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Gruppen

● Börje Josefsson, LTU
● Björn Rhoads, KTHNOC
● Magnus Höglund, DU
● