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Sammanfattning 
 

Xylem Water Solutions AB är en stor del av Xylem Inc. som har totalt ca 12000 anställda i hela 

världen, Xylem Water Solutions AB huvudkontor i Sundbyberg har ca 400 anställda och ca 50 servrar 

i en serverhall. Målet med examensarbetet är att som projektledare utföra en förstudie, planera samt 

genomföra ett switchbyte i en blandad klient och servermiljö med flera huvudmål: Att minska befintlig 

offertkostnad, minska det dagliga underhållet, se till att de nätverkskopplingar som används verkligen 

används, säkra upp redundans för både server- och klientnätverkskopplingarna, se till att dagens och 

framtidens krav för klientsidan samt serverhallen uppfylls på huvudkontoret för Xylem Water 

Solutions AB i Sundbyberg.  

Under projektets gång formades en plan och den följdes sedan till att byta från Nortelprodukter till ett 

nytt, stabilt nätverk uppbyggt av Ciscoprodukter, Nexus 5548P och 2248 för core/serveraccess-

switchar och Catalyst C2960S-switchar för klientaccess. 

 
Nyckelord: Cisco, Java, Visio, projektledning, dokumentation, switchar, servrar, klienter 

Abstract 
 

Xylem Water Solutions is a large part of Xylem Inc. which has approximately 12000 employees 

globally; Xylem Water Solutions headquarters in Sundbyberg, Sweden has around 400 employees and 

approximately 50 servers in a small server room. The goal of this thesis work is to; as a project 

manager do a pilot study, plan and execute a switch replacement in a mixed client and server 

environment with many goals: To reduce the existing planned network solution cost, to reduce daily 

maintenance, verify the number of outlets actually used, to make sure that redundancy is applied to all 

server and client network connections, to make sure to adhere to the demands today as well as in the 

future for the client and server network connection needs at the headquarters of Xylem Water 

Solutions in Sundbyberg, Sweden. 

During the project, a plan was made and ultimately followed (with some exceptions due to lack of 

time and resources) to change from Nortel products to a new and stable network comprised of Cisco 

products; Nexus 5548P and 2248 as core/server access switches and Catalyst C2960S as client access 

switches. 
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Förord 
 

Denna rapport är skriven som en del av mitt examensarbete "Byte av switchar, planering och 

genomförande", beställt av och genomfört hos Xylem Water Solutions AB.  

 Jag vill givetvis tacka alla mina huvudsakliga projektmedlemmar, Milind Mane, Robert Johansson, 

Michael Avramidis, Henrik Isacsson och projektbeställaren Anders Ingelström. Trots att det fanns 

tidpunkter av jobbiga förseningar och därefter stor tidspress för att hinna få allt på plats då klartecken 

fåtts vid både beställningar och vid den hastigt tidsbestämda implementeringen, flöt projektet över min 

förväntan. Min egen insats i projektet var som projektledare och programmerare. Som projektledare 

hade jag det övergripande ansvaret att projektmedlemmarna gjorde det som behövdes under projektets 

gång samt att se till att allt fungerade tillsammans. Jag tog fram planering varje vecka för vad som 

skulle göras, tog fram ett förslag med produktlösningen som sedan valdes och såg till att den 

fungerade som förväntat. I denna rapport tar jag upp min förberedelse, metodval, genomförandet samt 

uppföljning. I och med ett antal förseningar i projektet, kan jag därmed konstatera att detta projekt 

hade varit tidsmässigt och som student omöjligt att genomföra som ett examensarbete om inte för 

tillsvidareanställningen hos Xylem Water Solutions AB som PC-tekniker.  

 

Från KTH vill jag tacka (i förskott) opponenten Fredrik Fahlman och min examinator Anders Sjögren 

för sin assistans under mitt arbete.  
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1 Introduktion 
 

Introduktionen ger en inblick i hur projektet har utförts, syfte, omfattningar och översikt av delarna i 

rapporten. Projektrapporten riktar sig till de med grundläggande kunskaper om nätverksteknik och 

förkortningar samt tekniker förklaras därmed inte alltid. 

1.1 Inledning 

 

Examensarbetet beskrivet i denna rapport är utfört av Mikael Tidemar för Kungliga Tekniska 

Högskolan i Kista inom programmet Högskoleingenjör Datateknik 180 hp (högskolepoäng). 

Examensarbetet omfattar 15 hp. Utbildningen gav många av de tekniker som använts för att leda och 

hantera projektet som beskrivs i denna rapport. Från programmering i Java, konfiguration av 

Ciscoprodukter, till projektledning. Utöver arbetet på Xylem Water Solutions AB
1
 omfattade det också 

projektledning på en annan avdelning där byte av switchar på huvudkontoret i Sundbyberg, utöver de 

ordinarie arbetsuppgifterna som PC-tekniker. På så vis föddes detta examensarbete för KTH. Eftersom 

ganska få har gjort så kallade dokumenterande, projektledande examensarbeten tidigare utfördes 

examensarbetet med få avgränsningar, en del av dessa blev tydligare än andra, tidsåtgången. Det blev 

ibland en fråga om stort tålamod då projektet led av väldigt många och långa förseningar. 

 Rapporten delas upp i flera delar, problembeskrivning och förstudie, produktval och utvärdering, 

databasdesign med programmering, dokumentation för konfiguration, genomförande samt slutsatser. 

 Denna rapport på svenska är endast för Kungliga Tekniska Högskolan i Kista, vissa delar av 

projektdokumentationen finns endast inkluderad i den dokumentation som har överlämnats till Xylem 

Water Solutions under projektets gång, de delarna har utelämnats från denna rapport av sekretesskäl 

som skrivits under vid anställningen (Xylems informationssäkerhetsregler om utförande av 

information från företaget), även de fullständiga offertdetaljerna kommer att utelämnas från rapporten. 

1.2 Bakgrund 

 

Xylem Water Solutions huvudkontor i Sundbyberg ska byta ut befintliga Nortel-switchar mot nyare 

switchar från Cisco, detta inkluderar byte av såväl core
2
-, server- samt access

3
-switcharna där core-

switcharna har fiberkopplingar till access-switcharna placerade på de olika våningsplanen i huset. 

 Dagens nätverk på kontoret i Sundbyberg har två core-switchar varav en i drift och ett stort antal 

access-switchar som har enkla icke-redundanta fiberkopplingar till den enda core-switchen som är i 

drift. Switcharna saknar idag ett fungerande supportavtal och möjligheten att få dem reparerade vid 

eventuella driftstörningar är oerhört begränsad för att inte säga obefintlig. Ett återkommande problem 

är när det som kallas SFP
4
 går sönder för då faller nätverksuppkopplingen för en sida av ett 

våningsplan i huset, vilket i värsta fall kan påverka upp till 90 personers arbete. 

 På nätverksavdelningen saknas ofta resurser eftersom de hanterar ett globalt nätverk av routers och 

switchar, servrarna i serverhallen hanteras av en annan avdelning, klienterna av ytterligare en 

avdelning och samordning samt dokumentation saknas till stor del, därmed var det utmärkt att kunna 

få hjälp med planering och genomförande i och med denna examensuppgift. 

_________________________________________________________________________________ 
1
 Se http://www.xylemwatersolutions.com - för mer information om Xylem Water Solutions 

2
 Core-switch Det som hädanefter kallas core-switch är en eller flera nätverksswitchar som bildar 

kärnan i nätverket, all lokal nätverkskommunikation går igenom denna kärna i nätverket. 
3
 Server/Access-switch Det som hädanefter kallas server- eller access-switch är en nätverksswitch 

som hanterar kontakten mellan servrar resp. klientdatorer i huset, den så kallade "accessen" till 

nätverket. 
4
 SFP (Small form-factor pluggable transceiver) [1] 

SFP är en liten konverterare till och från optiska fibersignaler till vanliga elektriska signaler. Switchar 

med SFP-uttag kan hantera samtliga typer av fiberkablar genom att välja motsvarande SFP-typ.  
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1.3 Syfte
 

 

Uppdraget för studenten går ut på att utreda krav och behov, utarbeta ett nytt förslag för switchar 

enligt dessa. 

 Befintliga switchars nätverksutnyttjning behöver ses över, att utreda och implementera ett sätt att 

dokumentera och även i framtiden hålla ordning på fasta ip-nummer samt vilket uttag är kopplat till 

vilken switch respektive port, studenten tar själv fram ett lämpligt sätt för detta.  

 Befintliga switcharnas konfiguration ska gås igenom och motsvarande konfigurationer för Cisco-

switcharna ska tas fram och simuleras (om möjligt), VLAN
1
en som kommer att implementeras efter 

bytet ska färdigställas i dokumentationen.   

 För att bytet ska gå så smidigt som möjligt har studenten även som uppgift att tillsammans med 

övriga projektmedlemmar utarbeta bästa möjliga planering för hur bytet ska gå till. En 

projektplanering med ungefärlig tidsplan för projektmedlemmarna ska ingå i planeringen. 

 Planeringen måste medföra att genomförandet blir så smärtfritt som möjligt. 

1.4 Mål, delmål och avgränsningar 

1.4.1 Mål 

 

Att ta fram ett redundant switchnät tillsammans med den förutbestämda produkttillverkaren Cisco 

(genom återförsäljaren TDC Networks) med minimalt underhåll och minimala löpande kostnader, med 

höga krav för eventuella framtida utökningar av såväl klienter som servrar. Att underlätta arbetet för 

att ta reda på vilket nätverksuttag på klientsidan hör till vilken port i switcharna, ta fram fasta ip-

nummer till datorer, servrar och övriga enheter så som skrivare. 

 Att planera för bytet på ett sådant sätt så att utan störande av verksamheten kan genomföra bytet (så 

smärtfritt som möjligt), datahallens befintliga serverstruktur och funktion får inte ändras eller påverkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
1
 VLAN (Virtual Local Area Network) [2] 

VLAN används för att kopplas mot IP-nätverk eller också kallat subnät, medan VLAN kan kopplas 

mot multipla subnät är det vanligaste att rent administrativt göra det enkelt för sig och hantera endast 

ett subnät per VLAN, VLAN 1 kan till exempel peka ut ett subnät 10.1.1.0/24 och VLAN 2 

10.1.2.0/24 osv. Varje subnät med 24 bitar får plats med 254 enheter eller datorer. I Xylems nätverk 

hanteras endast ett subnät per VLAN. 
2
 Subnät (Förkortning av Subnätverk) [3] 

Subnät innebär en uppdelning av ett nätverk i flera delar, beroende på hur många datorer/enheter 

behöver dela på information med varandra utan routing (för att dela med andra subnät krävs routing, 

bestämda vägar att gå mellan de olika fysiska eller virtuella nätverksdelarna). 
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1.4.2 Delmål 

 
Delmålen i projektet är som följer: 

 Förstudie med informationsinsamling 

o Nuvarande nätverkskontroll med uttagsgenomgång 

o Kravspecifikationskontroll 

 Förslagsskapande i samarbete med Cisco 

 Förberedande förändringar 

o Uttagsdatabasskapande och grafisk användargränssnittsprogrammering 

o IP-databasskapande och grafisk användargränssnittsprogrammering 

o Nuvarande konfigurationsgenomgång med VLAN-kontroll servrar 

 Bytesplan inkl ungefärligt beräknade arbetstimmar per projektmedlem 

 Implementering av access- och core-switcharna parallellt med nuvarande nätverk 

 Testning av konfiguration 

 Utprovning av det nya switchnätet (inkl kapacitetstestning) 

 Flytt av klienter och servrar till nya nätet 

 Uppföljning och ev. felsökning 

 Rapportskrivning 

1.4.3 Avgränsning 

 
Några avgränsningar är svåra att fastställa på förhand och kommer därmed att fastställas under 

projektets gång, beroende på hur mycket tid som finns att tillgå för de olika delarna i projektet 

kommer avgränsningarna fastställas successivt under projektets gång. Programmeringssidan kommer 

med all sannolikhet att begränsas ganska snävt till huvuduppgifterna, databashanteringen för fasta IP-

nummer och uttagshanteringen.  

