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Design of Robust Networks 

Abstract 
 

The proper functioning of Internet and computer networks in today’s society is vital to many 

companies and the society as a whole. The focus of this project is an investigation of networks 

and an evaluation of which techniques can affect robustness to different degrees. Improving 

robustness will in many cases also increase cost, both counting the actual construction as well 

as during further operation. When a business’s goal is to increase profit it has to consider 

which techniques are worth the investment compared to what it would cost if something 

would indeed go wrong and thus causing problems that may not allow the business to fulfill 

its demands and losing profit because of that. 

The thesis work was done at the Swedish Post and Telecom Agency (PTS) and the focus was 

on their network. Following a background of the different techniques a set of real life tests 

were performed to validate that they actually work. To not narrow the focus on just PTS, a 

couple of scenarios are described of different sizes of businesses and how they have to 

overcome different problems and risks. Finally a conclusion is drawn from the results of the 

real-life tests and also reflections over the different techniques that are presented that could be 

applied in a general case. 

Sammanfattning 
 

Internet och nätverk i dagens samhälle är något som många företag är beroende av för att 

verksamheten ska fungera. Den här rapportens fokus är en undersökning av nätverk och en 

utvärdering av tekniker och metoder som finns för att öka robustheten i olika grad. Att öka 

robustheten kommer i många fall även öka kostnaden för själva nätverket, både vad gäller 

konstruktion och underhåll. Då ett företags mål ofta är att tjäna pengar måste det ställa sig till 

vilka tekniker som är värda att investera pengar i jämfört med kostnaderna av att något i 

nätverket skulle gå fel och därmed inte skulle kunna uppfylla de krav på nätverket som 

företaget har. 

Examensarbetet utförs på Post- och Telestyrelsen (PTS) och utgår därför ifrån hur deras 

nätverk är uppbyggt. Efter en bakgrund av de olika teknikerna beskrivs även ett antal 

praktiska tester för att faktiskt se att robusthetsteknikerna fungerar som de ska. Fokus kommer 

ligga på PTS nätverk, men för att få perspektiv och en mer generell förståelse tas det även upp 

olika scenarion. Dessa scenarion handlar om företag i varierande storlek som utsätts för olika 

risker och ställs inför problem som de behöver överkomma. Slutligen dras slutsatser och 

reflektioner utifrån de resultat som de praktiska testerna påvisat och även vad man kan lära sig 

om olika robusthetsmetoder och deras fördelar och nackdelar i allmänhet. 
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Kapitel 1 - Introduktion 
 

Användningen av internet och nätverk är något som växt explosivt de senaste decennierna. 

Teknologin utnyttjas både på jobbet och hemma. Teknologin används för en mängd olika 

tjänster, t.ex att skicka e-post, surfa på internet och att använda program över internet. Internet 

är i grunden ett nätverk avsett för kommunikation och förmedling av information mellan olika 

enheter. Man har blivit mer och mer beroende av att tekniken fungerar som det ska. Om 

internetförbindelsen skulle gå ner för en privat användare i hemmet kan det skapa frustration 

men oftast inga större ekonomiska förluster. Skulle samma sak däremot hända med 

internetförbindelsen eller det interna nätverket på ett större företag kan förlusterna bli 

avsevärda. 

Hur kan ett företag skydda sig mot ett avbrott? Elektronisk utrustning är varken ofelbar eller 

oförstörbar. Risken finns alltid att någonting förr eller senare går fel. Det man kan göra är att 

försöka minimera uppkomsten av fel genom att förbereda sig och genom att hantera de fel 

som faktiskt uppstår. 

Den här rapporten tar upp olika tekniker för att göra ett nätverk mer robust och som därmed 

bidrar till att skydda nätverket mot avbrott. Rapporten utgår ifrån de krav man kan tänkas ha 

och på hur mycket pengar som är rimligt att spendera. Examensarbetet är gjort på Post – och 

telestyrelsen (PTS) och därför utgår analysen och undersökningen främst från PTS nätverk. 

Handledare på PTS är Fredrik Oljeqvist, chef för it-enheten, och testerna och genomgång av 

nätverket skedde till stor hjälp av Anders Eliasson, en av it-teknikerna på PTS. 
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1.1 Specificerad problemdefinition 
 

Det problem som det här examensarbetet tar upp är att undersöka designen av PTS nätverk ur 

ett robusthetsperspektiv. 

PTS är en svensk myndighet som har fyra övergripande mål [21]: 

 Långsiktig konsumentnytta – PTS ska alltid utgå från vad som är bäst för 

konsumenterna och i idealsituationen är det konsumenten som styr marknaden. Målet 

är att alla ska ha möjlighet till kommunikation och att det även ska finnas en 

valmöjlighet och ett brett utbud av tjänster. PTS har även övergripande ansvar för att 

det finns ett landsomfattande och fungerande postsystem till rimligt pris. 

 

 Långsiktigt hållbar konkurrens – För att få ett stort och prisvärt urval av 

kommunikationstjänster är det viktigt att det råder konkurrens mellan olika 

leverantörer. PTS arbetar med kokurrensfrämjande reglering för att motverka 

monopol. Exempelvis gäller det Telia Sonera som i vissa områden i landet är den enda 

operatören med stationer som kunnat ge kunder tillgång till bredband. Telia är då 

skyldig att tillåta andra operatörer sätta dit utrustning i Telias stationer för att låta 

konsumenter ha mer valmöjligheter. 

 

 Effektivt resursutnyttjande – Vissa av resurserna inom elektronisk kommunikation är 

begränsade. PTS fördelar radiospektrum och telefonnummer mellan olika 

tjänsteleverantörer och användningsområden. Den som vill använda radiosändare eller 

liknande behöver ansöka om tillstånd från PTS som gör uppföljningar och säkerställer 

att inget bryter mot reglerna som följer med tillståndet. PTS undersöker även att ny 

utrustning som säljs i Sverige uppfyller krav enligt det i EU fastslagna Radio- och 

teleterminalutrustningsdirektivet (R&TTE). 

 

 Säker kommunikation – PTS arbetar för ett it-samhälle med säker kommunikation där 

infrastrukturen, näten och knutpunkterna är väl skyddade mot avbrott, sabotage och 

andra incidenter. PTS arbetar även för användarens säkerhet och integritet på internet 

då fler och fler använder internet för handel av tjänster och varor, som kan hämmas av 

brister i säkerhets- och integritetsskydd. 

PTS själva strävar efter att vara en förebild för andra myndigheter när det gäller robusthet och 

tillgänglighet och det är viktigt för myndigheten att ”leva som den lär”. 
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1.2 Definition av Robusthet 
 

I den här rapporten innebär robusthet att ett nätverk klarar av att hantera både slumpmässiga 

fel (t ex strömavbrott, systemkrasch, trasiga sladdar etc.) och riktade attacker utan att det slår 

ut verksamheten. Det är svårt att definiera specifika mätvärden för hur robust ett nätverk 

faktiskt är, istället får man titta på vilka protokoll och tekniker som används och undersöka 

hur robustheten påverkas av dessa. 

 

1.3 Målet med examensarbetet 
 

Målet med examensarbetet var att genomföra en undersökning av PTS nätverk ur ett 

robusthetsperspektiv, både teoretiskt och genom praktiska tester, sammanställa resultatet och 

reflektera över fördelar och nackdelar med den design som PTS har valt. 

 

1.4 Framtida arbete 
 

Som nämndes tidigare vill PTS vara en förebild för andra när det gäller säkerhet, robusthet 

och i andra frågor som myndigheten driver i samhället. Att ha ett robust nätverk är viktigt för 

PTS trots att ett avbrott i nätverket inte skulle innebära stora ekonomiska förluster till skillnad 

från exempelvis en bank. 

Säkerhet och robusthet är kostsamt och trots att ett avbrott i nätet kan få förödande 

konsekvenser för ett företag är det inte alltid ett högprioriterat område. 

Förhoppningsvis kommer denna rapport kunna utnyttjas för att undersöka och förbättra 

robustheten även i andra nätverk än PTS nätverk. 

 

  



4 (40) 

 

1.5 Metoder för att lösa problemet 
 

Arbetet började med genomförandet av en grundlig litteraturstudie. Syftet med den var att 

hitta och välja ut en eller flera metoder och modeller för att undersöka robustheten på ett 

nätverk. Fokus skiftade mot industristandarder, så kallade best practices, för att designa ett 

robust nätverk, något som tidigare tagits upp av bland andra Mark Coosley från Hirschmann 

Automation [30] och Cisco Systems [31]. 

För att få en överblick över PTS nätverk användes Open Systems Interconnection Model 

(OSI) som grund och fokus låg på de tre lägsta lagren. 

Fysiska: Hur nätverket är fysiskt kopplat vad gäller kablage, switchar, routers, etc. 

Datalänk: Vilka protokoll som används för den fysiska adresseringen. 

Nätverk: Hur datorer och routrar är konfigurerade och vilka protokoll som används för den 

logiska adresseringen. 

