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 Kan Virtual Routing and Forwarding 

stoppa en datamask från att sprida sig 

mellan två nätverk? 



Abstrakt 

Med denna uppsats vill jag undersöka om Virtual Routing and Forwarding (VRF) kan 

förhindra spridningen av datamasken Blaster mellan två kunders nätverk. Ämnet VRF 

valdes för att det finns ett personligt intresse och för att det är en viktig 

säkerhetsfunktion i ett större nätverk.  

För att undersöka detta genomförde jag två tester, en utan VRF och en med VRF. 

Datamasken aktiverades i båda testerna och spridningen analyserades med programvaran 

Wireshark.  

Testen visade att VRF segmenterar nätverken på ett sådant sätt att Blaster inte kan 

sprida sig mellan två nätverk som är segmenterade med VRF.  

Nyckelord: VRF, Blaster, segmentering, nätverk, Wireshark, datamask, säkerhet 

 

  



Förord 

Efter diskussion med handledare angående ett nätverksrelaterat ämne föll valet på VRF 

och dess säkerhetsfunktion. Arbetet genomfördes under kursen Examensarbete B, 7.5 

hp, på Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Ett stort tack till min handledare Thomas Ivarsson som har stöttat mig med 

idéer och synpunkter.   
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1. Introduktion 

Företag och organisationer är i behov av att länka samman kontor och geografiska platser på ett 

billigt och säkert sätt. Leverantörer vill uppnå den säkerhet som finns i ett enskilt lokalt nätverk i 

ett delat nätverk som används utav flera kunder. I det här arbetet används benämningen "site" för 

att demonstrera ett företag eller en organisation som befinner sig på ett geografiskt område. Förr i 

tiden var man tvungen att köpa eller hyra en fysisk länk för att kunna skapa ovanstående. 

Lösningen innebar stora kostnader då det är en enskild fysisk länk som ska byggas och 

underhållas mellan två siter. Med hjälp av Virtual Private Networks (VPN) kan exempelvis 

leverantörer hyra ut en bit av sitt nätverk för att skapa en länk mellan två siter över ett delat 

nätverk. I ett delat nätverk där företag och organisationer kräver samma säkerhet som det finns i 

fysiska separata nätverk uppstår det problem. Leverantören måste kunna garantera att företagens 

datatrafik aldrig sprids mellan VPN:erna.  

En funktion som delar upp nätverket i virtuellt separerade nätverk är Virtual Routing and 

Forwarding (VRF). VRF delar upp en router i flera virtuella routrar och ger varje VPN en egen 

virtuell router.  

I detta examensarbete undersöker jag ifall trafik i ett delat nätverk kan separeras med VRF på ett 

sådant sätt att en datamask inte kan sprida sig mellan nätverken. Datamasken som används kallas 

Blaster och är en av de mest fruktade datamaskerna under 2000-talet. 

1.1 Syfte och Frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka om VRF kan användas för att separera nätverk på ett sådant 

sätt att inte en datamask kan sprida sig mellan två skilda kunder som delar på ett nätverk. 

Följande frågeställningar har använts i arbetet: 

Kan kund 1 sprida skadlig kod till kund 2 när de är separerade med VRF?  

Är VRF en implementation att föredra för företag som vill separera siter ifrån varandra?  

Är VRF en säkerhetsfunktion som kan användas för att skydda nätverk ifrån varandra? 

1.2 Avgränsningar 

Fokus ligger på VRF och dess egenskap att separera trafik i ett nätverk. VRF är vanligt 

förekommande i större miljöer så som hos internetleverantörer och ingår oftast i ett 
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Multiprotocol Label Switching (MPLS) nätverk. I detta arbete har jag valt att avgränsa mig till 

enbart VRF eftersom MPLS innehåller komplicerade routingprotokoll och avancerade tekniker. 

Lärandet och utförandet av alla dessa tekniker ligger på en högre nivå och är inte relevant i arbetet 

eftersom fokus ligger på segmentering av nätverk med hjälp av VRF.  

Segmenteringen mellan nätverken testas med datamasken Blaster. Denna mask har jag valt av två 

anledningar. Jag har tidigare arbetat med den och de flesta har hört talats om den.  

Det finns andra metoder för att segmentera nätverk från varandra som exempelvis 

brandväggsregler. Dessa har jag valt att bortse från eftersom att fokus ligger på funktionen i VRF. 
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2. Bakgrund 

Här presenteras och förklaras de tekniker som används i examensarbetet. Avsnittet ska ge läsaren 

en bättre förståelse av de tekniker som används i undersökningen. 

2.1 Virtual Private Network (VPN) 

VPN är en allmän term som omfattar användningen av offentliga eller privata nätverk. VPN 

används för att skapa grupperingar av kunder som separeras ifrån andra nätanvändare och som 

kan kommunicera mellan dem som om det vore ett privat nätverk. (Andersson & Madsen, 2005) 

I en VPN ser kunden bara kommunikationen mellan kundens interna nätverk och deras router 

som är kopplad mot leverantören. Kunden upplever kommunikationen mellan de två geografiska 

områdena som om de vore ett eget privat nätverk även ifall de delar på leverantörens nätverk med 

andra kunder. ( Cisco Press) 

2.2 Virtual Routing and Forwarding (VRF) 

VRF används för att dela in nätverk i separerade routingtabeller. Genom att isolera 

routingtabellerna ifrån varandra skapas en isolerad miljö mellan nätverken och en VPN bildas. 