 Cisco är leverantören Xylem Water Solutions har bestämt på förhand som en global leverantör av 

nätverksprodukter (genom återförsäljare, i Sverige är Xylems återförsäljare TDC), därmed 

begränsades valet av nätverksprodukter rejält och även möjligheten att påverka prissättningen, ett avtal 

med rabatter på produkterna var redan färdigt. 

2 Förstudie 

2.1 Introduktion 

 

Att skapa ett nytt nätverk för att ersätta ett befintligt kräver noggrann planering och tydliga delmål. 

Det vanliga sättet att skapa nätverk som fungerar är att välja produkter från en och samma tillverkare 

som välkänt fungerar bra tillsammans, väl beprövade produkter och välkända funktioner. Lösningarna 

måste skräddarsys för varje nätverksstruktur men grunden är densamma, det vanligaste är att i de flesta 

fallen skilja på de switchar som hanterar klientdatorer och de som hanterar servrar. Nätverkstekniken 

vid hantering av olika subnät (VLAN) kräver att utrustning centralt hanterar det som kallas layer 3
1
. 

Den centrala delen av nätverket (core-switcharna) hanterar skyfflandet mellan de olika subnäten eller 

nätverksdelarna på de olika våningsplanen och utan fungerande layer 3-hantering slutar nätverkets 

olika delar kommunicera med varandra. Har företaget ett mycket litet nätverk räcker det med en router 

som har en inbyggd brandvägg med access mot internet, detta är fallet för de flesta hemnätverken de 

flesta har hemmavid, med eller utan trådlös funktion. 

_________________________________________________________________________________ 
1
 Layer 3 (lager 3) [4] 

Layer 3 är nätverkslagret enligt OSI-modellen (räknas nerifrån) där det fysiska lagret är nummer 1 och 

datalänkslagret är nummer 2. Layer 3 hanterar information om bland annat IP-adresser och därmed 

även VLAN, ett VLAN kan kopplas ihop med ett eller flera subnät, layer-3-hanteringen gör att de 

olika subnäten kan kommunicera med varandra. 
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Tabell 2.1: De olika lagren i OSI-modellen [5] 

OSI-modellen 

Applikation 

Presentation 

Session 

Transport 

Nätverk 

Datalänk 

Fysiska 
 

 

För större nätverk som Xylem krävs betydligt mer av varje del av nätverket för att inte saker och ting 

ska överbelastas. Separata brandväggar och routers/switchar där separationen är en del i att få ett 

fungerande nätverk internt även om brandväggen eller internet-anslutningen slutar att fungera.  

Vissa serverswitchar hanterar enbart layer 2 för att en layer 3-routing sker i en separat utrustning för 

ändamålet, oftast i core-switchar, layer 3-routing är mer krävande av switcharna och då servrar sällan 

behöver ha kopplingar mellan varandra saknas det helt enkelt för att det går snabbare.  

2.2 Lösningar 

 

I ett projekt som detta, där ny mark måste oundvikligen tas, då det gäller ett specifikt nätverk som ska 

bytas, gäller det att lita på projektmedlemmarnas kunskaper om nätverket och se till att de är mycket 

medverkande i beslutsprocessen om hur det nya nätverket utformas. Att nyttja yttre resurser som i 

Xylems fall, tekniskt säljstöd från Cisco och tekniker från återförsäljaren TDC, Danmarks 

motsvarighet till Telia, är mycket viktigt för att säkerställa att det nya nätverket kan hantera det som 

krävs. Återförsäljaren TDC hade anlitats tidigare för översyn av fiberkopplingarna i huset och 

projektmedlemmarna visste att det gick att lita på deras kunskap om Xylems nät. Både Ciscos tekniska 

säljstöd och TDCs tekniker vet vad som har gjorts förut och om detsamma kommer att fungera för det 

nätverk som byggs upp i projektet. 

 Tidigare lösningar för nätverk av något mindre storlek med Cisco som leverantör har inneburit rena 

Catalyst-lösningar, där har en Catalyst 3750 använts som core-switch (den klarar med fördel layer 3-

hantering i medelstora miljöer) med Catalyst 2960S för övriga delarna av nätverket, server- och 

klientaccess, dessa fungerar bra för mindre kontorsmiljö där serverhall saknas eller där servrar har en 

liten betydelse för nätverksstrukturen. Med tanke på serverhallen i Xylems fall var det svårt att tänka 

sig en sådan lösning, även om den hade kunnat räcka för närvarande hade den inte räckt för att skapa 

en framtidssäkrad servermiljö med 10Gpbs-krav. Tidigare lösningar för stora nätverk av en storlek 

över Xylems befintliga nätverk var också av en ren Catalyst-lösning men då med Catalyst 6500-serien 

som core-switch. Catalyst 6506 t ex är en lösning med stora mått och många moduler, 12 så kallade 

rack-enheter hög och många kilon tunga, dessutom med en strömförbrukning därefter. Även denna 

lösning som hade föreslagits innan detta examensarbete, var det inte idealt för det nätverk Xylem 

behövde. Den var visserligen framtagen enligt kraven på välbeprövad teknik och layer 3-hanteringen 

men var överdimensionerad för behovet på många sätt. 

 Under projektets början gick tankarna kring att det borde gå att virtuellt bygga upp och konfigurera 

nätet på förhand för att se om det fungerar för Xylems behov, efter åtskilliga timmars sökning visade 

det sig vara omöjligt, varken Cisco eller någon annan mjukvarutillverkare hade ett sådant program där 

det var möjligt. I princip i alla Ciscos programvaror finns hantering av befintliga nätverk men inte 

simulering av något virtuellt. 
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3 Metod 

3.1 Introduktion 

 

Valet av metod fick anpassas till situationen. 

Projektkraven var att: 

 Inte påverka det befintliga nätverket  

 Inte påverka driften av servrarna 

 

Bland annat var projektmedlemmarna tvungna att se till: 

 Att redundans blir implementerad i både server- och klientdelen av nätverket 

 Säkrad stabilitet 

 Det finns tillräckligt med uttag för framtida behov 

 Ta fram ett sätt att hålla koll på uttagen som nyttjas och de fasta ip-nummer som används 

3.2 Bytesmetodik 

 

En kravspecifikation var en viktig grund för valet av produkter för det nya nätverket, dels ur 

serverhallens synpunkt och även från klientsidan. En komplett dokumentation av 

nätverksuttagsanvändningen i huset behövdes till grund för hur många switchar som skulle köpas in 

till klientsidan. Ett sätt att hålla koll på att uttagen och så att IP-nummerkonflikter kan undvikas, som 

behövdes för att förenkla det dagliga underhållsarbetet, och för att få detta beslutades att databaser var 

det bästa sättet, i och med att någon koll på uttagen saknades helt och en dåligt underhållen IP-

nummerlista fanns i ett Excel-dokument. Valet föll på Java (på grund av erfarenhet, dels för 

plattformsöverskridande kompatibilitet) för det grafiska gränssnittet och XML för databasen, XML är 

universellt brukbart för alla typer av databaser och där fanns stor kompentens. Erfarenheten för att 

använda Java för XML-hantering fanns inte och denna kompentens uppnåddes. 

 Bytesmetoden var uppe till diskussion vid ett antal tillfällen, från att byta hela nätverket under en 

helg utan förberedelser, till att bygga upp det nya nätverket komplett parallellt med det gamla 

nätverket fortfarande i drift för att sedan bara flytta kablar. Ett alternativ som diskuterades var att flytta 

klientdatorerna till det nya switchnätet innan servrarna och koppla en fiberlänk mellan det nya och det 

befintliga nätverket. Riskerna med att ha endast en fiberkabel för kopplingen till samtliga servrarna 

och de övriga delarna av nätverket gjorde att det beslutades att vänta och därmed flytta klientdatorerna 

samma helg som serverswitcharna. På grund av brist av utrymme i serverhallen samt det faktum att 

kablarna var ganska precist anpassade i längd, kunde inte hela nätet byggas upp parallellt med det 

befintliga. Projektmedlemmarna nöjde sig med att koppla upp de övriga delarna samt samtliga access-

switchar då core-switcharna redan var igång och konfigurerades en tid innan själva bytet tog plats, 

men utan några inkopplade klientdatorer. 

 VLAN-strukturen var också uppe till diskussion, projektmedlemmarna ville vid byte av switchnätet 

flytta till helt nya VLAN för att skapa en bättre IP-nummerstruktur, i det gamla nätet användes de 

första IP-numren (x.x.x.1 och x.x.x.2) för varje subnät av skrivare och x.x.x.254 (det sista) av default 

gateway för kontakten med core-switchen. En bättre numreringsstandard önskades, likt den som de 

flesta andra delar av Xylem och andra företag använder, t ex är default gateway vanligtvis x.x.x.1 för 

varje subnät/VLAN. Under ett av mötena i planeringsfasen fick omstruktureringen av VLANen 

strykas helt och hållet för ett par mycket viktiga anledningar: Skrivarna fick absolut inte flyttas (IP-

numren är låsta i gamla system och ingen vill gå in och ändra i dem) samt brandväggsregler som är 

skapade för ett stort antal datorer som har fasta ip-nummer skulle sluta fungera helt efter bytet om 

strukturen förändrades. Den enda VLAN-förändringen som fick göras var att lägga till ett nytt VLAN 

för de nya switcharnas management-nät.  

 För att byta switcharna utan att påverka det befintliga server- och klient-nätverket var man tvungen 

att se över det befintliga nätverkets konfiguration för att se till att de nya access- och core-switcharna 

konfigurerades likadant så att projektmedlemmarna kunde enkelt flytta kablar när flytten genomfördes 

från det gamla nätverket till det nya. Tillgång ordnades till konfigurationsverktygen för det befintliga 
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nätverket så att dokumentationen kunde genomföras till punkt och pricka. Det beslutades att en 

komplett genomgång av serverhallens kablage (visuellt i serverhallen och konfigurationsmässigt för 

varje uttag) krävdes. 

3.3 Programvaror som användes 

 

Flera programvaror användes under dokumentationen av den befintliga nätverksmiljön, Microsoft 

Visio för enkla ritningar för att ge en överblick av utgångsläget, TDC skickade Visio-skapade ritningar 

vid offertfrågan med exempeldesignen på det nya nätverket som valdes, Visio tillhandahölls av Xylem 

Water Solutions. [6]  

Microsoft Excel användes i stor utsträckning för att skapa tydliga listor på utgångskonfigurationen för 

att kunna få till en likadan konfiguration på de nya switcharna.  

För programmeringen valdes Oracles programvara Netbeans för att programmera Java på ett 

effektivt sätt i en välkänd programmeringsmiljö, java hanterar med lätthet flertalet databaser. De 

grafiska användargränssnitten i programmen som skrivits är inte hundraprocentigt utformade på grund 

av projektets tidsbegränsning. [7] 

IP-nummerprogrammet är utbyggt till hela Xylems nätverk, så länge någon vill lägga ner tid på det. 

Det går att lägga till samtliga subnät som börjar med 10., samtliga subnät som finns med måste dock 

vara fördefinierade med namn, kontors- samt ansvariginformation. 

Databasvalet blev XML som är det mest universella och enkelt hanterade av databasspråken för 

närvarande.  