Efter att ha skapat en bild över hur PTS nätverk fungerar var nästa steg att undersöka 

robustheten på de olika lagren i nätverket, både teoretiskt med den metod eller de metoder 

som valts ut efter litteraturstudien och även genomföra ett antal praktiska tester. Efter det 

sammanställdes resultaten av undersökningen och fördelarna och nackdelarna med olika 

metoder vägdes emot varandra. 
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Kapitel 2 - Bakgrund 
 

2.1 Kravbild 
 

När man ska bygga ett nätverk behöver man klargöra vilka behov och krav man har på 

nätverket. Man behöver även klargöra hur mycket resurser man är villig att investera för att 

uppfylla dessa krav. 

Några faktorer som kan var avgörande för vilken robusthet man behöver är [3]: 

• Vad det är för typ av företag (litet eller stort; centralt eller distribuerat; produkt- eller 

serviceorienterat, etc.) 

• Vilka typer av incidenter som är sannolika 

• Den potentiella påverkan en incident har på företaget  

• Den potentiella påverkan en incident har på omgivningen, enskilda individer eller på 

det samhälle som företaget verkar i 

Incidenter kan innefatta allt ifrån att en tjänst krånglar pga. mjukvarufel till att någon hårdvara 

gått sönder. Mänskliga faktorer är också alltid en riskfaktor som kan skapa incidenter. 

Pålitlighet och åtkomst är viktiga attribut för ett nätverk. Som exempel kan man ta 

aktiebörsen. Där sker affärer hela tiden och om åtkomsten till börsen går ner riskerar många 

människor att förlora stora summor pengar. För en bank är det även viktigt att alla 

transaktioner hanteras pålitligt. Saker som att pengarna dras från ett konto vid en överföring 

men inte kommer fram till mottagarkontot får inte ske. Banksystemet skulle inte fungera om 

det inte går att lita på att det sköts korrekt. 

För ett mindre eller mer specialiserat företag som inte är beroende av internet och nätverk för 

att fungera, kanske det inte är värt att lägga ner resurser på ett robust nät. Istället kan det bli 

billigare för företaget att lösa problemen allt eftersom de uppstår [3]. 

Tillsammans med pålitlighet och åtkomst är accesstid en viktig variabel för många företag 

[16]. Tar det för lång tid att komma åt företagets tjänster finns risk att potentiella kunder söker 

sig till konkurrerande företag. Har de ingen tidigare kunskap om företaget utan väljer mellan 

två okända företag som levererar samma tjänst är det troligt att de föredrar att gå vidare med 

det företag vars tjänster går snabbt och smidigt att använda. 

Att investera i tjänster som ökar robustheten på ett nätverk kostar resurser, både i tid och 

pengar. Det blir därför en avvägning för att uppnå de krav man ställer på nätverket jämfört 

med hur mycket resurser man är villig att lägga ner på robustheten. Ökar man robustheten 

kommer även komplexiteten på nätverket i många fall att öka [1] och när det väl uppstår fel 

kan det bli svårare att felsöka.  
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För att underlätta felsökning eller för att kunna införa ändringar när nätverken blir allt mer 

komplexa är dokumentation en viktig del. Det är viktigt att hålla den väl uppdaterad då det 

kan göra mer skada än nytta om man inte haft dokumentationen alls när den skiljer sig allt för 

mycket från verkligheten. 

Har man ett förhållandevis enkelt nätverk är det känsligare för störningar men det kan 

samtidigt gå fortare att lösa de fel som faktiskt uppstår. Om man till exempel bara använder 

sig av en switch och den gått sönder behövs det inte mer felsökning, då skulle det räcka att 

byta ut switchen. En switch är en enhet som används för att koppla ihop flera noder på samma 

nätverk och förmedla trafik mellan dessa.  

 

2.2 Fysiska kopplingar och enheter 
 

När man tänker robusthet för de fysiska kopplingarna och enheterna är det främst redundans 

och ”svaga länkar” som man kan påverka. Den ultimata redundansen är att ha ett eller flera 

helt parallella nätverk, med en redundant enhet för varje enhet i det normala nätverket, så att 

det alltid finns en reserv som kan ta över om någon enhet i nätverket skulle fallera. Detta är 

dock sällan rimligt att investera i och skulle det vara så att allting fortfarande hänger på en 

viss svag länk, t ex ens internetleverantör (Internet Service Provider, ISP), spelar det ingen 

roll hur redundant nätet är i övrigt om just den länken går ner. När ett företag skriver ett avtal 

med en ISP finns det ofta olika servicenivåer där de dyrare avtalen lovar mindre nertid och 

snabbare respons vid fel [32]. 

Ett exempel på att öka robusthet skulle kunna vara att använda sig av två olika 

internetleverantörer för att få redundans. Det kostar dock ganska mycket pengar att gräva ner 

fiber vilket leder till att det inte finns fiber överallt. Även om det är så att båda dessa 

internetleverantörer använder sig av fysiskt olika fiber kan de vara nedgrävda på samma ställe 

och kanske till och med i samma kabel. Om den kabeln blir avgrävd skulle företaget i det här 

fallet förlora sin uppkoppling trots att det använt sig av två olika internetleverantörer. 

Man vill minimera mängden noder som har väldigt många kopplingar, så kallade supernoder, 

eftersom dessa kan utgöra svaga länkar. För de svaga länkarna som inte går att undvika måste 

man kanske överväga att investera i redundans. 

Har man krav på att nätverket ska fungera hela tiden behöver man även se över 

elförsörjningen. Utan elektricitet fungerar inga elektriska enheter. Elektriska enheter genererar 

också värme och därför är även kylningen av exempelvis serverhallarna något som inte kan 

försummas. Det kan för ett större företag vara värt att investera i reservelförsörjning i form av 

reservelaggregat och/eller batterier som kan ta över elförsörjningen av åtminstone de 

viktigaste tjänsterna i nätet. 
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2.2.1 Centralisering eller Decentralisering 
 

Centralisering innebär kortfattat att man samlar resurser på en och samma plats, medan 

decentralisering innebär att man istället sprider ut resurserna över flera delar [2]. Ur 

nätverkssynpunkt kan centralisering innebära att man använder sig av färre routrar/servrar etc. 

Då är det vanligt att man använder sig av virtualisering, vilket innebär att man simulerar flera 

logiska tjänster i en och samma fysiska utrustning. Det här gör samtidigt att nätverket blir 

mindre redundant och att det finns en större risk för svaga länkar. 

Med decentralisering sprider man ut resurserna över olika delar vilket ökar redundansen och 

minskar mängden svaga länkar. Samtidigt kan det bli svårare att lokalisera var felen ligger om 

det faktiskt skulle uppstå något fel. 
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Kapitel 3 - Protokoll och Tekniker 
 

För att beskriva hur protokollstacken fungerar för kommunikation över nätverk brukar man 

använda sig av en modell för att dela in nätverket i olika lager. En av de äldsta modellerna, 

som skapades före internet men fortfarande används i stor grad, är OSI-modellen. 

OSI-modellen är en accepterad standard som delar upp ett nätverk i sju olika lager. Dessa 

lager fungerar i en hierarki där de undre lagren agerar grund och de övre bygger vidare på de 

funktioner som de undre lagren erbjuder. 

Denna abstraktion med olika lager gör att det blir lättare [4] att designa avancerade och 

pålitliga protokollstackar. Ett annat exempel på en välanvänd modell är TCP/IP-modellen, 

även känd som internetmodellen. TCP/IP-modellen är uppkallad efter sina två viktigaste 

protokoll TCP och IP. TCP/IP-modellen består av fyra lager där, likt OSI-modellen, de högre 

lagren bygger på de underliggande. I figur 1 visas en mappning mellan de olika lagren för de 

två modellerna. 

I denna rapport kommer fokus ligga på det fysiska lagret, datalänklagret och på 

nätverkslagret. Transportlagret beskrivs kortfattat men de övriga lagren är inte direkt 

relevanta för hur robustheten är för själva nätverket utan har mer att göra med vilka 

applikationer som används. 

 

Figur 1: Mappning mellan TCP/IP- och OSI-Modellen 
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3.1 OSI-Modellen 
 

OSI-modellen delar som tidigare sagt upp ett nätverk i flera lager för att det ska vara mera 

lätthanterligt. Samtidigt är det även vettigt ur ett robusthetsperspektiv då man kan lägga mer 

fokus på de delar av nätverket som är mer utsatta. 

 

3.1.1 Fysiska lagret 
 

Det fysiska lagret ansvarar för att fysiskt transportera data mellan enheter i nätverket.  

Exempel på olika media för överföring är ethernetkablar, fiber och radiovågor. 

När man bygger ett nätverk är det främst de tre nedre lagren som är de man lägger mest fokus 

på [5]. De har en direkt inverkan på hur nätverket blir strukturerat fysiskt och hur 

kommunikationen går mellan olika noder. Lagren i de högre nivåerna omfattar saker som 

tjänster, protokoll och applikationer som konfigureras senare beroende på vilka krav man har 

på funktionaliteten. 

 

3.1.2 Datalänklagret 
 

I datalänklagret hanteras kommunikationen mellan noder som delar samma fysiska länk. Ett 

av de vanligaste protokollen är Ethernet där noder använder sig av unika 48-bit MAC-adresser 

för identifikation. Andra exempel på datalänkprotokoll är Token Ring, ATM och trådlösa 

nätverksprotokoll som 802.11a/b/g/n. 

 

3.1.2.1 Ethernet 
 

Ethernet har blivit standard för de grundläggande protokollen i nätverk. Det arbetar på 

datalänklagret och Ethernet används för att transportera trafiken mellan noder i nätverket. 

Högre lager protokoll som IP blir sedan inkapslade i Ethernet. 
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3.1.2.2 Trådlöst LAN 802.11x 
 

Trådlöst nätverk använder sig av protokollfamiljen 802.11. Informationen skickas med 

radiovågor på framförallt 2.4 GHz bandet. 802.11n är den nyaste versionen (från 2009) som 

även använder sig av 5 GHz bandet vilket ger ökad överföringshastighet men minskad 

räckvidd. 

 

3.1.3 Nätverkslagret 
 

I nätverkslagret, även känt som internetlagret, hanteras kommunikation mellan noder och 

nätverk. Det är i det här lagret all routing sker och det mest använda protokollet är IPv4. 

 

3.1.3.1 Internet Protocol (IP) 
 

IP är det vanligaste protokollet för att transportera data över nätverk som internet. IPv4 (1981) 

var den första versionen som började användas globalt och är fortfarande den version som 

används i störst utsträckning. Tanken med IP är att varje enhet har en unik adress som 

identifikation. IP är ett förbindelselöst protokoll och har ingen inbyggd funktion för pålitlig 

överföring.  

Ur ett robusthetsperspektiv har IP dock dynamisk adressering till sin fördel. Detta innebär att 

adresserna delas ut vartefter enheter kopplas in. Det här är något som gör att det lätt går att 

skala upp ett nätverk genom att lägga till flera enheter. När olika enheter ska kommunicera 

använder man sig av routers som vidarebefordrar trafiken till den enheten som har rätt adress. 

Skulle delar av nätet på vägen gå ner går är en av styrkorna med protokollet att det går att 

ändra routingen och på så sätt dirigera om trafiken en annan väg. 

IPv4 använder sig av 32-bits adresser vilket ger 4 miljarder kombinationer. Alle dessa 

adresser har i dagsläget allokerats och det är en snabbt sinande resurs. IPv6 är efterföljaren till 

IPv4 och klarar 128-bits adresser och så småningom kommer allt fler behöva gå över till IPv6. 

 

3.1.4 Transportlagret 
 

I transportlagret hanteras transparent och pålitlig kommunikation mellan olika noder. De 

vanligaste transportprotokollen är TCP och UDP. De använder sig av portar som går från 0-

65536 och vissa är fördefinierade för standardprotokoll medan andra kan öppnas för andra 

applikationer och protokoll vid behov. 
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3.1.4.1 Transmission Control Protocol (TCP) 
 

TCP är ett förbindelseorienterat transportprotokoll som skapar en TCP-ström mellan 

ändpunkterna och körs över IP. TCP använder sig av pålitlig överföring vilket innebär att för 

varje samling paket som skickas måste även mottagaren skicka tillbaka information, ett så 

kallat acknowledgement (ACK), som berättar att paketen har mottagits. Detta gör att trots att 

IP-paket kan tappas bort och IP i sig inte har någon mekanism för att återsända information 

ser TCP till att återsända förlorade paket vilket höjer pålitligheten. 

TCP har även funktioner för att kontrollera att det inte blivit något fel i paketen med hjälp av 

checksummor, som sparar en signatur av paketen och har informationen ändrats stämmer den 

inte. Flödes- och trafikkontroll används också för att se till att det inte blir för mycket trafik i 

nätverket för noderna att ta emot. 

 

3.1.4.2 User Datagram Protocol (UDP) 
 

UDP är ett förbindelselöst transportprotokoll utan överföringsgaranti. Det gör att paket kan 

försvinna men fördelen är att det går mycket fortare då paketen inte behöver konfirmeras hela 

tiden. UDP lämpar sig därför för strömning av information som film, musik, Voice over IP 

(VoIP), datorspel etc. där hastigheten är viktigare än pålitligheten. 

Ur ett robusthetsperspektiv är TCP att föredra framför UDP för tjänster som är beroende av att 

information inte försvinner. 
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3.2 Tekniker för att förbättra säkerhet och robusthet 
 

Det finns flera tekniker för att förbättra både säkerhet och robusthet. Nedan följer några av 

dessa tekniker. Brandväggar och Intrusion Detection/Prevention System (IDS/IPS) berörs 

endast ytligt eftersom de har mer med säkerhetsaspekten att göra än med robusthet.  

Samtidigt bidrar ett säkrare nätverk självklart till att nätverket indirekt även blir mer robust. 

Utan exempelvis en brandvägg skulle det inte spela någon större roll vilken robusthet man har 

i övrigt, eftersom vem som helst då har möjlighet att komma in och skapa problem. 

 

3.2.1 Spanning Tree Protocol (STP) 
 

Som tidigare nämnts vill man inte förlita sig på en enskild länk för alla eller stora delar av 

trafiken i ett nätverk. Om den länken går ner kommer allt som använder den länken också att 

gå ner. För att minimera risken är det därför lämpligt ur ett robusthetsperspektiv att använda 

sig av flera länkar och det är där STP kommer in i bilden. 

Det går inte att sätta upp flera redundanta länkar utan vidare eftersom det finns risk att det blir 

loopar i nätverket där information kommer att skickas runt i cirklar, så kallad broadcast 

radiation. Blir det för många loopar kan det göra att nätverket inte klarar av att skicka vanlig 

trafik utan blir helt överbelastat. 

STP [6] är ett protokoll som arbetar i datalänklagret. Det används för att garantera en loop-fri 

topologi i nätverket. STP fungerar så att där det finns flera fysiska länkar som trafiken kan gå 

igenom för att ta sig mellan två ändpunkter, låter STP bara trafiken passera en av dessa 

länkar. Om någon av de primära länkarna skulle gå ner kan däremot STP slå över automatiskt 

till en backuplänk. Det går att konfigurera prioriteten på de olika länkarna istället för att 

använda grundinställningarna. Detta skapar ett mer förutsägbart beteende och underlättar 

dessutom felsökning. 

Varianter på STP är Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), som konvergerar snabbare och 

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), som används när man har Virtuella LAN (VLAN) 

och vill ha ett separat träd för varje. 
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3.2.2 Virtual Private Network (VPN) 
 

VPN används för att skapa ett virtuellt nätverk vars huvudsyfte är att säkra överföringar över 

internet [7]. För att överföringarna ska vara säkra krypteras all data som skickas och sedan 

dekrypteras det när det tas emot hos mottagaren, något som kallas för en VPN-tunnel.  

Ett vanligt användningsområde för VPN är att sammankoppla delar av en organisation som är 

geografiskt distribuerad. Det kan ske exempelvis genom att sätta upp en tunnel mellan två 

olika brandväggar, eller låta enskilda klienter koppla upp sig mot det interna nätverket med 

hjälp av en VPN-klient på datorn. För enheterna är det dock gemensamt att nätverket som 

finns i en VPN-tunnel beter sig som ett vanligt nätverk, trots att det kan går över stora 

avstånd.  

Fördelarna med VPN-tunnlar ur ett robusthetsperpektiv är att alla resurser inte behöver vara 

centraliserade inom samma område. Skulle en katastrof inträffa behöver det nödvändigtvis 

inte drabba alla delar. 

 

3.2.3 Multiprotocol Label Switching (MPLS) 
 

MPLS är ett protokoll som kan användas för att kapsla in datalänkprotokoll som ATM, 

Ethernet etc. men kan även användas för nätverksprotokoll som IP. Normalt när ett paket 

kommer till en router, tittar routern på vilken destination paketet har och slår sedan upp det i 

sin routingtabell. MPLS fungerar så att det lägger till etiketter till varje paket, en så kallad 

label [8]. Dessa följer en fördefinierat rutt, en så kallad label switched path (LSP), och istället 

för att varje router ska behöva slå upp i sin routingtabell för varje paket har man en mindre 

tabell med alla etiketter. 

Fördelar med MPLS ur ett robusthetsperspektiv är bättre pålitlighet och prestanda tillsammans 

med lägre kostnader [14]. Man har även kontroll och kan styra vilken väg paketflödet tar. 

Nackdelen är att man får sämre överskådlighet då man inte kan använda tekniker som ping 

och trace-route för att mäta prestanda i MPLS-nätverket. Problemet är att de är baserade på 

protokollet Internet Control Message Protocol (ICMP) som använder sig av vanlig IP-routing 

och därmed inte LSP. 
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3.2.4 Brandväggar 
 

En brandvägg kan antingen köra på sin egen hårdvara eller bara som mjukvara på en annan 

dator. Syftet med brandväggar är att ha kontroll över och begränsa den trafik som kan passera. 

Brandväggar sitter oftast mellan det interna nätverket och internet för att minimera risken för 

intrång. 

De enklaste brandväggarna fungerar som paketfilter och undersöker de paket som skickas 

mellan internet och det interna nätverket. Fördefinierade regler avgör vilken trafik som ska 

släppas igenom och vilken som ska stoppas. De tidigaste brandväggarna var tvungna att gå 

igenom hela regelverket för varje nytt paket. Check Point Software introducerade Stateful 

Packet Inspection i sin Firewall-1 år 1994. Med denna teknik kommer brandväggen ihåg 

trafiken för godkända TCP- och UDP-sessioner och behöver inte gå igenom regelverket på 

nytt för att avgöra om trafiken tillåts eller inte. Det finns även mer avancerade brandväggar 

som arbetar i applikationslagret, t.ex. Windows brandvägg, där man kan välja vilka enskilda 

applikationer som ska tillåtas skicka trafik genom brandväggen. 

 

3.2.5 Intrusion Detection/Prevention System (IDS/IPS) 
 

Ibland räcker inte brandväggarna till eftersom det ibland är svårt att veta exakt vilken trafik 

man vill släppa igenom. Då kan man använda sig av IDS, IPS [10] eller en kombination av 

båda. IDS analyserar trafik och jämför den med information som finns lagrad i en databas om 

mönster för kända hot, så kallade signaturer. Matchar inkommande trafik en signatur i 

databasen varnar IDS:en administratören som kan följa upp och vidta mer definitiva åtgärder. 

En IPS analyserar också trafik, likt IDS, men om den upptäcker ett hot försöker den 

automatiskt att vidta åtgärder, som att t.ex. kasta paket och blockera trafik från en viss adress. 

3.2.6 Storage Area Network (SAN) 
 

Ett SAN [12] är ett specialiserat nätverk med servrar och lagringsutrymme. Istället för att 

varje enskild server, eller dator för den delen, ska ha sina egna hårddiskar har man i ett SAN 

en eller flera servrar som delar på utrymme. Detta utrymme kan bestå av olika lagringsmedia 

och även ligga geografiskt långt ifrån de servrar eller datorer som använder det, men för den 

enskilde användaren fungerar det som ett vanligt lagringsutrymme. 

Fördelar med att använda ett SAN för att lagra viktig data är att det går att komma åt från 

olika håll. Om viktig data är utspridd på enskilda datorer kan det vara svårare att komma åt 

och mer jobb att ta säkerhetskopior. Å andra sidan är informationen mer utsatt om man sparar 

allt på samma område geografiskt sett. Därför är det viktigt att ta regelbundna backups på sitt 

SAN och lagra dessa på en annan plats. 
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3.2.7 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
 

Virtual Router Redundancy Protocol [13] är ett protokoll som dynamiskt ger ansvar för en 

virtuell router till någon av de VRRP routers som finns på nätverket. Den VRRP router som 

kontrollerar de IP adresser som är associerade med en virtuell router kallas för Master. Den 

vidarebefordrar trafiken till dessa adresser. Detta sker dynamiskt och skulle Master-routern 

sluta att fungera kan en backup ta över. Fördelarna med att använda VRRP är högre åtkomst 

utan att behöva konfigurera dynamisk routing eller användandet av routing discovery protocol 

på varje slutnod. 

 

3.2.8 Link Aggregation Control Protocol (LACP) 
 

LACP [18] hanterar flera fysiska kopplingar som en logisk kanal. Fördelarna med detta är att 

om en av dessa skulle gå ner kommer det automatiskt att slå över till den andra länken utan att 

trafiken påverkas, samt att det går att använda lastbalansering för att utnyttja kapaciteten i 

flera kopplingar samtidigt. LACP har liknande funktionalitet som STP fast på hårdvarunivå. 

 

3.2.9 802.1x Extensible Authentication Protocol (EAP) 
 

EAP används för att autentisera [25] användare som kopplas in på ett nätverk. Det kan vara 

både trådlösa och trådbundna nätverk. Autentiseringen sker med hjälp av användarnamn och 

lösenord eller certifikat. Med EAP på ett trådbundet nätverk kan man få kontroll över vem 

och vad som kan kopplas in och få tillgång till nätverket. 

3.2.10 Redundant Array of Independent Disks (RAID) 
 

En RAID [24] är en samling hårddiskar som arbetar tillsammans. Den sparar samma data på 

flera diskar för att skapa redundans om en disk skulle gå sönder. En annan fördel är att det går 

snabbare att läsa och skriva till diskarna då flera diskar kan utnyttjas parallellt. 
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3.3 Routing 
 

Routers agerar portaler, så kallade nätverksgateways, mellan olika nätverk. Deras uppgift är 

att titta på inkommande nätverkstrafik och avgöra vart den ska skickas vidare. I varje paket 

finns det information om vart det ska skickas och när det kommer till routern slår routern upp 

i en tabell innan det vidarebefordrar paketet i rätt riktning. Vanligast är att man routar över IP 

eftersom det är det mest använda nätverksprotokollet. 

IP har stöd för nätverksaggregering som minimerar storleken på tabellerna. Det innebär att en 

router har en adressrymd i sin tabell som definierar vart alla adresser inom det spannet ska till. 

En annan fördel med IP är att man kan använda sig av dynamisk adressering, Dynamic Host 

Configuration Protocol (DHCP). En DHCP-server gör det väldigt smidigt att lägga till nya 

enheter till nätverk då de dynamiskt blir tilldelade en adress. 

Det finns olika protokoll för att routa trafik och dessa har olika fördelar och nackdelar. RIP, 

OSPF, IS-IS och BPG är de vanligaste protokollen [11]. RIP, OSPF och IS-IS är så kallade 

Interior Gateway Protocol (IGP) och används främst inom ett företags nätverk. BGP är ett 

Exterior Gateway Protocol (EGP) och används främst för att routa på internet. 

Ett annat alternativ är att använda sig av statisk routing, vilket innebär att man hårdkodar alla 

adresser och regler i routern. Man tappar flexibiliteten av de dynamiska protokollen men 

samtidigt har man större kontroll över vad som händer. 

 

3.3.1 Routing Information Protocol (RIP) 
 

RIP är ett av de enklaste routingprotokollen och arbetar i applikationslagret med UDP som 

transportprotokoll. Det använder sig av distansvektor, vilket innebär att det använder antalet 

hopp från källa till destination som mätvärde. RIP har en låsningstimer på 180 sekunder, som 

betyder att en uppdaterad rutt är låst i 180 sekunder för att det ska kunna propagera i hela 

nätverket. RIP löser problemet med loopar genom att begränsa antalet hopp som kan göras till 

15. Detta sätter dock stora begränsningar på skalbarheten då allt från 16 hopp räknas som 

onåbar. RIP är därmed bara lämpligt för riktigt små nätverk.   
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3.3.2 Open Shortest Path First (OSPF) 
 

OSPF är ett av de vanligaste routingprotokollen som används inom större nätverk. Till 

skillnad från RIP arbetar OSPF i nätverkslagret med link-state routing. Istället för att använda 

sig av TCP eller UDP packas OSPF direkt in i IP. OSPF routar internt inom en domän, även 

kallat Autonomous System (AS). Information om all länkar uppdateras kontinuerligt och varje 

router inom ett OSPF-nätverk har en topologi över hela nätverket. 

Största styrkorna med OSPF är att ändringar inom topologin, som en felaktig länk, propagerar 

fort genom nätverket och det konvergerar väldigt snabbt till ett nytt stabilt läge. Det använder 

sig av Dijkstras algoritm [15] för att räkna ut kortaste vägen mellan två punkter. En nackdel är 

att varje router i OSPF-nätverket skickar information om hela databasen vid varje uppdatering 

vilket gör det att det blir ganska mycket information, så kallad 'overhead', som måste skickas. 

 

3.3.3 Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) 
 

IS-IS är likt OSPF också ett IGP som använder sig av link-state routing. Det använder sig 

också av Dijkstras algoritm för att räkna ut kortaste vägen mellan två punkter. Största 

skillnaden är att IS-IS arbetar som ett eget protokoll i nätverkslagret och använder sig inte av 

IP. 

IS-IS behöver inte skicka lika mycket information som OSPF och detta gör att ett nätverk med 

IS-IS kan hantera en större mängd routers. IS-IS är därför väldigt vanligt [27] inom de riktigt 

stora nätverken som för en internetleverantör (ISP) eller liknande. 

 

3.3.4 Border Gateway Protocol (BGP) 
 

BGP är ett Exterior Gateway Protocol (EGP) och klarar av att hantera väldigt stora nätverk. 

BGP skickar uppdateringar med Network Layer Reachability Information (NLRI) som 

innehåller information om olika destinationer. BGP är ett distansvektor protokoll och 

använder sig av en IP-tabell som definierar åtkomsten mellan olika domäner (AS). 

BGP kan användas där nätverket är för stort för att interna protokoll som OSPF eller IS-IS ska 

klara av att hantera det. BGP är det protokoll som hanterar routingen över internet. 
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Kapitel 4 - PTS nätverk 
 

4.1 Inledning 
 

PTS har lagt ner relativt mycket resurser på att bygga en robust, säker och redundant it-miljö. 

En av anledningarna till detta är att myndigheten arbetar med frågor som ligger i teknikens 

framkant. PTS vill leva som myndigheten lär och vill vara ett föredöme för andra och har 

därför ansett det värt att göra dessa investeringar. 

PTS har försökt bygga sitt nätverk så att den ska ha en god teoretisk robusthet. Med teoretisk 

robusthet menas hur protokoll och redundanta enheter är tänkta att ta över om något fallerar. 

För att säkerställa att robustheten inte bara blir teoretisk utan att den även fungerar i 

verkligheten måste den testas. Sådana tester genomförs därför regelbundet. De tester som 

genomfördes inom ramen för examensarbetet finns beskrivna i nästa kapitel. 

