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Abstract 

Abstract 

This examination work is about implementation of Cisco Systems Network 
Admission Control (NAC) within a leading IT-company in region of 
Jönköping. NAC is a technique that is used for securing the internal network 
from the inside. NAC can verify that the client who connects to the network has 
the latest antivirus updates and latest operative system hotfixes. Clients who 
don’t meet the criteria can be placed in quarantine VLAN where they only have 
access to the update servers. There are also functions that handle VLAN 
assignment for users. 

The assignment where to produce a solution for an implementation of NAC in 
the company’s computer network. The questions that where asked are the 
following, if and how could NAC be implemented in the company’s computer 
network. 

An analysis where made of the company’s computer network, to see if the 
computer network meet the requirements for implementing NAC. The result of 
this analysis showed that there where a loss of functions needed for a working 
NAC solution. The computer network where rebuild from scratch to meet the 
new demands for NAC. After completion of the new computer network the 
NAC solution were taking shape. This was made in consultation with the 
company to get a clear picture of the needs. The result of the discussion lead to 
a so called “Out-of-band virtual gateway” solution. The solution builds on that 
the client is placed in an authentication VLAN when connecting to the 
computer network, after that an authentication process begins. During this 
process the client is checked to verify that the criteria’s are fulfilled, if so the 
client is moved to his access VLAN. 

These solutions increase the internal security in the computer network and 
reduce the risks for virus spreading within the network. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om införandet av Cisco Systems Network 
Admission Control (NAC) hos ett ledande IT-företag i Jönköpingsregionen. 
NAC är en teknik som används för att säkra insidan på ett företagsnätverk. 
NAC kan kontrollera de klienter som ansluter till datornätverket så de har ett 
uppdaterat antivirusprogram och de senaste operativsystemsuppdateringarna. 
Klienter som ej uppfyller kriterier kan placeras i karantäns-VLAN där de 
endast kan komma åt uppdateringsservrar för att uppdatera sina klienter. Det 
finns även funktioner för hur man skall hantera VLAN-tilldelning för 
användare.  

Uppgiften var att ta fram en lösning för implementation av NAC i företagets 
datornätverk. De frågor som ställdes var om och hur NAC kunde 
implementeras i företagets datornätverk. 

En analys gjordes av företagets datornätverk, för att se om det klarade av 
kraven för implementation av NAC. Resultat av denna analys visade på 
avsaknad av funktioner som krävs för en fungerande NAC-lösning. 
Datornätverket byggdes om från grunden för att möta de nya kraven som ställs 
för NAC. Efter färdigställandet av datornätverket påbörjades NAC-lösningen 
att tas fram. Detta gjordes i samråd med företaget för att få en klar bild av 
behoven. Slutsatsen av diskussionerna ledde fram till att en så kallad Out-of-
Band virtuel gateway-lösning valdes. Lösningen bygger på att klienten sätts i 
ett autentiserings-VLAN när den ansluter till datornätverket, därefter sker en 
autentiseringsprocess. Under denna process kontrolleras klienten så att den 
uppfyller kriterierna, gör den det flyttas klienten till sitt access-VLAN.  

Denna lösning höjer den interna säkerheten i nätverket och minskar risken för 
bland annat virusspridning i datornätverket. 

 

Nyckelord 
Network Admission Control 

Nätverkssäkerhet 

NAC 

Cisco 

Datornätverk 

Campus infrastructure model  
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1 Inledning 
1.1 Förord 
Uppdragsgivare för detta examensarbete är Företag X. De är ett ledande företag 
inom sin bransch med ett 70 tal anställda. Deras verksamhet riktar sig mot små 
och stora företag som är i behov av deras tjänsteportfölj. 

Detta examensarbete inriktar sig mot att säkra upp Företag X:s interna 
datornätverk. Detta görs med ett säkerhetssystem som heter NAC (Network 
Admission Control). Leverantör av detta system är Cisco Systems. 

1.2 Bakgrund 
Företag X har behov av att införa NAC i sitt befintliga datornätverk. Detta 
tänkte Företag X kunde passa bra som ett examensarbete. De ställde frågorna: 
”Går det införa NAC i vårt befintliga datornätverk?” och ”På vilket sätt skall 
detta göras?”. Detta examensarbete bygger på företag X funderingar och krav 
på en implementation av NAC. Detta leder fram till frågan: Hur skall en NAC-
lösning för företag X se ut?   

1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att införa NAC (Network Admission Control) 
hos Företag X. Detta för att höja säkerheten i deras befintliga datornätverk. 
Lösningar skall presenteras och implementation skall genomföras enligt de 
krav som Företag X har ställt. 

1.4 Avgränsningar 
För detta examensarbete har avgränsningar gjorts så att NAC-lösningar tas 
fram för de krav som ställts från företag X. Implementation av dessa lösningar 
görs endast för en klient, denna skall fungera som mall för resterande klienter i 
datornätverket. Även den omstrukturering av datornätverket som krävs för att 
få en fungerande NAC-lösning skall tas fram och implementeras. 

För rapporten avses läsaren inneha grundläggande kunskaper inom 
datornätverk. Därför läggs ingen vikt på att förklara grundläggande termer och 
begrepp inom datornätverk. 
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1.5 Disposition 
Teori 

I teoriavsnittet beskrivs och förklaras den teoretiska bakgrunden till NAC, detta 
för att få grundläggande kunskap och kunna förstå genomförandet. Dessutom 
beskrivs vad som krävs för att underlätta och möjliggöra en implementation av 
NAC i datornätverket. 