UML-diagrammen som visar strukturen för databaserna är skapade i StarUML som är en trevlig 

och enkel UML-hanteringsprogramvara skapad i OpenSource.[8][9] 

En trevlig bonus med XML-databasen i den designen projektet krävde är att det går att öppna den i 

Excel och få en lång lista på uttagen alternativt fasta IP-numren som finns med i databasen. Notera att 

de XML-databaser som lagts till som bilagor i denna rapport är exempel, inte de riktiga databaserna 

(enligt Xylems sekretessregler). 

4 Genomförande 

4.1 Introduktion 

 

Genomförandet utfördes i flera steg: 

 Informationsinsamling 

o Kontroll av existerande nätverksstruktur 

o Kravspecifikation klientsidan 

o Kravspecifikation serversidan 

o Produktinformation core/server-switchar, nuvarande och framtida 

o Produktinformation access-switchar, nuvarande och framtida 

 Möte med Cisco 

 Förberedelser 

o Uttagsanvändningskontroll 

o Uttagsdatabasskapande med programmering av grafiskt gränssnitt 

o IP-databasskapande med programmering av grafiskt gränssnitt 

o Nuvarande konfigurationsgenomgång med VLAN-kontroll servrar 

o Nya VLAN-strukturen och switchbenämningen 

o Montering av access- och core-switcharna parallellt med nuvarande nätverk 

o Konfigurering med vPC-konfigurering 

o Utprovning av det nya switchnätet (inkl kapacitetstestning) 

o Ungefärligt beräknade arbetstimmar per projektmedlem 

 Flytt av klienter och servrar till nya nätet (implementering) 

 Uppföljning och felsökning 
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4.2 Informationsinsamling 

 

Informationsinsamlingen är uppdelad i flera delar, kontroll av existerande nätverksstruktur och 

konfiguration, kravspecifikation för klientsidan, kravspecifikation för serversidan, insamling av 

produktinformation Cisco. 

Offerten som hade tagits fram innan detta examensarbete startade innehöll två st. stora (12 rack-

enheter höga), dyra och strömhungriga core-switchar av typen Cisco Catalyst 6506. Visserligen var de 

givetvis väldigt kompetenta och välbeprövade switchar men Xylems behov är inte så stora för att 

motivera en sådan kostsam investering.  

  Produkter som bättre passade kravspecifikationerna från klient- och serversidan togs fram. 

Kontoret använde i princip uteslutande "static routes"
1
 med VLAN för varje våningsplan, en 

grundläggande layer 3-routing behövdes därmed, men inget utöver det ordinära.  

Se Appendix A för en produktjämförelse som skapades för att visa huvudfunktionerna på switcharna i 

de båda produktgrupperna server och access som tas upp i avsnitt 4.2.5 - 4.2.6. Två stycken core-

switchar kan kosta upp emot halvmiljonen per switch och därmed är valet på core-switch det absolut 

viktigaste när det gäller att hålla nere kostnaden på bytet. 

4.2.1 Kontroll av existerande nätverksstruktur 

 

Nedan följer en ganska teknisk beskrivning av nätverksstrukturen som kräver en del kunskaper av 

läsaren som inte i lika stor omfattning förväntas av läsaren för övriga delar av rapporten.  

 De befintliga Nortel-switcharna är av typen Baystack 5510 med så kallade gigabit-portar som ger 

kollisionslös förflyttning av data i 1000 Mbps eller 1 Gbps som motsvarar ca 119,2 MB/s
2
, de var top-

of-the-line och helt ny produkt 2004 när Xylem (då ITT Flygt AB) flyttade in på kontoret i 

Sundbyberg. Nu har det blivit svårt att få tag i reservdelar då serviceavtalen gått ut och nya avtal är 

mycket kostsamma, vid problem skulle den felande switchen bli borta i veckor och nätverket är 

överbelastat, fler switchar behövs ganska omgående på vissa våningsplan i huset. [10][11] 

 Endast en av två core-switchar var i bruk vid kontrolltillfället, eventuellt gick den andra att få igång 

inom 4-8 timmar vid problem, vilket skulle medföra också att de existerande access-switcharna, som 

var sammankopplade i stackar om 2-3 st. switchar, med enbart enkla fiberlänkar om 1Gbps till core-

switchen eftersom den andra core-switchen inte var i bruk. 

  Vid kontrolltillfället kopplades onödigt mycket trafik genom core-switchen då även trafik som 

endast borde gå in och ut till det så kallade DMZ
3
-området av serverparken samt VPN-trafiken för 

kontor runt om i världen som egentligen inte ska passera det interna nätverket. Tillsammans med 

projektmedlemmarna identifierades de onödiga kopplingarna ganska sent, efter att den nya 

utrustningen hade mottagits. Det beslutades att två ytterligare switchar skulle beställas för att lösa 

detta problem så smidigt som möjligt och därmed separera trafiken som inte skulle till det lokala 

nätverket, från core-switcharna, och därmed det interna lokala nätverket. 

Se figur 4.1 för översiktlig vy av core-, server-, och access-switcharna innan bytet. 

 

_________________________________________________________________________________ 
1
 Static route (statisk rutt) [12] 

Static route innebär att en väg redan är förutbestämd av switchen (i konfigurationen) till skillnad från 

dynamiska vägar där switcharna själva är med och bestämmer vilken väg som är bäst. 
 

2
 1 Byte = 8 bitar; 1 Kilobyte = 1024 bytes eller 8192 bitar 

1 Megabyte = 1024 Kilobytes eller 1 048 576 bytes eller 8 388 608 bitar 

Genom att dela 1 Gb (1000 000 000) med 8 388 608 fås resultatet (avrundat) 119,2 MB.[13] 
 

3
 DMZ (DeMilitarized Zone) [14] 

DMZ i nätverkstermer är en del nätverket där servrarna är placerade utanför det lokala nätverket; på 

Internet, oftast med fysiska lager som barriär. Det ska inte gå att ta sig utifrån in på servern och sedan 

vidare in på det lokala nätverket, termen är tagen från militära termen för neutralt område mellan två 

länder som agerar barrikad eller säkerhetszon där ingen från vartdera landet får vistas. 
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Figur 4.1: Överskådlig bild över nätverket innan bytet  
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4.2.3 Kravspecifikation klientsidan 

 

Klientsidans kravspecifikation bestämdes efter kontroll av bandviddskraven för eventuellt framtida 

införande av tunna klienter med operativsystemet Microsoft Windows 7 av typen VMWare View 5 

eller Citrix XenDesktop. IT-avdelningens erfarenheter säger att det är säkert att med dagens nyttjande 

och morgondagens nyttjande (mer trådlöst) kan kraven uppfyllas med 2Gbps (2st fiberlänkar á 1Gbps 

vardera) länk från vardera switch-stack. [15][16] 

 Framtida kraven på ca 75 % tunna klienter (rejäl överdrift) uppgick till endast ca 72 MB per sekund 

totalt över hela kontoret, räknat på en användning av 300 tunna klienter av totalt 400 klientdatorer och 

i genomsnitt maximalt 2 Mbps eller 244 kB/sekund per tunn klientmaskin. Se tabell 3.1 med 

överslagsräkning och sammanställning. 

 
Tabell 4.1: Nätverksanvändning hos virtuella klientmaskiner (maximalt värde). [17] [18] 
Leverantör/produkt VMWare View 5 (PCoIP) [17] Citrix/XenDesktop 4.1.4(HDX) [18] 

För Windows 7 skrivbordsanv. 50-150 Kbps 43-174 Kbps  

För komprimerad HD video 2 Mbps 1,8 Mbps 

   

Uträkning för Xylem Maximalt utnyttjande VMWare Maximalt utnyttjande Citrix 

Vid 75 % utnyttjande (ca 300) 300 * 2 Mbps = 600 Mbps 300 * 1,8 Mbps = 540 Mbps 

 

 De tunga dataförflyttarna i huset, arbetar på utvecklingsavdelningen, de använder ett 

beräkningskluster i serverhallen och flyttar data fram och tillbaka från sina stora arbetsstationer, dock 

har ingen av de datorerna kapacitet eller möjlighet att använda 10Gbps så det verkar som att 1Gbps per 

klientdator kommer att räcka långt även i en överskådlig framtid. 

 Endast en enda switch skulle därmed alltså kunna ge 300 tunna klienter den genomsnittliga 

dataförbrukningen med väldigt stor marginal, varje switch-stack placerad i huset kan alltså med stor 

marginal klara sig med 2Gbps eller 238,4 MB/s maximal överföringshastighet med dubbla fiberlänkar 

på 1Gbps vardera (automatisk redundans och lastbalansering är ett krav). 

4.2.4 Kravspecifikation serversidan 

 

Efter en diskussion med serverhallens ansvarige chef, Per Lorenz, var det tydligt att några stora 

ändringar inte kommer att ske i serverhallen i Sundbyberg utan att det mesta placeras i de stora 

serverhallarna Xylem har placerade i Emmaboda. Serverhallen skulle under överskådlig framtid inte 

kräva mer än 1Gbps per server då ingen av dagens eller de planerade servrarna behöver 10Gbps. Det 

beslutades att 10Gbps skulle erbjudas möjlighet till, men i en mindre utsträckning än tidigare antagits. 

Redundans krävdes absolut och gärna helt utan avbrott om en core-switch slutar att fungera.  

4.2.5 Core- och serverswitchar 

4.2.5.1 Dagens utrustning 

 

Core-switchen som idag är i bruk har benämningen Nortel Baystack 8006 och är en stor och tung 

utrustning med många avancerade lastbalanseringsfunktioner (belastningen i trafiken delas mellan två 

eller flera enheter). Den är utrustad med 16-32 fiberkopplingar till de övriga switcharna (både klient- 

och server-switcharna). 

 Server-switchar är av typen Nortel Baystack 5510 och har 48 st. 10/100/1000 Mbps portar, varav 

port 47 och 48 är reserverade för konsolbruk (konfigurering av switchen via nätverkskabel). Varje 

switch har plats för 2 st. 1Gbps fiber-kablar. 
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4.2.5.2 Ny utrustning 

 

Under Ciscos produktsidor hittades omedelbart en mycket intressant produktserie med produktnamnen 

Nexus 5000 och Nexus 5500. Nexus 5548 är en core/server-switch med möjlighet till utökning med 

grundläggande layer 3-routing genom en modulär uppbyggnad. Den kommer med 32 st 1/10Gbps 

fiber-portar med plats för 16 ytterligare 1/10Gbps-portar i en modul som går att köpa till. Varje Nexus 

5548 upptar en enda s.k. rack-unit (1U) som är en standard på höjden på server/nätverksprodukter så 

att de får plats i serverhallens rack med bara en höjd på 44,45 mm eller 1,75 tum.[19] 

 Kapaciteten är totalt 960Gbps (48 st samtidiga 10Gbps full-duplex överföringar vilket betyder 

samtidig upp- och nedströmstrafik). Kapaciteten minskar till totalt 160Gbps totalt vid nyttjande av 

layer 3-routing med modulen. Till varje par ihopkopplade 5548-or kan även 8 st Nexus 2248-switchar 

kopplas in med en 10Gbps-länk till vardera 5548-switch, vilket utökar portkapaciteten till 192 st 

1Gbps-portar för servrarna. Denna ihopkoppling förutsätter en teknik som Cisco kallar vPC
1
 som är en 

mycket viktig del av Nexus-seriens funktionalitet. 

 I den preliminära designen beräknades serverhallsbehovet till 11 st. server-switchar av typen Nexus 

2248. Innan genomförandet fastställdes behovet till maximalt 8 st. varav för närvarande 6 st. är i drift 

med två i reserv för framtida behov och för ett snabbt byte vid fel. Två ytterligare Catalyst 2960S-

switchar beställdes in sent i projektet för att skapa separation för VPN-, brandvägg-, och DMZ-

kopplingar. 

