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Sammanfattning
Få infrastrukturer utvecklas lika snabbt som kommunikationsnätverk. Kravet av att kunna
kommunicera på ett så snabbt och kvalificerat sätt som möjligt till lägsta tänkbara pris ökar i takt
med utvecklingen och konkurrensen. Itera Networks är inget undantag utan strävar alltid mot att
utveckla bättre kommunikationslösningar både internt men framfor allt till sina kunder.
I och med denna strävan så öppnar sig behovet av en analys på de befintliga
kommunikationslösningarna som idag finns implementerade. Detta projekt innefattar just en
sådan analys där olika undersökningar på den befintliga nätverksmiljön vägs mot olika aspekter
som skalbarhet, tillgänglighet, prestanda, säkerhet och underhåll. Projektet har även ett syfte i att
komplettera befintlig dokumentation hos det berörda företaget samt skapa en förståelse för både den
interna och externa nätverkstopologin.

Resultatet av denna rapport består av en tredelad analys där fokus ligger på Itera Networks interna
kommunikationsimplementationer, Core-nätverkets struktur och driftsäkerhet samt ett kortfattat
kapitel om hur TeleCity upprätthåller internetförbindelser till både Itera och dess kunder. Rapporten
bör läsas av den som är intresserad av att se hur en analys i en modern företagsmiljö kan
genomföras samt för den som vill lära sig mer om säkerhetsaspekter och effektivisering i nätverk.
Rapporten avslutas med ett kapitel som behandlar de slutsatser och åtgärdsförslag som blev till som
resultat av detta projekt samt en genomgång av de analysmetoder, mjukvaror samt viktigare skisser 
av olika topologier.



Abstract
No infrastructures today are growing faster then communication network. The requirement of being 
able to communicate in a fast and qualified environment to a low cost increases in line with the 
development and competition. Itera Networks is no exception when it comes to rapidly 
developing new and better network solutions for themselves and for their customers. With these 
requirements in mind their needs for an analysis of the existing communication solution becomes 
very obvious. This project contains such an analysis in which various studies of the existing 
network environment have been made. Various aspects of the scalability, availability, performance, 
safety, and maintenance have been taken into account. The project has also served the purpose to 
supplement existing documentation of the company and to create an understanding of both the 
internal and external network topology. 

The result of this report consists of a three-piece analysis where the focus lays on Itera Networks 
internal communication implementations, the architecture and dependability on the Core Network, 
and a brief chapter on how Tele City manages Itera and its customers' Internet connections. The 
report should be read by those who are interested to see how an analysis of a modern business 
environment can be done and for those who want to learn more about the security and efficiency of 
the network. The report concludes with a chapter that deals with the conclusions and proposals for 
action that came out as a result of this project. The thesis also describes analytical methods, 
software, and important diagrams of different topologies.



Förkortningar och Akronymer
Bootp (Bootsrap Protocol)
Bootp är föregångaren till dagens DHCP och användes således för att automatiskt erhålla en IP-
adress från en server. Bootp är definierad i RFC951

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
DHCP är en tjänst för att tillgodose varje klient på nätverket med en unik IP-adress inom det lokala
nätverket. Varje nätverk kan ha en eller flera DHCP-servrar som ofta är konfigurerade att dela ut
adresser inom en bestämd adressrymd. DHCP är definierad i RFC 2134

DHCP-relay
En DHCP-relay är en tjänst som tillhandahålls av en ”agent” på varje subnät som kan skicka 
DHCP-förfrågningar vidare från subnätets klienter upp till en DHCP-server på ett annat subnät för 
bättre skalbarhet. DHCP-relay är definierad i RFC 3046.

DNS (Domain Name System)
DNS är ett hierarkisk system för att översatta namnen på de datorer, servrar och tjänster till
respektive IP-nummer. Detta kallas för zoner. DNS är definierad i RFC 1035

DNS-Zone
En DNS-zon är det spann av adresser varav det administrativa ansvaret har delegerats. Exempelvis
kan zonen iteranetworks.se. innehålla ett record för webshop.iteranetworks.se.

DNS-Records
Baselementen i DNS kallas för records. Funktionaliteten av ett record beror på elementets typ. För
de olika olika records detta projekt behandlat och för beskrivningar av densamma se Appendix B,
Itera Networks DNS-map.

DNS AXFR (Asynchronous Full Transfer Zone)
DNS-överföring mellan en DNS-server och en klient/server. Används för att replikera data och de
zoner och records som finns i de zoner som tillhandahålls på aktuell namnserver.

EZXSP (Easy X Service Provider)
EZXSP är en domän som innehåller de flesta av Iteras servrar inklusive konton, grupper och
policies. I EZXSP står ”X” för någon typ av tjänst.

HSRP (Hot Standby Router Protocol)
HSRP är ett Cisco proprietärt protokoll för att garantera en feltolerant nätverksmiljö. HSRP verkar
för att upprätthålla en ny gateway ifall den primära gateway:n skulle gå ned. HSRP finns definierad
i RFC 2281.

NAT (Network Address Translation)
En översättningsteknik som möjliggör att flera datorer på det lokala nätverket kan få tillgång till en
internetanslutning genom en eller flera gemensamma IP-adresser.

MPLS (Multiprotocol Label Switching)
MPLS är en teknik för att överföra data från en punkt till en annan med hög tillförlitlighet och
prestanda. Tekniken bygger på att varje paket får flera etiketter som är avgörande för hur paketet
skall transporteras (routas) genom nätet.



NTP (Network Time Protocol)
NTP är ett protokoll med syftet att synkronisera klockorna på de servrar som sitter i 
paketorienterade nätverk. NTP är finns definierad i RFC 1305.

PRTG (Paessler Router Traffic Grapher)
PRTG Network Monitor är en kraftfull övervakningsmjukvara för att se över nätverket. Den mäter 
trafiken och säkerställer att nätverket och nätverkstrafiken lever upp till de ställda förväntningarna.

SLA (Service Level Agreement)
SLA är en form av servicekontrakt som utgör en överenskommelse över någon form av service. I 
denna rapport är SLA en överenskommelse av tillgänglighet och prestanda.

SSH (Secure Shell)
SSH är ett nätverksprotokoll som garanterar säkerhet vid paketutväxlingar över ett osäkert nätverk
mellan två noder. SSH finns definierad i RFC 4251, 4252 och 4253.

STP | RSTP (Spanning Tree Protocol)
STP förhindrar loopar i ett nätverk där information om nätverket utväxlas mellan olika noder. RSTP
(Rapid) är ett tillägg på detta protokoll som medför en snabbare konvergering av trafiken vid
topologiförändringar.

Telnet
Telnet är ett protokoll som via en kommandotolk tillhandahåller en dubbelriktad 
kommunikationskanal mellan en klient och en server. Telnet har inget stöd för att sända krypterad 
data och utgör därför en säkerhetsrisk. Telnet finns definierad i RFC 852.

Tier-1
En Tier-1 operatör är en IP-operatör som är sammankopplad med hela Internet och utväxlar trafik
till andra Tier-1 operatörer utan kostnad.

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
VRRP är den IETF standardiserade motsvarigheten till HSRP. VRRP finns definierad i RFC 3768.

Core nätverket
I rapporten kommer begreppet ”Core nätverk” användas mycket. Ordet kan tyckas vara både diffust
och abstrakt men är ett vedertaget uttryckt i sammanhanget och skulle få en svensk översättning
liknande ”ryggradsnät” och skall ses som någonting centralt där allting passerar.



Förord
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1 Inledning
Detta kapitel beskriver arbetets syfte, mål och innehåll. Denna del verkar för att skapa en
förståelse för hur rapporten är uppbyggd och strukturerad.