(Kim, Gerber, Lund, Pei, & Sen, 2008)  

Routingtabellerna delas in i virtuella routingtabeller som innehåller separata routing och 

forwarding tabeller för den specifika VPN:en. Figur 2.2.1 visar två VPN:er, Red och Green. Varje 

Customer i figur 2.2.1 beskrivs i det här arbetet som en site. För att routrarna ska veta vilken 

routingtabell som ska användas för inkommande paket används sub-interface. Varje VPN har ett 

eget sub-interface som i sin tur är medlem i en specifik routingtabell. När trafik kommer in på 

exempelvis det sub-interfacet som är medlem i routingtabellen för Red VPN:en används 

routingtabellen Red. Samma Sub-interface måste användas hela vägen ifrån Site Green A och 

genom leverantörens (provider) nätverk vidare till Site Green B. Detta beror på att routrarna ska 

veta vilken VRF som ska användas. Ett exempel på två sub-interface som kan användas i figur 

2.2.1 är Fast Ethernet 0/0.10 för Green och 0/0.20 för Red. Det är samma fysiska länk men den 

har delats in i två logiska interface.  

Leverantörens routrar G och H är konfigurerade med VRF instancerna Green och Red. 

Leverantörens routrar som kallas för Provider Edge (PE) är direktkopplade till kundernas 

Customer Edge (CE) routrar. CE skickar sina lokala nätverk till PE som sedan lagrar nätverken i 
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den VRF som kunden är medlem i. PE skickar vidare kundens nätverk i leverantörens nätverk så 

att de andra routrarna ska få reda på vilka nätverk som finns hos kunden.  

 

Figur 2.2.1 Statti, A., Kelly, L. (2007) 

2.3 Datamask 

En datamask är ett program som kan sprida skadligkod i datornätverk. Den här sortens skadliga 

kod är känd för att sprida sig extremt snabbt och effektivt.  

2.3.1 Hitta offer 

En datamask måste hitta sina offer innan den kan attackera och göra skada. Detta gör den genom 

att skanna en grupp av IP-adresser för att se vilka system eller datorer som är aktiva. Skanningen 

består oftast utav en vanlig Ping (Internet Control Message Protokoll (ICMP)) skanning som 

försöker ta kontakt med andra noder på det lokala nätverket eller internet.  

2.3.2 Spridning av datamasken 

Datamaskar kan sprida sig på tre olika sätt; med en sekundär kanal, inbäddad eller självbärande. 

Självbärande maskar sprider sig i själva infektionsprocessen när masken utgör en skada i systemet. 

Med hjälp av en sekundär kanal kan masken sprida sig med exempelvis TFTP protokollet. Koden 

kan gömma sig i en vanlig kommunikationskanal i systemet som användaren anser som normal, 
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och där med är användaren kanske inte medveten om att en skadlig kod har installerats på 

systemet. (Weaver, Paxson, Staniford, & Cunningham, 2003) 

2.4 Blaster 

Blaster är en datamask som sprider sig genom att utnyttja Microsoft RPC vilket används för 

kommunikation mellan klienter och servrar i Microsofts system. För att sprida sig vidare använder 

Blaster sig utav en skanning av IPv4-nätverken.  

När datamasken har infekterat en dator är det inte säkert att användaren märker att datorn har 

blivit infekterad, medans datorer som inte har blivit infekterade kan få problem när de blir 

attackerade av datamasken. Symptomen av Blaster i ett Windows XP system är att datorn startas 

om utan att användaren har gjort något. Figur 2.4.1 visar hur det ser ut när datorn har blivit 

infekterad och datamasken gör så att datorn startas om.   

 

 

Figur 2.4.1 

Efter att datamasken har infekterat datorn försöker den sprida sig vidare till andra system på 

internet genom att välja en IP-adress, antingen en slumpmässig eller den lokala IP-adressen. När 

datamasken har hittat ett system försöker den ansluta på port 135 för att sedan skicka skadlig kod 

till systemet. Om anslutningen lyckas och det är en ouppdaterad version av Windows 2000 eller 

Windows XP kan datamasken infektera systemet. (Microsoft Corporation, 2004) 

2.5 Open Shortest Path First (OSPF) 

OSPF är ett routingprotokoll som bestämmer vart IP-paketen ska skickas beroende på dess 

destinations IP-address. Routingprotokollet är dynamiskt vilket betyder att den är snabb på att 
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notera topologiförändringar och andra ändringar i nätverket. Varje router som är delaktig i OSPF 

bygger upp ett träd där routern själv är utgångspunkt och grenarna är de kortaste vägarna till 

nätverkets alla rutter. (Moy, 1998) 

2.6 Wireshark 

Wireshark är en analysprogramvara som granskar trafiken i nätverket. Den möjliggör för en 

användare att fånga upp paket i realtid för att sedan analysera dess innehåll. För att begränsa 

paketinformationen finns det en sorts filtrering där användaren, efter önskemål, själv kan begränsa 

vilka paket som ska visas. En användare som använder sig av Wireshark tar följande steg när 

mjukvaran ska användas: 

1. Anger ett nätverkskort från vilket informationen ska hämtas. 

2. Anger insamligsinställningar så som hur länge insamlingen ska pågå, hur många paket som ska 

analyseras, vilka filter som ska användas och andra inställningar som går att göra i programvaran.  

3. Startar paketinsamlingen. 

4. Analyserar insamlad information med hjälp av paketens header, protokoll, TCP-strömmar, 

etcetera. (Hnatyshin & Lobo, 2008) 
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3. Metod 

Till denna undersökning ska en kvalitativ metod användas då jag undersöker VRF:s egenskaper. 

En kvalitativ undersökning kan klassificeras efter egenskaper eftersom ordet kvalitativ står för 

vilka egenskaper något har. Med en kvalitativ undersökning strävar man efter att nå förståelse. 

(Hartman, 2004) I detta arbete är det förståelsen för VRF och dess funktion att segmentera 

nätverk som eftersträvas. 

3.1 Utförande 

Nätverket i test 1 delas upp i fyra siter: Site A, Site B, Site C och Site D där Site A och Site D 

Tillhör kund 1 och SiteB och Site C tillhör kund 2. Siterna som tillhör samma kund ska kunna 

kommunicera med varandra genom leverantörens nätverk. Leverantörens nätverk är i det här 

fallet Core-S1, Core-S2, Core-R1 och Core-R2. Routingprotokollet OSPF används för att 

distribuera de lokala nätverken till varandra. Med de här funktionerna byggs ett nätverk upp där 

alla siter kan kommunicera med varandra. I test 2 används VRF för att segmentera kunderna från 

varandra. Varje sites CE router tilldelas ett sub-interface på Coreroutrarna som tillhör en specifik 

VRF. Blaster aktiveras i båda topologierna för att sedan analysera skillnaden på spridningen i 

nätverken. 

3.1.1 Hårdvara 

Routrarna Core-R1, Core-R2, SiteC-R1 och SiteD-R1 är av typen Cisco 2811, SiteA-R1 och SiteB-

R1 är av typen Cisco 2600 och Core-S1 och Core-S2 är Cisco Catalyst Switch 3560. 5 stycken 

korsade TP-kablar används mellan datorerna och Site-routrarna och mellan Coreroutrarna. 6 

stycken raka TP-kablar används till kopplingarna mellan routrar och switchar.  

Följande nätverksenheter har använts i testet:  

 Cisco Router 2811, IOS 2800 Software, Version 12.4(20)  

 Cisco Router 2600, IOS 2600 Software, Version 12.2(12)  

 Cisco Catalyst Switch 3560, Software Version 12.2(25r)  
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3.2 Test 1 utan VRF 

Följande test undersöker om datamasken Blaster kan sprida sig utan att VRF är implementerat i 

nätverket. Testet används som jämförelse med ett nätverk som använder sig utav VRF. Testet 

bygger upp nätverket som det andra testet utgår ifrån. 

3.2.1 Nätverkskonfiguration 

Enheterna kopplas enligt figur 3.2.1.1. Följande enheter konfigureras med respektive 

konfiguration SiteA-R1(bilaga 4), SiteB-R2 (bilaga 5), SiteC-R1 (bilaga 8), SiteD-R1 (bilaga 9), 

Core-R1 (bilaga 10), Core-R2 (bilaga 11), Core-S1(bilaga 6) och Core-S2 (bilaga 7). 

 

Figur 3.2.1.1 

3.2.2 Datorkonfiguration 

De fyra datorerna installeras med Windows XP Service Pack 1 och konfigureras med IP-adresser 

enligt bilaga 1. 

3.2.3 Tillgänglighet 

När konfigurationerna för enheterna och datorerna är implementerade undersöks tillgängligheten 

från Site A till Site D med hjälp av kommandot ping. Kommandot utförs i programmet cmd.exe 
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på de datorerna som befinner sig i de olika siterna. Följande görs mellan samtliga siter i nätverket, 

se figur 3.2.4.1.  

3.2.4 Genomförande av test 1 

Wireshark startas upp på alla datorer och avlyssning av nätverkskortet påbörjas.  

Nätverket är nu kopplat enligt bilaga 2. Observera att det är mycket viktigt att inga andra datorer 

befinner sig i nätverket med tanke på de skador Blaster kan åstadkomma.  

Den exekverbara filen Blaster aktiveras på Dator C i Site C datamasken infekterar datorn och 

datorn tvingas starta om. När datorn åter är igång avlyssnas nätverkskortet för att se att Blaster 

fortfarande skannar IP-nät efter offer. Blaster är uppbyggt så att det finns en risk för att någon 

ytterligare spridning till det lokala nätverket inte förekommer. Inte heller att det sprids vidare till 

de resterande IP-näten. Ett exempel på när Blaster distribuerar sig själv felaktigt är när den inte 

träffar det lokala nätverket vilket är 192.168.10.0/24.  

