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Abstrakt 

Syftet med den här rapporten är att beskriva ett antal olika tillvägagångssätt man kan 

använda sig av då man har behov av att dela in ett lokalt nätverk i olika segment och 

med det även kunna reglera trafikflödet mellan segmenten. De lösningar som 

presenteras i arbetet är inriktade mot mikro- och småföretag. 

Anledningen till att vi har valt att arbeta med det här området är att vi anser att det är 

viktigt för organisationer att har en strukturerad och segmenterad design på sitt interna 

datornätverk. 

Vi har arbetat genom att i förväg samla in information om olika tekniker som kan tänkas 

lösa vårt problem, och därefter testat olika scenarion med dessa tekniker. Data har 

samlats in efter varje genomfört scenario och sammanställts i statistisk form för att 

kunna avgöra vilken metod som var att föredra. 

Vi har testat lösningar där man segmenterar nätverket i en lager 2-switch medan man 

möjliggör och förhindrar trafikflöde mellan segmenten i en router. Även lösningar där 

man använder en lager 3-switch har testats. På så sätt kan routningen ske direkt i 

switchen och det blir betydligt mindre belastning i routern. Resultatet visar att då man 

vill segmentera ett nätverk så är det rekommenderat att man använder sig av VLAN och 

ACL:er och eventuellt i kombination med en brandvägg. 

Slutresultatet av rapporten är att en lösning med ”router on a stick” är den billigaste 

lösningen och troligen den som de flesta mindre företag skulle klara sig med. Vilken 

lösning man väljer beror dock helt på hur mycket pengar man vill lägga på sitt nätverk 

samt vad kraven är.  

  



Abstract 

The purpose of this report is to describe a number of approaches that can be used when 

you are in need of dividing a local area network in a number of segments, and with that 

also be able to control how data traffic is allowed to traverse between the different 

segments. The solutions that are presented are focused towards micro and small 

companies.  

The reason that we have chosen to work with this matter is that we believe it is 

important for organizations to have a structured and segmented design of its internal 

computer network. 

We have been working by in advance collecting information about various techniques 

that might solve our problem, and then testing different scenarios using these 

techniques. Data have been collected after each tested scenario and compiled in 

statistical form in order to determine which method that was preferable. 

We have been testing solutions were you segment the network in a layer 2 switch while 

you allow or deny communication between the segments in a router, and also solutions 

were you use a layer 3 switch. In that way you can let the routing be performed in the 

switch, which leads to significantly lower load on the router. The result was that if you 

are about to segment a local area network it is recommended that you use VLAN and 

ACL:s, and possibly in combination with a firewall. 

The final result of this report is that a solution using the “router on a stick”-technique is 

the cheapest one, and probably the one that most small companies would get along with. 

However, the solution that you choose depends completely on how much money you 

want to spend on your network, and also what the needs are.  
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Det här arbetet är ett examensjobb som har utförts på uppdrag av Communication 

Research Labs Sweden AB. Vi har arbetat med att ta fram en lösning som kan användas 
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till slut över hela arbetsprocessen. 

Vi vill tacka CRL Sweden AB för att de har låtit oss utföra det här examensjobbet mot 

dem. Ett speciellt tack till Robert Adén som har agerat handledare hos CRL och försett 

oss med tydliga krav att arbeta från. Vi vill även tacka vår handledare på 

Linnéuniversitetet, Thomas Ivarsson, som har hjälpt oss genom hela processen med 

rapportskrivande och kommit med idéer till genomförandet. Även Linnéuniversitetet ska 

ha ett tack för att ha tillhandahållit med den utrustning som vi har laborerat med. 
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1. Introduktion 

Den här rapporten kommer att avhandla området för segmentering av lokala nätverk 

hos mindre företag, och med det även isolering av nätverkets olika segment.  

Segmentering används dels för att få en logisk struktur, men det kan även ge fördelar 

som gynnar säkerheten. Man delar in nätverket i segment och med hjälp av detta kan 

man avgränsa de olika delarna och därmed bestämma hur datatrafik får flöda. 

Alla organisationer med ett mer eller mindre komplext nätverk behöver någon form 

utav avskiljning av de olika segmenten inom rörelsen, detta för att eventuell 

konfidentiell information inte ska kunna läcka ut till individer som inte har behörighet 

till den. När lokala nätverk dessutom växer sig större så är det väsentligt med en 

strukturerad uppdelning för att man ska ha koll på hur nätverket ser ut. 

Vi ska titta på olika tekniker som man kan tänkas använda sig av då man vill dela in 

nätverk i skilda segment. Med hjälp av dessa tekniker ska vi ta fram ett eget 

tillvägagångssätt för hur man löser problemet. 

Företaget som ska få ta del av den lösning vi kommer fram till i slutändan heter 

Communication Research Labs Sweden AB (CRL), och de arbetar med att utveckla 

mjukvara för trådlösa routrar. De har ingen kunskap om nätverksteknik och vill ha en 

så enkel lösning som möjligt. Vidare beskrivning av dem återfinns under bakgrund. 
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2. Bakgrund 

Under bakgrund ska vi ta upp de olika teorier vi kommer att använda oss av och även 

andra fakta som kan vara relevant för vårt arbete. Studieobjekt, avgränsningar och 

frågeställning återfinns i slutet av detta avsnitt. 

2.1 Teori 

I teoridelen presenteras olika tekniker vi kommer använda samt hur dessa fungerar på 

ett överskådligt sätt. 

2.1.1 Virtual Local Area Network 

Enligt Leischner & Tews (2007) så är Virtual Local Area Networks (VLAN) en 

funktion som gör det möjligt att dela in switchade nätverk i flera olika logiska segment. 

Det gör att man kan avskärma delar ifrån varandra, och därmed få en bättre struktur i 

sitt nätverk. För att dela upp ett nätverk utan VLAN behöver man använda flera 

separata switchar, en för varje segment. Ett exempel på hur det skulle kunna se ut är 

demonstrerat i Figur 2.1. Implementerar man däremot VLAN så behövs det enbart en 

switch för att åstadkomma samma effekt, ett exempel på hur det skulle kunna se ut 

finns i Figur 2.2. 

 

Figur 2.1. Nätverk utan VLAN implementerat (Leischner & Tews, 2007, p.1). 
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Figur 2.2. Nätverk med VLAN implementation (Leischner & Tews, 2007, p.1). 

Leischner & Tews (2007) skriver även hur man löst problemet med att hålla reda på 

vilket VLAN paket tillhör när man skickar dem över en trunk-länk1. Det man gör är 

att man lägger på 4 bytes som innehåller bland annat VLAN ID-information. Denna 

information läggs på när paketet går ut på en trunk-länk, och används sedan av 

switchen i andra änden av trunk-länken för att se vilket VLAN som paketet tillhör. 

I en artikel skriven av Amin (2007), har man kommit fram till att då man vill 

segmentera sitt nätverk så finns det klara fördelar med att använda sig av VLAN. Först 

och främst så kan man på ett strukturerat sätt dela in organisationens olika avdelningar 

i ”virtuella arbetsgrupper”, exempelvis att försäljningsavdelningen hamnar i Sales-

VLAN:et medan administrationsavdelningen placeras i Administration-VLAN:et. 

Broadcast-trafik går heller aldrig utanför sitt egna VLAN, vilket gynnar både 

nätverksprestandan och säkerheten, (broadcast-trafik kan alltså inte avlyssnas från 

andra avdelningar). När nätverk växer, och man inte använder sig av VLAN-tekniken, 

så måste man köpa in fler och fler switchar och routrar för att kunna fortsätta dela in 

nätverket i segment. Om man däremot använder sig av VLAN så kommer man kunna 

                                                      

1 “A Trunk port provides multiple VLANs access to a physical port. This port typically serves as a backbone port 

between two switches that support a common set of VLANs.” (Leischner & Tews, 2007) 
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optimera användandet av portar, och på så sätt slippa inköp av mer utrustning. Amin 

(2007) menar också att routrar är mycket dyrare om man ser till hur många Ethernet-

portar man får tillgång till per krona, samt att routrar är svårare att administrera än 

switchar.  

2.1.2 Routning mellan Virtual Local Area Networks 

När man segmenterat ett nätverk med hjälp av VLAN så kan dessa olika segment inte 

kommunicera med varandra. För att lösa detta behövs en router2. En metod man kan 

använda skrev Haviland (1998) om, och den heter ”router on a stick”. Det innebär att 

ifall klienter som tillhör ett VLAN vill kommunicera med klienter i ett annat, så måste 

kommunikationen först gå igenom en router. I Figur 2.3. demonstreras denna teknik. 

En färg i figuren symboliserar ett VLAN, och den tjockare länken med tre VLAN 

bredvid varandra symboliserar en trunk-länk. Att skicka flera VLAN över samma länk 

blir möjligt tack vare att det finns en teknik som heter VLAN Trunking. VLAN:en går 

då över samma fysiska kabel från en enhet till en annan, men de är fortfarande logiskt 

avskilda från varandra.  

En annan metod som finns går ut på att man använder en lager 3-switch (samma 

switch som man har VLAN-konfigurationen på), där man sedan utnyttjar switchens 

routerfunktion för att kunna routa mellan VLAN:en. Det gör att trafiken inte behöver 

färdas genom lika många enheter, vilket i sin tur medför att trafikbelastningen över 

vissa länkar minskar. 

                                                      

2 ” The network router is a device that operates on the OSI network layer (Layer 3) of an Ethernet packet. 

Typically this operation is associated with the IP layer. Routers help translate communications between two 
different IP subnets.” (Leischner & Tews, 2007) 



 5 

 

Figur 2.3. Router on a stick-implementation (Haviland, 1998, p.6). 

2.1.3 Access Control Lists (Nätverk)  

I sammanhanget nätverk så beskriver Cisco Systems (2010), Access Control Lists 

(ACL), eller också kallat access-listor som en teknik som utför grundläggande 

trafikfiltrering. Dessa kan konfigureras för all routningsbar trafik, bland annat IP och 

AppleTalk. Man konfigurerar ACL:er i en router för att få kontroll över 

kommunikation till eller från ett nätverk, detta genom att ACL:en tillåter eller 

förbjuder viss trafik in i eller ut ur nätverket. Enligt Cisco Systems (2010) filtreras 

trafiken genom att ACL:en bestämmer om ett inkommande eller utgående paket ska 

vidarebefordras eller kastas, detta baserat på vad man har angett för regler i listan. 

Kriterierna som man kan ange kan vara käll- eller destinationsadress, protokoll eller 

port. 

Cisco Systems(2010), menar också att ACL:er utgör en bra grund för säkerheten i ett 

nätverk, och därför är det rekommenderat att man använder sig av det. Om man inte 

konfigurerar access-listor i sin router så kommer all trafik som går genom routern att 

tillåtas till vilken del som helst i nätverket som det på ett eller annt sätt finns en länk 
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till. De påpekar också att något som man måste tänka på när man skriver sina access-

listor är att i slutet av varje lista finns en "implicit deny all traffic", så om man skapar 

en lista så kommer all trafik som man inte angett tillsammans med en Permit-post att 

kastas.  

2.1.4 Brandvägg 

Brandväggar finns i många olika slag, allt ifrån dedikerade hårdvarubrandväggar som 

används för att skilja Internet ifrån det interna nätverket, till enklare 

mjukvarubrandväggar som finns på persondatorer. Gouda & Liu (2006) skriver i sin 

artikel att en brandvägg är till för att skydda privata nätverk ifrån Internet. De 

beskriver även att man kan bestämma trafikflödet genom att specificera ett antal 

variabler. De variablerna är: 

 Källadress 

 Destinationsadress 

 Källport 

 Destinationsport 

 Protokoll 

Det är alltså med hjälp av dessa variabler som man bestämmer vilken trafik från 

Internet som får ta sig in på det interna nätverket och även vilken trafik som får ta sig 

från det interna nätverket ut på Internet.  

Skillnaden mellan ACL:er och en brandvägg är att den sistnämnda klarar av att gå 

djupare in i paketen, och där med ger ett bättre skydd. I en artikel skriven av Bartal, 

Mayer, Nissim & Wool (2004) så beskriver dem att en brandvägg oftast har stateful 

inspection, detta innebär att brandväggen kan hålla koll på öppna sessioner från insidan 

av nätverket till utsidan, (Internet). Stateful inspection är den brandväggsfunktionen vi 

kommer att använda oss av i detta arbete, dock finns det fler funktioner. Dessa 

funktioner beskrivs dock inte på grund av avsaknaden av relevans i vårt arbete. 

2.1.5 Iperf 

I en artikel skriven av Schroder (2007) så är Iperf beskrivet som ett program som kan 

mäta bandbredd, jitter och paketförlust. Iperf består utav en server- och en klientdel. 

Det första man gör är att man installerar programmet på både datorn man vill ska 
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agera server och även på den man vill ska agera klient. Klienten ansluter sedan till 

server och börjar skicka paket, antingen med TCP eller UDP protokollet. Eftersom 

man kan välja vilket protokoll man vill använda sig av så kan man utföra flera olika 

test. 

Det är detta program som vi kommer att använda för att testa prestandan i de olika 

scenarierna. Prestandan vi kommer titta på är hastigheten och enheten vi mäter den i 

kommer vara Mbit/s. 

2.2 Studieobjekt 

CRL är ett mindre företag på 5-10 anställda, och de är i behov av att segmentera sitt 

nätverk. Deras arbetsuppgift fordrar ett test-nätverk, där de kan utföra laborationer 

och tester av sina produkter. Det nätverket måste vara helt avskärmat från de mer 

vitala segmenten, såsom serverfarm och administrationsavdelningen. Däremot så 

måste de som sitter på utvecklingsavdelningen kunna kommunicera med test-

nätverket. De behöver också ha en gäst-nätverk, där besökare kan koppla in sig för att 

enbart få Internetåtkomst.  

2.3 Frågeställning 

I ett platt, switchat nätverk finns det bara en mycket begränsad kontroll över hur 

datatrafik kan färdas, vilket innebär att alla noder når varandra utan problem. Hur kan 

man gå tillväga för att uppnå en segmenterad nätverksdesign där man kan styra 

kommunikationen mellan segmenten? Ungefär hur mycket skulle det kosta? Om flera 

lösningar presenteras, hur stor blir skillnaden i prestanda? 

2.4 Avgränsningar 

Eftersom att vår uppdragsgivare är ett företag på 5-10 anställda så kommer det här 

arbetet att inrikta sig mot en lösning som passar lokala nätverk hos mikro- och 

småföretag3. Hur man tar fram en segmenterad nätverksdesign genom att använda sig 

av VLAN och ACL:er kommer vara fokus. Testen kommer genomföras i scenarion 

bestående av routrar och/eller switchar.  

                                                      
3 Enligt EU:s SME-definition (2007). 
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På grund av att vi har gjort dessa begränsningar kan det hända att andra 

tillvägagångssätt som kan tänkas lösa samma problem lämnas outforskade. 

Anledningen till att vårt fokus hamnar inom just den här ramen är för att tiden inte 

räcker till att utföra forskning inom andra områden.  
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3. Metod 

Under följande kapitel kommer vi först att beskriva vårt förarbete, val av 

forskningsmetod, samt lite information om hur vi bedömer de olika scenarierna. 

Därefter ska det tas fram och testas ett antal olika scenarier som kan tänkas lösa vårt 

problem. Dessa olika scenarier kommer innehålla följande segment: 

 Segment A 

 Segment B 

 Segment C 

 Segment D 

 Internet 

Sedan ska dessa jämföras med varandra genom att titta på kostnaden, prestandan och 

om de uppfyller våra kommunikationskrav som finns beskrivna nedan. 

Kommunikationen ska få gå till som följande (Se även Figur 3.1.): 

 A ska nå C och Internet 

 B ska nå Internet 

 C ska nå A 

 Internet ska nå D 

 All annan kommunikation ska vara förbjuden 

 

Figur 3.1. Kommunikationskrav. 

I slutet av avsnittet kommer det även finnas en metoddiskussion där vi lämnar kritik 

på vårt tillvägagångssätt. 
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3.1 Förarbete 

Det första steget kommer vara att inspektera företagets nuvarande nätverk. Detta för 

att få en bild av hur det ser ut i nuläget. Vi ska även se över de krav som företaget 

ställer. Kraven ska sammanställas ur en teknisk synvinkel som man ska kunna gå efter 

när man tar fram en lösning för problemet. Efter att ha färdigställt en 

kravspecifikation ska vi med hjälp av de tekniker som beskrivs i teorin, det vill säga 

VLAN och ACL:er, ta fram ett antal olika tillvägagångssätt som kan tänkas lösa 

problemet med nätverkssegmentering. Dessa scenarion ska testas i en laborationsmiljö 

och därefter jämföras med varandra. Till sist ska vi utse det scenario som utifrån våra 

krav anses mest lämpad, och vi kommer även ta hänsyn till inköpskostnaden för 

hårdvaran. Den slutgiltiga lösningen ska dokumenteras för framtida installation. 

Utrustningen vi kommer att använda oss av kommer bestå av lager 2-switchar, lager 3-

switchar samt routrar. Vi kommer att laborera på switchar från Cisco Systems 2900- 

och 3500-serie och routrar från 2800-serien. Vi väljer Cisco främst för att det är den 

utrustningen vi har tillgång till, och för att vi har erfarenhet av dessa enheter sen innan. 

Detta gör att risken för felkonfiguration minimeras. 

3.2 Metodval 

I en jämförelse mellan de olika forskningsmetoderna, skriven av Knutsson (2008), så 

innebär den kvantitativa metoden att man lägger fokus på åtskilda variabler. Dessutom 

så säger Nationalencyklopedin (2010) att en kvantitativ forskningsmetodik innebär att 

data samlas in och sammanställs i en statistisk form som därefter analyseras.  

Det är utifrån dessa påståenden som vi har valt att arbeta enligt en kvantitativ 

forskningsmetodik. Vi kommer att utföra ett antal tester som kan tänkas lösa samma 

problem. Tillvägagångssättet går ut på att ett flertal scenarion ska utföras och testas. 

För att vi ska kunna göra en objektiv jämförelse av de olika scenarierna så kommer 

data att samlas in och sammanställas i statistisk form. Det är det här datainsamlandet 

som kommer vara avgörande för vilken lösning som vi i slutändan väljer att 

rekommendera.  
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3.3 Inledning till scenarierna 

Under denna rubrik kommer vi gå igenom saker som är ytterst relevanta för att man 

ska förstå våra scenerier och för att kunna genomföra dessa på ett bra sätt.  

3.3.1 Beskrivning av segment 

För att man lättare ska kunna likna våra lösningar vid verkliga situationer så kan 

segmenten beskrivas enligt följande: 

 Segment A – Internt företagsnätverk. 

 Segment B – Gästnätverk. 

 Segment C – Intern serverfarm. 

 Segment D – Demilitarized Zone, (DMZ4). 

3.3.2 Figurbeskrivning 

I scenariernas topologier kommer det att finnas flera symboler. Dessa presenteras 

i Figur 3.2. Den första symbolen i figuren som är märkt 1 är en router, en enhet 

som förflyttar data mellan olika IP-subnät. Symbolen som är märkt 2 är en router 

med brandväggsfunktioner, denna enhet ska ha stöd för att kunna agera 

brandvägg, (detta för att kunna utföra Scenario 5). Den tredje symbolen i figuren 

är en switch utan avancerade funktioner, (dessa enheter kommer inte tas med i 

kostnaden). Symbol nr 4 är en lager 2-switch med stöd för VLAN och 802.1q.  

Den femte och sista symbolen är en lager 3-switch som har stöd för VLAN, ACL 

och routning. 

Figur 3.2. Symbolerna som kommer att användas i scenarierna. 

                                                      
4 “A Demilitarized Zone or DMZ is a network segment that is separated from other networks. Many organizations will 

use a DMZ to separate their Local Area Networks (LANs) from the Internet to put additional security between their 
corporate network and the public Internet. 
Common items to be placed in a DMZ are public facing servers. For example, if an organization maintains their 
website on a server, that web server could be placed in the DMZ.” (Shauland, 2010) 
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3.3.3 Simulering av Internet 

Vår router har inte mer än två Ethernet-portar, så för att simulera Internet har vi 

använt oss av en annan router (Cisco 2611), ansluten med en CAB-SS-2626X-3 Smart 

Serial-kabel till s0/0/0. Den länken kommer upp i en överföringshastighet på 9Mbit/s. 

Till denna router har vi även kopplat en klientdator som man kan skicka trafik/pinga 

mot. De IP-adresser vi använder finns beskrivna i Figur 3.3. 

 

Figur 3.3. Simulering av Internet. 

 

3.3.4 Test av scenarier 

På de olika scenarierna ska tre tester genomföras för att se vilken som är mest lämpad 

att använda.  

3.3.4.1 Kommunikationstest 

Det första testet är ett kommunikationstest, detta för att se att scenariot uppfyller våra 

krav för vart trafiken får färdas. Det kommer att testas genom att pinga mellan alla 

segmenten för att se vart det lyckas, och vart det misslyckas. 

3.3.4.2 Prestandatest 

Andra testet är ett prestandatest av nätverket i scenariot. Prestandatestet kommer att 

genomföras genom att skicka data med TCP-protokollet från en punkt till en annan. 

Värdet i Mbit/s som ges av testprogrammet kommer då att sparas. Punkterna som det 

kommer skickas data mellan är följande: 

 A till C 

 Internet till D 
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 B till Internet 

Prestandatestet kommer att bestå av två mindre test. Första testet innebär att alla 

punkterna skickar till varandra samtidigt, och i det andra testen skickar segmenten var 

för sig. Ett högt värde i dessa tester anses som ett bra resultat och lägre värden anses 

som sämre. 

Programmet vi ska använda oss utav när vi gör prestanda testerna är Iperf. Se under 

2.1.5 för teorin om Iperf. När vi gör våra tester kommer programmet köras med 

standardinställningar men med en skillnad, istället för 10 sekunder kommer vi köra i 30 

sekunder. De övriga standardinställningarna i programmet är enligt följande: 

Protokoll: TCP 

Buffer Length: 2 MBytes 

TCP Window Size: 56 KBytes 

Max Segment Size: 1 KBytes 

3.3.4.3 Kostnadsmätning 

I våra scenarier består ett av testen av att titta på kostnaden för de olika topologierna. 

Detta ska vi lösa genom ta fram olika priser på två olika sätt: 

Den första informationen får vi genom att skicka en offertbegäran till tre leverantörer 

av routrar och switchar. Dessa tre leverantörer är Atea, Dustin och InWarehouse.  I 

offertbegäran specificerar vi de funktioner vi vill att enheterna ska ha och sedan får de 

komma med kostnadsförslag. På detta vis bör vi förhoppningsvis få de lägsta priserna 

från dessa återförsäljare. 

Andra sättet vi använder oss av är att vi själva tittar på dessa tre leverantörers 

hemsidor och tar själva fram de billigaste enheterna som uppfyller kraven som vi 

behöver . 

Priserna som kommer ifrån våra egna observationer och ifrån offerterna kommer 

sedan att sammanställas och presenteras för att ge en inblick i vad det är för priser det 

handlar om. Dessa priser ska även tas i beaktande när vi väljer den lösning vi 

rekommenderar. 

Som nämnt i figurbeskrivningen så kommer inte kostnaden för switchar utan 

avancerade funktioner, det vill säga den tredje symbolen i figurbeskrivningen, att tas 

med i kostnadsmätningen. Detta är för att vi alltid har lika många switchar utav denna 
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typ i våra scenarier, och därför har den ingen inverkan på resultatet av 

kostnadsmätningen.  

3.4 Genomförande 

3.4.1 Scenario 1 

 

Figur 3.4. Topologi för Scenario 1. 

Utrustning:  

1x router, minst 3 portar, med stöd för ACL, subinterface och 802.1q 

1x switch, minst 4 Ethernet-portar, med stöd för VLAN, trunkning och 802.1q 

Vi kommer använda en Cisco 2811 Router och en 24-portars Cisco Catalyst 2950 

switch. 

Genomförande 
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Scenario 1 ska kopplas upp enligt topologin beskriven i Figur 3.4. På switchen (L2) 

skapas VLAN som kommer att användas för att separera de olika segmenten ifrån 

varandra. Det ska dessutom skapas ett native VLAN, samt ett VLAN för de portar 

som inte används. 

Switchen ansluts till routern via en trunk-länk, och på routern kommer ett subinterface 

för varje VLAN att skapas. Dessa subinterface ska använda sig av 802.1q-inkapsling.  

För att styra hur trafiken ska få flöda inom nätverket, och på så sätt uppfylla 

kommunikationskraven, så ska access-listor konfigureras på routern. 

Ett detaljerat tillvägagångssätt återfinns under Bilaga 1. 

3.4.2 Scenario 2 

 

Figur 3.5. Topologi för Scenario 2. 

Utrustning:  
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1x router, minst 4 portar, med stöd för ACL, subinterface och 802.1q 

1x switch, minst 3 Ethernet-portar, med stöd för VLAN, trunkning och 802.1q 

Vi kommer använda en Cisco 2811 Router och en 24-portars Cisco Catalyst 2950 

switch. 

 

Genomförande 

Scenario 2 skiljer sig från Scenario 1 genom att vi har flyttat ett av segmenten till en 

port på routern istället för att det ska ligga i ett eget VLAN.  

Koppla upp nätverket enligt figur 3.5. Segment A och B kommer att placeras i olika 

VLAN på switchen (L2), och separeras från varandra på så sätt. Segment C och D 

placeras på routern. Mellan router och switch (L2) ska det konfigureras en trunk-länk 

där VLAN:en för Segment A och B ska kunna gå. Hos routern skapas ett subinterface 

för varje VLAN på trunklänken, och dessa konfigureras med 802.1q-inkapsling. 

Det ska även skapas ett native VLAN, samt ett VLAN för de portar som inte används. 

För att kommunikationen mellan de olika segmenten ska kunna styras så konfigureras 

access-listor på routern, och appliceras på de berörda portarna. 

Ett detaljerat tillvägagångssätt återfinns under Bilaga 2. 
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3.4.3 Scenario 3 

 

Figur 3.6. Topologi för Scenario 3. 

 

Utrustning:  

1x router, minst 2 portar, med stöd för ACL. 

1x switch (lager 3), minst 4 Ethernet-portar, med stöd för VLAN och ACL. 

Vi kommer använda en Cisco 2811 Router och en 24-portars Cisco Catalyst 3560 

switch med lager 3-funktionalitet aktiverat. 

Genomförande 

I Scenario 3 så är alla de olika nätverkssegmenten direktanslutna till en lager 3-switch. 

Det första som ska göras är att koppla upp nätverket enligt Figur 3.6 som finns ovan. 
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I switchen (L3) skapas ett VLAN för varje segment, (A, B, C och D). För att de olika 

VLAN ska kunna kommunicera med varandra så ska dessutom IP-routning aktiveras 

på switchen. 

För att därefter kunna styra hur kommunikationen ska få flöda internt så skapas det 

access-listor på switchen (L3) som reglerar trafikflödet enligt kommunikationskraven. 

Även på routern ska det konfigureras ACL:er, dessa ska se till så att segment A och B 

kan nå Internet, samt att Internet kan skapa anslutningar in mot segment D. 

För att trafiken ska kunna routas mellan router och switch så ska den switchport som 

är ansluten mot routern konfigureras som lager 3. 

Ett detaljerat tillvägagångssätt återfinns under Bilaga 3. 
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3.4.4 Scenario 4 

 

Figur 3.7. Topologi för Scenario 4. 

Utrustning:  

1x router, minst 3 portar, med stöd för ACL 

1x switch (lager 3), minst 4 Ethernet-portar, med stöd för VLAN och ACL 

Vi kommer använda en Cisco 2811 Router och en 24-portars Cisco Catalyst 3560 

switch med lager 3-funktionalitet aktiverat. 

Genomförande 

Scenario 4 ska kopplas upp enligt topologin som finns beskriven i Figur 3.7. 

I switchen (L3) skapas VLAN som segment A, B och C kommer att placeras i för att 

separeras från varandra. Även routning kommer att aktiveras i denna switch för att 

möjliggöra kommunikation mellan dessa segment, och för att kunna styra trafikflödet 
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så skapas access-listor även här. Likt de tidigare scenarierna så ska även ett native 

VLAN skapas, samt VLAN för de portar som inte kommer användas. 

Segment D ska placeras på routern, och åtkomsten dit ska styras med access-listor 

konfigurerade på den port det är anslutet till, samt den port som går mot Internet. 

Även en reflexiv access-lista ska placeras på Internet-porten för att göra det möjligt för 

segment A och B att nå Internet. 

För att det ska bli möjligt att routa trafik mellan router och switch så ska en lager 3-

länk sättas upp mellan de enheterna. 

Ett detaljerat tillvägagångssätt återfinns under Bilaga 4. 

3.4.5 Scenario 5 

 

Figur 3.8. Topologi för scenario 5. 

Utrustning:  

1x router, minst 3 portar, med stöd för ACL och brandväggsfunktion 

1x switch (lager 3), minst 4 Ethernet-portar, med stöd för VLAN och ACL 
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Vi kommer använda en Cisco 2811 Router och en 24-portars Cisco Catalyst 3560 

switch med lager 3-funktionalitet aktiverat. 

Genomförande 

Scenario 5 kopplas upp enligt topologin som finns beskriven i Figur 3.8. En 

kombinerad brandvägg/router används för att styra kommunikationen mellan segment 

D och Internet, samt se till så att de övriga segmenten som ska ha Internetåtkomst får 

det. 

Brandväggen konfigureras med guiden för ”Advanced Firewall” som finns tillgänglig i 

Cisco SDM. Här får även regler för de protokoll och portar man vill ska ha åtkomst till 

segment D läggas till.  

I switchen (L3) så skapas VLAN som segment A, B och C placeras i, och IP-routning 

aktiveras för att möjliggöra kommunikation mellan dessa. Access-listor ska 

implementeras för att begränsa kommunikationen mellan de segment som är anslutna 

till switchen. 

Mellan router/brandvägg och switch så konfigureras en lager 3-länk för att det ska bli 

möjligt att routa trafik mellan dessa enheter. 

Ett detaljerat tillvägagångssätt återfinns under Bilaga 5. 

3.5 Metoddiskussion 

De metoderna vi valt att arbeta med har vissa brister som är svåra att få bort helt. En 

av dessa brister som kan finnas, som gör det svårt att få bra resultat, är att programmet 

vi använder oss utan för att mäta prestanda inte är kalibrerat, vilket kan ge missvisande 

resultat. Vi har dock testat med flera olika program och det vi valde att använda hade 

inte mätvärden som skiljde sig ifrån de övriga. Även datorerna vi kommer köra 

mjukvaran på är inte på något sätt optimala för att utföra just denna uppgift. Vi har 

dock utfört testerna i samband med varandra och detta kommer att återge skillnaden 

mellan testerna på ett korrekt sätt. Det är inte själva siffrorna som vi finner intressanta 

utan förbättringar eller försämringar mellan testen. 

Hårdvaran, såsom routrar och switchar, som ska användas under testen har inte 

kontrollerats så de klarar den hastighet som Fast Ethernet bör tillhandahålla, utan vi 

kan enbart gå på det som tillverkaren av enheterna uppger. Detta gör att annan 

hårdvara kan prestera bättre eller sämre och därmed visa varierande resultat. Även vår 
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Internet-lösning för viss problematik med sig, eftersom vi använder seriella länkar som 

ska simulera Internet kan kvalitén på kablar och dylikt påverka hastigheten på dessa 

länkar. Detta är dock inget vi ser som ett stort problem, eftersom vi finner skillnaden 

mellan testerna intressant och inte just hastigheten i sig. 

Om man ser till testet som innefattar kostnad så är det väldigt stor risk att de siffror vi 

kom fram till redan har blivit inaktuella innan arbetet skrivits klart. Det eftersom 

marknadspriserna ständigt förändras. Priser är dock inget man helt kan förutse och det 

är därför vi kom fram till ett ungefärligt pris istället för ett exakt. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer alla resultat som vi samlat in från testerna som vi genomförde i 

scenarierna att presenteras. 

4.1 Kostnadsmätningsresultat 

I vår kostnadsundersökning fick vi fram priser ifrån tre återförsäljare och kommer här 

presentera det lägsta priset på dessa enheter exklusive moms. För mer detaljerad 

information om enheterna och priserna vi kom fram till, vänligen se Bilaga 6 .  

Prisuppgifterna ifrån offerterna finns dock inte tillgängliga då återförsäljarna valt att 

inte svara. 

Den billigaste routern som går att använda i våra scenarier kostar ifrån ungefär 7000 

kronor och uppåt. En switch som arbetar på lager 2 och klarar av kraven vi ställde 

kostar från cirka 1100 kronor. Den sista enheten som är en switch som arbetar på lager 

3 kostar 3300 kronor och uppåt.  

4.2 Scenario 1 

Följande avsnitt tar upp resultatet från Scenario 1. 

4.2.1 Kommunikationstest 

Det här testet klarade av kommunikationskraven, och detta konstaterade vi genom att 

pinga mellan de olika segmenten. Mellan de segment där kommunikation skulle vara 

tillåten gick det att pinga, medan all övrig ping misslyckades. 

4.2.2 Prestandatest 

Under belastning så kom överföringshastigheten mellan Segment A och Segment C 

upp i 58Mbit/s, medan överföringshastigheten mellan både Internet och Segment D 

samt Segment B och Internet låg på 7,5Mbit/s. 

Då varje överföring skedde var för sig så låg dataöverföringshastigheten mellan 

Segment A och Segment C på 65Mbit/s, medan mellan Internet och Segment D samt 

Segment B och Internet så låg hastigheten på 8Mbit/s. 
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4.2.3 Konstadsmätning 

Då detta scenario innehåller en router som enligt våran kostnadsundersökning kostar 

från 7000 kr och en lager 2-switch som kostar ungefär 1100 kronor, så hamnar 

slutsumman för detta scenario från 8100 kronor och uppåt.  

 

4.3 Scenario 2 

Scenario 2 är ej genomfört på grund av avsaknad av utrustning som uppfyllde kraven. 

4.3.1 Kommunikationstest 

Resultat saknas. 

4.3.2 Prestandatest 

Resultat saknas. 

4.3.3 Konstadsmätning 

Resultat saknas. 

4.4 Scenario 3 

Följande avsnitt tar upp resultatet från Scenario 3. 

4.4.1 Kommunikationstest 

Det här testet klarade av kommunikationskraven, och detta konstaterade vi genom att 

pinga mellan de olika segmenten. Mellan de segment där kommunikation skulle vara 

tillåten gick det att pinga, medan all övrig ping misslyckades. 
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4.4.2 Prestandatest 

I ett belastat nätverk så låg hastigheten på dataöverföringen mellan Segment A och 

Segment C på 87Mbit/s, och hastigheten mellan Internet och Segment D samt 

Segment B och Internet hamnade på 8,5Mbit/s. 

När varje överföringstest utfördes var för sig så blev överföringshastigheten mellan 

Segment A och Segment C likadan som under ett belastat nätverk, alltså 87Mbit/s. 

Från Internet till Segment D, och även från Segment B till Internet så hamnade 

hastigheten på 9Mbit/s. 

4.4.3 Konstadsmätning 

Detta scenario innehåller en router och en lager 3-switch, och enligt vår undersökning 

av priser så hamnar den slutgiltiga summan av scenario 3 på 10300 kronor.  

 

4.5 Scenario 4 

Följande avsnitt tar upp resultatet från Scenario 4. 

4.5.1 Kommunikationstest 

Det här testet klarade av kommunikationskraven, och detta konstaterade vi genom att 

pinga mellan de olika segmenten. Mellan de segment där kommunikation skulle vara 

tillåten gick det att pinga, medan all övrig ping misslyckades. 

4.5.2 Prestandatest 

Då nätverket belastades så kom överföringshastigheten mellan Segment A och 

Segment C upp i 88Mbit/s. Mellan Internet och Segment D så hamnade hastigheten 

på 8,5Mbit/s, medan hastigheten mellan Segment B och Internet nådde 7Mbit/s. 

Då testen utfördes utan övrig nätverksbelastning så blev resultatet mellan Segment A 

och Segment C detsamma som då testet utfördes med belastning, det vill säga 

88Mbit/s. Mellan Internet och Segment D, och även Segment B och Internet så 

hamnade överföringshastigheten på 9Mbit/s. 
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4.5.3 Konstadsmätning 

Kostnaden på detta scenario och föregående skiljer sig inte åt då samma utrustning 

krävs. Så denna lösning skulle även den kosta 10300 kronor. 

4.6 Scenario 5 

Följande avsnitt tar upp resultatet från Scenario 5. 

4.6.1 Kommunikationstest 

Det här testet klarade av kommunikationskraven, och detta konstaterade vi genom att 

pinga mellan de olika segmenten. Mellan de segment där kommunikation skulle vara 

tillåten gick det att pinga, medan all övrig ping misslyckades. 

4.6.2 Prestandatest 

Under belastning så nådde överföringshastigheten mellan Segment A och Segment C 

upp till 89Mbit/s. Mellan de övriga segmenten, alltså från Internet till Segment D, och 

även från Segment B till Internet så kom överföringshastigheten upp till 7,5Mbit/s. 

När testen utfördes utan övrig belastning på nätverket, så hamnade hastigheten mellan 

Segment A och Segment C på 90Mbit/s, och mellan Internet och Segment D, samt 

mellan Segment B och Internet så kom hastigheten upp i 8Mbit/s. 

4.6.3 Konstadsmätning 

Kostnaden för detta scenario är samma kostnad för Scenario 3 och 4. Kostnaden 

höjdes inte för att en brandväggsfunktion var inblandad på grund av att routrarna som 

uppfyllde kraven för de andra även hade denna funktion. Där med så hamnar summan 

på 10300 kronor. 

4.7 Sammanställning av resultat 

Nedan visas resultatet av de olika scenarierna sammanställt i tabeller. 

Iperf mellan segment Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 

A > C 58Mbit/s - 87 Mbit/s 88 Mbit/s 89 Mbit/s 
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Internet > D 7,5 Mbit/s - 8,5 Mbit/s 8,5 Mbit/s 7,5 Mbit/s 

B > Internet 7,5 Mbit/s - 8,5 Mbit/s 7 Mbit/s 7,5 Mbit/s 

Tabell 4.1. Resultat av prestandatest i ett belastat nätverk. 

 

Iperf mellan segment Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 

A > C 65 Mbit/s - 87 Mbit/s 88 Mbit/s 90 Mbit/s 

Internet > D 8 Mbit/s - 9 Mbit/s 9 Mbit/s 8 Mbit/s 

B > Internet 8 Mbit/s - 9 Mbit/s 9 Mbit/s 8 Mbit/s 

Tabell 4.2. Resultat av prestandatest i ett icke-belastat nätverk. 

 

  Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 

Kostnad 8000:- - 10300:- 10300:- 10300:- 

Tabell 4.3. Kostnadsmätning. 



 28 

5. Diskussion 

Våra resultat gav en bra bild över hur de olika scenarierna skiljde sig emot varandra. Till 

stor del så blev resultatet ungefär som vi hade tänkt oss. Vi visste att största skillnaden 

skulle bli mellan Scenario 1 och resterande. Dock trodde vi inte att skillnaden skulle bli 

så pass stor som den blev, det vill säga en skillnad i överföringshastighet på nästan upp 

mot 30Mbit/s i ett belastat nätverk, och snäppet över 20Mbit/s i ett icke-belastat 

nätverk, (enligt de uppmätta värdena mellan Segment A och Segment C). Anledningen 

till att dessa skillnader blev som de blev är troligtvis beroende på två faktorer, delvis att 

vi bara har en 100Mbit/s-länk mellan routern och switchen, men främst för att 

processorn i routern blir en flaskhals när precis all trafik måste routas för att kunna 

komma någonstans. 

Då det inte finns någon tidigare forskning som kan liknas exakt vid vår, så kan vi inte 

riktigt göra någon jämförelse av resultatet i helhet. Det finns dock forskning som tar 

upp vissa delar av det vi undersökt. Enligt den forskningen kan man konstatera att då 

man ska dela in sitt nätverk i skilda segment så är VLAN en mycket bra teknik att 

använda sig av.  

Vårt uppnådda resultat bör inte vara alltför missvisande då vi gjort mycket för att 

minska risken att ge felaktiga resultat, såsom att alltid utföra testerna på scenarierna i 

följd. På så sätt minskar risken för att man råkar ändra förutsättningarna. När det gäller 

Scenario 1 så är dock en sak man bör tänka på, och det är hur snabbt routern klarar av 

att routa trafik. Skillnaderna kan bli markanta gentemot vårt resultat om man testar 

med någon annan utrustning än den vi använde oss av. 

Tråkigt nog kunde vi inte utföra något test av Scenario 2, detta var som sagt på grund 

av brist på hårdvara som uppfyllde kraven. Om man däremot tittar på topologin för 

hur Scenario 2 ser ut så kan man anta att det kan bli vissa skillnader i prestanda 

gentemot Scenario 1. Det som skiljer sig från Scenario 1 är att i Scenario 2 så är 

segment C direktanslutet till routern istället för att vara kopplat till ett eget VLAN i 

switchen. Tack vare detta så blir det ett färre antal enheter som datatrafik behöver gå 

igenom för att ta sig mellan segment A och C, och vice versa. Detta bör innebära en 

marginellt förbättrad prestanda mellan dessa två segment. Mellan resterande segment så 

kommer troligtvis ingen skillnad att märkas av. 

En annan sak som man bör tänka på om man överväger att utföra en implementation 

av någon av våra lösningar är den administrativa overhead som uppstår då man delar 
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upp konfiguration av access-listor mellan router och switch, (enligt Scenario 3, 4 och 5). 

Även konfiguration av brandväggsfunktionen i routern kan räknas in där. Då vi 

presenterade de olika lösningarna vi kommit fram till för Communication Research 

Labs Sweden AB, så ansåg de att detta var en viktig faktor för vilken lösning de valde. 

De tyckte nämligen att det skulle bli för rörigt att behöva styra med access-listor på två 

olika punkter, så de valde att använda Scenario 1. 

När man betraktar vårt resultat så är det inte meningen att man ska stirra sig blind på 

siffrorna utan mer se på helheten. Detta för att det som egentligen är relevant är 

skillnaderna mellan våra olika scenarion, och inte hur hög hastighet man kom upp i 

som mest. Hastigheten kan variera beroende på vilken utrustning man använder sig av, 

men skillnaderna borde kvarstå. 

Skillnaderna i pris mellan de olika lösningarna är nödvändigtvis inte så stor, så den 

lösning man föredrar beror på faktorer som hur viktigt det är att få ut maximal 

hastighet kontra hur mycket administrativ hantering man klarar av. När vi gjorde vår 

prisundersökning begärde vi offerter ifrån tre olika företag. Vi försökte först att ringa 

till företagen men det var inget företag som ville ta emot en offertbegäran muntligt. Vi 

blev där med ombedda att skicka en offertbegäran per e-post vilket vi gjorde. Vi fick 

dock inga svar. Detta tror vi beror på att vi lade fram krav på utrustning vi ville ha, som 

inte var uppnåbar. Ett av kraven vi angav var att routern skulle ha 3 eller flera 

Ethernet-portar som arbetade på lager 3. Det vi upptäckte senare när vi gjorde vår egen 

undersökning av priserna att det inte finns några sådana routrar. En annan sak som kan 

vara bidragande till att vi inte fick några offerter var att vi skrev att vi höll på med ett 

examensarbete, vilket eventuellt kan bidra till att de inte tog oss på allvar. 

Personligen så har vi kommit fram till genom att granska resultatet, tagit hänsyn till 

kostnad kontra prestanda och även den administrativa overheaden så skulle vi av flera 

anledningar välja Scenario 5. Detta val förutsätter dock att företaget i fråga har tillgång 

till någon sorts nätverkskunnig personal som klarar av att utföra eventuella framtida 

ändringar. Valet vi gjorde innebär dock en högre kostnad, men vi ser det motiverbart 

på grund av den stora prestandaskillnaden och den mer logiska uppbyggnaden som gör 

att trafiken inte belastar enheter i onödan. 

När man ska implementera ett nätverk måste man alltid tänka på vad nätverket ska 

användas till, hur stor budgeten är och om företaget kommer att växa i framtiden. Ifall 

företaget kommer växa betydelsefullt mycket så bör man kanske titta på en större och 

mer framtidssäker lösning. Våra lösningar koncentrerar sig som sagt på mikro- och 
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småföretag. Så i denna fråga finns inget absolut svar utan allt beror på 

omständigheterna. 

I vårt arbete har vi använt oss av en typ av utrustning, men vid användning av annan 

hårdvara så kan varationer i prestanda uppstå. Detta är en sak man bör tänka på vid 

inköp av enheter. 

Förslag till vidare forskning vore att man istället för att koncentrera sig på kostnad och 

prestanda mer fokuserar på svårighetsgraden av adminstration. Man kan alltså titta på 

hur mycket tid och kunskap som krävs för att underhålla samt utföra mindre justeringar 

av nätverket. Detta för att det verkar som om att svårighetsgrad av administration är en 

viktig faktor för organisationer. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1: Kompletterande information till Scenario 1 

Bilaga 2: Kompletterande information till Scenario 2 

Bilaga 3: Kompletterande information till Scenario 3 

Bilaga 4: Kompletterande information till Scenario 4 

Bilaga 5: Kompletterande information till Scenario 5 

Bilaga 6: Kostnadsundersökning, detaljerad information 
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Bilaga 1: Kompletterande information till Scenario 1 

Tabeller 

  IP-adress Nätmask Gateway 

Router fe0/0 n/a n/a n/a 

Router fe0/0.10 192.168.10.1 255.255.255.0 n/a 

Router fe0/0.20 192.168.20.1 255.255.255.0 n/a 

Router fe0/0.30 192.168.30.1 255.255.255.0 n/a 

Router fe0/1 192.168.40.1 255.255.255.0 n/a 

Router s0/0/0 85.125.2.1 255.255.255.0 n/a 

PC-A 192.168.10.101 255.255.255.0 192.168.10.1 

PC-B 192.168.20.101 255.255.255.0 192.168.20.1 

PC-C 192.168.30.101 255.255.255.0 192.168.30.1 

PC-D 192.168.40.101 255.255.255.0 192.168.40.1 

IP-adressering för Scenario 1. 

 Port VLAN  

fe0/1 VLAN 10 

fe0/2 VLAN 20 

fe0/3 VLAN 30 

fe0/4 - fe0/23 VLAN 500 

fe0/24 VLAN 99 

Tilldelning av VLAN för Scenario 1. 

Accesslistor använda till Scenario 1 

Ingående på Serial 0/0/0 (router): 

ip access-list extended INBOUNDFILTERS 

 evaluate TCPTRAFFIC1 

 evaluate TCPTRAFFIC2 

 evaluate ICMPTRAFFIC1 

 evaluate ICMPTRAFFIC2 

 permit icmp any 192.168.40.0 0.0.0.255 reflect DMZTRAFFIC 

 permit tcp any 192.168.40.0 0.0.0.255 reflect DMZTRAFFIC 
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Utgående på Serial 0/0/0 (router): 

ip access-list extended OUTBOUNDFILTERS 

 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any reflect TCPTRAFFIC1 

 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any reflect TCPTRAFFIC2 

 permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 any reflect ICMPTRAFFIC1 

 permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 any reflect ICMPTRAFFIC2 

 evaluate DMZTRAFFIC 

Ingående på FastEthernet 0/0.10 (router):  

ip access-list extended flow_control_A 

 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any 

Ingående på FastEthernet 0/0.20 (router): 

ip access-list extended flow_control_B 

 deny   ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any 

Ingående på FastEthernet 0/0.30 (router): 

ip access-list extended flow_control_C 

 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 

 deny   ip any any 

Ingående på FastEthernet 0/1 (router): 

ip access-list extended flow_control_D 

 deny   ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any 

Steg-för-steg 

1. Koppla in utrustning enligt Figur 3.4. 

2. Konfigurera klienterna enligt tabellen för IP-adressering för Scenario 1 i Bilaga1. 

3. Switch: Skapa VLAN enligt tabellen för tilldelning av VLAN för Scenario 1 i 

Bilaga1. 

4. Switch: Tilldela portarna VLAN efter tabellen för tilldelning av VLAN för Scenario 

1. 
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5. Switch: Skapa en trunk på den port som går upp till routern fe0/24. Ange native 

VLAN enligt tabellen för tilldelning av VLAN för Scenario 1. 

6. Router: På den port som är ansluten till trunklänken, skapa ett subinterface för 

varje VLAN som går över trunken. Sätt IP-adress på vardera subinterface enligt 

tabellen tilldelning för IP-adressering för Scenario 1. 

7. Router: Ange IP-adresser på de portar som går mot Internet och Segment D, detta 

enligt tabellen tilldelning för IP-adressering för Scenario 1. 

8. Skapa ACL:er som uppfyller kommunikationskraven beskrivet under kapitel 3. 

Metod. Vår exakta lösning återfinns under rubriken Access-listor använda i 

Scenario1 som finns i denna bilaga. 

9. Applicera dessa på subinterface, och övriga interface som det gäller. 
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Bilaga 2: Kompletterande information till Scenario 2 

Tabeller 

Detaljerad information saknas. 

Accesslistor använda till Scenario 2 

Detaljerad information saknas. 

Steg-för-steg 

Detaljerad information saknas. 
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Bilaga 3: Kompletterande information till Scenario 3 

Tabeller 

  IP-adress Nätmask Gateway 

Router fe0/0 10.0.0.1 255.255.255.0 n/a 

Router s0/0/0 85.125.2.1 255.255.255.0 n/a 

Switch fe0/24 10.0.0.2 255.255.255.0 n/a 

Switch int VLAN10 192.168.10.1 255.255.255.0 n/a 

Switch int VLAN20 192.168.20.1 255.255.255.0 n/a 

Switch int VLAN30 192.168.30.1 255.255.255.0 n/a 

Switch int VLAN40 192.168.40.1 255.255.255.0 n/a 

PC-A 192.168.10.101 255.255.255.0 192.168.10.1 

PC-B 192.168.20.101 255.255.255.0 192.168.20.1 

PC-C 192.168.40.101 255.255.255.0 192.168.40.1 

PC-D 192.168.30.101 255.255.255.0 192.168.30.1 

IP-adressering för Scenario 3. 

 

 

 

 

 

 

Tilldelning av VLAN för Scenario 3. 

Accesslistor använda till Scenario 3 

Ingående på Serial 0/0/0 (router): 

ip access-list extended INBOUNDFILTERS 

 evaluate TCPTRAFFIC 

 evaluate ICMPTRAFFIC 

 Port VLAN  

fe0/1 VLAN 10 

fe0/2 VLAN 20 

fe0/3 VLAN 30 

fe0/4 VLAN 40 

fe0/5 - fe0/23 VLAN 500 

fe0/24 VLAN 99 



 2 

 permit icmp any 192.168.40.0 0.0.0.255 reflect DMZTRAFFIC 

 permit tcp any 192.168.40.0 0.0.0.255 reflect DMZTRAFFIC 

Utgående på Serial 0/0/0 (router): 

ip access-list extended OUTBOUNDFILTERS 

 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any reflect TCPTRAFFIC 

 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any reflect TCPTRAFFIC 

 permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 any reflect ICMPTRAFFIC 

 permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 any reflect ICMPTRAFFIC 

 evaluate DMZTRAFFIC 

Ingående på interface VLAN10 (switch):  

ip access-list extended flow_control_A 

 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any 

Ingående på interface VLAN20 (switch): 

ip access-list extended flow_control_B 

 deny   ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any 

Ingående på interface VLAN30 (switch): 

ip access-list extended flow_control_C 

 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 

 deny   ip any any 

Ingående på interface VLAN40 (switch): 

ip access-list extended flow_control_D 

 deny   ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any 

Steg-för-steg 

1. Koppla in utrustning enligt Figur 3.6. 

2. Konfigurera klienterna enligt tabellen IP-adressering för Scenario 3. 

3. Switch: Skapa VLAN enligt tabellen Tilldelning av VLAN för Scenario 3. 
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4. Switch: Tilldela portarna VLAN efter tabellen Tilldelning av VLAN för Scenario 3. 

5. Switch: Ange IP-adresser på VLAN-interface enligt tabellen IP-adressering för 

Scenario 3. 

6. Router: Ange IP-adresser på de portar som går mot Internet och switchen enligt 

tabellen IP-adressering för Scenario 3. 

7. Skapa ACL:er som uppfyller kommunikationskraven beskrivet under kapitel 3. 

Metod, samt applicera dessa på de portar som berörs. Vår exakta lösning återfinns 

under rubriken Access-listor använda i Scenario 3. 
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Bilaga 4: Kompletterande information till Scenario 4 

Tabeller 

  IP-adress Nätmask Gateway 

Router fe0/0 10.0.0.1 255.255.255.0 n/a 

Router fe0/1 192.168.40.1 255.255.255.0 n/a 

Router s0/0/0 85.125.2.1 255.255.255.0 n/a 

Switch fe0/24 10.0.0.2 255.255.255.0 n/a 

Switch int VLAN10 192.168.10.1 255.255.255.0 n/a 

Switch int VLAN20 192.168.20.1 255.255.255.0 n/a 

Switch int VLAN30 192.168.30.1 255.255.255.0 n/a 

PC-A 192.168.10.101 255.255.255.0 192.168.10.1 

PC-B 192.168.20.101 255.255.255.0 192.168.20.1 

PC-C 192.168.40.101 255.255.255.0 192.168.40.1 

PC-D 192.168.30.101 255.255.255.0 192.168.30.1 

IP-adressering för Scenario 4 

 

Port  VLAN  

fe0/1 VLAN 10 

fe0/2 VLAN 20 

fe0/3 VLAN 30 

fe0/4 - fe0/23 VLAN 500 

fe0/24 VLAN 99 

Tilldelning av VLAN för Scenario 4. 

Accesslistor använda till Scenario 4 

Ingående på Serial 0/0/0 (router):  

ip access-list extended INBOUNDFILTERS 

 evaluate TCPTRAFFIC 

 evaluate ICMPTRAFFIC 
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 permit icmp any 192.168.40.0 0.0.0.255 reflect DMZTRAFFIC 

 permit tcp any 192.168.40.0 0.0.0.255 reflect DMZTRAFFIC 

Utgående på Serial 0/0/0 (router):  

ip access-list extended OUTBOUNDFILTERS 

 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 any reflect TCPTRAFFIC 

 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 any reflect TCPTRAFFIC 

 permit icmp 192.168.10.0 0.0.0.255 any reflect ICMPTRAFFIC 

 permit icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 any reflect ICMPTRAFFIC 

 evaluate DMZTRAFFIC 

Ingående på FastEthernet 0/1 (router): 

ip access-list extended flow_control_D 

 deny   ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 any 

Ingående på interface VLAN10 (switch):  

ip access-list extended flow_control_A 

 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any 

Ingående på interface VLAN20 (switch): 

ip access-list extended flow_control_B 

 deny   ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any 

Ingående på interface VLAN30 (switch): 

ip access-list extended flow_control_C 

 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 

 deny   ip any any 

Steg-för-steg 

1. Koppla in utrustning enligt Figur 3.7. 

2. Konfigurera klienterna enligt tabellen IP-adressering för Scenario 4 som återfinns i 

denna bilaga. 
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3. Switch: Skapa VLAN enligt tabellen Tilldelning av VLAN för Scenario 4. 

4. Switch: Tilldela portarna VLAN efter tabellen Tilldelning av VLAN för Scenario 4. 

5. Switch: Ange IP-adresser på VLAN-interface enligt tabellen Tilldelning av VLAN 

för Scenario 4. 

6. Router: Ange IP-adresser på de portar som går mot Internet och switchen enligt 

tabellen IP-adressering för Scenario 4. 

7. Skapa ACL:er som uppfyller kommunikationskraven beskrivet under kapitel 3. 

Metod, samt applicera dessa på de portar som berörs. Vår exakta lösning återfinns 

under rubriken Access-listor använda i Scenario 4. 
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Bilaga 5: Kompletterande information till Scenario 5 

Tabeller 

  IP-adress Nätmask Gateway 

Router fe0/0 10.0.0.1 255.255.255.0 n/a 

Router fe0/1 192.168.40.1 255.255.255.0 n/a 

Switch int VLAN 10 192.168.10.1 255.255.255.0 n/a 

Switch int VLAN 20 192.168.20.1 255.255.255.0 n/a 

Switch int VLAN 20 192.168.30.1 255.255.255.0 n/a 

Switch fe0/24 10.0.0.2 255.255.255.0 n/a 

Router s0/0/0 85.125.2.1 255.255.255.0 n/a 

PC-A 192.168.10.101 255.255.255.0 192.168.10.1 

PC-B 192.168.20.101 255.255.255.0 192.168.20.1 

PC-C 192.168.30.101 255.255.255.0 192.168.30.1 

PC-D 192.168.40.101 255.255.255.0 192.168.40.1 

IP-adressering för Scenario 5. 

 Port VLAN  

fe0/1 VLAN 10 

fe0/2 VLAN 20 

fe0/3 VLAN 30 

fe0/4 - fe0/23 VLAN 500 

Tilldelning av VLAN för Scenario 5. 

Acesslistor använda till Scenario 5 

Ingående på interface VLAN10 (switch):  

ip access-list extended flow_control_A 

 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any 

Ingående på interface VLAN20 (switch):  

ip access-list extended flow_control_B 

 deny   ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 
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 deny   ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 

 deny   ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 any 

Ingående på interface VLAN30 (switch):  

ip access-list extended flow_control_C 

 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 

 permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 

 deny   ip any any 

(En zon-baserad brandvägg konfigureras på routern för att bestämma vilken trafik 

som får flöda till och från Internet och DMZ) 

Steg-för-steg 

1. Koppla in utrustning enligt Figur 3.8. 

2. Konfigurera klienterna enligt tabellen IP-adressering för Scenario 5 som finns i 

längre upp i denna bilaga. 

3. Switch: Skapa VLAN enligt tabellen Tilldelning av VLAN för Scenario 5. 

4. Switch: Tilldela VLAN-interface IP-adresser enligt tabellen IP-adressering för 

Scenario 5. 

5. Switch: Tilldela portarna VLAN efter tabellen Tilldelning av VLAN för Scenario 5. 

6. Switch: Konfigurera Port fe0/24 enligt tabellen IP-adressering för Scenario 5. 

7. Switch: Aktivera IP-routning 

8. Switch: Konfigurera och applicera sedan ACL:er. Vår exakta lösning återfinns 

under rubriken Access-listor använda i Scenario 5 som finns i denna bilaga. 

9. Router: Ange IP-adresser enligt tabellen IP-adressering för Scenario 5. 

10. Router: Konfigurera brandvägg som tillsammans med ACL:erna uppfyller kraven 

under kapitel 3. Metod. 
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Bilaga 6: Kostnadsundersökning, detaljerad information 

Dustin 

      
Pris exkl. moms 

Router 
      Enhetsnamn CISCO 1811 INTEGRATED SERVICES ROUTER 7 495 kr 

Switch L2 
      Enhetsnamn CISCO SRW224G4 24-P 10/100+4-P GIGABIT SWITCH 1 795 kr 

Switch L3 
      Enhetsnamn Cisco SFE2000 24-Port 10/100 Ethernet Switch 3 295 kr  

 

Atea 

      
Pris exkl. moms 

Router 
      Enhetsnamn Cisco 1811 Integrated Services Router 7 626 kr 

Enhetsnamn 3Com MSR 20-20 Multi-Service Router 7 029 kr 

Switch L2 
      Enhetsnamn Cisco Small Business Managed Switch SRW224G4 1 981 kr 

Switch L3 
      Enhetsnamn Netgear fast ethernet l3 managed 5 987 kr 

 

Inwarehouse 

      
Pris exkl. moms 

Router 
      Enhetsnamn Cisco 1841 Integrated Services Router 8 707 kr 

Enhetsnamn HP ProCurve Secure Router 7102dl 8 700 kr 

Switch L2 
      Enhetsnamn NETGEAR ProSafe Smart Switch 24P 10/100 1 036 kr 

Enhetsnamn Cisco SB SRW224G4 Managed 24-port Switch 1 884 kr 

Enhetsnamn NETGEAR Switch PS 24 x 10/100 + 2 SFP 2 295 kr 

Switch L3 
      Enhetsnamn 3Com Switch 4500, 26-Port Managed L3 3 676 kr 



   
 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se 

 
 

Sammanställning 

Enhet Pris Återförsäljare 

Router 8 700 kr Inwarehouse 

Router 7 495 kr Dustin 

Router 7 029 kr Atea 

Switch L2 1 981 kr Atea 

Switch L2 1 795 kr Dustin 

Switch L2 1 036 kr Inwarehouse 

Switch L3 3 295 kr  Dustin 

Switch L3 3 676 kr Dustin 

Switch L3 5 987 kr Atea 

 

 