1.1 Bakgrund
Teknikens framfart kommer alltid att ställa krav på industrins infrastruktur. Strävan efter snabbare
och kostnadseffektivare lösningar kommer som det ser ut i dagens samhälle alltid att finnas.
Itera Networks bygger sin lönsamhet på innovativa nätverkslösningar som ständigt måste hålla de
krav som ställs gällande prestanda, nätverkssäkerhet, driftsäkerhet och användarvänlighet mm.
Dessa lösningar skall tillgodose såväl kunder som Iteras egna infrastruktur och måste därför alltid
vara ekonomiskt försvarbara. Eftersom Itera Networks sköter massor av olika typer av IT-miljöer
hos allehanda kunder så finns det idag ett behov av en analys på den befintliga nätverkslösningen
för att säkerställa att utrustning, uppsättning och konfiguration av densamma håller de ovanstående
kriterierna.

1.2 Om Itera Networks AB
Itera Networks AB grundandes 1988 (tidigare Lan International) och är en av utav de ledande
företagen gällande drifttjänster inom IT och kommunikation. Kundgruppen är både små och
medelstora företag i hela norden. Affärsiden är att leverera IT-lösningar efter kundens behov och
öka nyss nämndas effektivisering och lönsamhet. Itera Networks AB är en del av det norska
börsnoterade företaget Itera Consulting AB och har sitt säte ute i Kista med omkring femtio
medarbetare och konsulter.

1.3 Avgränsningar
All analys i denna rapport kommer att behandla den befintliga utrustningen som ägs och driftas av
Itera Networks AB. Detta då nät driftade av utomstående underleverantörer både kommer att vara
svåråtkomliga och svårföränderliga.

Den finansiella och ekonomiska aspekten skall inte lysa igenom den tekniska biten av detta projekt.
Med detta menas att rapporten aldrig kommer rekommendera någon ny utrustning om det inte
absolut är nödvändigt. Detta beroende på att den kalkyl som räknar intäkter och utgifter i respektive
nätverksimplementation helt ligger utanför grundtanken med denna analys.

Inga praktiska modifieringar eller tillämpningar på de förslag som läggs fram i denna analys ingår i
projektets omfattning. De eventuella förändringsprocesser som kan tänkas följa till sådana resultat
och de praktiska följetonger och konsekvenser dessa skulle få kommer därför inte att redovisas.
All kritisk nätverksinformation som är nödvändig för att skapa en förståelse för analysen är
abstraherad och modifierad på begäran från Itera Networks AB. Alla uppgifter om nätverk, adresser
och domäner som omnämns i denna rapport är med andra ord fiktiva.

1.4 Rapportens målgrupp
Denna rapport är skriven för den med baskunskaper inom nätverk- och IT-kommunikation. Viktiga
termer som används i denna rapport är beskrivna i början under rubriken ”Förkortningar och
Akronymer”. För djupare förståelse för de olika termer och tekniker som tas upp i denna rapport
hänvisar jag till de referenser jag använt mig av i avsnitt 6 ”Kallor och referenser”.



1.5 Mål
Målet är att utreda den befintliga nätverksstrukturen hos Itera Networks och därefter försöka 
förutsäga hur trafiken i nätverket kan tänkas te sig vid olika scenarion. Rapporten skall hjälpa Itera 
Networks att upptäcka eventuella brister i den befintliga nätverkstopologin samt fungera som en 
komplettering av befintlig dokumentation.

1.6 Rapportens uppbyggnad
Rapporten är indelad i tre sammanhängande analyser som med fördel läses i den ordning som de 
följer i rapporten. Analyser och framtagna resultat presenteras i Appendix A och bör studeras under 
läsandet. Viktiga skisser och topologier för att underlätta förståelsen är angivna i Appendix B och 
bör även de studeras under läsandets gång. Interna dokument och konfigurationsfiler som denna 
rapport använt sig av är inte bifogade av sekretesskäl.

1.7 Analysinriktning
Projektet kommer att rikta in sig på följande analyser.

1. Itera Networks kommunikation med omgivningen
2. Core-nätverkets uppbyggnad och driftsäkerhet
3. TeleCitys kommunikation med omvärlden



2 Itera Networks kommunikation med omgivningen
Till Itera Networks huvudkontor i Kista kommer det varje dag cirka femtio medarbetare. Alla dessa
har gemensamt att dem varje dag måste kunna vara uppkopplade för att kunna sköta sitt arbete.
I detta avsnitt tar rapporten upp hur uppkoppling och kommunikation fungerar på Itera Networks
med de befintliga lösningar som idag finns implementerade.

2.1 Det lokala nätverkets indelning
Itera har sitt kontor indelat i två avdelningar varav den ena sidan tillhör teknik och support. Det är
här som de tekniska arbetet gällande nätet och övriga tjänster äger rum. Denna del av Itera kommer
i denna rapport att refereras som ”Tekniksidan”. På denna del av Itera sitter ett internt NAT /24-nät
som delar på ett begränsat antal externa IP-adresser från DGC. Det interna nätet på tekniksidan har
adresser från 10.111.111.0 till 10.111.111.255.

På den andra sidan utförs det administrativa arbetet och här jobbar bland annat säljare,
kundansvariga och ekonomipersonal. Denna del av Itera kommer i denna rapport att refereras som
”Administrationssidan”. Med anledning till att denna del använder betydligt mindre bandbredd än
tekniksidan är detta nät uppsatt på ett helt annat sätt med externa IP-adresser som istället
tillhandahålls av TeleCitys operatörer. Här delegeras adresser ut från subnätet 10.11.30.0/24 [1].1

Tanken med hela denna uppsättning är att inte ta värdefull bandbredd från kunderna och därför
väljer man att köra den tyngre trafiken på tekniksidan utanför Core nätverket och TeleCity och
istället helt oberoende via DGC. Genom att hålla isär dessa nät är det även lättare att ge
åtkomsträttigheter för fjärrstyrning av servrar osv till tekniksidan medan administrationssidan
endast behöver använda sitt nät till lättare resursåtkomster och internettrafik för att kunna sköta sina
arbetsuppgifter.

1. Se Analys 1 för en bättre översikt av nätverksuppdelningen.

Illustration 1:  Det interna nätverkets adressuppdelning på Itera Networks 
kontor i Kista



2.2 DHCP
DHCP har blivit en mycket populär och väl använd teknik av ett flertal anledningar. En av dessa är
att man helt undviker tidskrävande konfiguration och en annan att man lättare undviker mänskliga
misstag under en konfigureringsprocess. Extra användningsbart är det i en miljö där många
användare har bärbara datorer som ofta pendlar mellan flera olika nätverk flera gånger om dagen.

Följande DHCP-handskakning är framtagen från tekniksidan på Itera Networks:
No. Time Source Dstination Protocol Info Src: Dst:
758 8.334848 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP DHCP Discover 00:23:5a:24:1e:35 ff:ff:ff:ff:ff:ff
759 8.336234 10.22.249.14 255.255.255.255 DHCP DHCP Offer 00:10:db:ff.20:00 ff:ff:ff:ff:ff:ff
760 8.337692 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP DHCP Request 00:23:5a:24:1e:35 ff:ff:ff:ff:ff:ff
761 8.340207 10.22.249.14 255.255.255.255 DHCP DHCP ACK 00:10:db:ff.20:00 ff:ff:ff:ff:ff:ff

Relay agent IP adress: 10.111.111.1 (10.111.111.1) Juniper Networks

Det som diagrammet ovan visar är en klient som kopplar upp sig på det lokala nätverket.
Svarspaketen 759 och 761 har inte sitt ursprung på samma subnät som klienten då dem kommer
från adressen 10.22.249.14. Det man däremot kan se är att det sitter en relay-agent på den lokala
gateway som finns på subnätet 10.111.111.0/24. Med detta menas att de frågor som ställs (discover
och request) vidarebefordras till ett annat subnät där en svarande DHCP-server sitter.
Denna server ser vilken klient som vill erhålla en adress och delar till följd av detta ut en intern IP-
adress från en specifik adress-pool. I detta fall så kommer den interna adressen att tas från poolen
10.111.111.1-10.111.111.255 då frågan kommer från tekniksidan. 