 

Cisco Nexus-seriens vPC ger bland annat följande fördelar: 

 Tillåter en server att koppla sig mot två Cisco Nexus 2248 eller 5548-switchar simultant med 

endast en virtuell synlig uppkoppling 

 Använder all tillgänglig bandbredd genom lastbalansering 

 Snabb konvergens om ena länken eller switchen slutar att fungera 

 Ger en mycket hög tillgänglighet 
 

Se figur 4.2 för en överblick av hur vPC fungerar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
1 
vPC (Virtual Port-channel) [20]

  

vPC är en Cisco-specifik teknik som innebär en virtuell port-kanal, där 2 eller flera fysiska 

nätverkskopplingar mellan Nexus-switcharna hanteras som en virtuell uppkoppling och ger många 

fördelar som redundans och automatisk lastbalansering. 
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Figur 4.2: Virtual Port Channel funktionen förtydligad med LACP2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 LACP (Link Aggregation Control Protocol) [21] 

LACP är ett sätt att koppla samman två eller flera nätverkslänkar till en enda virtuell länk eller s.k. 

port-kanal, på det sättet ger länkarna både utökad bandvidd och redundans, om en eller flera länkar 

slutar fungera (så länge du har en kvar fungerande) tappas inte kontakten mellan enheterna. 

vPC fungerar genom att skapa en dubbel 10Gbps länk med specialkablage för ändamålet mellan de två 

core-switcharna, länken kallas "vPC peer link". Praxis är att använda en switch eller enhet i det 

gemensamma VLAN 899-nätet som "keep alive", d.v.s. något båda core-switcharna kan nå och 

kontrollera om de kan få nätverkskontakt till (genom "ping"). Om den ena Nexus 5548-switchen 

tappar kontakten med keep-alive-enheten särskilt utvald för att hålla liv i nätet, antar den att kontakten 

har förlorats med hela nätet, den stänger sedan ner vPC-kontakten och vPC peer link. 

Kommunikationen mellan servrar och nätverket i övrigt kan åter fungera igen genom den andra core-

switchen.  
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Se figur 4.3 för vPC-funktionen vid förlorad kontakt med en av access-switcharna. 

 

Figur 4.3: Förlorad kontakt mellan en Nexus 5548P och en av access-switcharna via LACP. 

 

Genom att access-switcharna är kopplade i grupper ("stackar") om två eller tre switchar, kopplas alltid 

en fiber-länk från den ena core-switchen till den utvalda "master"-switchen (huvudswitch därifrån 

konfigurationen delas ut till övriga switcharna i stacken) och en fiber-länk från den andra core-

switchen till en av "slav"-switcharna. Länkarna kopplas samman genom LACP till port-kanaler som i 

vår design ger redundans i dubbla led, både vad gäller server till core och core till access. Detta 

sammanfattas i designfiguren 3.1 med detaljerna. 

 

4.2.6 Access-switchar 

4.2.6.1 Dagens utrustning 

 

I dagsläget är samtliga access-switchar av typen Nortel BayStack 5510 och är ihopkopplade i stackar 

om 2-3 st. per kopplingsskåp placerade i huset. 

4.2.6.2 Ny utrustning 

 

De nya access-switcharna valdes ut tillsammans med projektmedlemmarna - Ciscos Catalyst 2960S-

48TS-L som har 48 st 10/100/1000 Mbps-portar och upp till fyra fiberlänkar med 1Gbps vardera för 

att kopplas mot core-switcharna. Cisco Catalyst 2960S-48TS-L är en modell utan PoE (Power over 

Ethernet - strömförsörjning genom switchporten) då behovet av IP-telefoniutrustning på kontoret är 

nästan obefintlig, sådan utrustning kan med fördel drivas utan extra strömadapter inkopplad ifall 

switcharna har PoE-funktionen inbyggd. [22] 

I princip samtliga kontor i Xylem använder Cisco Catalyst 2960S av någon variant (det finns många) 

och ger fördelen att projektmedlemmarna redan i stor utsträckning kan konfigurera dessa utan problem. 
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En egenhet/egenskap som märktes och även varnades för på förhand är att om switcharna startas om 

och inte har en prioritetsinställning vad gäller förhållandet mellan switcharna när de kopplas ihop till 

stackar (Cisco kallar det FlexStack), då bestämmer switcharna inom stacken själva välja vilken som 

ska vara master (den switch vars konfiguration kopieras till de övriga stackmedlemmarna). [23] 

Konsekvensen av detta kan bli att en switch som har den korrekta konfigurationen förlorar densamma 

vid ett strömavbrott då en annan switch skulle kunna bli vald som master, oftast är det den som startar 

upp snabbast som får prioritet om någon inbördes prioritet inte är konfigurerad på förhand. Detta är en 

ganska typisk "Cisco-logik", och om det inte konfigureras, bestäms det enligt flera olika kriterier 

genom en automatisk diskussion mellan enheterna i fråga, kriterierna kan innebära vilken som är först, 

vilken har kortast rutt till en annan enhet i kedjan osv. 

4.2.7 Möte med Cisco  

 

Ett möte ordnades mellan projektmedlemmarna samt en Cisco-tekniker som gav en genomgång på vad 

Nexus-serien kan erbjuda Xylem, och vid det tillfället valdes, trots fördelarna med Nexus 5548/2248, 

att avvakta med hela projektet då layer-3-stödet var helt nytt och relativt oprövat (april 2011). Ett av 

kraven från beställaren var att det skulle vara en beprövad teknik. 

På pappret var Nexus 5548 en betydligt bättre och billigare lösning än Ciscos stora Catalyst 6500-serie 

av core-switchar, fler 10Gbps-portar, mer serverkapacitet och lägre strömförbrukning. En design togs 

fram i och med en offertförfrågan till TDC, se figur 4.4 
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Figur 4.4: Förslag till nytt LAN, design med Nexus 5548/2248 och Catalyst 2960S för klientaccess. 
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4.3 Förberedelser 

4.3.1 Uttagsanvändningskontroll 

 

En undersökning gjordes i hela huset, kontroll av uttag för uttag, om det fanns en kabel i uttaget 

markerades det i en tabell. Tabellexempel finns i appendix C. Tabellen låg till grund för en utrensning 

av icke-använda nätverkskopplingar som gjordes på våning 4 och 5 under sommar och hösten 2011. 

Förhoppningen var att hinna med rensningen samtidigt med bytet på de övriga planen i huset. Detta 

visade sig vara omöjligt med det begränsade manskap och den tidsram genomförandet hade fått 

tilldelat. 

4.3.2 Uttagsdatabasskapande  

 

Databasplanering kräver en del design för att undvika att det hanteras redundant information, 

information på flera ställen än ett. Skåpen med kopplingslister och switchar i huset är märkta med unik 

bokstavskombination om två tecken samt 01 eller 02 för kopplingslistsidan respektive switchsidan. I 

vissa mindre skåp är kopplingssidan på samma sida och rack som switchsidan. Se figur 4.5 för en 

överskådlig skiss på ett av kopplingsskåpen i huset med de gamla Nortel-switcharna överst och nya 

Cisco Catalyst C2960S-switcharna under dem. 
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Figur 4.5: Kopplingsskåp hos Xylem Water Solutions 

 

Varje nätverksuttag på kontoret har en unik beteckning och nummer som pekar ut det uttag och list 

som illustreras av den vänstra sidan på figur 4.5. Här är ett exempel enligt den unika beteckningen: 

 

 EE01 11A 24  

 

EE01 pekar alltså på racket kopplingslisten sitter i, 11A på kopplingslisten och 24 på uttaget på listen 

(det finns 24 uttag per list). 
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Listan på unika element och attribut för databasen är som följer: 

 

 Skåpbeteckning 

 Skåpets sida i huset (A eller B då det finns flera skåp per våningsplan) 

 Switchens ip-nummer 

 Switchens våningsplan 

 Uttagsinkoppling 

o Kabelnummer (unik numrering) som kabeln kan märkas med 

o kopplingslisten och nummer på listen 

o switch-nummer och port 

o plats- och VLAN/subnät-information  

Se figur 4.6 för ett översiktligt nästlat diagram över databasens design 

 
Figur 4.6: UML-diagram skapat i StarUML[9] över uttagsdatabasen 

4.3.2.1 Grafisk användargränssnitt 

 

Det grafiska användargränssnittet i Java har följande funktioner: 

 Hitta samtliga registrerade kablar för ett specifikt skåp 

 Lägga till ny kabel (ta fram det lägsta unika kabelnumret som inte är upptaget) 

 Söka fram en befintlig kabel och få fram kabelns information (listnummer, port, 

switchnummer, switchport, område/rum samt VLAN) 

 Uppdatera befintlig kabel 

 Ta bort befintlig kabel 

 

Se figur 4.7 och 4.8 för exempel från programkörning och appendix B för exempel från programkoden. 

 

Uttagsdatabas

Skåp

+beteckning

+sida

+switchipnr

+våning

Uttagsinkoppling

+kabelnr

koppling

+list

+nummer

switch

+nummer

+port

platsinfo vlaninfo
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Figur 4.7: Programkörning skåp och kabelsökning med tillhörande information 

 

 
Figur 4.8: Programkörning lista för skåpet/kopplingsracket FE01 

4.3.3 IP-databasskapande  

 

Innan skapandet av databasen i XML med det tillhörande programmet, hanterades databasen i en 

notepad txt-fil. Det identifierades snabbt följande viktiga element och delar: 

 

 VLAN/subnät (10.X.X), 10 fördefinierat då Xylems samtliga LAN-adresser använder 10-nätet 

 ID för VLAN/subnät 

 Namn för VLAN/subnätet 

 Vilken del av ip-nummerområdet för subnätet hanteras dynamiskt av en DHCP-server [24] 

 Det statiska ip-numret 

o Enhetsnamn 

o ip-nummer (0-254) 

o Ansvarig för det statiska ip-numret 

Se figur 4.9 för en diagramvy av elementen och deras attribut. 

Figur 4.9: UML-diagram skapat i StarUML[9] för IP-databasen. 

ip-numbers

vlan

+id

+name

+responsible_site

+dhcp_span

ip_static

+devicename

+ip

+responsible
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4.3.3.1 Grafisk användargränssnittsprogrammering 

 

Programmet har följande funktioner: 

 Sökning på IP-nummer 

 Listning av databas per VLAN/subnät 

 Uppdatering av befintligt IP-nummers information (enhetsnamn och ansvarig) 

 Skapande av nytt statiskt IP-nummer 

 Borttagande av statiskt IP-nummer 

 Sortering av IP-nummer i databasen (till korrekt nummerordning) 

 

Se figur 4.10 och 4.11 för exempel på programkörningen och appendix C för programkoden.  

 
Figur 4.10: Programkörning med IP-nummersökning. 

Figur 4.11: Programkörning lista av valt VLAN/subnät. 

 

4.3.4 Nuvarande konfigurationsgenomgång med VLAN-kontroll servrar 

 

Det tillhandahölls en programvara för att kommunicera med Nortels switchar, där kunde man 

extrapolera informationen om vilket VLAN, vardera switchport var konfigurerad till att använda. Den 

befintliga (huvudsakliga) VLAN-designen visas i tabell 4.2. 

 
Tabell 4.2: VLAN-design Sundbyberg innan switchbyte, våning 2 inkluderar både klientdatorer och servrar. 

