Outgoing Label Prefix Outgoing Interface 

72 42 192.168.0.0./24 Serial0 

 

LFIB:en används när LSR:en skall fatta forwardingbeslut. När ett paket med en etikett kommer 

in till en LSR görs ett uppslag på inkommande etikett i LFIB:en. LSR:en använder 

informationen i den matchade posten och får därigenom fram utgående etikett, utgående port 

och next-hop adress, alltså all information som behövs för att skicka paketet vidare.  
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LSR:en byter ut den inkommande etiketten mot den lokala utgående etiketten i delposten och 

skickar vidare paketet på den specificerade utgående porten. Denna procedur kallas för "Label 

Swapping". 

En LSR kan även ha en LFIB per port, i sådana fall väljer LSR:en den LFIB som är kopplad till 

den port paketet kom in på för att göra uppslaget. 

Kontrolldelen i MPLS-noden skapar och underhåller LIB:en. För att få den information som 

behövs för att göra detta måste alla MPLS-noder i nätet använda sig av ett IP-routingprotokoll 

så att informationen om alla MPLS-noder finns i IP-routingtabellen. MPLS använder sig av 

informationen i IP-routingtabellen för att knyta destinationsprefix till specifika FEC's och 

därmed etiketter. 

Från informationen i LIB:en skapas LFIB:en. Som tidigare nämndes innehåller LFIB:en 

inkommande etikett kopplad till utgående etikett, utgående port och next-hop adress. För att 

kunna göra denna koppling måste en LIB förutom sina egna bindningar, mellan 

destinationsprefix och etikett, även känna till de angränsande nodernas lokala bindningar. 

Det finns flera olika metoder för att distribuera informationen om sina lokala bindningar samt ta 

emot informationen om de angränsande nodernas lokala bindningar. Ciscos proprietära 

alternativ heter Tag Distribution Protocol (TDP), medan ett annat alternativ är Label 

Distribution Protocol (LDP) som är mer standardiserat.  

När informationen skall propageras inom ett Virtual Private Network (VPN) används 

Multiprotocol Border Gateway Protocol (MP-BGP). [RFC2283] 

Flera andra protokoll kan användas för att distribuera etikettinformation, Resource Reservation 

Protocol with Traffic Engineering extensions (RSVP-TE), Constraint-based Routed LDP (CR-

LDP), eller påbyggnader till routingprotokoll som IS-IS eller OSPF.[TDCMPLS] 

3.8.2 MPLS IP VPN 

BGP/MPLS VPN [RFC2047] är en standard som används för att bygga upp IP VPN där 

routinginformation och VPN trafik hålls separerad från annan trafik med hjälp av etiketter och 

tillägg till BGP. 

För att skilja information i olika VPN från varandra associeras informationen till olika Virtual 

Router Forwarding(VRF), också kallat VPN Routing Forwarding, som består av: 

 En IP Routingtabell. 

 En forwardingtabell. 

 En lista över portar som är knutna till ett VPN för den specifika PE routern. 

 Regler och routingprotokoll som används för att skapa forwardingtabellen. 

Varje VRF tilldelas ett operatörsunikt Route Distinguisher 

(RD) nummer som länkas samman med varje prefix i VPN 

IP-routingtabellen och på så sätt skapas unika VPN IPv4 

prefix. 

Customer Premises Equipment (CPE) routrar i ett VPN 

använder sig vanligtvis av ett routingprotokoll för att 

förmedla routinginformation till angränsande PE-router.  
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De routingprotokoll som brukar användas är BGP och OSPF. Routinginformationen läggs i 

respektive VRF IP-routingtabell. 

Då ett VPN kan innehålla CPE-routrar med kopplingar till flera PE-routrar måste VRF IP-

routingtabellen distribueras mellan alla PE-routrar. Det mest lämpade protokollet för att sprida 

routinginformation över stora nätverk är BGP. 

För att kunna skicka med information om vilken VRF ett prefix tillhör används MP-BGP. I 

varje VRF specificeras import- och exportregler som bestämmer vilken routinginformation som 

skall importeras och exporteras. Vanligtvis importerar och exporterar man routinginformationen 

med extended-community attribut som matchar det egna RD-numret. Men man kan även välja 

att importera information med extended-community värden från andra VRF och på så sätt knyta 

ihop flera VPN med varandra. Värdet som skickas med extended-community attributen kallas 

för Route Target. 

MP-BGP skickar även med information om vilken etikett den mottagande PE-routern skall 

använda för att skicka trafik till respektive destination i VRF IP-routingtabellen. 

 

För att skilja VPN-trafik från annan trafik används en etikettstack bestående av två etiketter. En 

etikett som specificerar egress PE-router (routern i utgången av MPLS-nätet), VRF samt 

utgående interface och en etikett som specificerar vägen till egress PE-routern. 

Ingress PE-routern tar emot paketet på den port som kundens CPE-router sitter kopplad till. 

Eftersom den porten är knuten mot ett VRF gör PE-routern ett uppslag i VRF IP-

routingtabellen. Paketet tilldelas två etiketter. Dels en etikett som motsvarar egress PE-router, 

VRF samt utgående port, dels en etikett som motsvarar vägen till egress PE-routern. Paketet 

skickas sedan vidare till Provider(P)-routern LSR1 baserat på den översta etiketten. 
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När LSR1 tar emot paketet läses enbart den översta etiketten in. LSR1 gör ett uppslag på 

etiketten i den LFIB som finns för den porten paketet kom in på och får reda på utgående etikett 

och port. LSR1 byter etiketten på paketet till den nya etiketten samt skickar paketet vidare till 

LSR2 på den utgående porten. Samma sak upprepas igenom hela MPLS-nätet.  

När paketet kommit fram till egress PE-routern skalas den översta etiketten av eftersom paketet 

nu kommit fram till den destination den översta etiketten specificerade.  

Egress PE routern läser in den understa etiketten och får på så sätt reda på vilket VRF paketet 

tillhör. Även denna etikett skalas nu bort eftersom den fullföljt sitt syfte och paketet skickas 

vidare som ett vanligt IP-paket baserat på routinginformationen i det VRF som etiketten 

specificerade. CPE-routrarna behöver alltså inte förstå MPLS eftersom det är PE-routrarna som 

tar hand om tilldelning och borttagning av etiketter.[TDCMPLS] 

3.9 Routingprotokoll 

En router har kunskap om hur nätverket ser ut genom sin routingtabell, som kan vara uppbyggd 

av statiska och dynamiska routes. När ett paket kommer in jämförs dess destinationsadress mot 

routingtabellen och om routern hittar en matchande adress skickas paketet vidare. Skulle 

däremot adressen inte finnas med i routingtabellen kommer routern att kasta paketet. För mindre 

nätverk räcker det med statiska routes som matas in manuellt, för större nätverk däremot 

rekommenderas det att ett dynamiskt routingprotokoll används.  

När dynamiska routingprotokoll används matas information in på respektive router om vad 

denne har för nätverk anslutna till sig. Därefter skickas den informationen till dess grannar som 

lägger in informationen i sina routingtabeller. Vid eventuella problem kan de dynamiska 

routingprotokollen meddela sina grannar om en viss väg är otillgänglig. På så sätt kan paket ta 

en annan väg till sitt mål, vilket inte är möjligt om enbart statiska routes används. 

3.9.1 MP-BGP 

MultiProtocol Border Gateway Protocol (MP-BGP) är en tillbyggnad som gör att BGP kan bära 

mer än IPv4 trafik (till exempel IPv6). Tillbyggnaden definierar två nya BGP attribut: 

Multiprotocol Reachable NLRI och Multiprotocol Unreachable NLRI [1B], där NLRI står för 

"Network Layer Reachability Information". Attributen innehåller information om identifiering 

av adress familj, och konfigureras i Ciscos IOS med: address-family protocol inne i 

BGP processen. En vanlig kombination är att använda MPLS, VRF och MP-BGP, där MPLS 

står för backbone transporten, VRF tar hand om de separerade routing-tabellerna, och MP-BGP 

har samtliga VRFer med i sin routingtabell.  

3.9.2 iBGP/eBGP 

Border Gateway Protocol (BGP) är ett routingprotokoll som främst används för kommunikation 

mellan olika internetleverantörer över internet. Det som används då är external BGP (eBGP) 

som använder publika Autonomous System (AS). Dessa innehåller ofta stora tabeller och kräver 

mycket av hårdvaran. Internt hos till exempel en kund, kan det hända att ett interior BGP 

(iBGP) används för att skicka information om tillstånd på länkar till routrar. iBGP använder sig 

av privata AS som inte routas ut på Internet. 
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3.9.3 OSPF 

Open Shortest Path First är ett link state Interior Gateway Protocol (IGP), som är ett av de mest 

använda interna routingprotokollen eftersom det inte är specifikt för Cisco. OSPF använder sig 

av area för att dela upp nätverk i olika sektioner, där till exempel area 0 är backbone som 

hanterar trafik mellan olika areor. OSPF är dessutom ett snabbt protokoll som skickar 

notifiering till sina grannar omgående när en länk går ner vilket är önskvärt för snabb 

konvergens. Protokollet stöder dessutom VLSM vilket är ett krav för att det ska användas alls 

nuförtiden. 