På administrationssidan ser paketutväxlingen liknande ut med skillnaderna att agenten ligger på 
nätet 10.11.30.0/24 (10.11.30.1) och är en HP- enhet.1

2.3 DNS
TeleCity har två namnservrar som ligger ovanför Itera Networks lokala namnservrar. Dessa går
under namnen Iteradns1.root-se.com, Iteradns2.root-se.com och delas tillsammans med andra
kunder från TeleCity. Syftet med att ha två namnservrar är självklart för att skapa en nätverksmiljö
med hög tillgänglighet Det är däremot värt att notera att båda namnservrarna inte bara ligger i
samma AS utan även samma subnät (11.80.168.0/24) vilket innebar en liten risk då zonernas
funktionalitet bygger på att detta nät hela tiden är fullt fungerande. Man får helt enkelt lita på att
TeleCity har tänkt på detta.

Det finns dock en annan mer påtaglig säkerhetsrisk och det är den publika och öppna AFXR som
tillåts av namnservern Iteradns1.root-se.com. Detta medför i praktiken att det blir möjligt för någon
som vill attackera företagets nätverk att skapa sig en en bild av hur topologin ser ut utifrån. Itera.se
har till exempel Iteradns1 som primärserver vilket innebär att man genom en fråga till DNS-servern
har möjlighet att få ut samtliga ”records”. Detta är så lätt att det till och med går att göra från en
gratis webbimplementation.2 

Iteranetworks.se och Iteraconsulting.se har visserligen Iteradns2.root-se.com som sin primärserver
vilket innebär att man inte per automatik får zonöverföringen av DNS:ens records. Detta går dock
att ta reda på ändå om man manuellt frågar servern Iteradns1 om den informationen.
Samtliga domäner har dessutom väldigt beskrivande namn som ofta avslöjar serverns huvudsyfte
(Anstallda.itera, mail.itera, rapport.itera, hemligt.itera m.m) vilket i sin tur gör zoninformationen
ännu mer kritisk.3 
Risker ligger i att det blir betydligt lättare för någon illasinnad person att hitta sig en väg in i
nätverket men framfor allt blir företaget betydligt mer sårbart för förödande DoS Attacker [2].

1. För att se mer detaljer om DHCP-handskaningen se Analys 2
2. För att se exempel på hur enkelt det är att få ut DNS-records från en webbimplementation se Analys 3
3. För att se hur man kan fråga en DNS-server om specifika DNS-records se Analys 4



2.4 Trafikflöde
All trafik som går till och från tekniksidan går som sagt via DGC-nätet. Eftersom syftet var att 
undvika belastning för kunderna och gå genom Core-nätverket så går man istället direkt till
DGC:s nät och kommer inte i kontakt med den multihoming-lösning som finns uppsatt från
TeleCity.

Nedan ses ett exempel på hur trafiken lämnar Itera Networks tekniksida till två helt skilda
destinationer.

CMD: tracert www.kth.se
Lokalt IP: 10.111.111.62
Externt IP: 83.241.179.226

2 21 ms 25 ms 51 ms 225.179.241.83.in-addr.dgcsystems.net [83.241.179.225]
3 1 ms 1 ms 1 ms sth-tcy-edge01-ge-2-2.neq.dgcsystems.net [83.241.252.14]
….
7 2 ms 1 ms 2 ms lvs-vip-6.sys.kth.se [130.237.32.143]

CMD: tracert www.mit.org
Lokalt IP: 10.111.111.62
Externt IP: 83.241.179.226

1 1 ms <1 ms <1 ms 10.100.100.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 225.179.241.83.in-addr.dgcsystems.net [83.241.179.225]
3 2 ms 1 ms 1 ms sth-tcy-edge01-ge-2-2.neq.dgcsystems.net [83.241.252.14]
….
19 116 ms 116 ms 116 ms web.mit.edu [18.7.22.69]

Iteras övriga anställda använder som sagt ingen tyngre internettrafik och har minimalt
behov av att använda de tunga resurserna på nätverket och delar idag på de kundlänkar som 
tillhandahålls av TeleCity.1

Nedan ses ett exempel på hur trafiken kan lämna Itera Networks administrationsavdelning till två
helt skilda destinationer. Den fysiska avlämningspunkten på TeleCity är i detta fall 11.80.180.52
(RS02).2

CMD: tracert www.kth.se
Lokalt IP: 10.44.30.130
Externt IP: 11.80.180.50

1 1 ms 1 ms <1 ms 10.44.30.1
2 1 ms 1 ms <1 ms 10.46.1.41
3 1 ms 1 ms 1 ms 11.80.180.52
….
8 2 ms 2 ms 2 ms lvs-vip-6.sys.kth.se [130.237.32.143]

CMD: tracert www.mit.org
Lokalt IP: 10.44.30.130
Externt IP: 11.80.180.50

1 4 ms 1 ms 1 ms 10.44.30.1
2 1 ms <1 ms <1 ms 10.46.1.41
3 1 ms 2 ms 1 ms 11.80.180.52
….
16 124 ms 123 ms 123 ms web.mit.edu [18.7.22.69]

Trafiken mellan teknik och administration på Itera tar dock inga omvägar utan går via det lokala
lilla subnätet 10.12.1.40/29. Däremot kan man aldrig komma åt Core-nätverkets adresser utan att gå
över ”Internet” om man sitter på tekniksidan.

Fran Teknik → Administration
1 1 ms <1 ms <1 ms 10.111.111.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 10.12.1.42
3 7 ms 6 ms 7 ms 10.12.30.5

Fran Teknik → Core
1 1 ms <1 ms <1 ms 10.111.111.1
2 1 ms 3 ms 1 ms 225.179.241.83.in-addr.dgcsystems.net 
[83.241.179.225]
3 1 ms 1 ms 1 ms sth-tcy-edge01-ge-2-2.neq.dgcsystems.net 
[83.241.252.14]
4 1 ms 1 ms 1 ms if-4-0-0.core1.stk-stockholm.as6453.net 
[195.219.131.13]
5 1 ms 1 ms 1 ms s-b1-link.telia.net [213.248.104.161]
6 37 ms 37 ms 37 ms globix-ic-122042-s-b1.c.telia.net [213.248.84.206]
7 32 ms 31 ms 31 ms 11.80.180.52

Läs mer om hur avlämningen till Internet samt vilken ISP och externt IP som delegeras i avsnittet 
om Core-nätverket.

1. Två exemepl på ”tunga resurser” är nedladdningar av programvaror samt ”streaming”
2. För mer information om RS02 se kapitel 3.4.2
3. Läs mer om kommandot ”tracert” i Analys 5

http://www.kth.se/


3 Core-nätverkets uppbyggnad och driftsäkerhet
För att få någon förståelse för nätverkets uppbyggnad måste man börja med att titta på hur kärnan
av nätverket ser ut. Denna kärna, belägen i Bromma tar del av all nätverkstrafik som skickas och tas
emot från såväl Itera Networks administrationsdel samt dess kunder. Kärnan kommer i denna
rapport att refereras som ”Core-nätverket”. Core-nätverket har i sin tur fyra avlämningspunkter i
form av DGC, TDC, TeleCity och Itera Networks. Den sistnämnda har redan beskrivits väl och
därför kommer en kort presentation om de övriga tre.