När Wireshark visar paket som har source DellComp, destination broadcast och protocol ARP 

samt info ”Who has 192.168.10.x? betyder det att Blaster försöker hitta sina offer i det lokala 

nätverk, i det här fallet 192.168.10.1 – 192.168.10.254(se bilaga 2). Detta måste ske för att testet 

ska fungera. Efter att datamasken har sökt av det interna nätverket börjar den med nästa nätverk 

som i detta fall är 192.168.11.0 nätverket. Sökandet efter tillgängliga datorer att infektera fortsätter 

och datorn är nu programmerad till att skanna av alla IPv4-nätverk som finns vilket uppgår till 

ungefär 4,3 miljarder adresser. Nätverket är designat så att den infekterade datorn, efter elva 

minuter har skannat av skannat av Site A, Site B och Site D IP-nätverk. En uträkning i Wireshark 

visar att det tar 23 sekunder för Blaster att skanna igenom ett klass C-nät (alltså adresserna 

192.168.10.1 till 192.168.10.254). Där av de elva minuterna för att söka igenom nätverkets alla 

siter. 9  

Det finns en risk att datamasken väljer att slumpa ut en IP-adress där den börjar sin skanning. 

Chansen att Blaster ska välja ett IP-nät i närheten av de som används i topologin är obefintlig och 

därför används inte denna metod. Bilaga 3 beskriver hur det ser ut när Blaster aktiveras och 

skannar fel ip-adress. Processen Msblaster stängs av och Blaster startas om tills dess att den 

sprider sig på det lokala nätverket för att sedan gå vidare i nästa IP-nät. Detta leder till att datorn 

skannar av resterande IP-nät i topologin efter ett par minuter. Efter att Blaster har aktiverats och 

skannat av det lokala IP-nätet samt fortsatt mot nästa IP-nätverk analyseras händelserna på Site A, 

Site B och Site D.  
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Figur 3.2.4.1 

3.3 Test 2 med VRF 

Testet undersöker om datamasken Blaster kan sprida sig mellan två kunders nätverk när kunderna 

är segmenterade med VRF. 

3.3.1 Nätverkskonfiguration 

Nätverkskonfigurationen modifieras med VRF-konfigurationer för Core-R1 och Core-R2 där 

routingtabellen delas in i två delar med hjälp av VRF. Core-R1 konfigureras med VRF-10  

konfigurationen som finns i bilaga 12 som kopieras in i routern. Samma sak görs på Core-R2 som 

konfigureras med bilaga 13. 

3.3.2 Datorkonfiguration 

Datorerna DatorA, DatorB, DatorC och DatorD ominstalleras med Windows XP Service Pack 1 

för att ta bort befintliga skador som Blaster kan ha orsakat. Datorerna startas upp och 

konfigureras med IP-adresser enligt bilaga 1. 
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3.3.3 Genomförande av test 2 

Tillgängligheten kontrolleras med ping enligt figur 1,2,3 och 4. Aktiveringen av datamasken 

Blaster görs på samma sätt som i genomförandet av test 1. Datamasken aktiveras på Dator C och 

spridningen analyseras med Wireshark på alla datorer. En mer detaljerad beskrivning av 

genomförandet finns att tillgå under punkt 3.3.3 (Genomförande av test 1). 

 

Figur 3.3.3.1 

3.4 Metoddiskussion 

Topologin som används i båda testen är uppbyggd av PE-, och CE-förhållanden som förklaras i 

bakgrunden. Uppbyggnaden med CE och PE används för att få en så realistisk testmiljö som 

möjligt vilket i sin tur ger en mer verklighetstrogen miljö.  

Core-S1 och Core-S2 påverkar inte testerna då de inte är delaktiga i routingprocessen. 

Switcharna finns där för att det inte finns tillräckligt med Ethernet-interface på routrarna.  

Operativsystemet Windows XP Service Pack 1 används i testet eftersom senare service packs av 

operativsystemet inte kan bli infekterat av Blaster.  

Kopplingen mellan Core-R1 och Core-R2 är en lager 3-länk som bildar två stycken sub-interface. 

Varje VRF använder sig av ett sub-interface. Denna lösning måste användas eftersom det är så 

här PE-routrarna vet på vilket interface de ska skicka rutterna för en specifik VRF.  
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De IP-nät som är satta på siterna var från början följande: Site A 192.168.10.0/24, Site B 

192.168.20.0/24, Site C 192.168.100.0/24 och Site D 192.168.200.0./24 Det var då meningen att 

Blaster skulle aktiveras på Site A för att sedan sprida sig vidare till de andra IP-näten. Problemet 

med den här metoden är att det tar 23 sekunder för Blaster att skanna av ett klass C-nät. Från och 

med det att Blaster började skanna det lokala IP-nätet (i det här fallet 192.169.10.0/24) tog det 76 

minuter till att den började skanna på 192.168.200.0/24-nätet. Då tiden för skanningen är onödigt 

lång ändrades IP-näten till följande: Site C 192.168.10.0/24, Site A 192.168.20.0/24, Site C 

192.168.30.0/24 och Site D 192.168.40.0/24.  