Genomförande 

I avsnittet genomförande beskrivs hur modifiering av datornätverket har 
genomförts, samt hur huvuduppgiften, implementation av NAC har gjorts för 
att passa de krav som ställts. 

Resultat 

I resultatdelen presenteras resultatet av NAC-implementationen hos Företag X. 

Slutsats och diskussion  

Här redovisas författarnas egna tankar och kommentarer.   



Teori 

2 Teoretisk bakgrund 
2.1 NAC 
En av de största utmaningarna företag står för i dagsläget är att säkra upp sitt 
interna datornätverk. När ord som nätverkssäkerhet används associeras det allt 
som oftast till brandväggar som skyddar för externa hot så som Internet och 
andra externa länkar ut från företaget. Väldigt få tänker på de interna hot som 
redan finns. Operativsystem som ej är uppdaterade, inget eller ej uppdaterade 
virusprogram samt mjukvarubrandväggar som är avslagna eller ej existerande, 
är interna hot som gör att dessa klienter är sårbara för attacker. Därför är det 
bra att förhindra eller minimera access till datornätverket för dessa klienter. 

NAC är lösningen på detta stora problem.  

Det finns flera aktörer på marknaden som tillhandahåller NAC lösningar. 
Eftersom företagets krav var att Cisco Systems NAC-lösning skulle användas 
har ingen vikt lagts på att undersöka andra aktörers NAC-lösningar. Därav har 
enbart fokus lagts på Cisco Systems lösning.  

2.2 Vad är Network Admission Control (NAC) 
Cisco Systems NAC är ett set av teknologier och lösningar för att öka 
säkerheten i ett datornätverk. NAC har många funktioner så som 
användarautentisering, säkerhetsfunktioner, bandbreddsutnyttjande och 
trafikfiltrering. Cisco Systems är idag den ledande distributören av NAC 
programvara. 

Meningen med NAC är att när en användare kopplar in en klient i 
datornätverket skall klienten kontrolleras. NAC kollar att alla uppdateringar för 
operativsystemet finns och att ett antivirusprogram är installerat samt 
uppdaterat. Klienten skall dessutom placeras i rätt VLAN (Virtual Local Area 
Network) beroende på användningsområde och rättigheter i datornätverket. 
Skulle klienten inte uppfylla alla kriterier för att få tillgång till datornätverket, 
begränsas dess åtkomst till datornätverket. Den kommer då bara åt de 
uppdateringsservrar som behövs för att uppdatera klienten. När klienten är 
uppdaterad får den tillbaka sin rätta tillgång till datornätverket. Genom denna 
process hindras virussmittade klienters åtkomst till datornätverket, därför blir 
det mindre risk att virus på just den klienten börjar smitta andra i 
datornätverket. Utan detta skydd finns det stor risk att många klienter smittas 
och därmed kan orsaka större driftstopp i systemen. Det finns även funktioner 
för hur besökare skall hanteras i datornätverket. Dessa placeras i ett eget så 
kallat besökar-VLAN, detta VLAN har begränsad access. Begränsningarna 
styrs av de policys som väljs att användas t.ex. kan access begränsas till att 
endast Internet kan nås via detta VLAN. 
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SSO (Singel Sign On) finns som funktion i NAC för att underlätta 
inloggningsförfarandet. Detta fungerar så att endast en inloggning behöver 
göras av användaren. När han loggar in mot t.ex. Windows domänen görs 
samtidigt en inloggning mot NAC:en. Det görs med hjälp av CAA (Clean 
Access Agent), som tar Windows användarinformation och gör en inloggning 
mot NAC med dessa uppgifter. Användarhantering kan kopplas mot en rad 
olika databaser så som NAC:s egna lokala databas, eller så kan protokoll så 
som LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), Radius (Remote 
Authentication Dial In User Service), Kerberos och NTLM (NT Lan Manager) 
användas för att ansluta mot externa databaser.  

Cisco NAC består av tre komponenter, CAM (Clean Access Manager), CAS 
(Clean Access Server) och CAA (Clean Access Agent).  

[1] [2] [3] [8] 

2.2.1 CAM 

Clean Access Manager är en programvara som installeras på en server för att 
administrera de clean access servrar och switchar som finns i datornätverket. 
Administration av dessa görs genom ett säkert webbaserat gränssnitt. I det 
webbaserade gränssnittet kan man skapa säkerhetspolicy och hantera 
användare. Det går att skapa olika profiler och roller för olika typer av 
användare, beroende på vad de ska ha tillgång till i datornätverket. 

De switchar som ska ingå i NAC är de access switchar som tillhandahåller 
access för klienter i datornätverket. Dessa switchar läggs till i CAM för att 
kunna administreras. CAM styr switcharna med hjälp av SNMP (Simple 
Network Management Protocol) kommandon. Stöd för SNMP version 1,2c och 
3 finns i programvaran.  

[1] [2] [3] [8] 

Det finns tre olika varianter av CAM beroende på antalet användare som är 
tänkt att finnas i datornätverket. 

2.2.1.1 Manager lite 

Manager lite kan kontrollera tre CAS samt tillhandahålla access för totalt 500 
användare per CAS. 

2.2.1.2 Standard manager 

Standard manager klarar av att övervaka 20st CAS och tillhandahålla access för 
1500 användare per CAS. 
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2.2.1.3 Super manager 

Super manager hanterar upp till 40 st CAS där varje CAS klara av 2500 st. 
användare. 

2.2.2 CAS 

Clean Access Server är den server som kontrollerar att klienterna som ansluter 
till datornätverket uppfyller de kriterier som ställs, för att få tillgång till det. 
CAS kan kontrollera flera olika delar av säkerhetsfunktioner så som att 
Windowsuppdateringar, antivirusprogram och antivirusuppdateringar finns 
inlagda på klienterna. 

CAS:en har två stycken nätverksinterface de kallas trusted och untrusted. Dessa 
två interfaces är konfigurerade som trunkar. På trusted-interface tillåts endast 
användar-VLAN och CAS:ens management-VLAN. På untrusted-interfacet 
tillåts endast autentiserings-VLAN:et. Switcharna i datornätverket får ej inneha 
något lager-3 interface i autentiserings-VLAN:et. Detta skulle medföra att 
klienterna i autentiserings-VLAN:et skulle komma åt andra VLAN utan att 
autentisera sig. Det enda som får finnas i autentiserings-VLAN:et är klienterna 
som skall autentiseras och CAS:en. 

CAS kan kopplas in i datornätverket i sex stycken olika konfigurationslägen, 
in-band och out-of-band. Det finns sedan tre undervarianter till de två, Real-IP 
gateway, NAT-gateway och virtuell gateway. 

2.2.2.1 In-band/Out-of-band 

I in-band konfigurationen passerar klienternas datatrafik alltid genom CAS:en. 
Däremot vid out-of-band passerar endast klienternas datatrafik genom CAS:en 
under autentiseringsfasen. Se bilaga (1) för grafisk beskrivning.  

Real-IP gateway 

När Real-IP gateway används så har klienterna CAS:en som sin gateway, CAS 
servern routrar sedan trafiken beroende på destination. Är CAS:en out-of-band 
görs detta endast under autentiseringsfasen. 

NAT-gateway 

NAT-gateway fungerar på samma sätt som Real-IP gateway, skillnaden är att 
den även har NAT (Network Adress Translation) funktion för trafiken från 
klienterna. 
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Virtual gateway 

När CAS är konfigurerad som Virtual gateway fungerar CAS:en som en 
transparent brygga där trafiken endast passerar igenom för att sedan gå mot sin 
riktiga gateway under autentiseringsfasen. [1] [2] [3] [8] 

2.2.3 CAA 

Clean Access Agent är en liten programvara vilken installeras på varje klient 
som ansluts till nätverket. Det är för att CAS ska kunna kontrollera att klienter 
har alla uppdateringar för operativsystem och antivirusprogramvara med rätt 
uppdateringsnivå installerade. CAA kontrollerar klienten och rapporterar till 
CAS som kontrollerar att klienten uppfyller kraven. CAS skickar sedan 
information till CAM:en om att klienten skall få tillträde till nätverket eller ej. 
Behöver klienten uppdateras med tillexempel Windowsuppdateringar visas 
detta i CCA programet, så att användaren vet vad som behöver göras för att få 
access till datornätverket. CCA används även när man kör SSO (Singel-Sign-
On), som innebär att när användaren loggar in i Windows tar CCA 
användaruppgifterna och loggar in mot NAC. Detta underlättar för användaren 
som bara behöver göra en inloggning. [1] [2] [3] [8] 

2.2.4 Implentationskrav för NAC  

Detta behövs för att NAC skall kunna implementeras i datornätverk. 

• Ett antal VLAN. 

o Autentisering 

o Användare 

o CAS och CAM administration 

• VLAN-interface 

• VLAN-routing 

• Redundans (ej nödvändigt, höjer driftsäkerhet för NAC) 
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2.2.5 Autentiseringsförfarande 

När en klient kopplar upp sig mot datornätverket sker en autentiseringsprocess 
för att avgöra om klienten skall få tillgång till datornätverket eller ej. 

1. Klienten kopplar in sig i datornätverket. 

2. Switchen känner av att en klient har kopplat upp sig på en viss port och 
skickar då en SNMP trap till CAM:en om att en ny klient har anslutit 
sig. 

 

Figur 1 autentisering 1,2 

3. CAM:en skickar ett SNMP set kommando till switchen som instruerar 
den att placera den nya klienten i autentiserings-VLAN:et. Klienten får 
IP-adress från DHCP för användar-VLAN:et som den kommer att 
placeras i när den är autentiserad.  

 

Figur 2 autentisering 3 
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4. I detta läge kan bara klienten kommunicera med CAS:en. Inloggning 
sker antingen via SSO eller en webbsida och klienten kontrolleras 
utefter de kriterier som finns definierade, så som Windowsuppdateringar 
och antivirusuppdateringar etcetera. 

 

Figur 3 autentisering 4 

5. CAS:en informerar sedan CAM:en om att klienten skall få tillträde till 
sitt access-VLAN eller sättas i karantäns-VLAN:et. 

6. CAM:en skickar därefter ett SNMP set kommando till switchen som 
instruerar den att sätta porten i antingen access-VLAN:et eller 
karantäns-VLAN:et. 

7. Klienten befinner sig nu antingen i sitt access-VLAN:et eller i 
karantäns-VLAN:et. I karantäns-VLAN:et har klienten bara tillgång till 
de uppdateringsservrar som behövs för att åtgärda de säkerhetshål som 
upptäcktes. Efter uppdatering görs autentiseringen om, så att klienten får 
access till rätt VLAN. 

 [1] [2] [3] [8] 

 

Figur 4 autentisering 5,6,7 
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2.3 Campus infrastructure modell 
Ciscos campus infrastructure model är en modell för hur man bygger 
datornätverk på ett strukturerat och korrekt sätt. Den definierar tre stycken 
lager i ett datornätverk, access, distribution och core. Modellen gör det möjligt 
att enkelt uppgradera, felsöka och bygga ut nätverket vid behov, dessutom 
tillåter den en hög grad av redundans och lastbalansering. Se bilaga (2) för 
grafisk beskrivning. 

2.3.1 Accesslager 

Accesslagret är den första nivå där utrustning ansluts, såsom datorer, IP-
telefoner och skrivare. Accessnivån tillhandahåller olika VLAN och redundanta 
trunklänkar mot switcharna på distributionsnivå. Lager-två switchar används 
vanligtvis på denna nivå. 

2.3.2 Distributionslager 

Distributionsnivå är den nivå där routing mellan VLAN, QoS (Quality of 
Service) och accesskontroll tillämpas. På denna nivå används även HSRP (Hot 
Standby Router Protocol) för att öka redundansen i datornätverket. Switcharna 
på distributionsnivå har i sin tur redundanta trunklänkar mot switcharna på core 
nivån. Lager-tre switchar används på denna nivå för att göra det möjligt att 
använda routing mellan VLAN.  

2.3.3 Corelager 

Corenivån är det översta lagret i datornätverket, på denna nivå eftersträvas att 
kunna switcha trafik så fort som möjligt. Switchningen ska helst göras i 
hårdvarans ASIC (Application Specific Integrated Circuit) och inte behöva 
processas av mjukvaran. Routing mellan VLAN och accesskontroll skall 
undvikas, detta bör ligga på distributionsnivån. På denna nivå används lager-tre 
switchar för att säkerställa prestanda. [5] [7] 

2.4 VLAN 
VLAN är virtuella LAN som används för att segmentera datornätverk. Varje 
VLAN är en egen broadcast-domän. För att skicka trafik mellan VLAN krävs 
VLAN-routing. [5] [7] 
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2.5 VTP 
VTP (Vlan Trunking Protocol) är ett protokoll som används för att skicka 
information om vilka VLAN som finns i datornätverket. Denna information 
skickas från den eller de switchar som är konfigurerade som server. De 
switchar som är konfigurerade till att vara klient kan endast ta emot VLAN-
information. Sedan finns ytterligare ett läge som heter transparent. Detta gör att 
switchen vidarebefordrar VLAN-information, men den kommer inte att 
uppdatera sig själv med den informationen som skickats från en serverswitch. 
[5] [7] 

2.6 HSRP 
Hot Standby Router Protocol är en teknik utvecklad av Cisco Systems. 
Tekniken gör det möjligt att skapa en virtuel IP-adress. Denna IP-adress kan 
sedan användas av datorerna som default-gateway. IP-adressen är virtuell och 
kan flyttas mellan två stycken lager-3 switchar, beroende på vilken switch som 
fungerar. Detta ger en redundant nätverksmiljö med hög feltolerans. Den 
switch som är standby i en HSRP konfiguration skickar hela tiden så kallade 
hello-paket till den aktiva switchen för att se att den svarar. Skulle den aktiva 
switchen sluta svara på hellopaketen anser standbyswitchen att den har slutat 
att fungera. Standbyswitchen tar då över den virtuella IP-adressen så att 
datorerna inte påverkas av att den ena switchen slutade fungera. Switcharna 
kommunicerar med varandra på multicast-adressen 224.0.0.2 med UDP på port 
1985. Den switch som har den högsta prioriteten blir den som har den virtuella 
IP-adressen. HSRP har även en funktion för att kontrollera statusen på ett 
interface. HSRP kan konfigureras att flytta den virtuella IP-adressen när ett 
interface går ner.  Se bilaga (3)för grafisk beskrivning av HSRP. [4] [5] [7] 

2.7 MST 
MST (Multiple Spanning-Tree) är en IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) standard som ursprungligen kommer från Ciscos 
Multiple Instances Spanning-Tree Protocol (MISTP). Huvudsyftet med MST är 
att reducera antalet spanning-tree instanser på en switch. Detta görs genom att 
lägga ihop flera VLAN till en instans. PVST (Per-VLAN Spanning-Tree) som 
körs default på en switch skapar en spanning-tree instans för varje VLAN. Har 
man då många VLAN kan detta bli väldigt processorkrävande för switchen. 
Varje spanning-tree instans har sin egen BPDU (Bridge Protocol Data Unit) 
konversation, root switchval och vägvalsprocess. Eftersom MST kan lägga ihop 
flera VLAN i en MST-instans, reducerar man antalet spanning-tree-instanser. 
Har man bara två MST-instanser konfigurerade, finns det bara två spanning-
tree-instanser på switchen. Detta resulterar i reducerad processoranvändningen 
på switchen. 
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MST använder sig av några egenskaper som finns i RSTP (Rapid Spanning-
Tree Protocol) för att korta ner konvergeringstiderna vid länkbrott. Detta gör att 
MST reagerar väldigt snabbt vid förändringar i datornätverket och därmed blir 
påverkan för användarna mindre. MST är även bakåtkompatibelt med PVST+ 
Per-VLAN Spanning-Tree Plus) och RSTP (Rapid Spanning-Tree Protocol). 
Last balansering på VLAN-nivå går även att åstadkomma med MST. Genom 
att skapa två instanser med olika VLAN i varje instans, och att konfigurera 
olika switchar att vara root för var sin instans, går det att styra trafik på olika 
länkar i datornätverket. Switchar som skall köra MST måste ha samma MST-
konfiguration för att hamna i samma MST-region. [5] [7] 

2.8 ACL 
ACL (Access Control List) används för att begränsa datatrafik till vissa delar 
av datornätverket. Det finns olika typer av ACL:er, de vanligaste är standard 
och extended ACL. [6] 

2.9 NTP 
NTP (Network Time Protocol) används för att hålla rätt datum och tid på 
klockan i switcharna. Switcharna synkroniserar sin klocka mot en tidsserver på 
Internet.  
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3 Genomförande 
3.1 Kravlista 
Grundkrav 

• Företags anställda 

o Kontroll av antivirusskydd skall ske på klienter. 

o Kontroll av operativsystemsuppdateringar skall ske på klienter. 

o Dynamisk VLAN-tilldelning utifrån patchnivå på klienten. 

• Externa besökare 

o Ska placeras dynamiskt i eget besöks-VLAN. 

o Ska inneha begränsad access, endast tillgång till Internet. 

Tilläggskrav 

• VPN 

o Ska behandlas efter samma kriterier som anställda. 

o Inloggning skall ske med RSA-dosa. 

• WLAN 

o Ska behandlas efter samma kriterier som anställda. 

o Inloggning skall ske via VPN. 

3.2 Nulägesanalys 
En nulägesanalys gjordes av datornätverket för att se om det fanns möjlighet att 
implementera NAC i det befintliga datornätverket. 

Denna nulägesanalys utfördes genom att intervjua teknikansvarig och samla in 
data i form av dokument gällande det nuvarande datornätverket.   

Resultatet av denna nulägesanalys visade på brister i datornätverket som kunde 
försvåra implementationen av NAC. 

Nätverket var till stor del helt plant i sin logiska struktur. Vilket innebar att det 
inte fanns någon tydlig struktur med olika lager i nätverket. Vilket är en 
väsentlig del för att kunna implementera en NAC lösning i det befintliga 
datornätverket. Se bilaga (4). 
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Alla klienter och servrar låg i samma VLAN och IP-adress serie. Även 
switcharnas management-interface hade IP-adresser i samma IP-serie som 
klienterna och servrarna.  

Den enda platsen där det fanns redundans i datornätverket var på 
brandväggsnivå, där användes två brandväggar. De två brandväggarna är 
kopplade in i samma switch, genom detta förloras delar av den fördel som två 
brandväggar ger redundansmässigt. Switchen blir då en SPOF (Singel Point of 
Failure), skulle den switchen sluta fungera kommer ingen på insidan nå de 
näten som finns utanför brandväggarna. 

3.2.1 Presentation av lösningar för Företag X 

Två stycken förbättringsförslag med delar som krävs för implementation av 
NAC och lösningar på de övriga problemen presenterades för företaget. De två 
lösningsförslagen innehåller nästan samma logiska struktur, men ett av 
förslagen har mindre utrustning och mindre redundans (förslag 1). Se bilaga (5, 
6) Lösningsförslagen baseras på kunskap från kurserna avancerad switchteknik, 
avancerad routingteknik och avancerad nätverkssäkerhet på JTH (Jönköpings 
Tekniska Högskola). 

3.3 Åtgärdsplan 
Den lösning som valdes av företaget och genomfördes var den mer omfattande 
av de två föreslagna. Den innebar en ombyggnation av nätverket för att uppnå 
ett mer strukturerat datornätverk med redundans och högre tillgänglighet. 
Nätverkets struktur byggdes efter Cisco Systems tre-lager modell, där access, 
distribution och core är de tre lagren.  

För att kunna verifiera att tänkta lösningar fungerar, testades lösningarna i 
labbmiljö i nätverkslabbet på JTH.  

I Företag X:s fall användes enbart två lager access och distribution, eftersom 
Företag X:s nätverk är medelstort, räcker det med två lager. I och med att det 
inte fanns någon distributionsnivå i det gamla datornätverket, behövdes ny 
nätverksutrustning införskaffas. Den utrustning som köptes in var två stycken 
lager-tre Cisco-switchar. Dessa två switchar är utrustade med gigabit SFP 
(Small Form-factor Pluggable) portar, i dessa portar ansluts sedan SFP-
moduler. SFP-modulerna finns i flera olika utförande. De två som valts att 
användas är koppar-SFP och fiber-SFP. Varje distributionsswitch är kopplad 
till var sin brandvägg. Det finns även dubbla kopplingar från varje access-
switch till var sin distributions-switch, detta för att öka redundansen i 
datornätverket. 
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En logisk segmentering gjordes även för att separera klienterna från servrarna. 
Detta gjordes genom att placera servrar och klienter i var sitt VLAN och 
tilldela dem var sin IP-serie. Servrarna segmenterades även fysiskt från 
klienterna och placerades i en egen switch, även utvecklingsservrar placerades i 
ett eget VLAN med egen IP-serie. Switcharnas management-interface 
tilldelades en egen IP-serie och VLAN, även en accesslista skapades föra att 
förhindra obehörig trafik att komma in i management-nätet. 