 

4.2 Krav på upptid och tillgång till nätverket 
 

Då PTS inte har någon verksamhet som allmänheten alltid måste kunna nå, till skillnad från 

exempelvis en bank, har de inte några egentliga krav på sitt nätverk utöver att det ska fungera 

under ordinarie kontorstid, dvs. kl 8-17. Under samma tid ska även PTS webbplats 

(www.pts.se) vara tillgänglig. 

Trots detta körs alla tjänster normalt dygnet runt då PTS vill ge sina anställda en möjlighet att 

arbeta utanför den ordinarie arbetstiden, antingen på plats eller hemifrån. Dessutom vill PTS 

föregå med gott exempel för andra när det gäller it och robusthet. 

 

4.3 Överblick över det fysiska nätverket på PTS 
 

PTS nätverk innefattar det interna nätverket samt ”Berget” som är en extern serverhall vilken 

är sammanlänkad med PTS interna nätverk via svartfiber. Det går två olika svartfiber mellan 

serverhallarna för att ha redundans ifall en av dem skulle kapas. Samtidigt utnyttjas bägge 

länkarnas kapacitet genom att köra lastbalansering med hjälp av LACP så att de får ut två 

Gigabits genomströmning och utnyttjar bägge linorna. 

PTS använder sig primärt av ISP:n IP-Only för sin internetförbindelse.  De har även en 

sekundär lina mot ISP:n DGC. Om den primära internetförbindelsen går ner ska den 

sekundära förbindelsen omedelbart ta över. 
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På PTS finns det tre våningsplan och varje våning har ett eget kluster av switchar uppsatta i 

ett korskopplingsrum. Varje switch har två kopplingar och använder sig av LACP för att sköta 

redundansen. Det finns även dubbla routrar och brandväggar så att en kan ta över om någon 

av dessa går ner. De använder sig av Hot Standby Router Protocol (HSRP) [23] som är Ciscos 

egna version av VRRP. 

De fysiska servrarna innefattar bland annat en Exchangeserver som tillsammans med två 

mail-reläer ser till så att om en av dem går ner eller om Exchangeservern skulle gå ner kan de 

fortfarande ta emot e-post i en kö. Det finns även en LAN controller, en Cisco Security 

Monitoring, Analysis, and Response System (MARS) som identifierar och skyddar mot 

säkerhetsrisker, en syslogserver som hanterar loggningen av alla PTS system och en 

arkivserver där filer som ej ändras lagras och det tas backup på den en gång i månaden. 

Majoriteten av de servrar och tjänster som används kör dock virtualiserat i VMware över åtta 

stycken fysiska serverblad. 

 

4.4 Strömförsörjning 
 

Både servrarna och switcharna i datahallen har avbrottsfri kraft. De är kopplade till batterier, 

så kallade Uninterruptible Power Supply (UPS). De kan vara kopplade i onlineläge och då 

sker matningen hela tiden via batterier. Eller så är de kopplade i offlineläge och då tar de  över 

direkt vid strömavbrott. Den är på 30 kW vilket kan förse enheterna med ström i ca en timme. 

Det finns även en dieselgenerator som automatiskt går igång efter 15-30 sekunders 

strömavbrott. Dieselgeneratorn genererar ström till serverrum, switchar i korskopplingsrum, 

vissa specifika uttag i konferensrum, hos it-enheten och andra specifika rum som kan behövas 

för att hantera situationen. 

Den externa serverhallen, ”Berget”, har också en UPS på 15 kW. Det finns olika 

strömmatningar från två av varandra oberoende system med varsitt bakomliggande 

reservelförsörjningssystem. En el-växel hanterar omfördelningen av strömmatningen om en 

av kraftkällorna försvinner. Går en ner kommer den andra ta över och leverera ström. 

När det gäller PTS enskilda användare har majoriteten av PTS 260 medarbetare bärbara 

datorer med inbyggt batteri. Det är bara ett fåtal anställda som använder sig av stationära 

datorer. Flertalet av dem som har stationära datorer arbetar på it-enheten och vid behov förses 

dessa med ström från diselgeneratorn. 
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4.5 Virtualisering 
 

På de åtta serverbladen emuleras närmare 100 olika servrar i VMware. Dessa servrar kör till 

största del Windows Server 2003 och Windows Server 2008. Det finns även några servrar 

som kör Linux. Exempel på en server som kör Linux är webbservern som hanterar PTS 

webbsida. Serverbladen delar på samma uppsättning RAID-diskar och har även funktionalitet 

för att automatiskt migrera servrar från ett serverblad till ett annat om något skulle krascha. 

 

4.6 Routing 
 

Internt på PTS har man valt att använda sig av statisk routing. Fördelarna med detta är att man 

får mer kontroll över routingen på nätverket, dock på bekostnad av flexibilitet när man vill 

expandera nätverket [18] eller om något skulle sluta fungera. Med ett dynamiskt 

routingprotokoll går det enklare att lägga på nya enheter när så behövs och om en nod slutar 

fungera räknas en ny rutt ut automatiskt. Externt använder sig routrarna av BGP som både kör 

IPv4 och IPv6. 

 

4.7 Honeypot 
 

PTS använder sig av Honeypots både internt och externt. En Honeypot är en server som 

medvetet har förberetts med säkerhetsrisker för att locka till intrångsförsök. Samtidigt 

kommer alla intrångsförsök att loggas noggrant. Själva syftet med Honeypots är att locka 

hackers att attackera fel servrar och samtidigt kartlägga och analysera de metoder som en 

hacker använder [19]. Detta kan man sedan ta lärdom av för att förbättra den faktiska 

säkerheten. 

 

4.8 VPN 
 

PTS har ett VPN mot sina nio externa kontor via Telia Datanet. Användarna har även 

möjligheten att öppna upp en VPN-tunnel hemifrån. Tidigare krypterades detta med RSA och 

användarna loggade in med RSA-dosor som genererade engångskoder. Nu används istället 

Microsoft DirectAccess. Microsoft DirectAccess är Microsofts egna teknik för att koppla upp 

sig externt med VPN och finns för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 [20]. 
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Kapitel 5 - Utvärdering och Tester 
 

Det här kapitlet beskriver de praktiska tester som genomförts på PTS i syfte att undersöka 

robustheten och redundansen på PTS nätverk och system. Målet med dessa undersökningar 

var att undersöka hur PTS redundans fungerar i praktiken och därmed få en bild över hur 

robust nätverket faktiskt är, inte bara en teoretisk analys. Varje test har ett mål, en hypotes om 

det som skulle hända, en beskrivning av metoden och en beskrivning av det faktiska 

resultatet. 

Några månader innan testerna faktiskt genomfördes diskuterades det vilka tester som var 

rimliga att genomföra samt vilka försiktighetsåtgärder som behövde vidtas. Testerna bokades 

in på ett ordinarie servicefönster efter vanlig arbetstid då PTS personal inte kan räkna med 

tillgång till alla system. 

Elbolaget var informerat om att tester på elnätet skulle genomföras, för att de inte skulle bli 

förvånade när deras system larmade på grund av att strömmen hade kapats. 

Internetleverantören var också informerad om att internetförbindelsen skulle kapas så att det 

inte skulle bli några problem. Vid varje test undersöktes och bekräftades det att testerna gått 

som förväntat och att inte något annat problem uppstått. Nedan följer en bild som visar en 

översikt över testerna och hur elmatning och internetförbindelse är kopplat, samt förbindelsen 

med PTS externa serverhall, ”Berget”.  

 

Figur 2: Översikt över hur elmatning och internetförbindelse är kopplat och var testerna utfördes 



22 (40) 

 

5.1 Praktiska Tester 
 

5.1.1 Sekundär elförsörjning 
 

5.1.1.1 Mål 
 

Målet är att testa att sekundära system tar över elförsörjningen om inkommande ström bryts. 

 

5.1.1.2 Hypotes 
 

När inkommande ström bryts kommer PTS UPS omedelbart att ta över strömförsörjningen av 

serverrummet tills dess att dieselgeneratorn har kommit igång och kan ta över lasten. 

Kylanläggningen i serverrummet är dock inte kopplad på någon UPS. Den kommer därför bli 

strömlös en kort stund innan dess att dieselgeneratorn hinner ta över strömförsörjningen, 

något som antas ske tillräckligt snabbt för att inte påverka temperaturen nämnvärt.  

 

5.1.1.3 Metod 
 

Testet kommer ske i två faser. I första fasen kommer dieselgeneratorn att startas upp i testläge 

och fasas in med den inkommande strömmen för att successivt ta över mer och mer av lasten. 

Först när dieselgeneratorn tagit över 75 % av totala belastningen kommer inkommande ström 

att brytas. Efter att allt återställts till ursprungliga läget sker i fas 2 i ett mer realistiskt 

scenario där dieselgeneratorn är avstängd när den inkommande strömmen bryts. 

 

5.1.1.4 Resultat Fas 1 
 

Dieselgeneratorn, som består av en lastbilsmotor och drivs av ecofuel-diesel, startade upp i 

testläge och ökade successivt sin last tills den kom upp i 75 % och runt 150 Ampere. 

När den kom upp i tröskelvärdet bröts inkommande nät och dieselgeneratorn tog över lasten 

helt. Den visade ett larm om att strömmen brutits men ingen av servrarna märkte av någon 

strömdipp. Servrarna har nämligen ett larmsystem påkopplat som larmar om strömtillförseln 

skulle vara otillräcklig och det registrerade inget. Efter det växlades inkommande ström på 

igen utan att någonting hände.  
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Det visade sig att det finns ett så kallat språngskydd som ska skydda nätet från att komma ur 

fas om både generatorn och inkommande ström plötsligt levererar mer ström än som behövs. 