3.9.4 Statisk routing 

Ett annat alternativ till dynamiska routingprotokoll är statisk routing, där man kan definiera att 

trafiken mot ett visst nätverk ska gå ut genom ett specifikt gränssnitt eller mot en specificerad 

gateway. Alternativt kan det konfigureras att all trafik skickas ut mot till exempel WAN-

gränssnittet.  

Exempel på två olika alternativ att konfigurera statisk routing där all trafik skickas ut genom 

WAN-gränssnittet på en Cisco-plattform. 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 fa0/0  
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gateway-ip 

3.10 HSRP 

Hot Standby Router Protocol är till för att tillhandahålla 

redundanta gateways i nätverket genom att skapa en virtuell 

router som trafiken skickas till. Routern som trafiken skickas 

till bestäms av det värde som sätts på active i konfigurationen, 

vilket innebär att den andra routern står som standby tills något 

händer. Skulle den aktiva routern gå ner är bytet så pass snabbt 

att inga paket hinner tappas vilket gör att allt är helt transparent 

för användare. 

3.11 Åtkomstlistor (Access Control List) 

Åtkomstlistor (ACL) är en lista med instruktioner gällande vad som ska tillåtas/nekas in/ut till 

nätverk eller filer.  

Vad för typ av ACL som skapas under konfigurationen kan definieras på olika sätt 

ip access-list access-list-number {permit/deny}{test-conditions} 

där 1-99 är standard acl och 100 - 199 är extended, men det går även att namnge listorna för att 

underlätta förståelsen ifall någon annan läser konfigurationen. 

Router(config)#ip access-list ? 

  extended    Extended Access List 

  log-update  Control access list log updates 

  logging     Control access list logging 

  resequence  Resequence Access List 

  standard    Standard Access List 
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Det går även att numrera varje sekvens i listorna för att vid senare skede kunna uppdatera utan 

att behöva ta bort hela listan. Det finns många olika typer av åtkomstlistor, varav två av dem 

som brukar nämnas främst är standard och extended.  

 

3.11.1 Standard ACL 

De mest grundläggande åtkomstlistor kan tillåta eller neka källan antingen genom att tillåta/neka 

allt, använda ett specifikt nät med begränsning på nätmask eller att använda ett specifikt IP. 

Exempel på en namnad och numrerad standard ACL kan se ut enligt följande:  

Standard IP access list test1 

    10 permit 192.168.57.0, wildcard bits 0.0.0.255 

    15 permit any 

    40 deny   any 

Deny any ligger implicit med på samtliga åtkomstlistor, men för tydlighetens skull skrevs den 

med här. Placeringen av dessa listor ska ske så nära destinationen som möjligt på grund av hur 

de fungerar. 

3.11.2 Extended ACL 

De mer avancerade åtkomstlistorna kan begränsa trafik utifrån många parametrar, så som 

ursprung, destination, protokoll et cetera, vilket tillåter en mycket mer flexibel design av sådana 

listor snarare än standard ACL.  

Enligt nedan syns exempel på några kommandon som är tillgängliga vid standard och extended: 

Eftersom extended tillåter så pass avancerade konfigurationer är det lätt att göra fel och därför 

rekommenderas det att listorna först skrivs in i ett textdokument, undersöks och därefter läggs 

över till den ansvariga routern.  

exempel på hur en extended acl kan se ut: 
ip access-list extended tilladexampleorg 

 remark organisation: Example Organisation 

  remark aftaleID: 2323 - service: ftp-.passive - server 

   permit tcp host 195.80.245.142 host 195.80.123.231 eq 21 

   permit tcp host 195.80.245.142 host 195.80.123.231 eq 20 

   permit tcp host 195.80.245.142 host 195.80.123.231 gt 1023 

I detta exemplet tillåts en specifik värd att komma åt en specifik FTP-server på några 

definierade portar.  
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3.12 IPv6  

IPv6 är den nya versionen av IP-protokollet som används för kommunikation mellan enheter. 

Denna version stöder 128 bitars hexadecimala adresser och tillåter då 3,4 · 10
38 antal adresser att 

användas istället för 4 miljarder som IPv4 klarar. Med de nyare versionerna av Windows finns 

möjlighet att adressera IPv6 alternativt använda tunnelgränssnitt för att skicka IPv4 trafik 

genom IPv6 tunnlar eller vice versa.  

Den 8 Juli 2011 var World IPv6 Day då många stora företag aktiverade möjligheten att visa sitt 

innehåll på både IPv4 och IPv6 samtidigt för att motivera flera att gå över i tidigt skede till 

IPv6. Då många äldre system använder IPv4 kommer det stödas fram till runt 2025, men 

rekommendationen är att gå över så tidigt som möjligt för att upptäcka eventuella problem i 

tidigt skede.  

För att testa kompabiliteten gällande IPv6 kan denna sida användas [TESTV6] 

4. Precisering av uppgiften och avgränsningar 

Uppgiften går ut på att testa Aftalesystemet och dess potentiella bruk i svensk infrastruktur. För 

att begränsa undersökningen används följande forskningsfrågor: 

4.1 Frågor 

 Kan en virtualiserad server kommunicera med en virtualiserad router? 

 Kan en router, server och klient kommunicera med varandra i virtuell miljö? 

 Hur fungerar Aftalesystemet? 

 Kan Aftalesystemet användas i Sverige? 

 Hur mycket behöver ändras för att det ska vara i enlighet med krav? 

 Hur ser Sjunet ut idag? 

 Hur ser det ut i Danmark (nätverksmässigt)?  

 Hur skall flödet från Aftalesystemet till TDC se ut? 

4.2 Begränsningar 

 Kommer inte simulera Sjunet på grund av tidsbrist. 

 Ska inte vidareutveckla systemet själv, utan uppgiften är att ta fram en beskrivning av 

förbättringar som sedan Trifork/Netic utför. 
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5. Ansats 

Vad behövs för att kunna använda Aftalesystemet tillsammans med Sjunet? 

5.1 Metod 

I det här projektet skall en undersökning utföras gällande huruvida det system Trifork utvecklat 

kan användas för att skapa åtkomstlistor och avtal. 

Möjlighet att låna utrustning av MDH fanns, men då den exakta mängden som skulle behövas 

inte kunde avgöras bestämdes det att virtualisering är ett bättre alternativ. 

Eftersom servern med Aftalesystemet är virtuell, gjordes valet att göra resten av labbmiljön 

virtuell också. Miljön kommer successivt byggas upp för att garantera fungerande 

kommunikation. 

5.1.1 Server 

För virtualisering av server valdes VirtualBox eftersom det är gratis och därför kunde installeras 

på en laptop. Detta bidrar också till en mer mobil lösning som tillåter experimenterande oavsett 

placering. 

5.1.2 Nätverk 

Till virtualisering av nätverk valdes GNS3 då det är den enda möjligheten att få åtkomst till 

samtliga kommandon som behövs för att genomföra projektet. Det finns till exempel Cisco 

Packet Tracer som kan användas för routersimulering, men detta alternativ valdes bort då Packet 

Tracer inte klarar av att kommunicera utanför programmet till skillnad från GNS3. 

5.1.3 Klienter 

När det gäller enklare test som behöver utföras till exempel Ping ska VPCS användas, men 

utifall Telnet/SSH behöver testas skall Microcore användas. Då det gäller tester av till 

exempel HSRP skall minst två instanser av Microcore användas för att övervaka trafiken från 

flera platser på nätverket och på så sätt garantera att trafiken går fram även vid byte till den 

aktiva routern.  

5.1.4 Operativsystem 

Som server används Ubuntu, eftersom det finns många varianter av Linux, och Ubuntu är en 

stabil distribution samt är enkel att använda. Därför valdes även Ubuntu för en virtuell klient 

med grafiskt skrivbord då det är nödvändigt för att via webbläsare använda Aftalesystemet. 

Den version som använts på server och klient är: 10.04.3 LTS (Lucid Lynx). 
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6. Idéframtagning, experiment & resultat 

Netic installerade Aftalesystemet under vecka 2 och 3, vilket gav möjlighet att undersöka 

befintliga förstudier som visar hur Inera önskar få till funktionen för TASS (Tekniskt 

AnslutningsSystem Sjunet) vilket det här projektet är en del av.  

För att kunna få till en virtuell miljö gjordes en del efterforskningar av vilken programvara som 

fanns tillgänglig och som passade för projektet. Gällande ren simulering av routrar och switchar 

för övning finns till exempel Cisco Packet Tracer eller Boson NetSim. Problemet är att 

ingetdera av programmen kan kommunicera med enheter utanför sin egna virtuella miljö. 

Dessutom har ovan nämnda program begränsad funktionalitet vilket ytterligare gör dem icke 

önskvärda. 

Ett annat alternativ är Dynamips som är utvecklat för att emulera Cisco hårdvara och användas 

tillsammans med Cisco:s IOS. Som tillägg till detta finns även Dynagen och GNS3 där Dynagen 

använder .INI filer för att bestämma vad för gränssnitt som sitter i respektive fack på varje 

router och hur varje router är kopplad. GNS3 är en grafisk front-end för att koppla samman 

Dynamips och Dynagen, men det har även en del extrafunktioner för att kunna emulera till 

exempel Cisco’s PIX/ASA brandväggar eller kommunicera med andra virtualiserade enheter så 

som maskiner i VirtualBox eller VMware. 