Våning/Information VLAN Subnät 

Nätverksadministrativt VLAN 16 10.78.16.0/24 

Server-VLAN, våning 2 19 10.78.19.0/24 

2 20 10.78.20.0/24 

Server-VLAN, våning 2 21 10.78.21.0/24 

2B 22 10.78.22.0/24 

3 23 10.78.23.0/24 

4 24 10.78.24.0/24 

5 25 10.78.25.0/24 

6 26 10.78.26.0/24 

7 27 10.78.27.0/24 

Nätverksadministrativt VLAN 28 10.78.28.0/24 
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Nedan finns ett censurerat och förändrat utdrag ur den dokumentation som användes för 

konfigurationen av de nya server-switcharna, utdraget visar 23 av 48 portar från en av de Baystack-

switcharna som fanns i serverhallen, VLAN-tillhörigheterna fick inte förändras på något sätt, likaså är 

det viktigt att veta om hastigheten (Adm speed) samt om automatisk hastighetsbestämning är satt 

manuellt på någon server. Om porten ska hantera flera VLAN måste porten konfigureras för Trunking
1
, 

se kolumnen T/A, för endast ett VLAN är inställningen "Access". Kablarna kontrollerades för 

märkning och märkningen lades med i tabellen där den fanns.  

 
Tabell 4.3: Dokumentation för en av serverhallens switchar (censurerad) 

Port VlanID Kabel märkt Portnamn Status AutoNegotiate2 Adm. hast. Duplex3 T/A 

1/01 28 SERVER-exempel 1  Uppe SANT mbps1000 Full Access 

1/02 28 SERVER-exempel 2  Uppe SANT mbps1000 Full Access 

1/03 28 SERVER-exempel 3 Port-namn 1 Nere SANT mbps1000 Full Access 

1/04 28 Ingen kabel Port-namn 2 Nere SANT mbps1000 Full Access 

1/05 28 SERVER-exempel 4  Uppe SANT mbps1000 Full Access 

1/06 28 Ingen kabel  Nere SANT mbps1000 Full Access 

1/07 28 SERVER-exempel 5  Uppe SANT mbps100 Full Access 

1/08 28 SERVER-exempel 6  Uppe SANT mbps1000 Full Access 

1/09 28 Ej märkt/Okänd  Nere SANT mbps1000 Full Access 

1/10 28 Ej märkt Port-namn 3 Uppe FALSKT mbps1000 Full Access 

1/11 28 Ej märkt/Okänd  Uppe SANT mbps1000 Full Access 

1/12 28 Ingen kabel  Nere SANT mbps1000 Full Access 

1/13 19 SERVER-exempel 7 Port-namn 4 Uppe SANT mbps1000 Full Access 

1/14 1,19,21 SERVER-exempel 8 Port-namn 5 Uppe SANT mbps1000 Full Trunk 

1/15 19 SERVER-exempel 9  Uppe SANT mbps1000 Full Access 

1/16 28 Ingen kabel Port-namn 6 Nere SANT mbps1000 full Access 

1/17 28 Ingen kabel Port-namn 7 Nere SANT mbps1000 full Access 

1/18 28 Ingen kabel Port-namn 8 Nere SANT mbps1000 full Access 

1/19 28 Ej märkt/Okänd Port-namn 9 Uppe SANT mbps1000 full Access 

1/20 28 Ej märkt/Okänd Port-namn 10 Uppe SANT mbps1000 full Access 

1/21 28 Ej märkt/Okänd  Uppe FALSKT mbps100 full Access 

1/22 28 Ingen kabel Port-namn 11 Nere SANT mbps1000 full Access 

1/23 28 SERVER-ex. 11  Nere FALSKT mbps100 full Access 

 

För att hantera informationen i tabell 4.3, beslutades och genomfördes en märkning av samtliga kablar 

med ursprungs-switch, port och VLAN med kabelmärkningsapparat särskilt ämnad för ändamålet. För 

att förenkla återgång ("disaster recovery") till de gamla switcharna vid eventuella stora problem vid 

implementeringstillfället. 

__________________________________________________________________________________ 
1 
Trunking (eng)/Trunkning (sv) [25]  

Vid inställning av ”Trunking” hanterar porten samtliga VLAN som finns definierade/inställda. 
2
 Autonegotiate [26] 

Innebär att hastigheten samt duplex-inställningen sker automatiskt genom en diskussion mellan 

switchens port och klient- eller server-porten. 
3
 Duplex [27] 

Duplex-inställningen kan antingen vara full eller halv. Full duplex innebär att skickandet av paket sker 

simultant med mottagning av inkommande paket utan kollisioner. Vid halv duplex begränsas 

skickandet av paket samt mottagandet till hälften av den tillgängliga bandvidden, de får dela på 

bandvidden och turas om att skicka respektive ta emot, skapar en viss andel kollisioner. 
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4.3.5 Nya VLAN-strukturen och switchbenämningen 

4.3.5.1 Nya VLAN-strukturen 

 

Viktiga saker att tänka på när en ny VLAN-struktur togs fram var att absolut inte ändra i den befinliga 

strukturen, bara lägga till subnät utan att flytta befintlig utrustning till det nya subnätet. Servrar och 

skrivare har alla fasta ip-nummer och de får inte ändras på grund av en hel del IP-baserad 

kommunikation (inte värdnamn-specificerad, vilket borde vara normen egentligen). Klientdatorer har 

också i vissa fall fasta ip-nummer för specifika regler i brandväggarna som är väldigt omständigt att 

ändra på. Grundprincipen var att inte röra någonting som fungerade. Därmed bestämdes att lägga till 

ett nytt VLAN med ID 899 kopplat till subnätet 254 (10.78.254.0/24) som management-nät, de nya 

switcharnas privata nät där endast de fick placeras.  

4.3.5.2 Switchbenämning samt ip-nummer 

 

En enhetlig benämning på switcharna var mycket viktig för att ha koll på var de sitter och vad de gör, 

det ger en tydlig överblick genom att bara se dem i en lista på enheter, t ex genom SNMP-scanning. 

Eftersom samtliga rack i huset där switcharna monterades var tydligt benämnda, bestämdes att följa 

namnstandarden för huset som OU (Organizational Unit) i Active Directory, funktionen switchen gav 

samt placeringen.[28] [29] [30] 

 

Exempel på benämningen och ip-numret på en switch: SESTO1LANFE02S1 10.78.254.41 

 

SESTO1 LAN FE02 S1 10.78.254.41 

OU i AD Switchfunktion (access) Höger rack i skåp FE Switch nr Våning 4 Sida B 

     

Switchen på sida A av våning 4 har ip 10.78.254.40 och namnet SESTO1LANEE02S1, enligt det 

skåpets unika namn EE. Logiken ovan gick att följa fullt ut och det är nu mycket lättare att följa uttag 

användaren ser vid arbetsplatserna till switchen i fråga genom en enhetlig namnstandard. En komplett 

switchdokumentation (samtliga switchnamn, deras ip-nummer och placeringar) har överlämnats till 

PC/nätverksavdelningen som en del av dokumentationen för projektet). 

4.3.6 Montering av access- och core-switcharna parallellt med nuvarande nätverk 

 

Monteringen gick utan större problem, förutom i serverhallen där det saknades utrymme för att på 

förhand montera upp alla switcharna. Därmed var projektmedlemmarna tvungna att skruva ner de 

gamla switcharna på implementeringsdagen för att montera upp de nya switcharna utan problem. 

4.3.7 Konfigurering 

 

Det letades ganska länge efter en möjlighet att simulera konfigurationen på de valda produkterna, 

Nexus och Catalyst, men tyvärr fanns ingen sådan möjlighet. Projektmedlemmarna fick helt enkelt lita 

på att konfigurationen som tagits fram tillsammans med TDCs tekniker samt genom att följa Cisco 

"best practices" skulle vara korrekt.  

 Konfigureringen av Catalyst-switcharna gick utan problem, det är en välbeprövad switch i Xylems 

nätverksmiljö på många kontor, projektmedlemmarna kunde med lätthet ta fram konfiguration för 

samtliga 2960S-switcharna. Däremot var Cisco Nexus 5548-switcharna tillsammans med Nexus 2248-

switcharna en utmaning eftersom både operativsystemet (NX-OS) och produkterna i sig var nya för 

projektmedlemmarna. Den automatiska funktionen för redundans och lastbalansering, vPC, blev ett 

eget kapitel i konfigurationen. 
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4.3.7.1 Konfigurering av Cisco vPC 

 

Genom att studera Ciscos dokumentation om det bästa sättet att konfigurera för att vPC ska fungera, 

kunde projektmedlemmarna tillsammans med TDCs tekniker under en heldagsworkshop/utbildning 

skapa en grundkonfiguration att bygga vidare på. [31] 

4.3.8 Utprovning av det nya switchnätet (inkl kapacitetstestning) 

 

Kapacitetstestning av switcharna utfördes under veckan innan implementeringen, utan tillstymmelse 

till problem på samtliga switchar i huset. Testningsutrustningen kunde med antingen TCP eller UDP 

trycka igenom nätverkstrafik genom nätverket i dess designade maxhastighet, från access-switch via 

core-switch till en access-switch placerad på andra sidan huset.  
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4.3.9 Ungefärligt beräknade arbetstimmar per projektmedlem 

 

Det skapades en ungefärlig uträkning av arbetstimmarna per projektmedlem som ses i tabell 4.4. 

 
Tabell 4.4: Tidsplanering projektmedlemmar på engelska. 

 

  

Time management table Michael Avramidis Milind Mane Robert Johansson Henrik Isacsson 

Project planning (prep.) 10 2 10 0 

Meetings (prep.) 5 5 5 5 

Training with preparations 16 16 16 8 

Configuration (prep.) 40 24 24 0 

Access Switches (impl.) 21 21 21 10 

Server access (impl.) 24 24 36 12 

Cable management (impl.) 24 12 12 12 

Evaluation, problem solving 24 12 12 12 

Sum 164 116 136 59 
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4.4 Flytt av klienter och servrar till nya nätet (implementering) 

4.4.1 Introduktion 

 

Under projektets början, och även efter utrustningen levererats, kom ett par stora förseningar när 

projekt behövde få klartecken från övriga verksamheten att byta switcharna under mars månad, 

stoppades det hela pga. Kommunikationsproblem. Det hade inte informerats tillräckligt om riskerna 

och det som påverkas vid själva bytet var en komplett lista på servrar och deras applikationer 

eftersöktes. Efter mycket jagande av information, skapades en lista med servrar, ungefärlig 

funktionalitet och deras ansvariga. Applikationslista saknades delvis pga. att någon CMDB
1
 inte fanns 

eller var mycket rudimentär och saknade viktig information om applikationer och 

applikationsansvariga. Den gällande principen på Xylem Water Solutions för servrar är att 

servergruppen sköter driften och applikationsägarna sköter applikationerna, någon delad och 

sammanfattande dokumentation finns inte alls. Flytten beslutades senare att ta plats under en helg (den 

12 maj 2012) för att störa verksamheten så lite som möjligt. 

4.4.1.1 Implementeringsplanering och genomförandet 

 

Planeringen för implementeringen: 

 Byte av DMZ/VPN-switch kl 06:00 till 08:00 inkl testning 

 Byte av server-switcharna kl 08:00 till 10:00  

 Byte av access-switcharna kl 10:00 till 15:00 

 Kl 15:00 påbörjas testning av access-switcharna, testning av samtliga serveransvariga 

 

Planeringen för bytet i kopplingsskåpen var som följer:  

 Att ta bort kablarna från skåpet som inte används, enligt exceltabeller skapade för ändamålet 

där samtliga kablar som används är markerade - se appendix C. 

 Inte lämna kablar i oordning i skåpen, alla skulle vara i korrekt ordning för införande av 

kabelhantering efter bytet. 

 Kontrollera kablarna visuellt för fysiska skador. 

 

Detta visade sig vara för ambitiöst och gjordes i sin helhet i endast två kopplingsskåp av 10+. Främst 

på grund av tidsbrist och även brist på manskap då flera ytterligare medhjälpare inte kunde medverka 

under helgen. 