Då dieselgeneratorn var inställd i testläge för att köra den manuella infasningen, från 

inkommande ström till dieselgeneratorn, hindrade språngskyddet generatorn från att 

automatiskt fasa in inkommande ström. Man behövde därför ställa in dieselgeneratorn i 

autoläge igen som är standardläget. 

Detta behövdes göras manuellt då den var inställd i testläge för att den startades upp manuellt 

när elförsörjningen skulle testas. 

Dieselgeneratorn har en nerfasningsperiod, så kallad ”return delay”, på tre minuter där 

generatorn långsamt minskar sin effekt och successivt fasar in den inkommande strömmen. 

Till slut har strömlasten helt övergått till inkommande ström och efter det kör 

dieselgeneratorn en tre minuters nerkylningsperiod tills det att den slutligen stänger av sig. 

Servrarna hade inte registrerat någon strömdipp och övergången fram och tillbaka mellan 

inkommande ström och dieselgeneratorn gick utan problem. 

 

5.1.1.5 Resultat Fas 2 
 

I fas två var allt återställt som ursprungsläget i fas 1. Denna gång bröts strömmen direkt som 

om det skulle skett på grund av någon olycka eller liknande. Dieselgeneratorn startade efter 

ungefär tio sekunder. Efter att det observerats att allt fungerade slogs inkommande strömmen 

på igen och då dieselgeneratorn nu stod i autoläge började den med att läsa av den 

inkommande strömmen under en period på ungefär fem minuter.  

När ordinarie ström har varit stabil under en sammanhängande tid på fem minuter eller längre 

börjar den lita på att den faktiskt är redo att börja fasas in igen. Först därefter fasas den in mot 

dieselkraften igen och tar sedan över lasten successivt. När all last tagits över av inkommande 

ordinarie ström påbörjas en tre minuters nerkylningsperiod varefter dieselgeneratorn sedan 

stängs av och återgår till autoläge igen. 

Serverrummet hade en del larm igång då kylanläggningen hade varit avstängd i ca tio 

sekunder. Men servrarna hade inte märkt av något strömavbrott den här gången heller då de 

har avbrottsfri kraft i form av 40 batterier (UPS) på 30 kW som försörjer servrarna med ström 

tills dess att diselgeneratorn startar och tar över strömförsörjningen. 
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5.1.2 Redundant internetanslutning 
 

5.1.2.1 Mål 
 

Målet är att kontrollera att den sekundära internetförbindelsen tar över om fiberanslutningen 

till internet bryts. 

 

5.1.2.2 Hypotes 
 

Den sekundära internetförbindelsen ska ta över omgående när den primära förbindelsen bryts. 

 

5.1.2.3 Metod 
 

Initialt sätts en kontinuerlig ping en gång per sekund från en server direkt mot en extern 

server och den interna hemsidan att få direkt feedback om uppkopplingen. I nästa steg bryts 

den primära fiberanslutningen. Efter att uppkopplingen blivit verifierad via den sekundära 

anslutningen kopplas den primära fiberanslutningen på igen. 

 

5.1.2.4 Resultat 
 

Alla globala routes för internet behövde räknas om för att den sekundära anslutningen skulle 

börja användas. Det tog 5.35 minuter innan det gick att nå hemsidan och 5.40 innan ping och 

internet började fungera. Anledningen till att det tog så pass lång tid är för att routern måste 

annonsera om vilken väg PTS är nåbar från och räkna om alla rutter som finns på internet.  

När den primära fiberanslutningen kopplades på igen tappades ett pingpaket innan det började 

fungera igen. Då den primära anslutningen har högre prioritet slår internet automatiskt över 

från den sekundära linan. Övergången hände troligtvis när ett pingpaket hade skickats och 

svaret kunde inte gå tillbaka samma väg och tappades därför. 
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5.1.3 Redundant Svartfiber 
 

5.1.3.1 Mål 
 

Målet är att undersöka om fiberanslutningen till andra serverhallen behåller uppkopplingen 

även om en av fiberanslutningarna bryts. 

 

5.1.3.2 Hypotes 
 

Kommunikationen mellan ”Berget” och PTS kommer att routas om till den sekundära 

svartfibern direkt efter att den primära fibern bryts. 

 

5.1.3.3 Metod 
 

En kontinuerlig ping kommer sättas upp mot serverhallen i Berget och en av 

fiberanslutningarna kommer att ryckas ut och sedan stoppas tillbaka. Därefter sker samma sak 

med den andra fiberanslutningen och sedan observeras om uppkopplingen har funnits kvar 

genom att observera pingkontrollen. 

 

5.1.3.4 Resultat 
 

Inget pingpaket tappads när den första fiberanslutningen kopplades ut för den slog direkt över 

på den sekundära anslutningen. Efter att den primära anslutningen blev tillbakakopplad 

genomfördes samma test med den andra fiberanslutningen och där observerades en mindre 

störning i form av ett förlorat pingpaket.  

Båda fiberanslutningarna används för lastbalanseringen och anledningen till att ett pingpaket 

tappades är troligen att den slog om rutten för pingpaketen till den andra fibern innan svaret 

hann komma fram, likt tidigare testet med internetförbindelsen. 
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5.1.4 Serverblad havererar 
 

5.1.4.1 Mål 
 

Det finns ett antal virtuella servrar som är uppdelade över flera serverblad. Målet med detta 

test är att undersöka om servrarna flyttas över till de resterande serverbladen om ett av dem 

slutar fungera. 

 

5.1.4.2 Hypotes 
 

Servrarna kommer att migrera över till ett annat blad direkt när de andra bladen registrerar att 

ett har slutat fungera. 

 

5.1.4.3 Metod 
 

Vi satte upp en ping mot en virtuell server på ett av bladen och ryckte sedan ut det. Vi mätte 

hur lång tid det tog för servern på det blad som rycktes ut att migrera till ett annat blad och 

sedan kopplade vi in bladet igen. 

 

5.1.4.4 Resultat 
 

Servrarna delar på samma hårddiskar och har funktion för att automatiskt migrera över de 

virtuella servrarna till ett fungerande blad. Genom administrationsverktyget kunde man 

observera hur de virtuella servrarna direkt började köras igång på ett av de två kvarstående 

bladen. Det tog 1.30 min innan den virtuella servern var överflyttad. Efter 5.35 min började 

den svara på ping och 1.10 min senare var den virtuella servern även synlig på det nya 

serverbladet i administrationsverktyget 
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5.1.5 Brandvägg Havererar 
 

5.1.5.1 Mål 
 

Målet med detta test är att koppla ur PTS primära brandväggen och kontrollera att den 

sekundära brandväggen tar över trafiken. 

 

5.1.5.2 Hypotes 
 

Den sekundära brandväggen kommer att ta över snabbt efter att den första går ner. 

 

5.1.5.3 Metod 
 

En ping sätts upp mot en extern server på internet och sedan kopplas den primära 

brandväggen ur. Efter några minuter kopplas den in igen. 

 

5.1.5.4 Resultat 
 

Den sekundära brandväggen tog över direkt och inga paket tappades. Man kunde se att den 

sekundära brandväggen hade växlat status från passiv till aktiv. När den primära brandväggen 

sedan kopplades in igen tog det några minuter innan de bytte status och den primära 

brandväggen åter igen blev aktiv. 

 

5.1.6 Icke Certifierad Dator Kopplas in i Interna Nätverket 
 

5.1.6.1 Mål 
 

Målet med detta test var att verifiera att en bärbar dator som inte försetts med PTS certifikat ej 

kan få tillgång till det interna nätverket genom att koppla in den i en ethernet-port. 
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5.1.6.2 Hypotes 
 

Användaren kommer inte få tillgång till det interna nätverket utan bli överkopplat till 

gästnätet. 

 

5.1.6.3 Metod 
 

Certifikatet som certifierar datorn på nätverket, via 802.1x, tas bort från en fungerande bärbar 

dator och kopplas sedan in i det trådbundna nätverket. 

 

5.1.6.4 Resultat 
 

Den bärbara datorn misslyckades med att certifiera sig och fick inte tillgång till det interna 

nätverket. Istället fick användaren tillgång till gästnätet. 

 

5.2 Utvärdering och sammanfattning av genomförda 

tester 
 

När det gäller strömförsörjningen har PTS viktigaste system UPS och majoriteten av 

användarna sitter på bärbara datorer med inbyggt batteri som tar över direkt vid strömavbrott. 

Dessutom finns en dieselgenerator som automatiskt startar efter runt 15-20 sekunder och 

klarar av att leverera ström i flera dagar ifall strömmen går helt. Det går även att fylla på med 

mer diesel för att kunna leverera ström under en längre period om det skulle behövas 

PTS har en redundant internetanslutning mot IP-Only som den slår över till direkt om 

förbindelsen med deras ordinarie ISP, DGC, skulle kopplas ifrån. Den sekundära sitter i 

huvudkontoret medan den primära sitter i Berget. Detsamma gäller fiberanslutningen mot den 

externa serverhallen i bergrummet som visserligen normalt kör lastbalansering för att utnyttja 

bägge linor, men slås en ut tar den andra över hela lasten. 