Med den här ändringen måste spridningen av datamasken aktiveras i Site C då skanningen ska 

börja på 192.168.10.0/24 för att sedan fortsätta uppåt mot nästa IP-nät. Om Blaster skulle 

aktiverats på Site A som har 192.168.20.0 skulle de tagit ungefär 12 år för den infekterade datorn 

att nå till IP-nätet 192.168.10.0 i sin skanning av IP-nät. 
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4. Resultat 

Här presenteras resultaten från de genomförda testerna; test 1 och test 2. 

4.1 Test 1 utan VRF 

När Blaster aktiverades utan VRF spred sig datamasken till alla siter, Site A, Site B, Site C och Site 

D. Datorn i Site C spred datamasken till IP-näten 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24 och 

192.168.40.0/24, och det var även i denna ordning nätverken blev infekterade. Alla siter blev 

infekterade då routern SiteC-R1fick alla rutter som fanns i topologin av Core-R1. På det viset 

hittade den infekterade datorn i Site C datorer som gick att infektera med Blaster även i de andra 

siterna. 

4.2 Test 2 med VRF 

Med två virtuella routingtabeller separerades Site A och Site D ifrån Site B och Site C, vilket 

medförde att datamasken Blaster inte kunde sprida sig mellan nätverken. Dator C(192.168.10.254) 

försökte med hjälp av Blasters skanning nå Dator A(192.168.20.254) och Dator 

D(192.168.40.254). Detta är datorerna i Site A respektive Site D vilka tillhör en annan kund. Då 

nätverken är uppdelade i olika VRF:er innehåller SiteC-R1 bara de nätverk som finns i den 

routingtabell som tillhör den VRF som SiteC-R1 finns i. De virtuella routingtabellerna på Core-R1 

och Core-R2 uppför sig som de ska då de separerar trafiken efter vilket interface trafiken kommer 

in på. När den kommer in på ett core-routers interface, exempelvis VRF RED, kan den bara nå de 

rutter som finns i just denna routingtabell.  
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5. Diskussion 

I undersökningen framkom svar på de tre frågeställningar som presenterades i inledningen. Den 

första frågeställningen var: Kan kund 1 sprida skadlig kod till kund 2 när de är separerade med 

VRF? Resultatet visade att så inte var fallet eftersom kunderna använder sin egen routingtabell. 

Routingtabellen innehåller bara de nätverk som tillhör den VRF som kunden tillhör, där av att 

kunderna inte kan nå varandra.  

Den andra frågeställningen var: Är VRF en implementation att föredra för företag som vill 

separera siter ifrån varandra? Jag anser att så är fallet eftersom testerna som genomförts för detta 

arbete visar på att VRF separerar nätverk ifrån varandra.  

Den tredje och sista frågeställningen löd: Är VRF en säkerhetsfunktion som kan användas för att 

skydda nätverk från varandra? Svaret hänger ihop med föregående frågeställning. Eftersom 

nätverken separeras av VRF skapas en säkrare miljö där nätverk som absolut inte får komma i 

kontakt med varandra inte heller gör det.  

Resultatet av test 1 var väntat eftersom alla routrar har alla IP-nät i sin routingtabell. Detta ledde 

till att alla datorer kunde använda sin gateway för att ta sig vidare till resten av nätverket. Och 

därför kunde Blaster sprida sig till alla siter i nätverket.  

Ovanstående resultat lägger grunden till det andra testet där det bevisas att VRF hindrar 

datamasken från att spridas mellan kunderna. Test 2 visar på att VRF kan segmentera olika 

nätverk ifrån varandra. Det innebär att två kunder kan dela på ett nätverk utan att deras trafik 

hamnar hos varandra. En leverantör kan då med hjälp av VRF segmentera nätverk på ett sådant 

sätt att kunder aldrig kan nå varandra så länge det inte finns några rutter i deras routingtabeller 

som leder till varandra. Även resultatet av test 2 var väntat men dock inte helt självklart eftersom 

jag inte hade någon större kunskap om hur Blaster egentligen sprider sig.  

Testet med VRF visar på att kund1 och kund2 är helt separerade ifrån varandra med hjälp av de 

två separerade routingtabellerna. Tack vare VRF:s förmåga att segmentera trafiken är 

användningsområdena oändliga. Ett större nätverk som innehåller flera olika kritiska nät kan 

behöva skilja dessa åt på något vis. En lösning är att sätta upp regler och brandväggar för att 

stoppa näten ifrån att kontakta varandra. Om nätverkets struktur är komplext med många olika 

nät kan reglerna bli massiva och svåra att hantera för en administratör. Utan att behöva förbjuda 

trafik att förflytta sig mellan näten kan routrarna delas in så att varje kritiskt nät har en egen 

virtuell router. Utan att behöva lägga ner prestanda och kraft i hårdvaran för att neka trafik kan 

VRF segmentera näten med hjälp av routingtabeller.  
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Arbetet har inte varit problemfritt. Jag kunde inte hitta en vetenskaplig undersökning som 

fokuserar på VRF på ett sådant sätt som jag har gjort i detta arbete. Detta hade underlättat då det 

hade gett en stomme att bygga på i mitt arbete. En annan svårighet har varit att avgränsa sig till att 

enbart använda VRF då det finns många tekniker som används parallellt med VRF.  