 

Tidsramen under morgonen drog ut på tiden för server-switcharna, vissa servrar gav upphov till 

felsökning i serverhallen innan de fungerade korrekt med de nya switcharna, personal från 

servergruppen fanns på plats för att ta hand om eventuella problem. Access-switcharna påbörjades 

först närmare lunchtid. Flyttandet av nätverkskablarna från de gamla access-switcharna drog ut på 

tiden, allt var dock klart runt 17:00 under lördagseftermiddagen. 

Kommunikationstestningen vad gäller servrarna hade gett fullgoda resultat enligt samtliga inblandade 

med ett par undantag som löstes under måndagen efter bytet, dessa bedömdes inte påverka 

verksamheten under måndagmorgonen. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________
1 
CMDB (Configuration Management Database) [32] 

CMDB används för att hålla koll på all hårdvara. CMDB är oftast en Databas där information lagras 

om CI (Configuration Items) och dess komplexa förhållanden som rör endast infrastrukturen. 
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4.5 Uppföljning och felsökning 
 

Efter implementationshelgen dök det upp ett problem, CPU-användningen på core-switcharna 

överbelastades och skapade problem för verksamheten då medföljande packet-loss gav alla användare 

glappande nätverksuppkopplingar. Efter ca 4 timmar felsökning och en omstart senare, hittades 

problemet på plan 3 i ett konferensrum. Någon hade kopplat en loop i de externa switcharna som fanns 

i konferensrummet. Loopar stängs av automatiskt (ena porten stängs av) om switchen kan se loopen, 

när den finns i en extern switch (osäkrad bordsswitch), tror core-switchen att under flera gånger per 

sekund att en ny spanning-tree
1
 konfiguration skulle genomföras, därmed skapade den cpu-användning 

långt utöver det normala med packet-loss-problem som konsekvens för användarna. Detta problem 

gäller främst när Spanning-tree portfast
2
 används i konfigurationen i switcharna, denna funktion togs 

bort på plan 3 där konferensavdelningen är den huvudsakliga användaren av de extra bordsswitcharna. 

Normal spanning-tree hittar problemet med loopen även i externa switchar och stänger då av porten 

där loopen hittas.  

 Utöver den akuta felsökningen efter implementeringshelgen har ingen vidare felsökning behövts 

göras och antalet fel (avstängda portar) beror till hundra procent på användares snabba uttagsbyten; 

snabbare än en minut vilket ger en avstängd port. Detta sker pga. konfigurationen av "switchport port-

security aging time 1" på samtliga switchportarna i huset. Principen i ”switchport port-security aging 

time 1” bygger på att MAC-adressen
3
 sparas i switchen under en minut efter urkoppling av datorn. Vid 

inkoppling inom en minut på en annan plats i huset tror switchen att MAC-adressen finns på två 

ställen och stänger automatiskt av den port dit datorn flyttats. Inställningen hindrar även att flera 

MAC-adresser simultant dyker upp på ett och samma uttag. De som har fått undantag för externt 

switchbruk med godkänd switch av bordstyp (Cisco) slipper denna säkerhetskonfiguration. 

 Serverhallen har utan driftproblem (nätverksrelaterade driftproblem) fungerat mycket väl under de 

7 månaderna som det nya switchnätet har varit i drift.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
1 
Spanning tree (protocol) [33] 

I switchar och routers utgör spanning tree en viktig funktion som kollar så att ingen gren/länk skapar 

en loop tillbaka till ursprungspunkten samt en koll på vilken väg är kortast (lägst "kostnad") om flera 

vägar från punkt A till B existerar. Porten är inaktiv tills alla möjliga vägarna att gå vidare 

kontrollerats. 
2
 Spanning tree portfast (Cisco) [34]  

I portfast-varianten Cisco har som alternativ i konfigurationen av Catalyst-switcharna utförs ingen 

kontroll alls och porten aktiveras direkt. 
3 
MAC-adress [35] 

MAC-adress är en grundläggande adress som är unik för varje enhet som har Ethernet, Bluetooth eller 

WiFi-teknologi med mera, dvs alla nätverkskort som finns i princip. MAC-adressen används i lager 2, 

nätverkslagret enligt OSI-modellen för att begränsa att skickade nätverksdata hamnar hos korrekt 

mottagare. Det går dock att byta MAC-adress för att låtsas vara någon annan enhet/dator (behövs vid 

virtualisering av maskiner bland annat), så det går inte att lita på endast MAC-adress som säkerhet.
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5 Resultat 
 

Designen på det nya nätverket blev till slut lite förändrad under implementeringen, då ett par enheter 

av äldre typ bara accepterade uppkopplingar på 10Mbps till switcharna, fick ett par Catalyst-switchar 

av typen 2960S med 8-portar kopplas in som mellanhänder eftersom Nexus 2248 hanterar bara 100 

eller 1000Mbps-anslutningar. Den slutgiltiga användningen av Nexus 2248-switchar i serverhallen 

blev 6st i drift och två st. i reserv. De strukturella förändringarna blev därmed mycket få och den figur 

av nätverkets design som Cisco tog fram innan bytet blev den slutgiltiga designen (med ett par 

undantag alltså), se figur 5.1 för en strukturen åskådliggjord i en visio-ritning. 

 

Ändringar i uttagsanvändningen dokumenteras numera nästan dagligen i uttagsdatabasen genom 

programmet som skapades. Samtliga bordsswitchar har lagts till i databasen efter hand då dessa 

inneburit en omställning av switcharnas säkerhetsinställning på de specifika portarna. Införandet av de 

nya switcharna (med den gällande konfigurationen) har gett en höjd säkerhetsnivå då ingen får 

använda otillåtna märken av switchar som kan störa nätverkets funktion. 

 

IP-nummerdatabasen används mer sällan men är trots allt i bruk, den innehåller fler än 300 olika fasta 

IP-nummer av både klienter och serverar och de IP-nummer som tillhör serverhallen och finns i 

databasen har överlämnats i en separat lista till servertekniker-gruppen på Xylem Water Solutions. 

 

De strukturella förändringarna som gjordes, att föra ut DMZ/VPN-switcharna från det övriga nätverket, 

har förbättrat stabiliteten i alla led och säkerheten har ökats för att det är inte möjligt att se den trafiken 

passera inom det lokala nätverket. 

 

Samtliga server-switchar konfigureras från core-switcharna som en integrerad del av deras 

konfigurationer, arbetssättet i Nexus-switcharna innebär dock att alla ändringar måste göras på båda 

core-switcharna för att det ska fungera, Ciscos NX-OS har begränsade funktioner för synkronisering 

mellan två 5548P-switchar men så länge detta genomförs, går allt bra. I core-switcharnas 

konfiguration hittas alla server-switcharnas portar, därmed förenklas konfigurationen av individuella 

portar, trots att enskilda konfigurationsförändringar måste göras två gånger. 

 

Resultatet har blivit ett nätverk med väntat bra stabilitet, än så länge har ingenting hänt som gäller 

nätverkets drift sedan införandet (7 månader sedan). Supportbehovet vad gäller det access-switcharna 

är även lågt och sträcker sig till att öppna låsta switch-portar samt utöka antalet aktiverade uttag.  

 

Bilagor är som följer:  

 8.1 Appendix A: Produktjämförelsetabell (engelska) 

 8.2 Appendix B: Utvalda utdrag från programmeringskoden 

 8.3 Appendix C: Nätverkskopplingar som används, markerade för kopplingsskåpsrensning vid 

bytet och koll på VLAN 

 8.4 Appendix D: XML-databasexempel uttag 

 8.5 Appendix E: IP-nummerdatabasexempel 
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Figur 5.1: Den slutgiltiga nätverksstrukturen med 10Mbps-behovet täckt av två små fläktlösa switchar 
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6 Diskussion/Slutsatser 
 

Detta projekt tog betydligt längre tid att genomföra än vänta p.g.a. ett antal stora faktorer som inte gick 

att styra över som projektledare; företagets uppdelning från ITT W&WW till Xylem Inc., ITT Corp. 

och ITT Exelis samt omorganisationer och förändringar i styrningen av IT-avdelningen och därmed 

följande budgetnedskärningar. När projektet väl fick pengar att införskaffa utrustning blev det plötsligt 

väldigt bråttom att komma till resultat från offert, till beställning, till leveranskontroll osv. Pengarna 

tilldelades projektet den 8 december 2011 och leveranskontrollen gjordes 29 december 2011. Efter det 

kom det förseningar som berodde på missar i kommunikationen och informationen mellan de olika 

avdelningarna som gjorde att projektets genomförande fick skjutas framåt nästan två månader.  

 Programmeringsdelen av uppgiften i Java var klar redan under sommaren 2011 men 

uttagsdatabasen kom inte i bruk förrän bytet genomfördes. Genomförandet utfördes med ett par 

problem som följd måndagen efter som beskrevs i avsnittet "Uppföljning och felsökning". När orsaken 

hade hittats, efter en förmiddag av felsökning, gick allt normalt igen. En justering av konfigurationen i 

switcharna säkrade upp buggen på det våningsplan där de flesta switcharna av den bordsmodellen 

sitter. 

 I och med att produktvalet föll på Cisco Nexus för core- och server-switcharna sänktes Xylems 

totala investeringskostnad exkl. fiberkablage och SFP+-moduler som är detsamma i bägge fallen för 

bytet från ca 2,5 miljoner för den ursprungliga offerten till ca 1,6 miljoner kr (av ekonomiska detaljer 

vill TDC hålla offertdetaljerna hemliga av konkurrensskäl).  

  Nu bör Xylem ha bättre kontroll av behovet i servicehallen då de har switchar i överskott samt 

reserv. Delvis för att det visade sig att vissa av serverhallens rack skulle vara tomma framöver (tas ur 

bruk), vilket inte var känt vid beställningstillfället, delvis för att det senare beslutades att flytta ut 

DMZ och VPN-kopplingarna i separata Catalyst-switchar istället för att integreras i den struktur som 

fanns innan bytet. Här finns mer pengar att sparas om denna kontroll genomförs.  

 Nu, runt 6 månader efter genomförandet, är slutsatsen att Xylem Water Solutions AB i Sundbyberg 

har fått ett ytterst stabilt och väl fungerande nätverk internt och antalet nätverksrelaterade ärenden är 

lägre än ett inrapporterat per vecka (och då endast uttagsrelaterade frågor jag nämnde ovan i 

delen ”Uppföljning och felsökning”).  

6.1 Framtida förbättringar – svagheter, förbättringsmöjligheter 

 

Förhoppningen är att det på PC-teknikeravdelningen hinns med att implementera kabelhanteringen 

fullt ut, idag är kablar där externa switchar kopplats in märkta med det unika löpnummer 

databasprogrammet ger, men de övriga kablarna är omärkta. Med en mindre resursinsats, såsom 

sommarjobbare, kan kabelmärkningen och databasinläggningen genomföras och därmed ytterligare 

förenkla den dagliga hanteringen.  

 

Programmet som skapades i Java har fortfarande inte publicerats på intranätet för bruk av alla PC-

tekniker men det är snart på gång. Önskan är att hela Xylems IT-avdelning får nytta av IP-

nummerdatabasen och att den används för att hålla full överblick på samtliga fasta IP-nummer, för att i 

framtiden inte bara användas av Xylem Water Solutions kontor i Sundbyberg, utan av samtliga 

kontoren på Xylem Water Solutions. 