Brandväggsklustret kör en master och en slav där slaven tar över direkt om mastern går ner, 

utan att det påverkar trafiken. Serverbladen som kör de virtuella servrarna delar på samma 

hårddisk RAID och går ett av serverbladen ner kommer de virtuella maskiner som kördes på 

det bladet att flyttas över till de resterande bladen vilket tar några minuter. 
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Kopplar man in en dator utan certifikat i ett av nätverksuttagen i konferensrummen kommer 

man att hamna på gästnätet, vilket är ett steg i rätt riktning för att skydda sig mot mjuka 

faktorer. 

Alla de utförda testerna gav resultat som levde upp till förväntningarna. Från det kan man dra 

slutsatsen att PTS för tillfället lever upp till sina behov och krav på ett robust nätverk.   

Några saker som kan göras i framtiden för att bibehålla och bygga vidare på PTS höga 

standard är att:  

 Säkra upp alla trådbundna nätverksuttag med 802.1x, likt uttagen i konferensrummen.  

 

 PTS externa system såsom webbsida och e-post har nu stöd för IPv6 med dual-stack, 

vilket innebär att man kör både IPv4 och IPv6 på samma gång. De har påbörjat arbetet 

med att även köra IPv6 internt och det arbetet är ett steg i rätt riktning då man på sikt 

bör övergå mer och mer till IPv6.   

 

 PTS bör även fortsätta göra regelbundna tester för att försäkra sig om att redundansen 

faktiskt fungerar. 
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Kapitel 6 - Reflektioner och Slutsatser 
 

Det här kapitlet innehåller att antal olika scenarios som reflekterar lite kring vilken nivå 

gällande robusthet man ska välja beroende på hur viktigt it-stödet är för organisationen. 

Konsekvenserna av ett avbrott i it-stödet är olika beroende på vilken verksamhet 

organisationen bedriver, organisationens storlek och vilken geografisk spridning 

organisationen har. 

Det här kapitlet tar upp frågan om vilka robusthetshöjande tekniker som kan vara lämpliga för 

olika typer av organisationer. 

Reflektioner kring PTS nätverk finns i ett av scenariorna. 

 

 

6.1 Scenario 1 - Arkitektfirma 
 

Storlek: Litet, Centraliserat, ca 20 användare  

 

Arkitektfirman är ett litet företag med bara en switch för att hantera det interna nätverket och 

ett kombinerat adslmodem/router för internetuppkopplingen och de interna 

nätverksadresserna. Bakom routern sitter en brandvägg och på det interna nätverket har de en 

fysisk server som Active Directory (AD), mail- och webbserver. 

Arkitektfirmans hemsida har inte mycket funktionalitet utöver att göra reklam för firman och 

presentera kontaktuppgifter. Själva arbetet är inte beroende av tillgång till internet, även om 

internet används bland annat för att hämta inspiration. Det viktiga är själva ritningarna, därför 

kan det vara bra att lägga fokus på att ha ett väl fungerande RAID:at SAN där man lagrar 

kopior av ritningarna. Sedan ser man till att ta regelbundna backups och lagra det på en annan 

plats. 

Användarnas datorer kan lämpligtvis vara laptops då de både är relativt billiga och kan 

hantera strömavbrott, samt går att flytta runt för att lätt kunna arbeta på annan plats. 

Det är troligtvis inte värt att investera i en UPS för ett sådant här företag. Går strömmen har 

användarna laptops och kan klara sig ett tag då det inte finns några kritiska tjänster, förutom 

e-post, som de kan tänkas behöva. 

Skulle utrustning såsom switch, brandvägg eller dylikt gå sönder skulle det få i princip samma 

resultat som om strömmen skulle gå. Man kan investera i en redundant enhet som står i 

standby, dvs. redo att ta över om den primära går ner. Ett annat alternativ är investera i en 
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enhet som bara ligger i hyllan som en reservdel, redo att bytas ut vid behov.  Dessa enheter är 

inte gratis och om man anser att man inte har några större förluster av att delar av nätverket 

inte skulle fungera kan det kosta mindre att istället köpa en ny enhet när en faktiskt går 

sönder. Skulle internetuppkopplingen gå ner har användarna troligen tillgång till en 

mobiltelefon som kan dela ut internet tillfälligt. 

 

6.2 Scenario 2 - Call Center 
 

Storlek: Medel, Centraliserat, ca 100-200 användare 

Call Center är ett medelstort företag som ägnar sig åt telefonförsäljning. De har fem till tio 

switchar som hanterar det interna nätverket, varav en av dessa används enbart för den IP-

telefoni som används för att ringa till kunder och sälja tjänster/produkter. De har två 

brandväggar och en virtualiserad AD och mail-server för redundans. 

Företaget vill ha uppsyn över sina användare och därför har de valt att köra med stationära 

datorer så att användarna bara kan jobba på plats. Då hela företagets inkomst kommer från 

telefonförsäljningar har de valt att prioritera IP-telefonin över resterande nätverkstrafik. 

Då det är väldigt viktigt att nätverket är snabbt och har bra tillgänglighet, kan det vara värt att 

investera i en redundant switch-lösning då de är beroende av IP-telefonin för att kunna tjäna 

pengar. 

För att säkra upp att IP-telefonin inte går ner borde det investeras i en redundant 

internetförbindelse Ett strömavbrott skulle också medföra att IP-telefonin slutar fungera. Det 

är i det här fallet nog värt att köra en alternativ elförsörjning såsom UPS eller en elgenerator. 

 

6.3 Scenario 3 - Sjukhus 
 

Storlek: Stort, Centraliserat, ca 500-1000 användare 

Ett stort sjukhuskomplex med över femhundra datoranvändare. De har över 25 switchar och 

ett flertal servrar som kör olika tjänster. Majoriteten av dessa servrar kör virtualiserat på 

redundanta serverblad. 

Här handlar det inte bara om pengar utan det handlar även om patienters liv. Det är kritiskt att 

systemen inte går ner. De har redundant utrustning och även redundant elförsörjning. 

Förutom redundanta system är det även viktigt att fokusera på säkerheten. Vem som helst ska 

inte få tillgång till konfidentiell patientdata. Det är även viktigt att inga obehöriga har tillgång 

till känsliga instrument och system. Man bör segmentera upp nätverket i olika logiska nät för 
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att minimera riskerna att någon kommer åt känslig utrustning. Exempelvis ett logiskt nät för 

administrativa system, ett för vårdsystem (sensorer och instrument), samt ett för utrustning i 

publika utrymmen så som informationstavlor ip-telefoner mm. Sjukhuset bör prioritera både 

brandväggar och en bra IDS/IPS-lösning samt lägga fokus på en säker användarpolicy. 

För att kunna ge ut medicin och dylikt måste apotek kunna få tillgång till receptdata. Patienter 

kan bli tvingade att flyttas från och till andra sjukhus om de behöver specialbehandling och då 

behöver även de andra sjukhusen ha möjlighet att få tillgång till patientdatan. Det löses nog 

bäst med krypterade VPN-tunnlar för att minska risken att obehöriga får tillgång till 

informationen. 

 

6.4 Scenario 4 - PTS 
 

Storlek: Medel/Stort, Decentraliserat, ca 260 användare  

En medelstor myndighet med 260 användare. Det finns tre våningsplan där varje har ett 

kluster av redundant kopplade switchar. Majoriteten av servrarna som körs på myndigheten 

körs virtualiserat uppdelade på serverblad som kan ta över tjänsterna från varandra om en av 

dem skulle gå sönder. 

I PTS fall är det inte kritiskt ur en ekonomisk synvinkel att alla system fungerar perfekt. 

Däremot har de valt att lägga fokus på att vara en förebild för teknisk utveckling, säkerhet och 

robusthet. 

Det finns två serverhallar vilket gör det delvis decentraliserat vilket både ökar robustheten 

men samtidigt sätter högre krav på säkerhet då man får flera punkter att skydda. 

PTS har lagt en hel del resurser på att ha redundant elförsörjning, brandväggar, switchar, 

servrar och dylikt. Det kan då vara mer intressant att fokusera på säkerhetsaspekten. Det kan 

man delvis se i form av deras implementation av autentisering mot nätverket samt bruket av 

Honeypots som är till för att upptäcka intrång. 

Det kan även vara värt att lägga resurser på den interna säkerhetspolicyn för att minimera 

risken för mjuka faktorer, så kallad social engineering. 
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6.5 Scenario 4 – Multinationellt IT-Företag 
 

Storlek: Mastodont, Decentraliserat, 5000-10000+ användare 

För ett riktigt stort decentraliserat it-företag kan man delvis se det som ett flertal mindre 

företag då deras nätverk i stora drag är självständiga. Man kommer troligen fortfarande ha 

något huvudkontor som en central hub som lokalkontoren är beroende av att koppla upp sig 

mot och som lagrar data för hela företagets räkning. 

Där är det värt att fokusera mycket på redundans vad gäller både utrustning och 

internetuppkoppling och elförsörjning. Skulle huvudkontoret gå ner påverkar det trafiken för 

de externa kontoren som troligen har VPN-tunnlar eller liknande för att koppla upp sig mot 

det centrala kontoret. I de externa mindre kontoren är det nog inte värt att investera lika 

mycket i redundans då det inte får så stora konsekvenser om det skulle bli problem med 

nätverket. En tillfällig lösning kan vara att köra över 3G eller liknande tills det att man kan 

åtgärda problemet. 