3.1 DGC
DGC är en av Itera Networks underleverantörer som sköter in- och uttrafiken från majoriteten av
Iteras kunder. Hur DGC internt routar sin trafik kommer inte att förtälja denna rapport då detta inte
är särskilt intressant för rapportens syfte.

DGC har hand om ett dussintal av Iteras kunder med anslutningar mellan 2 och 8 Mbit. All trafik 
som kommer in och går ut från DGC till respektive kund går som lager två trafik vilket betyder att 
det inte sker någon routing. Detta ger många fördelar för kunderna inte minst vad det gäller säkerhet 
då det är omöjligt för en kund att komma åt någonting hos en annan kund och vice versa till följd av 
att trafiken inte kan routas. Den trafik som går in och ut från respektive kund genom DGC:s nätverk 
och in i Iteras Core nätverk för vidare internetåtkomst måste dock förses med någon form av 
routing. Detta sker med hjälp av ett länknät placerat mellan DGC och Iteras Core nätverk.

3.2 TDC
TDC är en annan av Iteras underleverantörer vars uppgift är att drifta trafiken till och från en av
Iteras kunder med flera geografiskt utspridda kontor i norden. Detta nät är ett MPLS-nät och skiljer
sig i den aspekten från de kunder som sitter på DGC som tillahndahåller ett traditionellt ethernet-
nät. MPLS har den fördelen att tekniken inte är beroende av ethernet utan fungerar lika bra över 
länklager som ATM, FramRelay och SONET.1

Tekniken har även förmåga att bära vilken typ trafik som helst och brukar därför kallas för ett
mellanliggande 2.5 lager [3].

3.3 TeleCity
TeleCitys affärside är att tillhandahålla säkra kommunikationslokaler där deras kunder kan drifta
sina nätverk. TeleCity har en så kallad multihoming-lösning med flera olika ISP:er och Tier-1.
TeleCity erbjuder sina kunder en SLA som enligt dem själv är 99.99% tillgänglighet om året vilket
innebär att endast en nedtid på maximalt 52.6 minuter är acceptabelt. Mer om TeleCity och
deras kommunikationsimplementationer kommer att behandlas i efterföljande kapitel [4].

3.4 Core
Innan vi kan titta på driftsäkerheten i Core-nätverket måste vi veta vilka enheter som finns och som
är väsentliga för att datatrafiken skall fungera för både Itera Networks och deras kunder. Nedan
följer en kort presentation av de enheter som ansvarar för denna trafik.2

1. ATM är en asynkron telekommunikationsstandard från ITU-T, FrameRelay är en synkron teknik för dataöverföring 
utvecklad för att användas över ISDN-anslutningar och SONET är en ANSI-standard för digital överföring av data.
2. För att öka förståelsen är det värt att påminna om vikten av att se över den visuella bilden (bifogad i Appendix B) av 
de fysiska kopplingar beskrivna nedan.



3.4.1 Core-enheter
Switch HP5412
Denna switch kopplar ihop Itera Networks huvudkontor i Kista med Core-nätverket. Switchen har
en trunk-koppling med respektive HP3400 och kommer i rapporten att refereras som RS03.

Switch HP3400 1
Denna switch fungerar som primär switch för kunderna ihopkopplade med GDC men har även en
fysisk koppling för att fungera som en backup switch för den MPLS kund som har TDC som
leverantör. Switchen har även en trunk-koppling med HP5412 samt en länk till Juniper SSG-550.
Denna Switch kommer hädanefter att refereras som RS01.

Switch HP3400 2
Liknande funktioner som ovanstående med skillnaden att denna switch fungerar som primär switch
för inkommande och utgående trafik mot TDC-nätet. Även om denna switch fungerar som backup
switch åt RS01 och GDC-nätet så finns det ingen fysisk koppling dragen utan bara en förberedd
konfiguration. Denna switch kommer refereras som RS02 i denna rapport.

Juniper SSG-550
Juniper SSG-550 är en gateway/brandvägg som står som sista port innan avlämningen till TeleCity.
Denna enhet har en länk direkt till TeleCity och en länk till både RS01 och RS02. SSG-550 är
klusterbaserad och kan tillsammans med en annan enhet gå in i lägena aktiv/aktiv eller som i Iteras
fall aktiv/passiv.1 

3.4.2 Core-adressering
För att skapa en bättre förståelse i redogörelsen för drifsäkerheten är det viktigt att veta de externa
IP-adresserna från respektive enhet i Core-nätverket. För att se den översiktliga bilden av hur
respektive enhet och nät sitter ihop hänvisar jag till den globala nätverksöversikten i Appendix B [5].

Iteras IP-range från TeleCity
11.80.180.48 – 11.80.180.63

• Länken mellan RS01 och GDC (IP: 11.80.180.52)
• Länken mellan RS02 och TDC (IP: 11.80.180.51)
• Länken mellan Junipern och TeleCity och ISP (IP: 11.80.180.50)

3.5 Driftsäkerheten i Core-enheter
Driftsäkerheten i följande kapitel berör bara ingående och utgående trafik och således bara de nyss
nämnda enheterna. Det bör tas i akt att driften för Itera innebär även att mängder av servrar och
tjänster i Core-nätverket skall fungera felfritt. Det senare ligger dock utanför målet med denna
rapport och kommer inte behandlas.

1. För närmare beskrivning av läget aktiv/passiv se kapitel 3.5.1
2. För att läsa mer om de IP-adresser TeleCity tillhandahåller Itera se Analys 6



3.5.1 Juniper SSG-550
Juniper SSG-550 är en klusterbaserad brandvägg med stöd för de vanligaste routingprotokollen
samt optimerad för nätverk med höga krav på tillgänglighet.1  Itera Networks har som tidigare 
nämnt ett aktiv/passiv-kluster som sinsemellan kommunicerar med protokollet NSRP.
Denna del av rapporten fokuserar på hur Itera Networks har valt konfiguration i sin aktiv/passiv
modell samt hur trafikflödet ser ut inom klustret (NSRP). Vidare kommer även en kortfattat
genomgång av överlämningen från Junipern till TeleCity (HSRP). Innan dessa aspekter behandlas
bör man notera de redundanta egenskaper Juniper SSG-550 har som enhet. Samtliga av följande
tillgänglighetsimplementationer som finns i SSG-550 är implementerade i Iteras Core-nätverk:

• Klusterbasering
• Redundant strömtillförsel
• Redundanta fläktar (Tar bort risken för överhettning)

NSRP
Kort beskrivet så skapar NSRP alltid en virtuell säkerhetsenhet (VSD) och alla de fysiska interfacen
blir virtuella säkerhetsinterface (VSI) i denna säkerhetsenhet. Detta är en metod som alltid används
i Junipers brandväggar och det finns ett flertal skäl till detta.

• Möjlighet till fler VSD per 
fysiskt interface

• Lättare att flytta brandväggen 
mellan hårdvarorna

• Snabbare övergång vid ett fel 
på den primära enheten.