Därför bestämdes det att GNS3 är perfekt för projektets ändamål. Tanken från början var att 

göra en mindre version av Sjunet, men på grund av tidsbrist bestämdes det att fokus bör ligga på 

utforskande av Aftalesystemets funktioner istället. Testbädden i sig behöver inte bli så stor för 

att testa samtliga funktioner i Aftalesystemet vilket syns i till exempel kapitel 6.6 Test 4. 

Test 1 går ut på att undersöka funktionaliteten i GNS3 för att hitta eventuella problem i antingen 

programmet eller kommunikationen mellan server och router. Det går även ut på att försöka 

återskapa funktionerna i Netic:s skript med hjälp av TFTP och ett Expect skript. 

Test 2 går ut på att undersöka kommunikationen ytterligare med dynamiska routingprotokoll 

och statiska routes. Även kommunikation via SSH mellan värdsystemet och de virtuella 

enheterna undersöks. 

Test 3 går ut på att använda informationen från test 2 och bygga vidare för att kunna testa 

kommunikationen med enheter flera routerhopp bort. Även begränsning av trafik undersöks för 

att kunna hindra klienter från att nå specifika tjänster. 

Test 4 går ut på att testa samtliga funktioner i Aftalesystemet så som skapande av avtal, 

åtkomstlistor och överföring av den skapade listan till routern där tjänst skall tillåtas/blockeras. 

Dessutom ska listan testas med en tillåten samt otillåten aktivitet för att bekräfta funktionalitet. 

Detta test bygger på samtliga tidigare tester och kräver att kommunikationen fungerar mellan 

samtliga virtuella enheter. 
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6.1 GNS3 

Detta program har funnits ett tag och har använts till allt från CCNA, CCNP och CCIE nivå. Det 

ger möjlighet att använda faktiska Cisco IOS vilket innebär att samtliga topologier som finns i 

läroböckerna kan testas i GNS3. Till projektet testades några olika IOS för att hitta det som 

fungerade mest stabilt. I början användes ett IOS ur 2600 serien (c2600-adventerprisek9-

mz.124-25b) tillsammans med modellen ”2621XM” i GNS3, men det visade sig att det 

kraschade helt utan anledning och väldigt slumpmässigt. Därför undersöktes andra alternativ 

och några forum rekommenderade 3600 serien istället med c3640-jk9o3s-mz.124-16a som 

IOS och ”3640” som modell i GNS3 vilket samarbetade mycket bättre, även när det blev flera 

routrar som användes samtidigt.  

Versionen som används är 0.8.1 då denne har stöd för VirtualBox, problemet är att det inte 

riktigt fungerade som önskat. Därför används ett såkallat Cloud istället eftersom det ger 

möjligheter att ställa in flera gränssnitt på enheten som konfigureras, vilket var nödvändigt när 

till exempel VPCS eller Microcore skulle testas.  

 

6.2 Test 1 

För att få till en stabil grund till laboration, utfördes flera tester mot en grundläggande 

uppsättning där enbart en router och en server används. 

6.2.1 Kommunikation mellan virtuella enheter 

Det mest grundläggande testet går ut på att upprätta en länk mellan router och server och 

därefter testa kommunikationen.  

För att inte behöva ändra IP manuellt varje gång servern startas ändrades enligt nedan på 

servern: 

kalle@sjunet:~$ sudo nano -w /etc/network/interfaces 

 

# The primary network interface 

auto eth1 

iface eth1 inet static 

address 192.168.57.10 

netmask 255.255.255.0 

På routern ändrades det som var nödvändigt, därefter sparades det ner till startup-config 

Router#sh run | section interface Ethernet0/0 

interface Ethernet0/0 

 ip address 192.168.57.254 255.255.255.0 

 half-duplex 

Som det syns ovan används ”Ethernet” istället för ”Fast Ethernet”, detta gör ingen större 

skillnad på hastighet då det ändå är begränsat.  
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Nästa steg är att skicka ping till servern från routern: 

Router#ping 192.168.57.10 

 

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.57.10, timeout is 2 seconds: 

.!!!! 

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 8/16/28 ms 

Eftersom ett broadcast fick skickas först för att hitta någon som svarade på adressen, förlorades 

första paketet, om ett Ping skickas igen kommer det bli 100 % som syns nedan 

Router#ping 192.168.57.10 

 

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.57.10, timeout is 2 seconds: 

!!!!! 

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/17/40 ms 

Och eftersom routern nu känner till serverns IP kommer den svara på serverns Ping omgående 

kalle@sjunet:~$ ping 192.168.57.254 

PING 192.168.57.254 (192.168.57.254) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 192.168.57.254: icmp_seq=1 ttl=255 time=19.0 ms 

64 bytes from 192.168.57.254: icmp_seq=2 ttl=255 time=17.4 ms 

6.2.2 Hämta fil från TFTP 

När väl kommunikationen var upprättad gällde det att testa fler funktioner, så som överföring av 

fil från router till server och vice versa. Det finns många olika TFTP-servrar att välja mellan, i 

standardutgåva kan inte TFTP servern (TFTPD) konfigureras med vilka portar den ska använda, 

eller att den ska tillåta uppladdning av filer. TFTPD fungerar som så att när en fil ska överföras 

från router till server så måste filen redan finnas och tillåta alla att skriva till den enligt nedan: 

kalle@sjunet:/var/lib/tftpboot$ touch testfil 

kalle@sjunet:/var/lib/tftpboot$ chmod 777 testfil 

kalle@sjunet:/var/lib/tftpboot$ ls –al 

total 8 

drwxrwxrwx  2 root  nogroup 4096 2011-11-16 08:51 . 

drwxr-xr-x 42 root  root    4096 2011-11-02 09:21 .. 

-rwxrwxrwx  1 kalle kalle      0 2011-11-16 08:51 testfil 

När filen väl finns kan routern ladda upp. För att slippa detta och få lite mer möjligheter att 

lägga till inställningar för servern används TFTPD-HPA som rekommenderades på diverse 

forum gällande spara konfigurationer från Cisco routrar till TFTP-server.  

# /etc/default/tftpd-hpa 

 

TFTP_USERNAME="tftp" 

TFTP_DIRECTORY="/var/lib/tftpboot" 

TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69" 

TFTP_OPTIONS="--secure --create --verbose --port-range 6969:6969" 
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Där flaggorna står för: 

--secure Innebär att den byter huvudkatalog vid start, så den anslutande värden inte behöver 

skicka med katalognamn. 

--create Tillåter skapande av nya filer, det vill säga kan ladda upp utan att filen redan finns. 

--verbose Berättar mer uttryckligt vad som händer. 

-- port-range MIN:MAX Begränsar vilka portar som används. 

När TFTP-servern väl är konfigurerad är det dags att testa genom att skicka en konfiguration 

från routern: 

Router#copy system:running-config tftp:r1-running 

Address or name of remote host []? 192.168.57.10 

Destination filename [r1-running]? 

!! 

998 bytes copied in 1.460 secs (684 bytes/sec) 

Tittar man på TFTP servern syns det att filen dykt upp: 

kalle@sjunet:/var/lib/tftpboot$ ls –al 

total 16 

drwxrwxrwx  2 root  nogroup 4096 2011-12-07 14:48 . 

drwxr-xr-x 42 root  root    4096 2011-11-02 09:21 .. 

-rw-rw-rw-  1 tftp  tftp     998 2011-12-07 14:48 r1-running 

-rwxrwxrwx  1 kalle kalle     41 2011-12-07 12:03 testfil 

 

Vilket indikerar att TFTP kommunikationen samarbetar. 

6.2.3 Expect skript  

Eftersom Netic tog en stund på sig med att skicka över skripten gjordes en del undersökningar 

gällande hur det skulle kunna fungera. Netic använder sig av Perl-skript, men det finns även 

andra alternativ för automatisering av kommandon över Telnet gentemot routrar, nämligen det 

kombinerade programmet och skriptspråket Expect. Ett skript kan se ut enligt nedan. Detta 

skript loggar in sig på en förutbestämd router och ger denne instruktioner att ladda ner en 

konfiguration via TFTP till sitt flash-minne.  

#!/usr/bin/expect 

 

spawn telnet 192.168.57.254 

expect "Username:" 

send "test\r" 

expect "Password:" 

send "test\r" 

expect "*>" 

send "enable\r" 

expect "Password:" 

send "cisco\r" 

expect "*#" 

####### starta kopiering 

send "copy tftp: flash:\r" 

expect "*?" #address or name of remote host 

send "192.168.57.10\r" #adress till server 
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expect "*?" #source filename 

send "router-confg\r" 

expect "*?" #destination filename 

send "router-conf\r" 

expect "*]" #file exists, overwrite ? 

send "\r" #enter 

expect "*]" #erase flash before copy ? 

send "\r"  

expect "*]" #erase flash will remove all files, continue ? 

send "\r" 

interact #ger tillbaks kontroll over konsollen 

Istället för att “hårdkoda” in användarnamn och lösenord kan variabler användas för att få det 

ännu mer automatiskt. Även loopar stöds vilket ger möjlighet att läsa in en fil med namn i en 

array och loopa igenom. 

Resultat av skript när det körs på servern (och konfigurationen inte ligger på routern). 

kalle@sjunet:~$ ./exptest.sh 

spawn telnet 192.168.57.254 

Trying 192.168.57.254... 

