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LAN-gruppen 2006

● Per Andersson (Chalmers tekniska högskola)
● Kent Engström (Linköpings universitet)
● Conny Ohlsson (Högskolan i Kalmar)
● Björn Rhoads (KTHNOC)
● Börje Josefsson (Luleå tekniska universitet)
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USA-utflykten 2006

● 10 juni flyg från Arlanda via Chicago
● 11-19 juni i Bay Area
● 19 juni flyg till San Diego
● 20 juni i San Diego
● 21 juni flyg hem via Seattle och Köpenhamn
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Företag vi besökte

● Juniper Networks
● Cisco Systems
● HP Procurve Networking
● Extreme Networks
● Force10 Networks
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Vi besökte också

● Stanford University
– Nätverkstekniker centralt

● UCSD
– Nätverkstekniker centralt
– San Diego Supercomputer Center
– CAIDA
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Death by Powerpoint

● Vi fick titta på många bildspel...
● ...men också träffa insatta personer på de olika 

företagen
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Områden i rapporten

● Ethernet
● WLAN
● IPv6
● Nätverksåtkomstkontroll
● Säkerhet i övrigt
● Komplexitet och handhavande
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10 Gbit/s Ethernet på koppar

● 10GBASE-T/802.an nu fastställd och publicerad
● 100 meter på Cat 7 eller Cat 6A
● 55-100 meter på Cat 6
● Effektförbrukning/port problem
● Short-reach-version

– Max 30 meter på Cat 7 eller Cat 6A
– Mindre effektförbrukning ger tätare portar

● Kabelsystemen blir krångligare
● Produkter 2007
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Bortom 10 Gbit/s

● IEEE har i somras startat en Higher Speed Study 
Group

● 100 Gbit/s verkar mest sannolikt som mål
– 40 Gbit/s har diskuterats

● Minst 3-4 år bort
●
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Operatörsutökningar

● Connectivity Fault Management (802.1ag)
– Bl.a. “ping” och “traceroute” på Ethernetnivån

● Provider Bridges (802.1ad)
● Provider Backbone Bridges (802.1ah)
● Two-port MAC Relay (802.1aj)
● Ethernet in the First Mile (802.3ah)
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Säkerhet

● Länkkryptering
– Media Access Control Security (802.1ae)
– Media Access Control Key Security (802.1af)

● Autentisering av nätutrustning
– Secure Device Identity (802.1ar)
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Audio/Video

● Ethernet för A/V-distribution i hemmet och i 
professionella sammanhang

● Timing and Synchronization (802.1as)
● Stream Reservation Protocol (802.1at)
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Ersättare för Spanning Tree

● Man vill ersätta Spanning Tree med något mer 
avancerat i stil med link-state protokoll (IS-IS 
föreslaget)

● Shortest Path Bridging (802.1aq)
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Större paket

● Utökning av ramstorlek till c:a 2000 bytes för 
att få plats med headers för protokollutökningar

● IEEE verkar inte våga ge sig på att 
standardisera jumbo frames som ger väsentligt 
större data
– Fast 9K verkar vara inofficiell standard...

● Frame Expansion (802.3as)
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Power over Ethernet

● I första hand från 15 W till 30 W
– Accespunkter med flera radiodelar
– Övervakningskameror med tilt/pan
– ...

● Eventuellt vidare till 60 W också
– Laptop-laddning!

● DTE Power Enhancements (802.3at)
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Flödeskontroll

● En switch ska kunna be en enskild sändare att 
dra ner på hastigheten
– Lägre fördröjning
– Mindre variationer i fördröjningen
– Färre tappade ramar

● Intressant för de som vill sälja in Ethernet som 
ersätta för Fibre Channel, Infiniband

● Congestion Management (802.3ar)
● Congestion Notification (802.1au)
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WLAN

● Centralt styrda WLAN-system är det som gäller
● Förr var fokus kanske främst på pris per 

accesspunkt (lägre med centralisering)
● Numera är det mer fokus på hanterbarhet och 

funktioner som centralisering kan ge:
– Automatisk kanalplanering
– Automatisk effektjustering
– Upptäckt av främmade accesspunkter
– Positionering
– ...
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IP-telefoni över WLAN

● Ska man köra IP-telefoni över WLAN behöver 
man tänka över WLAN-nätverket

● Begränsat antal telefoner per cell
– Från c:a 10 (normala AP) till 30 (special)

● Prioritering av telefonitrafiken
– Defaktostandard SVP
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IPv6

● IPv6 har inte slagit igenom stort än
● Stödet på nätverksutrustning är i alla fall 

mycket bättre nu än för tre år sedan
– Särskilt i stora burkar i mitten av nätet
– Sämre stöd i kanterna

● Stöd för management via SNMP (telnet, SSH, 
SNMP osv) släpar efter
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När tar IPv4-adresserna slut?