Itera har valt att ha en av dessa VSD:s 
som aktiv och en som passiv vilket i 
praktiken innebär att man bara har en 
VSD som bearbetar datatrafiken 
(aktiv) medan den andra bara står redo 
ifall något skulle hända (passiv). Det 
är viktigt att konfigurationerna för 
varje VSD är identiska så inga problem med övergången sker om något skulle gå fel.
I NSRP har man en flytande adress som delas av varje VSI, exempelvis så kan adressen 192.168.0.1
delas av VSI 1 i VSD 1 och VSI 1 i VSD 2 adressen 192.168.0.2 delas av VSI 2 i VSD 1 och VSI 2
i VSD 2 osv. Det betyder att de fysiska interfacen måste ha kvar sina oberoende adresser på varje
fysiskt interface eftersom det annars vore omöjligt att konfigurera VSD 2 när denna agerar som
passiv och inte har tillgång till adressen 192.168.0.1 då den förnärvarande tillhör VSD 1[5] [6].2

HSRP
I kommunikationen mellan Itera Networks Core-nätverk och TeleCity används protokollet HSRP 
för att även här skapa en driftsäkerhet ifall någon del skulle krascha. HSRP fungerar liknande NSRP
och är ofta implementerat i den här typen av driftsäkerhetslösningar mellan olika subnät. Eftersom
HSRP är ett Cisco proprietärt protokoll är det rimligt att tro att avlämningspunkten från TeleCity
utgår från en Cisco-enhet.3

1. Juniper SSG-550 har de flesta av stöden för HA (High availability) i form av HA Lite, Active/Passive , Active/Active, 
Active/Active Full Mesh, Embedded & External Antivirus scanning, Deep Inspection, Anti Spam & Web Filtering.
2. Detta kan jämföras med VRRP där även varje Virtuellt sakerhetsinterface (VSI) har sin egna adress och delar således 
aldrig adresser. 
3. Informationen om alla enheter i Core-nätverket har hämtats från sekretessbelagda konfigurationsfiler, se Analys 7.

Illustration 2: Itera Networks logiska uppsättning av Juniper 
SSG-550



3.5.2 HP 5412
RS03 är den switch som sitter emellan Itera och resten av Core nätverket. RS03 använder sig av 
STP för att kommunicera med övriga switchar i Core-nätverket. Denna switch håller i sin
konfigurationsfil två trunkar till RS01 och RS02 för att kunna skicka och ta emot trafik i högre
hastighet samt för bättre tillgänglighet. Vid länkbrott så är det STP:s uppgift att se till att bästa
möjliga backup-länk blir tillgänglig samt att loopar i nätet undviks.
Det går också att se att RSTP är aktiverat i RS03 på samtliga portar som stöder detta protokoll
vilket innebär att informationen om de nya backup-länkarna som skall användas sprids snabbare
mellan berörda switchar. Majoriteten av de VLAN som finns konfigurerade i RS03 går över
trunkarna 1,2 (se Appendix B) vidare till RS01 och RS02. Enligt HP:s specifikationer måste de
trunkar som bär flera VLAN förses med en så kallad ”tagg” som läggs på i alla datapaket.

3.5.3 HP 3400
RS01 och RS02 är de switchar som sköter kommunikation mellan Core-nätverket och GDC
respektive TDC. Uppsättningar på de båda skiljer sig endast marginellt från varandra. I
trafikflödessynpunkt kan man se att två portar på varje enhet bildar en logisk koppling och
tillsammans en trunk till varandra. Detta är nödvändigt då STP kräver att Core-nätverket är uppsatt
som en full-mesh. Det finns också portar på båda dessa switchar som står utanför spanning-tree 
protokollet och som endast används 
för administrativa syften.

RS02 innefattar även en länk för
redundans till GDC-nätet som är 
färdig och klar att användas ifall 
RS01 koppling med GDC skulle gå 
ner. Vice versa så innefattar RS01 en 
färdig konfiguration till TDC i 
motsvarande syfte dock utan en
fysisk länk som fysiskt måste på 
plats vid ett fel på länken mellan 
RS02 och TDC [7] [8] [9].
 

3.6 Säkerhetsaspekter i Core-enheter
I Core-nätverket finns det flera säkerhetsaspekter som är viktiga att ta hänsyn till utöver 
driftsäkerheten. Även här utgår analysen endast på den uppsättning och den konfigurering som
Itera Networks har implementerat.

Åtkomst
Junipern använder SSH v.2 för åtkomst vilket får betraktas som väldigt säkert. Samtliga switchar
har även dem SSH implementationer och dessutom explicit avstängda möjligheter till Telnet-
sessioner för att bidra till en ännu bättre säkerhet. Switcharna är lösenordsskyddade på både
manager- och operatörsnivå men utan tidbegränsningar. Analys 7

NTP
NTP är det äldsta Internetprotokollet som fortfarande används och tjänar sitt syfte att synkronisera
tiden mellan olika servar och tjänster i ett nätverk med olika svarstider. I Juniper SSG-550 använder
man svenska tidservrar som standard och europeiska servrar som backup. Eftersom dessa är så pass
viktiga så analyserades båda med resultatet att bara svar gavs ifrån servrar från den europeiska
adress-poolen.

Illustration 3: Tillgänglighetsskiss över RS01 och RS02 anslutningar 
till respektive underleverantör



4 TeleCitys kommunikation med omvärlden
Itera Networks är multihoming-kund hos TeleCity. Detta innebär att man är uppkopplad mot flera
Tier-1 operatörer samtidigt vilket ger en bra tillgänglighet om någon operatör skulle få tekniska
problem. TeleCity fungerar därmed som en gemensam kopplingspunkt för flertalet operatörer och
står dessutom för relationerna sinsemellan. Ifall en ISP går ner så kommer trafiken att ta en annan
väg från och till Iteras Core-nätverk. Hur denna redundans är implementerad är okänt men en
gissning är att den styrs via BGP (Iteras adresser är konfigurerade för samtliga ISP:er) eller via ett
redundansprotokoll så som VRRP eller HSRP.

4.2 Administration Ingående Trafik
TeleCity utannonserar alla de AS-nummer samt IP-adresser som de servar. Itera Networks har
inget eget AS utan får förlita sig på att deras ingående trafik kommer fram baserat på deras IP-
adresser.1 Annonseringen av dessa adresser delegerar TeleCity vidare till sex stycken olika ISP:er i 
form av Telia IC, Level 3, Interoute, Deutsche Telekom, PCCW och Tiscali. Utöver det så peerar 
man även med flera stora Tier-1 operatorer i Europa. För att inte få in trafik som inte hör till någon 
av TC:s kunder så filtrerar man bort de privata adresser som inte innefattar någon av deras kunders 
adresser eller AS-nummer. Redundansen för den inkommande trafiken mellan TeleCity och Iteras 
Core-nätverk upprätthålls av redundans-protokollet HSRP.2 

4.3 Administration Utgående Trafik
Gällande den utgående trafiken går det bara att anta att TeleCity håller olika kostnader till de
olika operatörerna beroende på avsändare, trafikbelastning, hastighet och ekonomiska kostnader.
Utgående från att den trafik som kommer från Itera finns accepterat hos alla de ovannämnda
ISP:erna så kommer trafiken automatiskt att ta en annan väg ifall en berörd ISP går ned. I tidigare 
analys kan vi tydligt se hur trafiken lämnar TeleCity vidare till xe-10-0-0-502.sto-010-score-1-
re0.interoute.net tillhörande Interoute Communications Ltd.3 Det är även att antaga att man endast
vidarebefordrar trafik från behöriga AS och IP-adresser även om det i princip är omöjligt att trafik
som inte har källadress 
TeleCity skulle kunna 
förekomma [10].