Connected to 192.168.57.254. 

Escape character is '^]'. 

 

User Access Verification 

Username: test 

Password: 

Router>enable 

Password: 

Router#copy tftp: flash: 

Address or name of remote host []? 192.168.57.10 

Source filename []? router-confg 

Destination filename [router-confg]? 

Accessing tftp://192.168.57.10/router-confg... 

Erase flash: before copying? [confirm] 

Erasing the flash filesystem will remove all files! Continue?  

confirm] 

Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ...erased 

Erase of flash: complete 

Loading router-confg from 192.168.57.10 (via Ethernet0/0): ! 

[OK - 998 bytes] 

 

Verifying checksum...  OK (0xABF8) 

998 bytes copied in 0.560 secs (1782 bytes/sec) 

 

Dessa tre tester har nu visat kommunikation mellan virtuella enheter, överföring av filer mellan 

TFTP-server och router och sist en automatiserad körning där routern själv hämtar ett skript 

utifrån instruktionerna angivna i expect-skriptet. 
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6.3 Test 2 

I test 2 byggdes miljön ut med ytterligare en router för att kunna testa statisk 

routing och routingprotokoll så som OSPF. 

Servern hade tre olika gränssnitt, ett från VirtualBox, ett som gick mellan 

VirtualBox och GNS3 samt ett NAT för att servern skulle kunna 

kommunicera med internet och ladda ner nödvändiga program.  

 

 

 

 

För att testa kommunikation mellan servern och R2 aktiverades OSPF på R1 och R2 för att de 

skulle känna till varandras nät och för att R2 skulle hitta till servern. Problemet var att även om 

bägge routrarna hade samtliga nätverk i sin routingtabell kunde inte servern nås. Tester gjordes 

därför på servern istället vilket visade att den inte kunde nå till något av R2:s gränssnitt. 

Lösningen var att lägga default gateway gentemot R1och på så sätt skyffla all trafik dit. 

kalle@sjunet:~$ sudo route add default gw 192.168.57.254 

Problemet var att servern och R2 nu kunde kommunicera, medan serverns kommunikation med 

internet inte längre fungerade. Därför ändrades allt om till statiska routes istället. 

kalle@sjunet:~$ sudo ip route add 172.16.10.0/24 via 192.168.57.254 

kalle@sjunet:~$ sudo ip route add 172.17.10.0/24 via 192.168.57.254 

 

R1(config)#ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 192.168.100.2 

 

R2(config)#ip route 172.17.10.0 255.255.255.0 192.168.100.1 

R2(config)#ip route 192.168.57.0 255.255.255.0 192.168.100.1 

När statiska routes konfigurerats kunde servern kommunicera åt alla håll igen. 
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6.4 Test 3 

Test 3 bygger vidare på Test 2 genom att lägga till ytterligare en router och klient. 

Syftet med detta test är att undersöka begränsning av trafik. OSPF används för att 

skicka runt information om nätverket till respektive router, några routes lades även 

till på servern för att nå överallt.  

sudo ip route add 172.18.10.0/24 via 192.168.57.254 

sudo ip route add 192.168.100.0/24 via 192.168.57.254 

sudo ip route add 192.168.101.0/24 via 192.168.57.254 

sudo ip route add 172.19.10.0/24 via 192.168.57.254 

Varje router har ett loopback gränssnitt för att simulera ett nät bakom sig. Detta 

ger också möjlighet att begränsa trafiken till exempel R3 från R2 genom att placera en 

åtkomstlista så nära källan av trafiken som möjligt. 

För att försöka efterlikna Netic:s skript kopieras en åtkomstlista in direkt till running-config. 

Detta testas även för att upptäcka eventuella fel/risker som kan förekomma ifall till exempel 

överföringen inte slutförs helt. 

 

Åtkomstlistan ser ut enligt följande för detta test: 

! ta bort listan om den redan finns 

no ip access-list extended test3 

! skapa listan igen 

ip access-list extended test3 

! tillat ping 

permit icmp any any 

! tillat tftp 

permit udp any any eq tftp 

! neka allt annat 

deny ip any any 

! avsluta konf 

end 

 

Till detta test sätts listan på R2:s inre gränssnitt i utgående riktning och för att testa listan efteråt 

ska Telnet initieras från en klient bakom R2 mot R1. Resultatet bör bli att Ping samt TFTP 

trafik tillåts, men inte Telnet.  

R2#copy tftp:test.acl system:running-config 

Address or name of remote host [192.168.57.10]? 

Source filename [test.acl]? 

Destination filename [running-config]? 

Accessing tftp://192.168.57.10/test.acl... 

Loading test.acl from 192.168.57.10 (via FastEthernet1/0): ! 

[OK - 247 bytes] 

 

247 bytes copied in 9.304 secs (27 bytes/sec) 

 

Då överföringen sker direkt till running-config är det precis som att konfigurera manuellt, 

därför kan andra kommandon ligga med i filen också och tolkas.  
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En Microcore-klient sätts bakom R2 för att testa huruvida åtkomstlistan fungerar.  

 

Som synes får Ping gå fram men inte Telnet (ingen anslutning upprättades). Åtkomstlistan 

visar även att det blockerats. 

R2#sh ip access-lists test3 

Extended IP access list test3 

    10 permit icmp any any (10 matches) 

    20 permit udp any any eq tftp 

    30 deny ip any any (18 matches) 

 

Telnet från R3 till R1 fungerar fortfarande vilket tyder på att åtkomstlistan fungerar som tänkt. 

6.5 Aftalesystemet 

En hel del efterforskningar gjordes gällande Aftalesystemet, då systemet i sig är uppdelat på så 

vis att Trifork utvecklar det grafiska gränssnittet och Netic har hand om de skript som används i 

bakgrunden. Själva installationen av systemet på virtuella servern sköttes av Ole Hansen från 

Netic, och för att kunna dokumentera den installationen till viss del användes Script som 

spelade in SSH-sessionerna. 

Eftersom det grafiska gränssnittet lades in först och skripten någon vecka senare var det många 

saker som inte riktigt samarbetade som tänkt, samt vissa saker var inte konfigurerade.  

Aftalesystemet som är på plats i Danmark sköts till större delen automatiskt. Under detta projekt 

har saker istället körts manuellt för att kunna övervaka samtliga processer. 

6.5.1 Konfiguration 

Inställningar för till exempel e-post ligger under: 

kalle@sjunet:/pack/trifork/domains/sdn/config/sdn 

Då detta inte var konfigurerat från början kom många felmeddelanden och viss felsökning fick 

göras tillsammans med Trifork. Av säkerhetsskäl och för att undvika möjligheten för interna 

maskiner på ett nätverk att agera e-postservrar, måste det specificeras vilka maskiner som har 

tillåtelse att skicka e-post. Då Aftalesystemet skickar ut e-post för notifiering behövdes en sådan 

tillåtelse för den virtualiserade servern då det annars gav felmeddelanden. 
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På grund av detta kunde inte den laptop som 

användes till labbmiljö användas till fullo 

förutom hemma då bredbandsbolagets SMTP 

kunde användas. 

Ett annat problem som upptäcktes i samband 

med konfiguration av e-post var att systemet inte 

läste in inställningarna förrän det startats om. Då 

det inte fanns någon dokumentation om hur detta 

gjordes eftersom det är specifikt för varje system 

blev det många omstarter i början. Senare visade 

det sig att Aftalesystemet hade installerats som 

en tjänst och kunde hanteras med hjälp av 

kalle@sjunet:/$ cd /etc/service/ 

kalle@sjunet:/etc/service$ sudo svc -k sdn-aftalesystem 

kalle@sjunet:/etc/service$ sudo svc -u sdn-aftalesystem 

Där –k står för ”kill” och –u står för ”up” . 

6.5.2 Skripten 

När skripten väl kom kunde de undersökas för att se hur flödet gick. Netic har ställt in ett så 

kallat cronjob (schemaläggare) hos sig som startar ett skript var femte minut, och det skriptet 

anropar i sin tur andra enligt nedanstående schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripten kollar när senaste uppdateringen av avtal gjordes, och om något nytt hänt körs hela 

förloppet igenom, annars avbryts det. Det viktigaste skriptet som använts mest under projektet 

är sdn-aclget.pl som står för extrahering av information gällande åtkomstlistan från 

databasen samt skapande av åtkomstlistan.  

För att kunna använda Perl-skripten måste CPAN konfigureras, samt modulen Net::Telnet och 

Net::Telnet::Cisco installeras. 
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Exempel på output: 

kalle@sjunet:/pack/sdnscript/bin$ ./sdn-aclget.pl 1 

no ip access-list extended tilladxya6hi6 

ip access-list extended tilladxya6hi6 

 remark organisation: Apotek 

  remark aftaleID: 3 - service: H.323 App. Sharing T.120,H.323 

foreningsmxngde – client 

   permit tcp host 192.168.124.13 host 192.168.125.20 

   permit tcp host 192.168.124.13 host 192.168.125.20 

   permit tcp host 192.168.124.13 eq 80 host 192.168.125.20 

   permit tcp host 192.168.124.13 eq 389 host 192.168.125.20 

   permit udp host 192.168.124.13 gt 1023 host 192.168.125.20 

<snip> 

 

Där ettan står för routern som specificerats för organisationen inne i det grafiska gränssnittet. 