VLAN-routing för att routra trafiken mellan de olika VLAN:en lades i 
distributions switcharna. 

HSRP (Hot Standby Router Protocol) användes för att skapa en virtuell 
gateway som klienterna använder som default-gateway. Denna default-gateway 
tillhandahålls antingen av distributionsswitch 1 eller distributionsswitch 2, 
beroende på vilken som är aktiv i HSRP gruppen. Detta innebär att en av 
distributionsswitcharna kan sluta fungera men klienterna kommer fortfarande 
att komma ut från sitt eget VLAN. 

3.4 Lösningar 
Nedan listas de åtgärder som korrigerar problemen som uppmärksammats i det 
gamla datornätverket. Den fullständiga grafiska lösningen kan hittas i bilaga 
(6). Lösningen är framtagen för att möta kraven för en implementering av NAC 
samt för en ökad skalbarhet. Dessa lösningar har utförts med hjälp av en 
implementationsplan som ej kan delges i denna rapport. 

3.4.1 VLAN 

VLAN konfigurerades på en av distributionsswitcharna. Resterande switchar 
får dessa VLAN automatiskt via VTP. 

VLAN sätts upp enligt följande. 

 

vlan <nr> 
   name <name> 

3.4.2 VLAN-interface 

F kation mellan VLAN:en ska kunna fungera lades VLAN 
interface till för varje VLAN. Kommandot ”ip routing” skrevs in för att 
aktivera routing mellan VLAN:en. Detta gjordes enbart på distributions 
sw

ör att kommuni

itcharna. Se nedan. 

ip routing 
 
interface vlan <nr> 
   ip address <ip-address> <subnetmask> 
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3.4.3 MST 

Följande konfigurering används för att aktivera MST på alla Cisco switchar i 
datornätverket. Först läggs en MST instans till som tilldelas ett antal VLAN. 
Därefter sätts ett namn och revisionsnummer på instansen. För att aktivera 
MST på switchen skrivs ”spanning-tree mode mst”. De två sista kommandona 
aktiverar portfast och BPDU guard. 

 

spanning-tree mst configuration 
   instance <instance id> vlan <Vlan ids> 
   name <Namn> 
   revision 1 
 
spanning-tree mode mst 
 
spanning-tree portfast default 
 
spanning-tree portfast bpduguard default 

 

Distributions switch 1 konfigurerades att vara root för MST instans 0 och 1.  
 
 
 
spanning-tree mst <instance id> root primary 

Distributions switch 2 konfigurerades som secondary root för MST instans 0 
och 1 
 
 
 
spanning-tree mst <instance id> root secondary 

3.4.4 VTP 

En VTP domän läggs till, därefter väljs om switchen ska vara server, client 
eller transparent. VTP prunning aktiveras för att förhindra att VLAN skickas ut 
till switchar där de inte används. Konfigurering av switchar görs enligt följande 
exempel. 

 

 

 

vtp domain <domain-name> 
vtp mode <server/client/transparent> 
vtp prunning  
vtp password <password> 
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3.4.5 HSRP 

HSRP aktiveras på de två distributionsswitcharna. Först konfigureras den 
virtuella IP-adressen sedan switchens HSRP prioritet. Sedan läggs kommandot 
”preempt” till så att den virtuella IP-adressen kan flyttas mellan dessa två. För 
att säkra upp kommunikationen mellan de två används en krypterad 
autentikations sträng. Se nedan för kommandon. 

 

standby <group-number> ip <ip-address> 
standby <group-number>  priority <value> 
standby <group-number>  preempt 
standby <group-number> authentication md5 key-string 0 
<value> 

3.4.6 ACL 

För att säkra upp vissa delar i datornätverket har ACL:er använts. Detta har 
endast gjort på distributions switcharna. Konfiguration har gjorts enligt nedan.  

Standard ACL: 

 access-list <nr>  permit  ip  <source ip> <wildcard> 

Extended ACL: 

 

access-list <nr> permit ip <source ip> <wildcard> 
<destination ip> <wildcard> 

Dessa accesslistor appliceras på interface. 

 

interface vlan <nr> 
  ip access-group 101 out/in 

På VTY:er 

 

line vty <nr> <nr> 
  Access-class <nr> in 

På http-server 

3.4.7 NTP 
ip http access-class <nr>
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3.5 NTP 
NTP konfigurerades för att få exakt datum och tid i all nätverksutrustning. 
Detta görs enligt följande. 

 

ntp server <ip-address> source <interface> 
ntp server <ip-address> source <interface> prefer 

3.6 NAC-implementation 

3.6.1 Serverinstallation 

Två fysiska servrar behövde installeras, en med programvaran CAM och en 
med CAS. CAS och CAM kräver speciell hårdvara för att få full funktion 
därför skickar Cisco Systems med två servrar med specialhårdvara för detta 
ändamål. CAM och CAS är egna operativsystem som bygger på Fedora Core. 