1. Se Iteras IP-range från TeleCity i kapitel 3.4.3
2. För mer information om HSRP se kapitel 3.5.1
3. Se Analys 5

Illustration 4: TeleCitys BGP uppsättning med alla dess ISP:er



5 Resultat och slutsatser
Det lokala nätverkets indelning
Att använda sig av DHCP-agenter bidrar till en skalbar nätverkslösning då flertalet subnät i
efterhand kan adderas till nätverket utan att fler DHCP-servrar behöver implementeras och
konfigureras. Detta innebär att man kan kapa kostnader, tid och förhoppningsvis även alla de
adresskonflikter och andra bekymmer manuellt konfigurerade IP-adresser kan innebar till följd av
den mänskliga faktorn.

I detta projekt påvisades dock aldrig mer än ett enda DHCP-svar vilket tyder på att det kanske bara
finns en DHCP-server implementerad. Om inga andra ”backup”-lösningar finns implementerade
betyder det att det råder en ”single point of failure”-situation vilket aldrig är att föredra.
Det kom dock fram efter frågor till Itera Networks att det finns en till DHCP-server konfigurerad
och klar att användas. Denna server är inte i bruk men skall enligt Itera implementeras så snart som 
möjligt då Itera insett att alla deras interna IP-adresser samt deras kunders IP-adresser hänger på en 
alldeles för skör tråd.

När det gäller DNS finns det ingen egentlig anledning att tillåta AFXR utan helt enkelt bara ha en
överföring av zoner till de servrar som är i behov av denna information. I övrigt är det en bra 
lösning med lokala namnservrar på 10.22.249.0/24-nätet för snabbare hopslagning av adresser.

Lösningen för hur trafiken rör sig mellan de båda avdelningarna känns ganska unik men verkar
fungera bra. Anledningen ligger i att man inte vill belasta den internetanslutning man tillhandahåller 
för sina egna kunder. Hur vida kommunikationen fungerar mellan de två avdelningarna i vardagen 
och om det uppstår några komplikationer på grund av denna konfiguration av nätverket kan jag bara 
spekulerar i.

Skalbarheten är bra då det varken kommer uppstå problem oavsett om man lägger in fler klienter
eller servrar på något av de berörda subnäten. DHCP-relay modellen har stor bidragande orsak till
denna skalbarhet. Prestandan är till belåtenhet för både tekniksidan och administrationsidan, 3Gbit
länken till Core-nätverket har i denna analys visat sig vara tillräcklig. En liten parentes är
mailservern på domänen EZXSP som ofta påvisat lång responstid. Detta har inte behandlats vidare i
denna rapport då denna domän  inte tillhör någon av Itera Networks egna domäner. Tillgängligheten 
internt är till belåtenhet även om det inte verkar finnas någon direkt backup till den Stokab-länk 
som går mellan Itera och dess Core-nätverk. Underhållning och felsökning är helt beroende på 
vilken utrustning man använder sig av men dokumentation för underhåll finns ända att tillgå för 
samtliga av de behandlade instanserna.

Core nätverkets uppbyggnad och driftsäkerhet
Att använda sig av det Cisco proprietära protokollet HSRP i en Juniper miljö ger önskad
redundanseffekt. Authentiseringslösenordet skickas dock okrypterat i managementmeddelanden
och gör det möjligt för någon att lyssna av paketen och på så sätt få ut lösenordet.
Möjligheterna för någon att göra en sådan avlyssning i Iteras fall är dock minimal och därför är det
ingen säkerhetsrisk [11].

Utrustningen som berörs i rapporten och som används för datatrafiken är i skrivande stund
fortfarande väldigt modern och detta projekt har inte funnit någon anledning till att byta ut denna, 
tvärtom är den mycket passande för den typen av tjänster som Itera Networks levererar. 
Redundansen är tillräcklig i Core-nätverket och även om inte den fysiska länken mellan RS01 och 
TDC finns på plats så är åtgärdstiden försumbar då konfiguration för en sådan länk redan finns 
förberedd.



Konfigurationsfilerna antyder att säkerheten för inloggning och åtkomst av de Core-enheterna
rapporten behandlat är tillräcklig och som tidigare nämnt är den fysiska otillgängligheter hos 
TeleCity marknadsledande. SSH är det säkraste åtkomstprotkollet som finns tillgängligt idag och 
telnetprotokollet som är en erkänd säkerhetsrisk stöds inte i någon enhet. Tidsserverpoolen
se.pool.ntp.org innehåller 26 servrar och även om jag inte fick någon av dessa att svara på anrop så
har backupservern eu.pool.ntp.org 1057 stycken aktiva servrar i skrivande stund och är därfor
mycket redundant. Att de förstnämnda servrarna inte svarade på mina anrop kan även mycket väl ha 
berott på brandväggsinställningar.

Skalbarheten är bra i de aspekter som jag har tittat närmare på. Fler kunder, länkar samt Vlan kan
adderas till Core-nätverket utan komplikationer. Prestandan bygger mycket på att lastbalanseringen
fungerar som den ska. Utrustningen är tillräckligt modern för att inte innebära några hinder för
prestandan. Tillgängligheten håller som tidigare beskrivet hög klass och många backupmöjligheter
finns ifall någonting skulle gå sönder. Underhållningen sker av praktiska skäl oftast via fjärrstyrning
och via säkra protokoll. Det finns även möjligheter för autentiserad personal på Itera att åka till
TeleCity och fysisk fixa med utrustningen. Backup av konfigurationer och annan kritisk data sker 
per automatik flera gånger om dagen.

TeleCitys kommunikation med omvärlden
Eftersom det är svårt att veta exakt hur TeleCity har satt upp sitt multihoming-nät så är det svårt att
göra någon detaljerad analys. Det har dock gått att ställa frågor till TeleCity om hur uppsättningen
ser ut överlag och baserat på dessa svar så går det inte att göra några anmärkningar. I ett
trafikmässigt perspektiv så håller TeleCity sin SLA och det finns inget missnöje från Itera Networks
sida varken på upptid eller bandbredd. Ny mjukvara i form PRTG gör det möjligt för Itera att
kolla att TeleCity håller utlovad SLA.

Skalbarheten är egentligen inte någonting som berör Itera Networks själva då det är upp till
TeleCity att modifiera med flera/färre ISP:er, Tier-1 och klienter. Prestandan bygger mycket på att
TeleCitys konfigurering sköts på rätt sätt då kapaciteten finns. Tillgänglighet i de BGP-anslutningar
som finns är mycket tillgängliga med sex ISP:er. Även redundansprotokollet HSRP mellan TeleCity
och Iteras Core-nätverk bidrar till hög tillgänglighet. Utrustningen som används fungerar
tillfredsställande med Iteras Core-nätverk gällande de redundans och routingprotokoll som är
implementerade så det finns inga anmärkningar att göra där.
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7 Appendix A: Analysspecifikationer

7.1 Mjukvaror
Wireshark
Wireshark är en fri licensierad mjukvara vars användning främst riktar sig på att ”sniffa” paket i
nätverksmiljöer för att kunna analysera ett eller en serie av de nätverkspaket som utväxlas. Detta
projekt har använt sig av Wireshark 1.0.7 med grafiskt gränssnitt i både Windows och Linux miljö.

The Dude
The Dude scannar igenom ett befintligt nätverk med tillhörande subnät för att sedan grafiskt ge
användaren en bild av topologin. Har även funktionalitet som att åberopa problem i nätverket samt
visa trafikflöden i realtid.

Microsoft Visio
MS Visio är ett verktyg för att skapa diagram och ritningar och har i detta projekt används för att
kunna ge läsaren en bild av hur den lokala och globala nätverkstopolgin hänger ihop och
kommunicerar med varandra. Den version som har tillämpats är MS Visio 2007.