6.5.3 Webbgränssnitt 

Till början är allt på danska, men om ?locale=en läggs till i adressfältet ändras det till den 

engelska översättningen som såhär: http://192.168.57.10:8080?locale=en 

För att kunna skapa avtal måste minst två organisationer finnas, eftersom avtal upprättas när en 

klient från den ena organisationen ber om att få använda en tjänst från den andra. 

Till labbet skapades organisationen Services som tillhandahöll några tjänster och organisationen 

Apotek med några klienter för att kunna ansöka om tjänster (för mer information om användare 

och genomgång av det grafiska gränssnittet se appendix 10.4 samt 10.5). 

När en ny organisation skapas är det viktigt att lägga till subnät och DNS suffix innan tjänster 

skapas, annars blir det felmeddelanden. Flödet för att bygga upp saker är inte 

helt fastställt, därför behövs en manual samt utbildning av användare som ska 

jobba aktivt i Aftalesystemet. 

6.6 Test 4 

Detta är den slutgiltiga versionen av testbädden, då samtliga funktioner testas. 

Dels de från tidigare test, men även kommunikation med servern från en 

klient med webbläsare. Till detta test kommer även Netic:s skript för 

överföring användas då det beter sig annorlunda jämfört med Expect skriptet. 

Först skapas avtal i Aftalesystemet, därefter genereras åtkomstlistan med hjälp 

av sdn-aclget.pl för att förenkla processen. Skripten kan köras 

automatiskt, men då vissa filer och funktioner inte är aktiverade på 

testsystemet startas skripten manuellt istället för att enbart använda de funktioner som behövs. 

För testets skull används den åtkomstlista som genereras av systemet vid överföring till tänkt 

router, däremot kan inte listan testas i sig utan att manipuleras vilket innebär att det är snarare 

funktion av systemet som testas. Visar sig förändringen i show run på mottagande router anses 

testet ok. 
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För att testa kommunikation med det grafiska gränssnittet genom nätverket sattes Ubuntu-

desktop bakom R3 och fick sköta skapande av avtal. 

E-post konfigurerades även och fungerade både när respektive avtal skapades och godkändes. 

Det som är kvar att testa är överföring av åtkomstlista till en av routrarna, vilket blir R3 i det här 

fallet. 

 

 

 

 

 

 

Åtkomstlistan som ska testas. 

Start av överföring: 

kalle@sjunet:/pack/sdnscript/work$ /pack/sdnscript/bin/provision-acl-

tftp.pl 172.18.10.1 192.168.57.10 test4.acl 

My privileges: Current privilege level is 15 

 

Config capabilities verified 

... starting update at 1323475246 

... end time : 1323475260 

... run time : 14 

 

De växlar som skickas till skriptet är: 
Provision-acl-tftp-pl mål tftpServer filNamn 

Användarnamn och lösenord anges inne i skriptet, dessa behöver stämma överens med en 

användare som finns konfigurerad på routern. Utöver det behöver användaren ha tillräckliga 

rättigheter att göra förändringar (privilege level 15 som syns ovan) och åtkomst till routern via 

Telnet behöver vara aktiverat. 
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Bevis för att överföringen fungerade (output från R3): 

*Mar  2 07:19:03.428: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by 

provsys on vty0 (192.168.57.10) 

*Mar  2 07:19:14.444: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from 

tftp://192.168.57.10/test4.acl by provsys on vty0 (192.168.57.10) 

 

Om det inte finns med “end” I slutet av åtkomstlistan dyker såna här fel upp: 

*Mar  2 07:06:44.628: %PARSER-4-BADCFG: Unexpected end of 

configuration file. 

Kontroll av att åtkomstlistan faktiskt ligger med i running-config 

R3#sh run 

Building configuration... 

 

Current configuration : 2523 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

<snip> 

! 

ip access-list extended tilladxya6hi6 

 remark organisation: Apotek 

 remark aftaleID: 3 - service: H.323 App. Sharing T.120,H.323 

foreningsmxngde – client 

 permit tcp host 192.168.124.13 host 192.168.125.20 

 permit tcp host 192.168.124.13 eq www host 192.168.125.20 

 permit tcp host 192.168.124.13 eq 389 host 192.168.125.20 

 permit udp host 192.168.124.13 gt 1023 host 192.168.125.20 

 permit tcp host 192.168.124.13 gt 1023 host 192.168.125.20 

<snip> 

Bevisligen fungerar skript och nätverket i labbmiljön som tänkt. 

7. Analys 

Då Aftalesystemet använts ett tag i Danmark lider det av minimalt med så kallade 

barnsjukdomar. Däremot kvarstår en del problem i det grafiska gränssnittet när organisationer 

och tjänster ska läggas upp. Förutsatt att saker som läggs upp skapas i rätt ordning så fungerar 

systemet, vilket gör att det inte är helt felfritt ännu. Detta syns till viss del i några av testerna 

som utförts. 

Danmark har däremot använt sig primärt av en central brandvägg där åtkomstlistorna placeras 

och sedan styr respektive organisation, vilket är annorlunda gentemot hur det fungerar i Sverige. 

Tanken var att förenkla för slutanvändaren (exempelvis apotek) och minimera administration, 

vilket Aftalesystemet just nu inte gör. Det grafiska gränssnittet kräver visst tekniskt kunnande, 

både för organisationen som tillhandahåller tjänster och nyttjaren som vill beställa dessa 

tjänster. Detta syns i genomgången av Aftalesystemet i appendix kapitel 10.5.  
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Systemet är främst utvecklat på danska och har en engelsk version som är Work In Progress 

(WIP) vilket märks då en del ställen inte är helt översatta eller ger meddelanden på danska även 

när den engelska versionen är inställd. Detta är däremot mindre problem då översättningen är 

tillräckligt bra gjord för att samtliga funktioner ska kunna användas.  

De inställningar som behöver ändras gällande e-post, databas och dylikt ligger i 

konfigurationsfiler på servern, som syns i kapitel 6.5.1, och måste manuellt redigeras istället för 

att konfigureras från det grafiska gränssnittet.  

Den information som finns dokumenterad är mestadels riktad mot koden, och minimalt med 

information finns om det grafiska gränssnittet och systemet i helhet. 

Instruktioner gällande installation av systemet finns i dokumentationen, men att döma från 

installationen utförd av Netic, behöver personen som installerar veta hur det fungerar. Dessutom 

behövs kunskap gällande vilka extrafiler som kan behöva installeras (till exempel java-jre). 

Detta märktes vid uppspelning av de sparade loggfilerna från Script. 

De skript som Netic utvecklat för att ansluta till databas och generera instruktionslista med 

åtkomstlista fungerar bra. Däremot är några saker hårdkodade inne i skripten vilket gör att 

oönskad information kom med. De skript som hanterar automatiserad anslutning till router via 

Telnet och nerladdning från TFTP har testats främst mot Ciscoenheter då andra enheter inte 

fanns tillgängliga för virtualisering, men även för att koden till synes var inriktad främst mot 

Cisco vilket märktes efter undersökning av skripten i kapitel 6.5.2. 

8.  Slutsatser och rekommendationer 

8.1 Slutsatser 

Efter de tester och de undersökningar som utförts gällande Aftalesystemet, visar det sig att 

systemet kan användas för att få fram åtkomstlistor. Däremot behöver vissa ändringar göras för 

att anpassa tjänsten för svenska användare. 

Det långsiktiga målet med Aftalesystemet är att förenkla för bland annat apotek och privata 

vårdgivare när de vill abonnera på en tjänst som företag så som Inera tillhandahåller. Idag är det 

grafiska gränssnittet i Aftalesystemet på danska och engelska vilket kan komplicera för vissa 

användare i Sverige.   

Det grafiska gränssnittet är i första hand ämnat för någon/några med teknisk kunskap vilket 

innebär att den förenkling som eftersöks, beroende på nyttjare, är inte ännu är tillgänglig. 

Åtkomstlistorna använder sig idag av IPv4 vilket kan resultera i framtida problem då Inera 

ämnar gå över till IPv6 så snart som möjligt. Detta påverkar samtliga användare av Sjunet då 

även de involveras i bytet, men eftersom IPv4 kommer finnas tag ett par år till ämnar Inera 

använda sig av en lösning som heter "Dual-stack" för att bibehålla bakåtkompabilitet. Detta 

innebär att med Dual-stack kommer IPv4 och IPv6 användas samtidigt. 

För tester mot system under utveckling fungerar GNS3 eftersom det är funktion som eftersöks 

snarare än hastighet under testfaser. 
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8.2 Rekommendationer 

Rekommendationer för vidareutveckling diskuterades med Trifork under 20-21 december 2011 

under ett möte i Danmark. Dessa återfinns i bilaga 11.5 Preliminära förändringar. Några av 

rekommendationerna nämns här: 

 Ändra databas för att kunna generera ACL för varje organisations router. 

 Ändra dialoger för att få fler inställningar till användare och utrustning. 

 Korrigera språk. 

 Möjlighet att välja språk. 

 Generera ACL e-post. 

 Korrigering av e-post som systemet skickar. 

 Förbättrad säkerhet (begränsa antal login från 1 IP, lösenordskvalité, ändra lösen med 

jämna mellanrum, rensa inaktiva användare). 

 Sätta språk per användare/login. 

 IPv6-support. 