 

En komplett kartläggning av nätverkskablar och servrar (och deras applikationer, ip-nummer med 

mera) i serverhallarna, inte bara i Sundbyberg utan även i Emmaboda, är en utmaning som kanske en 

framtida villig examensarbetare kan ta hand om, en komplett CMDB saknas verkligen på Xylem. 
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8 Appendix 

8.1 Appendix A: Produktjämförelsetabell (engelska) 
Comparison Chart Cisco products - selected products for main features comparison 

Feature   

Core CATALYST 6506-E NEXUS 5548P 

10Gbps ports 20 (upgradeable with module) 32 + 16 w/expansion module 

Layer 3 functionality Full layer 3 feature set Basic Layer 3 functionality w/module 

Throughput max 720Gbps (max with modules) 960Gbps (max with module) 

Redundancy / load balancing Yes, Flexlink Yes, vPC 

Size 12 Rack-Units 1 Rack-Unit 

Firmware Upgrades while running Yes Yes, but layer 3 module separate fw 

Operating system Cisco iOS Cisco NXOS 

PSU redundancy Yes, 2 Yes, 2 

   

Server or Client access Client Client 

Product name (switch): CATALYST 3750G-48TS-S CATALYST 2960S-48TS-L 

Bandwidth (stack to core) 2-4Gbps 20Gbps (max), 2x1Gbps normal 

Bandwidth (switching b/w) 32Gbps 176Gbps (fabric) 

Redundancy functionality Yes, ring-based (FlexStack Plus) Yes, FlexStack 

Failure switchover in (s) 0,002 1-2 

10Gbit ports to client/server No No 

   

Server or Client access Server Server 

Product name (switch): CATALYST 4948 CATALYST 4948 10GbE 

Bandwidth (stack to core) Max 4 x 1Gbps 20Gbps 

Bandwidth (switching b/w) 96Gbps 176Gbps 

Redundancy functionality Flexlink Flexlink 

Failure switchover in (s) 0.05 0.05 

10Gbit ports to client/server No 2 for clients, 2 for uplink 

   

Server or Client access Server Server 

Product name (switch): NEXUS 2248TP GE Fabric Extender NEXUS 2232PP 10GE 

Bandwidth (stack to core) 4 x 10Gbps As many as needed 

Bandwidth (switching b/w) 176Gbps 560Gbps 

Redundancy functionality Yes, vPC Yes, vPC 

Failure switchover in (s) User changeable timeout min 0.4 s (vPC setting in parent switches) 

10Gbit ports to client/server No 32 

   

   
 
 
Chosen products for design study: Nexus 5548P, Nexus 2248TP GE, Catalyst 2960S-48TS-L, see figure 3.1 for network design 
 
 
 
 

  



Byte av switchar, planering och genomförande   
Examensarbete vid Kungl. Tekniska Högskolan, KTH ICT 2013-01-22 
 

32 

References: (Verified available 2012-12-12)  

Flexlink   

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12.2SX/configuration/guide/flexlink.html 

Cisco Catalyst 6500 series switch  

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps2797/ps5138/product_data_sheet09186a00800ff916.pdf 

Cisco Catalyst 3750G-48TS-S   

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps5023/product_data_sheet0900aecd80371991.html 

Nexus 2248/2232 Fabric Extender  

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps10110/data_sheet_c78-507093.html 

Cisco Catalyst 4948    
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8.2 Appendix B: Utvalda utdrag från programmeringskoden 

 

Panelklassen för programmet (definierar en del av det grafiska användargränssnittet) 

 

public class Panel extends JPanel { 

    private File fil = new File("klist.jpg"); 

    private BufferedImage bild; 

    public Panel() throws java.io.IOException{ 

        this.fileRead(); 

        this.setSize(980,600); 

        this.repaint(); 

    } 

    /** 

     * Funktionen fileRead läser in filen om filen valdes (om val av fil blev 

     * godkänt), funktionen kastar ett fel IOException om filläsningen 

     * misslyckades 

     * @throws java.io.IOException 

     */ 

    public void fileRead() throws java.io.IOException{ 

        bild = ImageIO.read(fil); 

    } 

    /** 

     * Funktionen paintComponent är en standardfunktion för 

     * utritning av grafik, Graphics2D ärver av Graphics, därför 

     * fungerar tilldelningen nedan. 

     * @param g 

     */ 

    public void paintComponent(Graphics g) { 

        super.paintComponent(g); 

        Graphics2D g2 = (Graphics2D)g; 

        this.setSize(1100, 80); 

        //ritar ut bilden som vi läste in i fileRead() 

        g2.drawImage(bild, null, 0, 0); 

 

        g2.clearRect(20, 20, 50, 20); 

    } 
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Utdrag ur programmeringen (funktionen xmlUpdate) 

Funktionen letar upp korrekt nod (skåp och kabel), uppdaterar med informationen från textfälten i det 

grafiska användargränssnittet. 

 

public void xmlUpdate(){ 

    try{ 

         String filepath = "uttagsdatabas.xml"; 

         DocumentBuilderFactory docFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

         DocumentBuilder docBuilder = docFactory.newDocumentBuilder(); 

         Document doc = docBuilder.parse(filepath); 

 

         //Get the root element 

         //Node uttagsdatabas = doc.getFirstChild(); 

         NodeList skap = doc.getElementsByTagName("skåp"); 

         Node specskp = skap.item(0); 

         NodeList cable = doc.getElementsByTagName("uttagsinkoppling"); 

         Node foundNode = cable.item(0); 

 

         for(int ii=0; ii<cable.getLength(); ii++){ 

              //Finding the correct node according to the search 

              Node loopNode = cable.item(ii); 

              NamedNodeMap attr5 = loopNode.getAttributes(); 

 

              Node loopNode_next = attr5.getNamedItem("kabelnr"); 

              if(hepp.getTextContent().equalsIgnoreCase(kabel.getText())){ 

                   foundNode = cable.item(ii); 

                   System.out.println("Hittat kabeln " + loopNode_next.getTextContent()); 

              } 

         } 

         NamedNodeMap attr = foundNode.getAttributes(); 

         NodeList lfn = foundNode.getChildNodes(); 

/* Every Node, NodeList and NamedNodeMap must be named separately, thus creating a problem for 

/* the variable naming process… there is only so many you can name logically without repeating and  

/* adding  numbers or more letters */ 

         NamedNodeMap attr1 = specskp.getAttributes(); 

         Node noAttr = attr1.getNamedItem("våning"); 

         Node notAttr = attr1.getNamedItem("sida"); 

         NamedNodeMap kopplAttr = lfn.item(1).getAttributes(); 

         Node koppAttr = kopplAttr.getNamedItem("list"); 

         //Setting new data to the correct nodes and attributes from the textboxes 

         koppAttr.setTextContent(klist.getText()); 

         Node kopppAttr = kopplAttr.getNamedItem("nummer"); 

         kopppAttr.setTextContent(uttagk1.getText()); 

         NamedNodeMap swtch = lfn.item(3).getAttributes(); 

         Node swtchhAttr = swtch.getNamedItem("nummer"); 

         swtchhAttr.setTextContent(swnum.getText()); 

         Node swtchhhAttr = swtch.getNamedItem("port"); 

         swtchhhAttr.setTextContent(uttags1.getText()); 

         våningsbeteckning.setText(noAttr.getTextContent() + notAttr.getTextContent()); 

         lfn.item(5).setTextContent(platsinfo.getText()); 

         lfn.item(6).setTextContent(vlaninfo.getText()); 

         Transformer transformer = TransformerFactory.newInstance().newTransformer(); 

         transformer.setOutputProperties(null); 
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         /* Recording the updated node structure using initialize 

         /* StreamResult with the File object to save to file      */ 

          

         StreamResult result = new StreamResult(new java.io.StringWriter()); 

         DOMSource source = new DOMSource(doc); 

         transformer.transform(source, result); 

 

         String xmlString = result.getWriter().toString(); 

         try { 

              BufferedWriter out = new BufferedWriter(new FileWriter("uttagsdatabas.xml")); 

              out.write(xmlString); 

              out.close(); 

        } 

            catch (IOException e) 

        { 

        System.out.println("Exception "); 

 

    } 

         //Catching errors (required) 

    }catch(ParserConfigurationException pce){ 

  pce.printStackTrace(); 

    }catch(NumberFormatException nfe){ 

  nfe.printStackTrace(); 

    }catch(IOException ioe){ 

  ioe.printStackTrace(); 

    }catch(SAXException sae){ 

  sae.printStackTrace(); 

    }catch(TransformerException t){ 

        t.printStackTrace(); 

    } 

 

Utdrag ur programmeringskoden för en av knapparna i gränssnittet (sökknapp): 

        //Search-function searchCablenumber returns the cable if found 

       sökknapp.addActionListener(new ActionListener() { 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                //Only search if there's actually something to search for in the correct textfield 

               if ((skåp.getText().isEmpty() && !kabel.getText().isEmpty()) || (!skåp.getText().isEmpty() 

&& !kabel.getText().isEmpty())){ 

                   searchCablenumber(); 

                   if(!uttagk1.getText().isEmpty()) 

                       cx = Integer.parseInt(uttagk1.getText()); 

                   repaint(); 

               }else if(!skåp.getText().isEmpty()) 

               //If the text-field is empty, create a table of the cabinets in the database 

               { 

                   String[][] tableData = new String[254][160]; 

                   Global.ant = 0; 

                   tableData = searchCabinet(tableData); 

                   modell.setData(tableData); 

                   tabell = new JTable(modell); 
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                   JScrollPane pane = new JScrollPane(tabell); 

                   //Add the tab to the panel with the cabinet list 

                   jtab.removeTabAt(jtab.getTabCount()-1); 

                   jtab.addTab("Listing of cabinet " + skåp.getText(), pane); 

                   jtab.setTabLayoutPolicy(JTabbedPane.SCROLL_TAB_LAYOUT); 

                   jtab.setForegroundAt(jtab.getTabCount()-1, Color.red); 

               } 

            } 

        }); 

8.3 Appendix C: Nätverkskopplingar som används, markerade för 

kopplingsskåpsrensning vid bytet och koll på VLAN 
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8.4 Appendix D: XML-databasexempel uttag 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><uttagsdatabas> 

<skåp beteckning="EE01" sida="A" switchipnr="10.78.254.40" våning="4"> 

<uttagsinkoppling kabelnr="EE101"> 

            <koppling list="01B" nummer="17"/> 

            <switch nummer="2" port="22"/> 

    <platsinfo>Unix</platsinfo><vlaninfo>20</vlaninfo> 

        </uttagsinkoppling><uttagsinkoppling kabelnr="EE102"> 

            <koppling list="01B" nummer="16"/> 

            <switch nummer="1" port="5"/> 

    <platsinfo>SW</platsinfo>2<vlaninfo>4</vlaninfo> 

        </uttagsinkoppling></skåp> 

    <skåp beteckning="FE01" sida="B" switchipnr="10.78.254.41" våning="4"> 

        <uttagsinkoppling kabelnr="FE101"> 

            <koppling list="31A" nummer="23"/> 

            <switch nummer="3" port="2"/> 

            <platsinfo/><vlaninfo>24</vlaninfo>      

        </uttagsinkoppling> 

<uttagsinkoppling kabelnr="FE103"> 

            <koppling list="01B" nummer="13"/> 

            <switch nummer="3" port="1"/> 

    <platsinfo> Switch Kalle Anka, rum 35</platsinfo><vlaninfo>24</vlaninfo> 

        </uttagsinkoppling></skåp></uttagsdatabas> 

8.5 Appendix E: IP-nummerdatabasexempel 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> 

<ip-numbers> 

<vlan id="78.24" name="Sundbypark_Floor_4" responsible_site="SESTO1"> 

<dhcp_span>50-150</dhcp_span> 

<ip_static devicename="Kalles_dator" ip="24" responsible="Kalle Anka"></ip_static> 

<ip_static devicename="Virtuell_maskin" ip="25" responsible="JoakimVAnka"></ip_static> 

</vlan> 

 

<vlan id="78.25" name="Sundbypark_Floor_5" responsible_site="SESTO1"> 

<dhcp_span/> 

<ip_static devicename="Skrivare" ip="1" responsible="PC-Avd"></ip_static> 

<ip_static devicename="Testdator" ip="2" responsible="Anders Andersson"></ip_static> 

</vlan> 

</ip-numbers> 
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9 Projektdefinition 
 

Inledning 

Detta dokument är en projektdefinition för examensarbetet "Byte av switchar, planering och 

genomförande" av Mikael Tidemar KTH, våren 2012.  