● Tony Hain på Cisco för prognoser på detta
● Senaste versioner säger att RIR får slut på 

adresser under 2010 med dagens ökningstakt 
av allokeringarna

● Skulle ökningen utebli tar det slut 2014 istället
● Skulle ökningen gå snabbare, så tar det slut 

tidigare
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Nätverksåtkomstkontroll

● Vi är traditionellt väldigt öppna vad gäller 
åtkomst till våra LAN
– “Captive portals” och liknande för vissa extra 

öppna nät
– Annars ofta “kan du stoppa i sladden är du inne”

● Autentisering av användare och/eller dator via 
802.1X på gång
– Trögt hittills
– Inte helt lätt att få det att funka i en heterogen 

datormiljö?
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Nätverksåtkomstkontroll

● Dags för nästa steg (om man får tro 
leverantörerna):

● Kontroll av datorn i samband med autentisering
– Vilket operativsystem och vilken version?
– Är alla patchar installerade?
– Är ett godkänt antivirusprogram installerat?
– Är det uppdaterat med senaste 

virusdefinitionerna?
– ...
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Två spår

● Fristående produkter
– Utrustning du kan köpa idag och koppla in på 

nätet för att få nätverksåtkomstkontroll
– Ofta hela lösningen från ett företag

● Arkitekturer
– Fokus på protokoll och funktioner som byggs in i 

nätverksutrustning och datorer på längre sikt
– Olika leverantörer av olika delar via 

partnerprogram eller öppna standarder
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Fristående produkter

● Många olika leverantörer. Exempel från de 
företag vi besökte:
– Extreme Networks Sentriant AG
– Cisco NAC Appliance

● Även känd som Cisco Clean Access
– Juniper Unified Access Control
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Arkitekturer

● Cisco
– Netw ork Admission Control (NAC)

● Microsoft
– Network Access Protection (NAP) 

● Trusted Computing Group
– Trusted Network Connect (TNC)
– TCP är en sammanslutning av leverantörer som 

mest är kända för TPM-chip och trusted 
computing (inte helt okontroversiellt)
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Delar i en lösning

● Dator som vill komma åt nätet
– Agent-programvara på datorn

● Utrustning som kontrollerar åtkomst till nätet
– Switchar, accesspunkter, VPN-servrar, 

brandväggar
● System som bestämmer om åtkomst får ske

– Moduler för kontroll av t.ex. antivirus
● System för extern kontroll
● System för åtgärande av problem
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Cisco NAC
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Cisco Secure ACS är spindeln in nätet som 
bestämmer vilka datorer som ska släppas 
in

Flera olika metoder för NAC. Cisco-specifika 
utökningar kräver Cisco-nätverksutrustning.
Vissa av metoderna kontrollerar bara datorn utan 
autentisering av användare/dator.
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Microsoft NAP

● Ungefär samma struktur som NAC
– NAP Agent kommer med i Vista
– Klientstöd för XP SP2 samtidigt är utlovat
– Serverdelen kommer i “Longhorn”
– NPS (viderareutveckling av IAS, Microsofts 

RADIUS-server) som hjärtat i systemet
– Hälsocertifikat
– IPsec-begränsning
– DHCP-begränsning
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NAC  NAP

● Cisco och Microsoft gick i september 2006 ut 
med pressrelease och whitepaper om att NAC 
och NAP ska fungera ihop

● Logiskt samarbete
– Cisco kontrollerar stor del av nätsidan
– Microsoft kontrollerar sina egna OS
– Kunderna vill inte ha flera arkitekturer som man 

måste välja mellan
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TCG TNC

● Ungefär samma struktur här också
● 802.1X för begränsning av åtkomsten

● Kritisk fråga: kommer leverantörerna bakom 
TNC orka stå emot Cisco och Microsoft?

● Microsoft är medlem i TCG. Cisco är det inte.
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IETF NEA

● Network Endpoint Assessment
● IETF vill inte skapa en fjärde arkitektur
● Man försöker istället hitta protokoll som behövs 

i alla arkitekturerna och se vilka som kan 
standardiseras inom ramen för IETF
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Problem och begränsningar

● Tänk att hjälpa välvilliga användare att uppfylla 
säkerhetskrav med mera.
– Vill man få in en osäker dator på nätet så kan 

man det
● Lösningarna är inte fokuserade på vad datorn 

gör på nätet när den väl är inne
– Andra system för detta, “Zero-day Detection”

● Vissa sätt att göra detta på autentiserar inte 
datorn eller användaren
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Problem och begränsningar

● Svagare former av begränsning lätta att 
kringgå
– T.ex. DHCP, filterlistor

● Stort beroende på agenter
– Finns inte till alla OS
– Finns inte på skrivare, telefoner, ...

● Många fler VLAN (testnät, karantänsnät, nät för 
godkända, ...) i vissa lösningar

● Leverantörsberoende (främst Cisco NAC)
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Säkerhet i övrigt

● Sniffning i 10 Gbit/s för IDS och liknande
– Force10 P-Series “Snort i hårdvara”
– Extreme CLEAR-Flow och liknande

● Trend: konsolidering av säkerhetsfunktioner
– En låda för IDS/IPS, brandvägg, VPN, webbproxy 

med innehållskontroll, osv.
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Var i nätet ska intelligensen finnas?

● I mitten av nätet
– Säger Cisco, Force10

● I kanterna
– Säger HP ProCurve
– Mitten kan vara snabb, tillförlitlig men dum
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Andra trender

● Modulär programvara på switchar och routrar
– Kommersiellt realtids-OS eller fritt 

operativsystem (Linux, BSD) i bottnen
– Patchar som kan installeras utan total omstart

● Öppnare system
– Exempel hos Extreme: XML-API och möjlighet för 

partners att leverera programkod som exekveras 
på switchen
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Slutord

● Tack till alla företag och personer som ställt upp 
och pratat med oss

● Tack till Börje Josefsson, som ordnade mycket 
av det praktiska och sedan inte kunde följa med 
på resan

● Tack till Anders Nilsson här i Umeå som ställt 
upp som bollpank för diskussioner om 
nätverksåtkomstkontroll