3.6.1.1 Switchkonfiguration 

För att implementation av NAC-servrarna skall fungera måste datornätverket 
konfigureras efter speciella krav. CAS och CAM måste vara på olika 
subnet/VLAN. Detta beror på att CAS alltid skickar ut trafik som skall till det 
egna nätet på untrusted-interface. Ska trafiken någon annanstans skickas det till 
defualt-gateway på trusted-interface. Både CAS och CAM behöver egna 
management-VLAN. CAS management-VLAN får inte vara samma som 
användarnas access-VLAN, det gäller också CAM:s management-VLAN. 
Native-VLAN:et på de två portarna där CAS:en är ansluten får inte vara samma 
som CAS management-VLAN. På CAS:ens trusted-interface får endast 
management-VLAN och access-VLAN finnas. På untrusted-interface får 
endast autentiserings-VLAN:et finnas. Detta styrs genom att i switchen bara 
tillåta de VLAN ut på portarna mot untrusted och trusted-interfacen.  

 

 

Interface fastethernet <interface nr> 
Switchport trunk allowed vlan <vlan nr> 

Switcharna i datornätverket får inte ha något SVI (Switch Virtual Interface) i 
autentiserings-VLAN:et. Detta för att låsa klienterna i autentiserings-VLAN:et, 
så de ej kan nå några andra VLAN. Detta gör att klienten endast kan 
kommunicera med CAS:ens untrusted interface under autentiseringsfasen. 

För att CAM:en ska kunna styra switcharna i datornätverket krävs att SNMP är 
aktiverat på switcharna. De versioner av SNMP som kan användas är 1, 2c och 
3. Konfiguration av SNMP för access-switchar finns nedan.  
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Snmp-server location <text> 
Snmp-server contact <namn> 
Snmp-server community <community string> ro 
Snmp-server community <community string> rw 
Snmp-server enable traps mac-notification 
Snmp-server enable traps snmp linkup linkdown 
Snmp-server host <ip-adress> traps version <version nr> 
<community string> mac-notification snmp 

3.6.1.2 CAS 

Under installationen av CAS:en konfigureras IP-adresser för trusted och 
untrusted interfacen. Domännamn konfigureras samt lösenord för root och för 
kommunikation mellan CAS och CAM.  

3.6.1.3 CAM 

Installationen av CAM liknar installationen av CAS mycket, det som skiljer 
dem åt är att CAM bara har ett nätverksinterface. Domännamn konfigureras 
samt lösenord för root och för kommunikation mellan CAM och CAS. 

3.6.2 Konfigurering av NAC 

3.6.2.1 Anslut CAS till CAM 

1. Anslut endast eth0 (trusted) på CAS:en till switchen, anslut även CAM 
till rätt interface på switchen. 

2. Logga in mot CAM:s webbgränssnitt via en webbläsare. 

 

Figur 5 CAM 
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3. Lägg till CAS:en så att den kan administreras från CAM:en.  

 

Figur 6 Lägg till CAS 

4. Ställ sedan in management-VLAN för CAS. 

 

Figur 7 Management-VLAN för CAS 

5. Aktivera VLAN-mappning för autentiserings-VLAN till access-VLAN. 

 

Figur 8 VLAN-mappning 
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6. Anslut nu eth1 (untrusted) på CAS:en till switchen. 

7. Lägg till de IP-serier i ”managed subnet” som skall administreras av 
NAC. 

 

Figur 9 Managed subnets 

8. Lägg till en switchgrupp för de swtichar som är av samma modell som 
skall anslutas mot NAC. 

 

Figur 10 Switchgrupp 

9. Konfigurera en switchprofil för switcharna, profilen innehåller SNMP-
information och modellbeteckning samt beskrivning. 

 

Figur 11 Switchprofil 
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10. Konfigurera en portprofil för rollbaserad VLAN-tilldelning.  

 

Figur 12 Portprofil 

11. Lägg till en användarroll som styr VLAN-tilldelning tillexempel för 
anställda. 

 

Figur 13 Användarroll 
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12. Konfigurera CAM:en att ta emot SNMP meddelanden från switcharna. 

 

Figur 14 SNMP reciver 

13. Lägg till de accessswitchar som skall administreras av NAC. 

 

Figur 15 Switch tilläggning 

 

Figur 16 Tillagd switch 
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14. Lägg på portprofilen på portarna i switcharna som skall administreras av 
NAC. 

 

Figur 17 Switch administrering 

15. Skapa inloggningssida för användare som inte använder sig av SSO. 

a. Inloggningssidan kan antingen skapas på CAM eller CAS. 
Skapas den på CAM:en gäller den för alla CAS. Ska däremot 
olika inloggningsidor användas kan separata inloggningssidor 
skapas på varje CAS. 

b. När en inloggningssida skapas specificeras det vilket VLAN den 
ska gälla för, även vilket operativsystem som sidan ska gälla för. 

c. Välj mellan Active x och Java för hur sidan ska skapas. 

d. Det går även specificera vad som skall synas på inloggnings 
sidan, blandannat vilka olika databaser som går att logga in mot 
och gästinloggningsknapp. 

 

Figur 18 Inloggningssida 

27 



Genomförande 

16. Konfigurera gästkonto 

a. Först skapas en roll för gästanvändaren som styr bland annat 
VLAN-tillhörighet. 

b. Gästanvändarkontot associeras med rollen för gästanvändare. 

c. Trafikpolicys konfigureras för gästrollen, där specificeras DNS 
server medmera som gästanvändaren ska ha tillgång till. 

d. Aktivera gästlogin knappen på inloggningssidan.    