 

Syfte 
 

Projektdefinitionen ligger som grund för examensarbetet för att definiera vad som förväntas av alla 

inblandade i projektet, från planering till genomförande. 

 

Målgrupp 
 

Samtliga projektmedlemmar, handledare, examinator och övriga intressenter. 

 

Rollbeskrivning för projektet 
 
Beställare: Ansvarig för projektet, anställd på det företag och beställare av uppgiften. 

Examensarbetaren: Utför examensuppgiften. 

Examinator: KTH-anställd lärare med examinationsrätt. 

Handledare: Anställd på företaget som handleder examensarbetarens arbetssätt vad gäller mål, 

resursfrågor och krav vid behov. 

Opponent: Oftast en annan student som granskar och kritiserar innehållet i den skriftliga rapporten 

 

Roll Namn Telefon E-postadress 

Beställare Anders Ingelström 08-4756599 anders.ingelström@xyleminc.com 

Examensarbetare Mikael Tidemar 08-4756184 tidemar@kth.se 

Handledare Michael Avramidis 08-4756260 michael.avramidis@xyleminc.com 

Examinator Anders Sjögren 08-7904420 as@kth.se 

Opponent Fredrik Fahlman 070-6884332 ff2@kth.se 
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Projektbeskrivning 
 

Här beskrivs bakgrunden och syftet för projektet, även projektmetod, projektmål och önskade 

effektmål beskrivs för det aktuella projektet. 

 

Bakgrund 
 

Xylem Water Solutions huvudkontor i Sundbyberg ska byta ut befintliga Nortel-switchar mot nyare 

switchar från Cisco, detta inkluderar byte av såväl core-switcharna med fiberkopplingar som access-

switcharna placerade på de olika våningsplanen i huset. 

 

Dagens nätverk på kontoret i Sundbyberg har två core-switchar varav en i drift och ett stort antal 

access-switchar som har enkla icke-redundanta fiberkopplingar till den core-switchen som är i drift. 

Switcharna saknar idag ett fungerande supportavtal och möjligheten att få dem reparerade vid 

eventuella driftstörningar är oerhört begränsad för att inte säga obefintlig.  

 

På nätverksavdelningen saknas ofta resurser eftersom de hanterar ett globalt nätverk av routers och 

switchar, servrarna i serverhallen hanteras av en annan avdelning, klienterna av ytterligare en 

avdelning och samordning samt dokumentation saknas till stor del, därmed var det utmärkt att kunna 

få hjälp med planering och genomförande i och med denna examensuppgift. 

 

Syfte 
 

Uppdraget för studenten går ut på att utreda krav och behov, utarbeta ett nytt förslag för switchar 

enligt dessa. 

 

Befintliga switchars nätverksutnyttjning behöver ses över, att utreda och implementera ett sätt att 

dokumentera och även i framtiden hålla ordning på fasta ip-nummer samt vilket uttag är kopplat till 

vilken switch respektive port, studenten tar själv fram ett lämpligt sätt för detta.  

 

Befintliga switcharnas konfiguration ska gås igenom och motsvarande konfigurationer för Cisco-

switcharna ska tas fram och simulera (om möjligt). VLANen som kommer att implementeras efter 

bytet ska färdigställas i dokumentationen.  

 

För att bytet ska gå så smidigt som möjligt har studenten även som uppgift att tillsammans med övriga 

projektmedlemmar utarbeta bästa möjliga planering för hur bytet ska gå till. En projektplanering med 

ungefärlig tidsplan för projektmedlemmarna ska ingå i planeringen. 

 

Studenten uppmuntras att medverka och kommer att få möjligheten att medverka på plats när bytet 

görs. 

 

Mål 
 

Projektmål 
 

Att ta fram ett reduntant switchnät tillsammans med den förutbestämda produkttillverkaren Cisco 

(genom återförsäljaren TDC Networks) med minimalt underhåll och minimala löpande kostnader, med 

höga krav för eventuella framtida utökningar av såväl klienter som servrar.  

Att underlätta för arbetet att ta reda på vilket nätverksuttag på klientsidan hör till vilken port i 

switcharna, ta fram fasta ip-nummer till datorer och övriga enheter som skrivare. 



Byte av switchar, planering och genomförande   
Examensarbete vid Kungl. Tekniska Högskolan, KTH ICT 2013-01-22 
 

39 

 

Planeringen ska säkerställa att bytet utförs på ett sådant sätt att verksamheten störs så lite som möjligt, 

datahallens befintliga serverstruktur och funktion får inte ändras eller påverkas. 

 

Delmål 

 
Delmål är som följer: 

 Förstudie med informationsinsamling 

o Nuvarande nätverkskontroll med uttagsgenomgång 

o Kravspecifikationskontroll 

 Förslagsskapande i samarbete med Cisco 

 Förberedelser 

o Uttagsdatabasskapande och grafisk användargränssnittsprogrammering 

o IP-databasskapande och grafisk användargränssnittsprogrammering 

o Nuvarande konfigurationsgenomgång med VLAN-kontroll servrar 

 Bytesplan inkl ungefärligt beräknade arbetstimmar per projektmedlem 

 Montering av access- och core-switcharna parallellt med nuvarande nätverk 

 Testning av konfiguration 

 Utprovning av det nya switchnätet (inkl kapacitetstestning) 

 Flytt av klienter och servrar till nya nätet 

 Uppföljning och ev. felsökning 

 

 

Effektmål 

 
Redundans för både serversidan såväl som klientsidan, om en core-switch eller en access-switch slutar 

fungera, fortsätter nätverket fungera (med undantag för de klienter eller servrar som sitter i den 

aktuella switchen som har slutat fungera). I de fall en switch slutar att fungera ska det vara enkelt och 

snabbt att byta ut den mot en ny. 

När nya nätverksuttag ska aktiveras (om användaren inte får kontakt med nätverket) ska det gå att få 

fram i en databas ta fram om det redan är aktiverat och i så fall vilken port och vilken switch det är 

kopplat till, uttagsdatabasen ska lätt kunna uppdateras och nya uttag tilläggas. 

När nya fasta ip-nummer efterfrågas efter ska det lätt gå att hitta i en databas om det finns registrerat 

på någon person eller enhet. 

 

Projektmetod 
 

Projektet använder en iterativ projektmodell eftersom projektet inte gjorts av någon tidigare utförare 

och metoden kommer därmed att likna en ganska normal projektledning och samordning med 

regelbundna möten för projektmedlemmarna samt en stor del fristående arbete med fria händer av 

examensarbetaren då det gäller val av programmeringsspråk och databasval för nätverksuttags- samt 

ip-nummerdokumentation. Projektet innebär också mycket informationsinsamling från kund och 

genomgång av befintlig hårdvara. 

 

Avgränsning 

 
Några avgränsningar är svåra att fastställa på förhand och kommer därmed att fastställas under 

projektets gång, beroende på hur mycket tid som finns att tillgå för de olika delarna i projektet 

kommer avgränsningarna fastställas successivt under projektets gång. Programmeringssidan kommer 

med all sannolikhet att begränsas ganska snävt till huvuduppgifterna, databashanteringen för fasta ip-

nummer och uttagshanteringen. 
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Projektdisposition 
 

Faserna i projektet beskrivs nedan. 

 

Projektdefinition 
 

Att definiera projektets bakgrund, syfte och mål som sedan sammanställs i ett dokumentet som alla 

parter är överens om för att ligga som grund för projektbeställarens samt de övriga parternas 

förväntningar (detta dokument). 

 

Informationsinsamling 

 
Projektet påbörjas med att samla in information om kravspecifikation från klient- och serversidan för 

att färdigställa en kravspecifikation, även information om den befintliga nätverksstrukturen samt 

konfigurationen samt information om de servrar som går i serverhallen måste ligga som grund för det 

fortsatta projektet. 

 

Implementering 

 
Examensarbetaren väljer programmeringsspråk och databasens struktur. 

Informationsinsamlingen som ligger till grund för kravspecifikationen ska sluta i ett val av produkter i 

samarbete med Cisco och TDC med en tillhörande offert (från TDC). Om det finns flera möjliga 

produkter/lösningar enligt de krav som ställs på nätverket ska också flera offerter visas för beställaren 

med listade fördelar/nackdelar med respektive lösningsalternativ. 

 

Bytet av switcharna ska genomföras i nära samarbete med TDC, IT-avdelningen och samtliga 

inblandade projektmedlemmar. 

 

Resultat och slutsatser 

 
Efter att det praktiska genomförandet är färdigt skapas en sammanställning av projektet med slutsatser 

att skapas. 

 

Projektrapport 
 

Projektrapporten består av en slutrapport som kommer att skrivas efter genomförandet och med en del 

som skrivs efter en utvärderingsperiod på några månader där eventuella problem tas upp. 

Projektrapporten bör skrivas på eller översättas i efterhand till engelska då koncernspråket för Xylem 

är engelska. Projektet har även en engelskspråkig medlem och samtliga möten och dokumentation 

måste göras på engelska. 

 

Struktur på rapporten: 

 

 Försättssida 

 Sammanfattning/Abstract 

 Inledning 

 Avhandling 

 Avslutning 

 Referenser 

 Appendix 
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Organisation 
 

Examensarbetet utförs av Mikael Tidemar som en del av programmet datorteknik med inriktning 

nätverk vid KTH i Kista. Examensarbetet motsvarar 15 hp och sträcker sig över 10 veckor 

heltidsarbete eller 400 timmar. Examinator är Anders Sjögren på KTH i Kista. Handledare på Xylem 

är Michael Avramidis, hela projektet överses av Anders Ingelström, projektmedlemsstrukturen 

sammanfattas i figuren nedan. 

 

Figur: Projektstrukturen 

 

Resurser 
 

Utrustning, projektmedlemmar disponibla för frågor och hjälp när det är lämpligt och det som i övrigt 

krävs för att genomföra projektet kommer att finnas tillgängliga för examensarbetaren och 

tillhandahålls av Xylem Water Solutions AB. Examensarbetaren har redan en bärbar och stationär 

dator för att utföra projektplanering och programmering med mera på. Xylem Water Solutions AB 

kommer att tillhandahålla kravspecifik information, tillgång till switchutrustning samt serverhall och 

de verktyg som krävs för att få reda på konfigurationen på befintlig nätverksutrustning, även 

programvara för delar av dokumentationen (Microsoft Office 2010 samt Microsoft Visio 2010 

Professional). 

  

Anders Ingelström 

NMC Manager 

Project Purchaser 

Bengt Wiklander 

PC technician 

Project member 

Melind Mane 

Network technician 

Project member 

Robert Johansson 

Network technician 

Project member 

Michael Avramidis 

Network technician 

Project member 

Mikael Tidemar  

Project leader 

Prestudy/planning/design 
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Tidsplan 

 
För en ungefärlig tidsplanering, se tabellen nedan.  

 

Projektdel Beskrivning Timmar 

Förberedelser/Förstudie 
Projektdefinition 20 

 
Projektplanering med informationsinsamling 100 

Programmering 70 

Möten och mötesförberedelser 45 

Cisco produktträning med förberedelser 20 

Konfigurationskontroll med VLAN-dokumentation 20 

Praktiskt genomförande 
Access-switchar 12 

 
Server-switchar 12 

 
Kabelhantering 16 

 
Utvärdering och problemlösning 22 

Avslutning 
Rapportskrivning 80 

 
Opponering med förberedelser samt redovisning 25 

 
Summa 442 

Tabell: Ungefärlig tidsplanering 

 

 

 