Dessa rekommendationer har dessutom olika prioritet eftersom Trifork kommer utveckla 

Aftalesystemet i olika steg och vissa funktioner kommer användas enbart i Danmark och andra 

enbart i Sverige.  
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10.1  Om Inera 

Inera är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell eHälsa - 

strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Målet är att stödja 

och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa tillgänglighet till vården. 

Inera ägs av alla landsting och regioner, och får sina uppdrag från Center för e-hälsa i 

samverkan, CeHis, på Sveriges Kommuner och Landsting. I dagsläget har Inera cirka 125 

anställda och ett antal konsulter med kompetens inom vård, IT och kommunikation. Företaget 

riktar in sig på att erbjuda IT-lösningar för olika vårdinstitutioner, bland annat apotek och 

privata vårdgivare. Inera arbetar främst med att bygga en säker IT-infrastruktur för vården, med 

verktyg som förenklar vårdarbetet. Inera har levererat nationella lösningar till vård och omsorg 

sedan starten av företaget för cirka 10 år sedan. Omfattningen och bredden av uppdrag har 

expanderat sedan dess, och idag står företaget för cirka 35 olika nationella projekt och tjänster 

inom vården. 

 [OMINERA] 

10.2  Om Trifork & Netic 

Båda samarbetar för att utveckla lösningar till diverse företag. De arbetar bland annat genom 

Jira som är ett verktyg för projekt & felhantering. 

10.2.1 Trifork 

Trifork är det företag som står för programmering, design och vidareutveckling av det grafiska 

gränssnittet samt allt webbaserat material som hör till Aftalesystemet, så som webbserver och 

databas. De är belägna i Danmark och arbetar i en rad olika programmeringsspråk, allt beroende 

på vad resultatet ska bli. 

10.2.2 Netic 

Netic är ett dotterbolag till TDC i Danmark och är ansvariga för nätverksutrustningen i samband 

med Aftalesystemet samt uppdatering av åtkomstlistor på de anslutna routrarna. De är även 

ansvariga för utveckling av skripten som extraherar och uppdaterar åtkomstlistor. 
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10.3  Om GNS3 
och dess GUI 

Såhär ser det grafiska 

gränssnittet ut vid uppstart.  

 

 

 

Inställningar som 

rekommenderades för att 

kommunicera med VirtualBox 

 

Inne i GNS3 under inställningar behöver en 

identifierare för respektive virtualiserad dator 

göras. Under VirtualBox inställningar skapas 

nätverksadaptrar som tillåter kommunikation 

mellan virtualiserade enheter.  

Ett av problemen däremot är switchar, då de 

har en annorlunda processor som inte går att 

emulera på något bra sätt. Detta går dock att 

lösa till större delen med hjälp av 

switchmoduler till routrar. Modulerna har 16 

portar och klarar VLAN, VTP och så vidare, 

även HSRP kan experimenteras med vilket 

gör att även de flesta laborationerna som finns 

i till exempel CCNP Switching går att genomföra.  

Det går även att koppla samman GNS3 med externa switchar och på så sätt få en ännu mer 

avancerad labbmiljö. 

Något annat som är viktigt med GNS och enkelt att förbise är Idle PC-värdet. Om man 

högerklickar på routern och väljer ”Idle PC” kommer den beräkna ett värde och tilldela det till 

routern. Syftet med Idle PC är att routrarna ska dela på de tillgängliga resurserna på datorns 

hårdvara, vilket ökar hastigheten och förhindrar en obalanserad resursförbrukning. 
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10.4  Användare Aftalesystemet (labbmiljö) 

För att kunna arbeta med Aftalesystemets webbgränssnitt lades följande organisationer, tjänster 

och användare till 

Services 

Organisation som tillhandahåller tjänster 

E-post: ineraftale@gmail.com 

Subnet: 192.168.124.0/24 

DNS suffix: services 

Routers: SDN router 1 

 

Services tjänster: 

Services-http (192.168.124.10) 

Services-https (192.168.124.11) 

Services-ftp (192.168.124.12) 

Services-video (192.168.124.13) 

Tjänstegrupp: internet 

Personer som får godkänna avtal:  

srv-root & srv-admin 

 

Användare: 

Srv-root (SDN-admin) 

E-post: ineraftale@gmail.com 

Lösen: aftale 

Srv-admin (Organisationsadmin) 

E-post: kryssar@gmail.com 

Lösen: aftale 

 

Apotek 

Apotek/vårdgivare som ber om tjänster 

E-post: ineraftale@gmail.com 

Subnet: 192.168.125.0/24 

DNS suffix: apotek 

Routers: SDN router 1 

 

Användare 

Ap-root (SDN-admin) 

E-post: ineraftale@gmail.com 

Lösen: aftale 

 

Ap-admin (Organisationsadmin) 

E-post: kryssar@gmail.com 

Lösen: aftale 

 

Ap-anv1 (standardbruker) 

E-post: claes.gyllhamn@inera.se 

Lösen: aftale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ineraftale@gmail.com
mailto:ineraftale@gmail.com
mailto:kryssar@gmail.com
mailto:ineraftale@gmail.com
mailto:ineraftale@gmail.com
mailto:kryssar@gmail.com
mailto:claes.gyllhamn@inera.se
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10.5  Genomgång av Aftalesystemet  

Bilder från genomgång av systemet för att visa hur det grafiska gränssnittet ser ut, samt hur det 

ser ut när organisationer, tjänster, klienter och avtal skapas. 

Loginskärm. 

 

 

 

 

 

 

GUI efter login som 

användaren "root" vilket är 

administratören för hela 

systemet. 

 

 

 

Skapande av organisation med tjänster. 
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Skapande av användare och dess roll. 

 

Organisationens tjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapande av 

tjänst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplagda klienter för organisationen Apotek. 
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Möjlighet för användare att söka efter tjänster att 

abonnera på. 

 
 
 
 
 

 
Skapande av avtal för klient 1 hos apoteket. 

 

 

När ansökan om abonnerande på tjänsten kommer, skickas e-post 

till tjänsteansvarig ut. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Administratören får indikation på flera 

ställen gällande tjänsten och kan enkelt godkänna eventuella avtal. 

 

Avtalet innan och efter godkännande för den ansvarige. Efter godkännande skickas ytterligare e-

post med information. 
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Avtalen går att exportera till olika 

format. 

 
 
 

 
 
Såhär ser en åtkomstlista ut efter ett avtal 

skapats. 

 

 

 

 

Efter ytterligare ett 

avtal skapats ser 

åtkomstlistan ut så 

här. 

 

 

 

 

 

 

 

Det går även att skapa servicefönster för tjänster 

vilket syns för samtliga användare av tjänsten vid 

login och på informationsrutan. En e-postnotifikation 

skickas även ut. 
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10.6  Sjunet (Teknisk beskrivning) 

Detta är delvis information från Calle Hallberg på TDC och delvis antaganden som gjorts 

utifrån den information som funnits att tillgå. 

Sjunet är en del av TDC:s MPLS-moln. Det ligger i en helt egen VRF som samtliga nyttjare 

ansluts till. Beroende på Service Level Agreement (SLA) -nivå har kunder olika utrustning 

placerat hos sig. 

Servicenivåavtal (SLA) brukar anges i olika nivåer beroende på hur snabbt ett problem behöver 

åtgärdas, där exempelvis SLA4 indikerar att problemet ska vara åtgärdat omgående och SLA1 

tar den tid det tar. 

 

 

Det som illustreras i bilden ovan är de olika sorters anslutningar som nyttjare har gentemot 

TDC. Då det finns möjlighet att få internet via TDC i samband med Sjunet-anslutningen ligger 

Internet med som en egen tjänst/VRF. 
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10.6.1 Nyttjare #1 

Enklaste möjliga anslutningen, ingen 

routing eller redundans förekommer, 

och allt som inte är ämnat för det lokala nätverket skickas med hjälp av statisk routing vidare till 

TDC. Om det abonneras på Internettjänsten separeras trafiken med sub-gränssnitt och två 

statiska routes, en generell som är för Sjunet och en VRF default route ämnad för Internet. 

10.6.2 Nyttjare #2 

Har redundans med hjälp av två routrar som använder HSRP. Som routingprotokoll används 

OSPF för uppdatering av länkstatus. Däremot finns bara anslutning mot en PE vilket innebär att 

om den skulle gå ner kommer ingen alternativ väg för Internet finnas. 

10.6.3 Nyttjare #3 

Har redundans med två routrar som använder HSRP. Som routingprotokoll används iBGP för 

utbyte av information mellan routrarna internt och eBGP för utbyte av information mellan PE 

och CPE. För att öka redundansen ytterligare är respektive CPE router ansluten till varsin PE 

hos TDC. 

10.6.4 Inne i MPLS molnet 

Information om respektive VRF och routingprotokoll som används ligger med i MP-BGP 

processen, vilket möjliggör för kunderna att använda önskat protokoll för att skicka 

uppdateringar. Samtliga VRF:er är separerade från varandra, såvida de inte konfigurerats för att 

kunna kommunicera eller till exempel använda tjänster från en annan VRF så som Internet. 

10.7 Anslutning till Sjunet  

10.7.1 Direktanslutning: 

En direktanslutning till Sjunet innebär att en organisation ansöker om anslutning samt tecknar 

avtal direkt med Inera.  