17. Kontroll av antivirusprogram, antivirusuppdateringar och 
operativsystemsuppdateringar. 

 

Figur 19 Kontrollflöde 

a. Först skapas ett kontrollobjekt som definierar vad som skall 
kontrolleras hos klienten. Det finns fyra varianter av 
kontrollobjekt: filechecks, applicationchecks, registrychecks och 
servicechecks. 

b. Sedan skapas en regel som består av flera kontrollobjekt. 

c. Därpå skapas åtgärdsobjekt som används för att korrigera de 
brister som finns hos klienten. Dessa objekt består av flera regler, 
tillexempel kan en länk skickas ut till CCA som sedan 
användaren kan klicka på för att kopplas till en 
uppdateringsserver. 

 

Figur 20 Åtgärdsobjekt 
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d. Roller skapas som består av en eller flera åtgärdsobjekt. Dessa 
åtgärdsobjekt kan också tillhöra flera roller. 

 

Figur 21 Roller  
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4 Resultat 
4.1 Nätverksstruktur 
Lösningen som tagits fram för datornätverket anser vi väl uppfylla de uppsatta 
målen för vårt examensarbete. Vi har grundligt kunnat testa och överväga 
alternativ till lösningar för att sedan implementera den lösning vi och Företag X 
ansett bäst passa företaget. De förändringar som har genomförts har resulterat i 
ett mer strukturerat datornätverk med feltolerans, redundans och ökad 
kapacitet. Detta genom ombyggnation och inköp av ny nätverksutrustning. De 
nya funktionerna i datornätverket har dessutom gjort det möjligt att 
implementera NAC, vilket är målet med examensarbetet.  

4.2 NAC 
Olika varianter av NAC diskuterades med företaget, efter ett tag kom vi 
tillsammans fram till att en OOB virtual gateway lösning skulle användas i 
företagets datornätverk.  

Implementationen av denna NAC-lösning har varit under viss tidspress då 
hårdvara och mjukvara ej har kunnat levereras i tid från Cisco Systems, 
dessutom har ombyggnationen av datornätverket tagit tid från huvuduppgiften. 
Denna ombyggnation var nödvändig för att få en fungerande NAC-lösning 
Detta resulterade i att vissa delar av NAC-implementationen ej kunde 
genomföras på grund av tidsbrist. 

De delar som genomfördes i implementationen var VLAN-tilldelning beroende 
av behörighet till datornätverket samt kontroll av antivirusprogram, 
antivirusuppdateringar och operativsystemsuppdateringar.  Dessa delar är 
grundläggande delar av NAC. En viktig del till är SSO som inte 
implementerades under examensarbetestiden. 

Några tilläggsdelar som Företag X var intresserade av att få implementerade 
var NAC-lösningar för trådlösa datornätverk samt VPN. Då dessa var 
tilläggskrav från företagets sida ansågs de ligga utanför detta examensarbete.
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5 Slutsats och diskussion 
5.1 Svårigheter 

5.1.1 Datornätverk 

Att sätta sig in i hur det befintliga datornätverket såg ut och fungerade var svårt 
då den dokumentation som fanns var knapphändig och utdaterad. Det fanns 
även många frågetecken kring vad som skulle påverkas av den nya 
datornätverkslösningen. Därför gjordes en grundlig genomgång och en väl 
detaljerad implementationsplan för migreringen till det nya datornätverket. 
Vilket skulle visa sig vara en mycket viktig del för att lyckas med migreringen 
som gick i stortsett felfritt. De fel som uppstod efter migreringen var att en 
mailbrandvägg ej hade routes till de nya subnäten i datornätverket. Det fanns 
även en telefonserver som saknade default-gateway. Detta gjorde att 
användarna som nu befann sig på ett annat subnät än telefonservern, ej kunde 
kommunicera med den. Vi ser avsaknaden av en default-gateway som 
felkonfigurering från leverantören till denna telefonserver. 

5.1.2 NAC 

Dokumentationen till NAC som Cisco levererar är i vissa fall knapphändig. 
Oftast behövde vi läsa flera dokument för att få en klar bild av hur funktionerna 
fungerar. Dessutom är delar av NAC dokumentationen ej uppdaterad till 
senaste version. 
 

5.2 Ytterliggare åtgärder 
 
CAM och CAS som i dagsläget inte har några backupservrar utgör en SPOF. 
Detta måste åtgärdas, särskilt då resten av nätverket är dimensionerat för 
redundans. 
VPN lösning för NAC bör tas fram och implementeras eftersom VPN-anslutna 
klienter utgör lika stor risk för det interna datornätverket som de interna 
klienterna. Det behövs även en NAC-lösning för det tilltänkta trådlösa 
datornätverket.   
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5.3 Frågeställningen 
De frågor som ställdes i inledningen av denna examensrapport var, går det 
införa NAC i företaget befintliga datornätverk och på vilket sätt skall detta 
göras. 

Dessa frågor var utgångspunkten för vårt examensarbete. Efter att vi gått 
igenom Företag X dåvarande datornätverkstruktur insåg vi att det ej var möjligt 
att införa en väl fungerande NAC lösning. Eftersom datornätverket inte var 
konfigurerat för VLAN-routing och saknade hierarkiskt uppbyggnad vilket är 
ett krav för att få en välfungerande NAC-lösning. Därför styrdes våra planer 
om till en början mot att bygga om datornätverket för att klara de kriterier som 
ställdes för att en NAC-lösning skall kunna implementeras. Därefter inriktade 
vi oss på huvuduppgiften att ta fram en NAC-lösning och sedan implementera 
delar av den.
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