Blaster visade sig vara en opålitlig datamask eftersom den slumpar fram de IP-nät den ska skanna. 

Med hjälp av ett par omstarter av datamasken utförde den sina tilltänkta uppgifter och skannade 

av det lokala IP-nätet. Det hade kunnat bli en fallgrop i arbetet om det hade visat sig att 

datamasken inte skannat det lokala IP-nätet. Hade fallet varit så hade jag varit tvungen att hitta en 

ny datamask vilket 14  

skulle ta extra tid. Praktiska test med Blaster inklusive ett par andra datamaskar hade varit en bra 

start på arbetet för att få en pålitlig datamask att arbeta med i metoden.  

Det hade varit både intressant och nyttigt om jag kunnat jobba mot en internetleverantör. Jag 

hade isåfall kunnat fått en bättre syn på ämnet än vad jag har fått ifrån de vetenskapliga artiklarna 

och mina upplevelser under det praktiska arbetet. Exempelvis hade jag fått se hur leverantören 

löser problem som uppstår när ett nätverk ska delas utav många kunder. 

5.1 Slutsats 

Min slutsats efter de praktiska testen och analysen av testerna är att VRF separerar nätverk ifrån 

varandra på ett sådant sätt att de inte kan nå varandra. Den trafik som finns på kund 1 nätverk 

kan aldrig hamna i kund 2 nätverk tack vare VRF:s segmentering. Jag kan dra slutsatsen att VRF 

är en implementation att föredra för de företag och leverantörer som är i behov av segmentering 

av nätverk. Det vill säga att de har ett nätverk som är delat mellan flera kunder som kräver mycket 

hög säkerhet. 

5.2 Fortsatt forskning 

I detta arbete har VRF, en funktion som ökar säkerheten mellan kunder i ett delat nätverk, 

undersökts. Frågor som skulle passa till fortsatt forskning är bland annat vilka andra sätt det finns 

för att separera trafik och vad som då är skillnaden mellan dessa och VRF. Det skulle även vara 

intressant att ingå ett forskningssamarbete med större företag och internetleverantörer som har 

problem med delade nätverk och se hur detta eventuellt påverkar säkerheten.  
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7. Bilaga 

1. Bilaga 1: IP-adressering 

Site A 
Enhet Interface IP-adress Subnätmask 

DatorA Ethernet1 192.168.20.254 255.255.255.0 

SiteA-R1 Fa0/0 192.168.20.1 255.255.255.0 

SiteA-R1 Fa0/1 10.0.0.5 255.255.255.252 

    Site B 
DatorB Ethernet1 192.168.30.254 255.255.255.0 

SiteB-R1 Fa0/0 192.168.30.1 255.255.255.0 

SiteB-R1 Fa0/1 10.0.0.22 255.255.255.252 

    Site C 
DatorC Ethernet1 192.168.10.254 255.255.255.0 

SiteC-R1 Fa0/0 192.168.10.1 255.255.255.0 

SiteC-R1 Fa0/1 10.0.0.1 255.255.255.252 

    Site D 
DatorD Ethernet 192.168.40.254 255.255.255.0 

SiteD-R1 Fa0/0 192.168.40.1 255.255.255.0 

SiteD-R1 fa0/1 10.0.0.18 255.255.255.252 

    Core 
Core-R1 Fa0/0.10 10.0.0.2 255.255.255.252 

Core-R1 Fa0/0.20 10.0.0.6 255.255.255.252 

Core-R1 Fa0/1.10 10.0.0.9 255.255.255.252 

Core-R1 Fa0/1.20 10.0.0.13 255.255.255.252 

Core-R2 Fa0/0.10 10.0.0.21 255.255.255.252 

Core-R2 Fa0/0.20 10.0.0.17 255.255.255.252 

Core-R2 Fa0/1.10 10.0.0.10 255.255.255.252 

Core-R2 Fa0/1.20 10.0.0.14 255.255.255.252 
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2. Bilaga 2: Lyckad spridning av Blaster 
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3. Bilaga 3: Misslyckad spridning av Blaster 

 

 