Om en verksamhet vill bli garanterad, och har höga krav på tillgänglighet av 

information/tjänster, är en fullständig direktanslutning till Sjunet det naturliga valet. En 

fullständig direktanslutning innebär att en organisation har möjlighet att nå alla tjänster som 

finns på Sjunet, och med den höga och garanterade tillgänglighet som Sjunet erbjuder. Med en 

sådan anslutningsform kan en organisation även fungera som tredjepartleverantör (utifall de 

ansökt om det), vilket innebär att andra verksamheter kan ansöka om anslutning till Sjunet via 

dem och skapa egna ”nät i nätet”. 
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10.7.2 VPN-anslutning över Internet: 

En VPN-anslutning till Sjunet innebär att en organisation ansöker om anslutning samt tecknar 

avtal direkt med Inera. En VPN-anslutning tunnlar IP-trafiken säkert över Internet in i Sjunet. 

Detta innebär att en organisation eller VPN-ansluten klient har möjlighet att komma åt alla 

tjänster via Sjunet, men tillgängligheten på informationen avgörs av den Internetuppkoppling en 

organisation har. Det finns två olika typer av VPN-anslutning. 

10.7.3 VPN-anslutning för organisation 

En VPN-anslutning för organisation innebär att hela den VPN-anslutna organisationen kan 

komma åt Sjunet via Internet. Denna anslutningsform kan vara bra för organisationer som 

behöver åtkomst till Sjunet men som inte är beroende av den höga tillgängligheten som en 

fullständig direktanslutning erbjuder. Tillgängligheten avgörs istället av organisationens 

Internetleverantör. 

Anslutningen via VPN för organisation går något snabbare än en fullständig direktanslutning, 

eftersom organisationen inte är beroende av en annan fiberleverantör, utan endast behöver 

använda sin egen Internetleverantör. 

En VPN-anslutning för organisation kan erbjudas med eller utan brandvägg. Om en organisation 

har egen brandvägg kan denna användas, och de får då själva konfigurera denna efter Sjunets 

regelverk. Om en organisation inte har en egen brandvägg, kan Ineras leverantör tillhandahålla 

en sådan. Leverantören administrerar då också brandväggsreglerna mot Sjunets regelverk samt 

övervakar denna. 

10.7.4 Identifieringstjänst SITHS 

SITHS står för Säker IT för Hälso- och Sjukvården, vilket är en tjänstelegitimation i form av ett 

kort för fysisk och elektronisk identifiering. Kortet innehåller ett chip där ett personligt e-leg 

och tjänstecertifikat ligger som då läses av i så kallade smartcard-läsare. SITHS är anpassat för 

samtliga nationella tjänster inom e-hälsa, vilket innebär att information kan nås oberoende av 

var kortet används inom landet.  

10.7.5 Katalogtjänst HSA 

HSA står för Hälso- och sjukvårdens adressregister, vilken är en elektronisk katalog som 

innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, 

landsting och privata vårdgivare. HSA används av bland annat SITHS och för 

informationsöverföring mellan olika vårdsystem. Personer kan däremot bara komma åt den 

information de är behöriga till för att bibehålla informationssäkerheten.  

10.7.6 VPN-anslutning för klient: 

En VPN-anslutning för klient innebär att man inom en organisation kan ge specifika 

datorer/personer åtkomst till Sjunet, trots att de inte är uppkopplade mot organisationens 

nätverk. Det möjliggör för personal att nå Sjunet var de än befinner sig i världen. 

Det blir allt vanligare att personal inom organisationen arbetar från olika platser, samtidigt som 

det blir mer frekvent för verksamheter att hyra in extern vårdpersonal från olika håll.  
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Detta kräver mer enhetliga och säkrare tillämpningssätt för att koppla upp sig mot Sjunet. 

Därför är VPN-anslutning för klient framtagen. 

För att en klient ska kunna komma åt Sjunet krävs en Internetuppkoppling och att varje 

dator/person har mjukvaran VPN för klient installerad på sin dator. Det krävs också att varje 

person som ska koppla upp sig mot Sjunet har ett SITHS-kort för säker identifikation, som i sin 

tur kräver att personen i fråga också finns med i Katalogtjänst HSA. Dessutom har VPN-

anslutning för klient kompletterats med en checklista som kontrollerar status för antivirus och 

säkerställer att varje dator som försöker koppla upp sig mot Sjunet är ”ren” och kan släppas 

igenom. 

10.7.7 Tredjepartanslutning: 

En tredjepartanslutning till Sjunet innebär att en verksamhet ansöker om anslutning samt 

tecknar avtal med en organisation som har en fullständig direktanslutning till Sjunet. Vid en 

tredjepartanslutning kan inte Inera garantera hur hög tillgängligheten är, utan det är upp till 

tredjepartsleverantören och den lösning de erbjuder och har fått godkänt för, att erbjuda access 

till Sjunet. En tredjepartanslutning kan vara bra för den verksamhet som inte själv har de 

resurser/kunskap som krävs för att uppfylla en fullständig direktanslutning till Sjunet, eller som 

inte har behov av den tillgänglighet som en direktanslutning innebär. 

 

Inera ställer samma krav på en tredjepartsansluten organisation, som på en direktansluten, när 

det gäller informationssäkerhet. Tredjepartsleverantören följer, på uppdrag av Inera, upp att 

avtalade regelverk följs. 
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11. Bilagor 
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11.1  Flödesschema (förenklad version)  
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11.2  Förstudie TASS  

Förstudie 

Tekniskt Anslutningssystem Sjunet 
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Inledning 

Syfte  
Syftet med förstudien är att kartlägga hur en eventuell implementering av ett Tekniskt 

anslutningssystem skulle vara möjligt i det svenska MPLS-molnet ”Sjunet” samt vilka för- och 

nackdelar det medför.  

Målgrupp 
Målgrupp för dokumentet är Sjunet Förvaltnings- och styrgrupp samt Ineras förvaltnings- och 

tjänsteansvariga inom infrastrukturella tjänster.  

Bakgrund 

Paketeringsprojektet 
Sjunet står inför en expansionsfas när det gäller anslutningar till små/medelstora organisationer. 

Då kraven idag för en Sjunetanslutning är väldigt komplexa och ställer krav på både 

organisation, dokumentation och ett tekniskt kunnande gällande brandväggar och nätverk, kan 

en liten organisation ha svårt att efterfölja alla punkter i avtalet.  

Om vi med hjälp av teknik kan säkerställa så att dessa organisationer endast kommer åt de 

resurser/tjänster som de har avtal till, och därmed inte utgöra ett hot för övriga, kan vi förenkla 

kraven i anslutningsprocessen. 

MedCom 
Danmarks motsvarighet till Inera har istället för ett MPLS-moln en VPN-stjärna. I denna VPN-

stjärna har de en central brandvägg där de med hjälp av ett webbgränssnitt kan skapa avtal för 

olika tjänster. När ett avtal skapas och både ägaren utav tjänsten och nyttjaren har godkänt det, 

uppdateras brandväggen och trafik kan flöda mellan dem. 

Medcom lanserade version 3 av detta system den 1/7-10. Detta är egentligen inte en uppdatering 

utan en hel nydesign av systemet.  

De försöker lyfta användarvänligheten från en teknisk nivå till administration/förvaltning. Detta 

sker genom att lägga till fält för SLA, systemägare, tekniker, kontaktinfo och så vidare. 

Problem och behov 
Följande problem- och behovsbild har identifierats. 

Paketeringsprojektet 

Behov 

 Övervakning på samtliga funktioner i systemet.  

 Kommunikationsmöjlighet med nyttjarens anslutningspunkt och systemet. 

 Failoverfunktion så att det inte är en Single Point of Failure (SPoF). 

 Säker klientaccess måste modifieras för att kunna fungera med TASS. 
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MedCom 

Behov 

 En gemensam metod att utveckla systemet. 

 Regler för hur uppdatering och versionshantering. 

 Synk mellan Sverige och Danmarks system. 

 Gemensam syn på hur systemet skall användas. 

 

Problem 

Skulle Aftalesystemet sprida sig till flera länder, och det inte är bestämt vilka som är ytterst 

ansvariga för koden, kan behövda uppdateringar utebli och funktioner försvinna. 

 Missförstånd gällande språk mellan Sverige och Danmark. 

 Kulturella skillnader kan leda till missförstånd. 

 Risk för ändrat fokus till något oönskat. 

 Begränsad hårdvara som kan ta emot åtkomstlistorna från Aftalesystemet. 

 

Anpassning till HSA 
HSA koppling via WebServices är möjlig, men då denna lösning även är tänkt att vända sig till 

personer/organisationer som inte finns i HSA måste lösningen ha 2 kataloger. Huruvida 

lösningen kopierar HSA-katalogen en gång per dygn eller aktivt gör uppslag får tekniken i ett 

senare skede bestämma. (Aktiva uppslag är att föredra för HSA förvaltningsgrupp.) 

Anpassning till TDC ”Säker klientaccess” 
Den säkra klientaccessen kommer bli svår att styra med hjälp av TASS. Tassen bygger på att 

den skapar och distribuerar accesslistor genom kända IP-adressserier. Det vill säga båda parter 

av ett avtal har statiska adresser och på så vis är de auktoriserade. 