PRTG
PRTG Network Monitor är ett kraftfullt natverksovervaknings mjukvara . Den mäter trafiken och
säkerställer att nätverket och nätverkstrafiken lever upp till de ställda förväntningarna

Kommandoskal
I Windows användes Command.exe (cmd.exe) och under Linux användes Bourne again shell
(Bash). Båda dessa används i syfte att hämta nödvändig nätverksinformation för denna rapport.

7.2 Analysbeskrivningar
Analys 1

Plats: Itera Networks, Teknik/ Support

Verktyg: Windows Vista: MS DoS Prompt
Kommando: IPconfig /all
Output: IPv4 adress  . . . . . . : 10.111.111.62
Subnet Mask . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.111.111.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . .: 10.22.249.14
DNS Servers . . . . . . . . . . . . : 10.22.249.14

      10.22.249.13

Plats: Itera Networks, Administration

Verktyg: Windows Vista: MS DoS Prompt
Kommando: IPconfig /all
Output: IPv4 adress . . . . . . . : 10.11.30.130
Subnet Mask . . . . . . . . . . . . :  255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :  10.11.30.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . .:  10.22.249.14
DNS Servers . . . . . . . . . . . . :  10.22.249.14

       10.22.249.13
Analysbeskrivning:
Förfrågan om information om den lokala IP-adressen, subnätsmask, gateway samt aktuell DHCP och DNS-server.



Analys 2

Plats: Itera Networks, Teknik/Administration

Verktyg: Windows Vista: Wireshark 1.0.7
Kommando: Filter: Bootp
Output:

No. Time Source Dstination Protocol Info Src: Dst:
758 8.334848 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP DHCP Discover 00:23:5a:24:1e:35 ff:ff:ff:ff:ff:ff
759 8.336234 10.22.249.14 255.255.255.255 DHCP DHCP Offer 00:10:db:ff.20:00 ff:ff:ff:ff:ff:ff
760 8.337692 0.0.0.0 255.255.255.255 DHCP DHCP Request 00:23:5a:24:1e:35 ff:ff:ff:ff:ff:ff
761 8.340207 10.22.249.14 255.255.255.255 DHCP DHCP ACK 00:10:db:ff.20:00 ff:ff:ff:ff:ff:ff

Relay agent IP adress: 10.111.111.1 (10.111.111.1) Juniper Networks
Relay agent IP adress teknik: 10.11.30.1 (00:18:fec8:93:80 ) Hewlett Packard

Analysbeskrivning:
Trafikutväxling mellan en dator som precis har kopplats upp på det lokala nätverket och den använda DHCP-servern.
Detta för att se hela den handskakningsprocess som i detta fall äger rum mellan host, agent och server.

Plats: Itera Networks, Teknik/Administration

Verktyg: Mozilla Firfox 3.0.10
Kommando: http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt
Output: 00-10-DB (hex) Juniper Networks, Inc.

00-18-FE (hex) Hewlett Packard

Analysbeskrivning:
Webbtjänst för att koppla de första 24 bitarna i en MAC-adress till en specifik tillverkare.

Analys 3

Plats: Itera Networks, Teknik/ Support
Verktyg: Mozilla Firefox 3.0.10
Kommando: http://www.pweb.cz/en/dns-test/dom.php?dom=iteranetworks.se
Output: name IPv4 adress subnet ASN AXFR

Iteradns1.root-se.com11.80.168.235 11.80.168.0/24 39048 Yes
Iteradns2.root-se.com11.80.168.236 11.80.168.0/24 39048 No

Analysbeskrivning:
Webbtjänsten utför ett dns-test på domänen Iteranetworks.se och tar sedan fram allehanda information om 
namnservrarna. I informationen ovan går det att se att namnservern Iteradns1.root-se.com tillåter öppen zonoverforing 
(AFXR) vilket medför att det går att ställa frågor till densamma om de underdomäner som finns.



Analys 4

Plats Brännkyrkagatan 56, Stockholm

Verktyg: Mozilla Firefox 3.0.10
Kommando: http://www.digitalpoint.com/tools/zone-transfer/?domain=itera.se
Output:

;; SERVER:
11.80.168.xxx#53(Iteradns1.rootse.
com.) ;; WHEN: Wed Apr 29 03:53:40
2009 ;; Query time: 376 msec;; XFR size:
41

itera.se. 3600 IN MX
itera.se. 3600 IN MX
xxx..itera.se. 3600 IN MX
xxx.-db-001.itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
xxx.itera.se. 3600 IN A
xxx.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
www.itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN A
xxx..itera.se. 3600 IN CNAME
xxx..itera.se. 3600 IN CNAME
xxx..itera.se. 3600 IN CNAME
itera.se. 3600 IN NS
itera.se. 3600 IN SOA
itera.se. 3600 IN SOA
itera.se. 3600 IN NS
xxx.itera.se. 3600 IN CNAME
xxx..itera.se. 3600 IN CNAME
xxx..itera.se. 3600 IN CNAME
xxx..itera.se. 3600 IN CNAME
xxx..itera.se. 3600 IN CNAME
xxx..itera.se. 3600 IN CNAME
xxx..itera.se. 3600 IN CNAME
xxx.itera.se. 3600 IN CNAME
xxx..itera.se. 3600 IN CNAME
xxx.itera.se. 3600 IN CNAME
xxx..secure.itera.se. 3600 IN CNAME



Plats Brännkyrkagatan 56, Stockholm

Verktyg: Linux Ubuntu 8.0 Terminal
Kommando: eddy@eddy-laptop:~$ dig iteranetworks.se @Iteradns1.root-se.com -t AXFR
Output:

iteranetworks.se. 3600 IN SOA thdns01. hostmaster.root-se.com.
20090424 03 900 600 86400 3600

iteranetworks.se. 3600 IN NS Iteradns1.root-se.com.
iteranetworks.se. 3600 IN NS Iteradns2.root-se.com.
iteranetworks.se. 3600 IN MX 10 deframx02.softcom.dk.
iteranetworks.se. 3600 IN MX 10 dkcphmx26.softcom.dk.
xxx.iteranetworks.se. 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se. 3600 IN A 11.80.168.xx
xxxx.iteranetworks.se. 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se. 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se. 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se. 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se. 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se. 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se. 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se. 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.99.3.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN CNAME xxx.se.
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN CNAME xxx..net
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN CNAME xxx..se.
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN CNAME xxx.net.
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.80.168.xx
xxx.iteranetworks.se 3600 IN A 11.70.4.xx
www.iteranetworks.se. 3600 IN CNAME xx.se.
iteranetworks.se. 3600 IN SOA xx.com.

2 009042403 900 600 86400 3600
;; Query time: 167 msec
;; SERVER: 11.80.168.xx#53(11.80.168.xx)
;; WHEN: Mon May 4 15:34:56 2009
;; XFR size: 42 records (messages 42, bytes 2615)

Analysbeskrivning:
Webbtjänsten i det första exemplet ställer en fråga mot den DNS-server som håller i zonerna för itera.se. Om
namnservern som i detta fall är Iteradns1.root-se.com tillåter öppen zonöverföring får man direkt reda på de domäner
som finns delegerade under itera.se.

Med Unix/Linux kommandot 'DIG' (Domain information groper) gjordes även en förfrågan om zonerna mot domänen
iteranetworks.se. Denna överföring misslyckades då servern inte tillåter öppen zonöverföring. Information om de 
”records” som ligger under iteranetworks.se ligger dock även på den öppna zonöverföringsservern Iteradns1 vilket 
innebär att den är möjlig att få ut om man själv specificerar en fråga om detta domännamn till servern Iteradns1.