4. Bilaga 4: Core-R1  
!  
version 12.4  
service timestamps debug datetime msec  
service timestamps log datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname Core-R1  
!  
boot-start-marker  
boot-end-marker  
!  
logging message-counter syslog  
!  
no aaa new-model  
memory-size iomem 10  
!  
dot11 syslog  
ip source-route  
!  
!  
ip cef  
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!  
!  
no ipv6 cef  
multilink bundle-name authenticated  
!  
voice-card 0  
no dspfarm  
!  
archive  
log config  
hidekeys  
!  
interface FastEthernet0/0  
no ip address  
duplex auto  
speed auto  
no shut  
!  
interface FastEthernet0/0.10  
encapsulation dot1Q 10  
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252  
!  
interface FastEthernet0/0.20  
encapsulation dot1Q 20  
ip address 10.0.0.6 255.255.255.252  
!  
interface FastEthernet0/1  
no ip address  
duplex auto  
speed auto  
no shut  
!  
interface FastEthernet0/1.10  
encapsulation dot1Q 10  
ip address 10.0.0.9 255.255.255.252  
!  
interface FastEthernet0/1.20  
encapsulation dot1Q 20  
ip address 10.0.0.13 255.255.255.252  
!  
!  
router ospf 1  
log-adjacency-changes  
network 10.0.0.0 0.0.0.7 area 10  
network 10.0.0.8 0.0.0.7 area 10  
!  

ip forward-protocol nd 21  
no ip http server  
no ip http secure-server  
!  
control-plane  
!  
!  
line con 0  
line aux 0  
line vty 0 4  
login  
!  
scheduler allocate 20000 1000  
end 

 
5. Bilaga 5: Core-R2  
!  
version 12.4  
service timestamps debug datetime msec  
service timestamps log datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname Core-R2  
!  
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boot-start-marker  
boot-end-marker  
!  
logging message-counter syslog  
!  
no aaa new-model  
memory-size iomem 15  
!  
dot11 syslog  
ip source-route  
!  
ip cef  
!  
no ipv6 cef  
multilink bundle-name authenticated  
!  
voice-card 0  
no dspfarm  
!  
archive  
log config  
hidekeys  
!  
interface FastEthernet0/0  
no ip address  
duplex auto  
speed auto  
no shut  
!  
interface FastEthernet0/0.10  
encapsulation dot1Q 10  
ip address 10.0.0.21 255.255.255.252  
!  
interface FastEthernet0/0.20  
encapsulation dot1Q 20  
ip address 10.0.0.17 255.255.255.252  
!  
interface FastEthernet0/1  
no ip address  
duplex auto  
speed auto  
no shut  
!  
interface FastEthernet0/1.10  
encapsulation dot1Q 10  
ip address 10.0.0.10 255.255.255.252  
!  
interface FastEthernet0/1.20  
encapsulation dot1Q 20  
ip address 10.0.0.14 255.255.255.252  
!  
router ospf 1  
log-adjacency-changes  
network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 10  
network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 10  
network 10.0.0.16 0.0.0.3 area 10  
network 10.0.0.20 0.0.0.3 area 10  
!  
ip forward-protocol nd  
no ip http server 
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no ip http secure-server  
!  
control-plane  
!  
line con 0  
line aux 0  
line vty 0 4  
login  
!  
scheduler allocate 20000 1000  
end  

 
6. Bilaga 6: Core-S1  
Current configuration : 1369 bytes  
!  
version 12.2  
no service pad  
service timestamps debug uptime  
service timestamps log uptime  
no service password-encryption  
!  
hostname Core-S1  
!  
no aaa new-model  
system mtu routing 1500  
ip subnet-zero  
!  
no file verify auto  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree extend system-id  
!  
vlan internal allocation policy ascending  
!  
interface FastEthernet0/1  
no shut  
switchport access vlan 20  
switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/2  
no shut  
switchport access vlan 10  
switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/3  
no shut  
switchport trunk encapsulation dot1q  
switchport mode trunk  
!  
interface Vlan1  
no ip address  
shutdown  
!  
ip classless  
ip http server  
!  
control-plane  
!  
line con 0  
line vty 5 15  
!  
end 
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7. Bilaga 7: Core-S2  
Current configuration : 1394 bytes  
!  
version 12.2  
no service pad  
service timestamps debug uptime  
service timestamps log uptime  
no service password-encryption  
!  
hostname Core-S2  
!  
no aaa new-model  
system mtu routing 1500  
ip subnet-zero  
!  
no file verify auto  
spanning-tree mode pvst  
spanning-tree extend system-id  
!  
vlan internal allocation policy ascending  
!  
interface FastEthernet0/1  
no shut  
switchport access vlan 10  
switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/2  
no shut  
switchport access vlan 20  
switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/3  
no shut  
switchport trunk encapsulation dot1q  
switchport mode trunk  
!  
interface Vlan1  
no ip address  
shutdown  
!  
ip classless  
ip http server  
ip http secure-server  
!  
control-plane  
!  
line con 0  
line vty 5 15  
!  
end  

 
8. Bilaga 8: SiteA-R1  
version 12.2  
service timestamps debug uptime  
service timestamps log uptime  
no service password-encryption  
!  
hostname SiteA-R1  
!  
ip subnet-zero  
!  
call rsvp-sync  
!  
interface FastEthernet0/0 
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0  
duplex auto  
speed auto  
no shut  
!  
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interface Serial0/0  
no ip address  
shutdown  
no fair-queue  
!  
interface FastEthernet0/1  
ip address 10.0.0.5 255.255.255.252  
duplex auto  
speed auto  
no shut  
!  
router ospf 1  
log-adjacency-changes  
network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 10  
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 10  
!  
ip classless  
ip http server  
!  
dial-peer cor custom  
!  
line con 0  
line aux 0  
line vty 0 4  
!  
End  