Den version av Säker klientaccess som kommer att släppas ger ut Dynamiska adresser på 

Sjunet. Det medför att samma användare kan få olika adresser för varje gång han eller hon 

kopplar upp sig mot Sjunet.  
 
Ett förslag på lösning är att man begränsar organisationerna till unika adresspooler och använder 

kopplingen till HSA för att verifiera vilken organisation användaren kommer ifrån. Därefter ger 

man ut ett IP från deras DHCP-pool så att även användare till säker klientaccess kommer åt sina 

avtalade tjänster. 

Anpassning till ny DNS infrastruktur 
Den nya DNS-infrastrukturen kommer inte ha någon inverkan på Tass, eftersom Tass är en 

funktion som endast hanterar IP-adresser.  
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Anpassning till IPv6 
Då en implementering av IPv6 på Sjunet är att vänta inom de närmsta åren så behöver TASS:en 

kunna hantera den nya adresstypen både i Webbgränsnittet och i den automatiska 

konfigurationen av Anslutningspunktens åtkomstlistor. 

Påverkan på andra tjänster och projekt 
Följande projekt/kända ändringar kommer att påverkas. 

Projekt/känd ändring 

 

Påverkan 

Siths Beroende på om certifikat används i lösningen 

kan Siths Förvaltningsgrupp få ökad belastning.  

Ett förslag är att man ska kunna skapa en 

tjänst/service via ett certifikat, vilket kan 

innebära förändringar i Siths CA. 

 

Säker klientaccess Kan behöva konfigureras om för att hämta mer 

info från HSA/Statiskt IP. 

 

Mål 

Effektmål 

 Att minska tröskeln och förenkla för små organisationer att anslutas till Sjunet samtidigt 

som tilliten till Sjunet bibehålls eller ökar. 

 Att möjliggöra en segmentering av Sjunet som styrs av organisationens 

tillgänglighetsbehov och riskkategori. 

Långsiktiga mål 

 Samarbetet med Danmark för vidareutveckling av systemet. 

 Systemet driftsatt och rutiner för riskkategorisering och förvaltning implementerade. 

 Alla befintliga och tillämpliga organisationer migrerade. 
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Lösningsförslag 
 

 

Skissen visar hur TASS skulle kunna implementeras för att ge åtkomst både via Internet samt ett 

separat MPLS för att säkra tillgängligheten. Användare via Internet ansluter via en IPsec tunnel. 

För att sedan komma in på Sjunet går de igenom en router/firewall som avtalssystemet 

kontrollerar med åtkomstlistor. Finns det inte godkända avtal kommer inte användaren åt någon 

resurs.  

Användare via MPLS2 har krav på tillgängligheten och får då en Sjunet MPLS2-koppling med 

önskad SLA. Trafiken från MPLS2 till Sjunet går via samma router/firewall som 

Internetanvändarna och blir på samma sätt blockerade om det inte finns ett giltigt avtal.  
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11.3  Tänkt lösning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examensarbete_cgy_slutrapport_3.0.docx,  
Version 3.0 

Författare: Claes Gyllhamn 

Dokumentägare: Inera AB 

Senast ändrad 

2012-03-04 

 

Inera AB Box 17703  

Östgötagatan 12 

118 93 Stockholm 

Tel: 08 452 71 60 

info@inera.se 

www.inera.se 

Organisationsnummer 

556559-4230 

Sid 58/61 

 

11.4  Testbädd 
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11.5  Preliminära förändringar 

Under ett besök till Danmark diskuterades förändringar av Aftalesystemet tillsammans med 

Trifork och MedCom. Nedan är dokumentet som innehåller de preliminära förändringar som 

ska göras. Då Aftalesystemet kommer uppdateras under en längre tid finns en del övergripande 

mål med också. Det är Trifork som är ansvariga för dokumentet som även kan hittas på. 

11.5.1 Prioritet 1: Databasförändringar 

Beskrivning 

Vi behöver ändra så modellen inkluderar routrar i varje organisation för att kunna generera 

åtkomstlistor för varje organisations router. 

 

 

 

 

Fält på router (att fylla i): 

 ID (ges av TDC). 

 Lista över subnät - flyttas från organisation. 

 Termineringsadress. 

 Modellinformation för routern. 

Överväg att flytta routrar från organisationsfliken till en egen flik. 

 

Ändra tjänstdialogen 

 Parametrar för DNS suffix (.medcom, .sjunet och så vidare). 
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11.5.2 Att göra 

 Ändra databasmodellen. 

 Organisationslistan, lägg till lista på routrar per organisation. 

 Gå igenom samtliga listor. 

 Statistik bilder: Dölj bilder. 

 HTML på förstasidan ska kunna uppdateras. 

11.5.3 Prioritet 1: Generera ACL e-post 

Anpassning behövs för att skicka ACL-uppdateringar via e-post enligt Svenska/TDC-sättet. Det 

kommer väljas under installationen om det ska genereras och skickas ACL e-post eller ej. På det 

viset kan Danmark fortsätta använda Netic för att läsa databasen och skapa ACL med skript. 

Inera använder andra utvecklare i Sverige för att skapa javakoden gällande ACL. Trifork 

underhåller projektet samt lägger till kod från de andra utvecklarna. 

E-postmallarna skall vara i HTML, internationella och ha möjlighet att bli uppdaterade. 

11.5.4 Prioritet 1: Kortsiktiga förbättringar gällande säkerhet 

Långsiktigt borde vi ändra till tvåfaktorautentisering och göra en generell uppdatering av 

säkerheten på systemet (hardening) för att ha bättre skydd mot Cross site scripting (XSS), 

injektioner och andra typer av sårbarheter som kan finnas just nu. 

kortsiktiga åtgärder för att förbättra den nuvarande enfaktorautentiseringen: 

 Begränsa mängden misslyckade inloggningar från ett IP-nummer version 4 till max 5 

gånger på 5 minuter, efter detta ska inte användaren kunna logga in förrän det gått minst 

5 minuter. 

 Framtvinga kvalitetsstandard vid ändring av lösenord: 

 - Minsta längd: 8 tecken. 

 - Minst ett specialtecken. 

 - http://mvnrepository.com/artifact/edu.vt.middleware/vt-password 

 Tvinga användare att ändra lösenord vid nästa inloggning. 

 Gör listor periodvis med användare som inte loggat in och fråga via e-post om de önskar 

fortsätta använda Aftalesystemet. Svarar dem inte inom en satt tidsram tas de bort. 

 

11.5.5 Prioritet 2: Språkinställningar för användare 

Varje användare bör ha det språk de föredrar vilket kan ställas in i dialogrutorna "CreateUser" 

och "EditUser". Det grafiska gränssnittet samt e-post till honom/henne ska vara på det inställda 

språket. När en ny användare skapas kan värdet som standard vara detsamma som 

administratörens föredragna språk. 
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11.5.6 Prioritet 2: Språkförbättringar 

Engelska översättningar ska förbättras och finnas genom hela systemet, överväg användande av 

"Pootle translations". 

11.5.7 Prioritet 2: Aktivera stöd för IPv6 

 Lägg till nya fält för IPv6. 

 Subnät på routrar ska vara antingen v4 eller v6. 

 Tjänster och klienter ska vara antingen v4, v6 eller båda. 

 Validering ska undersöka huruvida en IPv6-adress tillhör ett givet IPv6 subnät. 

 Gå igenom samtliga vyer och e-post, verifiera att IPv6 adresser ser bra ut. 

 Skapa automatiserade tester för IPv6. 

 Databasen: Lyft ur DNS från IP-adress tabellen. 

11.5.8 Prioritet 3: IPv6 - Ändra från IP till DNS 

Ett sätt att lösa problemet med IPv6 skulle vara att ta bort IPv4-adresserna helt från systemet 

och istället enbart används DNS. Är inget DNS-namn inmatat kan ett DNS-namn genereras 

utifrån IP-adressen. 

 Om möjligt skapa åtkomstlistor med DNS-namn istället för IP-adresser. 

 Förstår inte routrarna åtkomstlistor utan IP-adresser kommer ett DNS-uppslag att göras 

då åtkomstlistor genereras för att få fram IP-adressen. 

Ett sätt att upptäcka om DNS-namnet har bytt adress är nödvändigt eftersom åtkomstlistor i så 

fall behöver uppdateras. Ett sätt att genomföra det är att gå igenom samtliga tjänster och klienter 

varje natt och göra DNS-uppslag för att se om deras IP har förändrats. Ett alternativt sätt att 

implementera det skulle vara att lyssna på uppdateringar från DNS-servern. 

 IP-nummer tillhörande DNS-namn behöver sparas för att upptäcka förändringar. 

 Om ett DNS-namn ändrar IP-adress, ändrar tjänsten IP-adress automatiskt och de 

ansvariga för tjänsten i systemet skall notifieras om förändringen via exempelvis e-post. 

11.5.9 Prioritet 3: Tillåt en tjänst att ha flera IP-adresser 

Och fortsätt binda en IP-adress till en lista med portar. 

11.5.10 Prioritet 3: Svensk översättning 

När en korrekt engelsk version är klar, använd den som grund för att göra svensk översättning. 

Finns det möjlighet bör även "Pootle translations" användas här. 

11.5.11 Prioritet 3: SmartCard login 

Som ett senare projekt bör en implementation göras där SITHS kortet används för att autentisera 

användare.  