Analys 5

Plats: Itera Networks, Teknik / Support

Verktyg: Windows Vista: MS DoS Prompt
Kommando: Tracert www.kth.se
Output: 1 1 ms <1 ms <1 ms 10.111.111.1

2 21 ms 25 ms 51 ms 225.179.241.83.in-addr.dgcsystems.net [83.241.179.225]
3 1 ms 1 ms 1 ms sth-tcy-edge01-ge-2-2.neq.dgcsystems.net [83.241.252.14]
4 1 ms 1 ms 1 ms netnod-ix-ge-a-sth-4470.sunet.se [195.245.240.19]
5 1 ms 1 ms 1 ms a1sth-kth.sunet.se [193.11.0.194]
6 39 ms 2 ms 3 ms cn6-a1g-p2p.gw.kth.se [130.237.0.2]
7 2 ms 1 ms 2 ms lvs-vip-6.sys.kth.se [130.237.32.143]

Verktyg: Windows Vista: MS DoS Prompt
Kommando: Tracert www.mit.org
Output: 1 1 ms <1 ms <1 ms 10.111.111.1

2 1 ms 1 ms 1 ms 225.179.241.83.in-addr.dgcsystems.net [83.241.179.225]
3 2 ms 1 ms 1 ms sth-tcy-edge01-ge-2-2.neq.dgcsystems.net [83.241.252.14]
4 4 ms 1 ms 1 ms if-4-0-0.core1.stk-stockholm.as6453.net [195.219.131.13]
5 30 ms 30 ms 30 ms if-5-0-0.core2.fr1-frankfurt.as6453.net [80.231.65.9]
6 31 ms 35 ms 35 ms vlan14.icore1.fr1-frankfurt.as6453.net [80.231.64.1]
7 31 ms 31 ms 31 ms ge-6-14.car1.frankfurt1.level3.net [4.68.111.145]
8 31 ms 34 ms 35 ms vlan69.csw1.frankfurt1.level3.net [4.68.23.62]
9 31 ms 31 ms 31 ms ae-62-62.ebr2.frankfurt1.level3.net [4.69.140.17]
10 122 ms 127 ms 130 ms ae-43-43.ebr2.washington1.level3.net [4.69.137.58]
11 133 ms 125 ms 125 ms ae-92-92.csw4.washington1.level3.net [4.69.134.158]
12 127 ms 125 ms 126 ms ae-94-94.ebr4.washington1.level3.net [4.69.134.189]
13 120 ms 120 ms 120 ms ae-3-3.ebr1.newyork1.level3.net [4.69.132.94]
14 * 125 ms * ae-1-8.bar2.boston1.level3.net [4.69.140.97]
15 124 ms 125 ms 125 ms ae-0-11.bar1.boston1.level3.net [4.69.140.89]
16 125 ms 125 ms 125 ms ae-7-7.car1.boston1.level3.net [4.69.132.241]
17 * * * Request timed out.
18 115 ms 115 ms 115 ms w92-rtr-1-backbone-2.mit.edu [18.168.1.25]
19 116 ms 116 ms 116 ms web.mit.edu [18.7.22.69]

Plats: Itera Networks, Administration

Verktyg: Windows Vista: MS DoS Prompt
Kommando: Tracert www.kth.se
Output:1 1 ms 1 ms <1 ms 10.11.30.1

2 1 ms 1 ms <1 ms 10.12.1.41
3 1 ms 1 ms 1 ms 11.80.180.52
4 1 ms 1 ms 1 ms xe-10-0-0-502.sto-010-score-1-re0.interoute.net [89.202.206.177]
5 * * * Request timed out.
6 2 ms 2 ms 2 ms a1sth-kth.sunet.se [193.11.0.198]
7 2 ms 2 ms 2 ms cn6-a1g-p2p.gw.kth.se [130.237.0.2]
8 2 ms 2 ms 2 ms lvs-vip-6.sys.kth.se [130.237.32.143]

Verktyg: Windows Vista: MS DoS Prompt
Kommando: Tracert www.mit.org
Output: 1 4 ms 1 ms 1 ms 10.11.30.1

2 1 ms <1 ms <1 ms 10.12.1.41
3 1 ms 2 ms 1 ms 11.80.180.52
4 1 ms 1 ms 1 ms ge-7-0-1.bar1.stockholm1.level3.net [213.242.69.29]
5 28 ms 28 ms 27 ms ae-5-5.ebr1.dusseldorf1.level3.net [4.69.140.19]
6 31 ms 31 ms 33 ms ae-2-2.ebr2.frankfurt1.level3.net [4.69.132.138
7 122 ms 122 ms 122 ms ae-44-44.ebr2.washington1.level3.net [4.69.137.2]
8 135 ms 125 ms 125 ms ae-92-92.csw4.washington1.level3.net [4.69.134.58]
9 122 ms 123 ms 125 ms ae-94-94.ebr4.washington1.level3.net [4.69.134.89]
10 126 ms 126 ms 126 ms ae-3-3.ebr1.newyork1.level3.net [4.69.132.94]
11 * * 138 ms ae-1-8.bar2.boston1.level3.net [4.69.140.97]
12 132 ms 132 ms 132 ms ae-0-11.bar1.boston1.level3.net [4.69.140.89]
13 133 ms 133 ms 133 ms ae-7-7.car1.boston1.level3.net [4.69.132.241]
14 *  *  * Request timed out.
15 124 ms 123 ms 123 ms w92-rtr-1-backbone.mit.edu [18.168.0.25]
16 1 24 ms 123 ms 123 ms  web.mit.edu [18.7.22.69]

Analysbeskrivning:
Verktyg för att spara trafikens väg från en utgångspunkt till en destination. Informationen ger indikationer på hur
trafiken ”routas” och vilken fördröjning som föreligger mellan varje hopp. Routerns IP-nummer och namn kan också
indikera var densamma är lokaliserad.



Analys 6

Plats: Itera Networks, Teknik / Support

Verktyg: Mozilla Firefox 3.0.10
Kommando: http://network-tools.com/default.asp?prog=express&host=11.80.180.50
Output:

inetnum: netname: descr: country:
11.80.180.48 – 11.80.180.63 TeleCityGroup-Iteranetworks TeleCityGroup customer subnet SE

Analysbeskrivning:
Webbtjänst som tillhandahåller information om vem som äger ett visst IP-spann och vem/vilka som nyttjar densamma.

Analys 7

Plats: Itera Networks

Output: Sekretessbelagda konfigurationsfiler för de Core-enheter som har berörts i denna rapport.

Analysbeskrivning:
Konfigurations filer för samtliga berörda enheter i Core-nätverket har analyserats.



8 Appendix B: Nätverksskisser och Topologier

8.1 Itera Networks Nätverk Globalt



8.2 Itera Networks Nätverk Lokalt



8.1 Itera Networks DNS-Map

A record
Används för att lagra en IPv4-adress som är förknippade med ett domännamn [RFC 1035]

NS record
Auktoritativ namnserver. Anger ett datornamn som måste ha ett A-kopplad till sig. Här skall DNS-
information hittas om de domännamn som är kopplade till detta NS-record. [RFC 1035]

MX record
Inkommande mail till Itera domänen går via två mailservrar som driftas av det danska företaget
Softcom dessa servrar ligger under helt olika AS och subdomäner och är dessutom placerade i två
olika länder. För utgående mail finns det ett CNAME kopplat till domänen ezxsp.net. [RFC 1035]

Cname record
Ett namn för ett DNS-alias. Ett domännamn med ett sådant alias kan inte innehålla några andra
record-typer.[RFC 1035]
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