 
9. Bilaga 9: SiteB-R1  
Current configuration : 1255 bytes  
!  
version 12.4  
service timestamps debug datetime msec  
service timestamps log datetime msec  
no service password-encryption  
!  
hostname SiteB-R1  
!  
boot-start-marker  
boot-end-marker  
!  
logging message-counter syslog  
!  
no aaa new-model  
memory-size iomem 15  
!  
dot11 syslog  
ip source-route  
!  
ip cef  
!  
no ipv6 cef  
multilink bundle-name authenticated  
!  
voice-card 0  
no dspfarm  
!  
archive  
log config  
hidekeys  
!  
interface FastEthernet0/0  
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0  
duplex auto 
speed auto  
no shut  
!  
interface FastEthernet0/1  
ip address 10.0.0.22 255.255.255.252  
duplex auto  
speed auto  
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no shut  
!  
router ospf 1  
log-adjacency-changes  
network 10.0.0.20 0.0.0.3 area 10  
network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 10  
!  
ip forward-protocol nd  
no ip http server  
no ip http secure-server  
!  
control-plane  
!  
line con 0  
line aux 0  
line vty 0 4  
login  
!  
scheduler allocate 20000 1000  
end  

 
10. Bilaga 10: SiteC-R1  
version 12.2  
service timestamps debug uptime  
service timestamps log uptime  
no service password-encryption  
!  
hostname SiteC-R1  
!  
memory-size iomem 10  
ip subnet-zero  
call rsvp-sync  
!  
interface FastEthernet0/0  
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0  
duplex auto  
speed auto  
no shut  
!  
interface FastEthernet0/1  
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252  
duplex auto  
speed auto  
no shut  
!  
router ospf 1  
log-adjacency-changes  
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 10  
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 10  
!  
ip classless  
ip http server  
!  
dial-peer cor custom  
!  
line con 0  
line aux 0  
line vty 0 4  
!  
End 

 
11. Bilaga 11: SiteD-R1  
!  
version 12.4  
service timestamps debug datetime msec  
service timestamps log datetime msec  
no service password-encryption  
!  
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hostname SiteD-R1  
!  
boot-start-marker  
boot-end-marker  
!  
logging message-counter syslog  
!  
no aaa new-model  
memory-size iomem 15  
!  
dot11 syslog  
ip source-route  
!  
ip cef  
!  
no ipv6 cef  
multilink bundle-name authenticated  
!  
voice-card 0  
no dspfarm  
!  
archive  
log config  
hidekeys  
!  
interface FastEthernet0/0  
ip address 192.168.200.1 255.255.255.0  
duplex auto  
speed auto  
no shut  
!  
interface FastEthernet0/1  
ip address 10.0.0.18 255.255.255.252  
duplex auto  
speed auto  
no shut  
!  
router ospf 1  
log-adjacency-changes  
network 10.0.0.16 0.0.0.3 area 10  
network 192.168.200.0 0.0.0.255 area 10  
!  
ip forward-protocol nd  
no ip http server  
no ip http secure-server  
!  
control-plane  
!  
line con 0  
line aux 0  
line vty 0 4  
login  
!  
scheduler allocate 20000 1000  
end 

 
12. Bilaga 12: Core-R1  
no router ospf 1  
!  
ip vrf BLUE  
!  
ip vrf RED  
!  
interface FastEthernet0/0.10  
encapsulation dot1Q 10  
ip vrf forwarding BLUE  
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252  
!  
interface FastEthernet0/0.20  
encapsulation dot1Q 20  
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ip vrf forwarding RED  
ip address 10.0.0.6 255.255.255.252  
interface FastEthernet0/1.10  
encapsulation dot1Q 10  
ip vrf forwarding BLUE  
ip address 10.0.0.9 255.255.255.252  
!  
interface FastEthernet0/1.20  
encapsulation dot1Q 20  
ip vrf forwarding RED  
ip address 10.0.0.13 255.255.255.252  
!  
router ospf 1 vrf RED  
log-adjacency-changes  
network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 10  
network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 10  
!  
router ospf 2 vrf BLUE  
log-adjacency-changes  
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 10  
network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 10  
!  
End  

 
13. Bilaga 13: Core-R2  
no router ospf 1  
!  
ip vrf BLUE  
!  
ip vrf RED  
!  
interface FastEthernet0/0.10  
encapsulation dot1Q 10  
ip vrf forwarding BLUE  
ip address 10.0.0.21 255.255.255.252  
!  
interface FastEthernet0/0.20  
encapsulation dot1Q 20  
ip vrf forwarding RED  
ip address 10.0.0.17 255.255.255.252  
!  
interface FastEthernet0/1.10  
encapsulation dot1Q 10  
ip vrf forwarding BLUE  
ip address 10.0.0.10 255.255.255.252  
!  
interface FastEthernet0/1.20  
encapsulation dot1Q 20  
ip vrf forwarding RED  

ip address 10.0.0.14 255.255.255.252 