Då det här it-företagets mål är att utveckla nya produkter och tekniker som kan vara 

intressanta för marknaden har säkerhet en hög prioritet. Det är viktigt att inte någon 

utomstående kan få reda på vad som håller på att utvecklas för att förhindra risken att någon 

skulle stjäla idéer eller marknadsandelar genom att skapa en liknande produkt. Precis som för 

sjukhuset är det viktigt att segmentera upp nätverket för att minimera riskerna att någon 

obehörig får tillgång till känsliga system. 

Förutom att använda VPN-tunnlar kan det vara värt att lägga mycket resurser på att utarbeta 

en säkerhetspolicy som användarna ska följa, samt använda engångslösenord som RSA-dosor 

för att förbättra säkerheten ytterligare. En annan sak som är intressant är även att kryptera 

hårdiskarna så att ifall någon skulle glömma en laptop eller dylikt kan inte en utomstående lätt 

få tillgång till systemet. 
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6.6 Slutsats, sammanfattning 
 

Datorer och teknik är något som utvecklats exponentiellt de senaste årtionden. Tillsammans 

har vårt samhälle utvecklats och inkorporerat mer och mer teknik, något som har förbättrat vår 

levnadsstandard avsevärt. Detta är något som även gjort oss mer beroende av den tekniken 

eftersom den är så pass ingrodd i vårt samhälle. Det är först på 80-talet som internet tog fart 

då National Science Foundation byggde backbone för USA [28]. På 90-talet tog 

kommersialiseringen av internet fart och i dagsläget räknar man med att över två miljarder 

använder sig av internets tjänster [29]. 

Internet är i grund och botten en sammankoppling av väldigt många nätverk. Tillsammans 

med att behovet av internet har växt mer och mer växer även riskerna om man skulle förlora 

sin internetuppkoppling. Detta ställer högre krav på robustheten för nätverk och protokoll som 

från början troligtvis inte var tänkta för så pass stor skala. Se bara på hur Ipv4-adresserna tagit 

slut och vi behöver protokoll som STP för att kunna hantera redundanta länkar. 

Just redundans är något som har blivit mer och mer relevant. Det faktum att datortekniken har 

växt så pass snabbt har även gjort att komplexiteten på alla olika system har ökat. Det finns 

flera beståndsdelar som det kan bli fel på och som kan gå sönder. För att kunna hantera 

sådana oförutsebara fel är ofta lösningen att ha en backup som kör parallellt och kan ta över 

ifall det skulle behövas. 

I början av internets tillväxt fanns det redan då svagheter som kunde exploateras. Det gav liv 

till en undergroundrörelse av så kallade hackers, personer som med kunskap och tid skrev 

illvilliga program för att bryta sig in eller förstöra i andra system. Dessa program, så kallade 

malware/virus, har följt med länge men som följd av att vi blivit mer beroende av datorer och 

teknik har det även öppnat upp möjligheten att utnyttja systemen för att tjäna pengar. Vi lever 

inte i en utopi och där det finns möjlighet att tjäna pengar illegalt finns det även de som tar 

chansen. Nu för tiden används program såsom virus, maskar och botar allt mer för att stjäla 

känsliga uppgifter med mål att tjäna pengar. 

Kampen att skydda sig mot dessa obehöriga personer har gett liv till en marknad av anti-virus, 

brandväggar, ids/ips och liknande system. Något som kan byggas upp kan alltid brytas ner 

och då både hårdvara och mjukvara utvecklas framåt finns alltid risken att en ny version 

kommer ha någon form av svaghet, så kallad bakdörr, som kan utnyttjas av dessa hackers. 

Därför sker det en ständig kapplöpning mellan skyddsprodukterna och virusskaparna som hela 

tiden försöker utmanövrera varandra. 

Då det krävs resurser för att utveckla skyddsprodukter som i sin tur ska skydda resurser för 

användare av dessa innebär det i slutändan att det kostar pengar även att använda dem. Olika 

företag har olika krav och förutsättningar, som illustreras i scenarion i föregående kapitel, 

vilket gör att man måste göra en riskanalys och bedömning över vilka tjänster och vilken 

utrustning som är värt att investera i kontra riskerna för vad det kommer att kosta om något 
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går fel, vare sig det är obehöriga som försöker göra intrång eller om det bara är något som går 

sönder. 

När man väl har bestämt sig för vilken robusthet man vill ha och vilka tjänster och metoder 

man använder för att komma dit är det även viktigt att testa att de verkligen lever upp till 

förväntan. Det hjälper inte att ha en redundant enhet om den är felkonfigurerad så att den inte 

tar över utifall den andra skulle gå sönder.  

PTS har lagt ner mycket tid på att bygga ett robust nätverk och testar dessutom redundansen 

regelbundet. Resultatet av dessa tester kan ses i kapitel 5. Trots detta har myndigheten vid två 

tillfällen ganska nyligen drabbats av oväntade avbrott. 

I december 2011 fick leverantören av PTS primära internetförbindelse problem med en 

coreswitch vilket skapade problem för flera kunder, varav PTS var en av dem. 

Internetförbindelsen fungerade inte som den skulle men det fanns fortfarande kvar koppling 

på länken och den gick aldrig helt ner. Detta ledde till att den sekundära linan aldrig tog över. 

Det andra avbrottet skedde i januari 2012. Strax efter nyår uppstod konstiga problem med 

PTS nätverk. PTS externa webbplatser gick upp och ner och andra tjänster upplevde också 

störningar. Det visade sig att det hade skapats en loop i en switch som ledde till 

broadcaststormar. Någon hade kopplat in en nätverkssladd i två uttag på samma switch. STP 

kördes på switchen och det reagerade direkt och slog av porten. Dessvärre körde även något 

som heter IP ARP Inspection [26] också på switchen vilket ska skydda så att någon inte kan 

göra ARP poisoning, som innebär att man utger sig från att vara någon annan genom att 

annonsera deras MAC-adress som sin egen. Då öppnar man upp möjligheten för att sedan 

genomföra en Man In The Middle (MITM) attack. Problemet med detta var att den rensade 

listan med blockade portar var femte minut. Detta gjorde att loopen gick upp igen och sen 

slogs ner var femte minut. 

Något som den här rapporten inte tagit upp mycket är social engineering och mjuka faktorer. 

Med tanke på PTS stora fokus på robusthet på nätverket i övrigt är det nog en god idé att se 

över sin policy för sina användare så att risken att saker som en switchloop inte sker igen. 

Allmänt gäller det att användare anställda på ett företag, som måste ha tillgång till företagets 

tjänster för att kunna arbeta, utgör en risk för företagets säkerhet och integritet. Den risken 

beror inte på att användarna har uppsåt att skada företaget utan på okunskap som gör att en 

användares dator av misstag blir infekterad och på så sätt öppnar luckor som en hacker kan 

utnyttja. Detta sker i många fall utan att användaren är medveten eftersom den som utnyttjar 

säkerhetsluckorna är mån om att dölja sina intrång.  

Att utbilda sina användare i hur man kan minimisera riskerna för att utsätta sig för virus och 

intrång är nog något som skulle kunna förbättra säkerheten och därmed även robustheten 

avsevärt. Ett nätverk är i grunden en kedja av noder och en kedja är bara så stark som dess 

svagaste länk. 
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Ordlista 
 

PTS – Post- och Telestyrelsen 

OSI – Open Systems Interconnection Model 

ISP – Internet Service Provider 

TCP – Transmission Control Protocol 

IP – Internet Protocol 

ICMP – Internet Control Message Protocol 

UDP – User Datagram Protocol 

ACK – Acknowledgement 

VoIP – Voice over IP 

MAC-Address – Media Access Control Address 

ATM – Asynchronous Transfer Mode 

Token Ring – gammalt nätverksprotokoll likt ethernet 

802.11x – en standard för trådlösa nätverk 

Ethernet – vanligaste nätverksprotokollet 

IDS/IPS – Intrusion Detection/Prevention System 

STP – Spanning Tree Protocol 

RSTP – Rapid Spanning Tree Protocol 

MSTP – Multiple Spanning Tree Protocol 

VLAN – Virtual Lan 

VPN – Virtual Private Network 

L2TP – Layer Two Tunneling Protocol 

IP Sec – IP Security 

PPTP – Point-to-Point Tunneling Protocol 

SSL/TLS – Secure Sockets Layer/Transport Layer Security 

SAN – Storage Area Network 
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VRRP – Virtual Router Redundancy Protocol  

LACP – Link Aggregation Control Protocol 

EAP/802.1x – 802.1x Extensible Authentication Protocol 

RAID – Redundant Array of Independent Disks 

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol 

IGP – Interior Gateway Protocol 

EGP – Exterior Gateway Protocol  

RIP – Routing Information Protocol  

OSPF – Open Shortest Path First  

IS-IS – Intermediate System to Intermediate System  

BGP – Border Gateway Protocol  

AS – Autonomous System 

HSRP – Hot Standby Router Protocol 

UPS – Uninterruptible Power Supply  

AD – Active Directory 

RSA – encryption algorithm   

MITM – Man In The Middle 

ARP – Address Resolution Protocol 
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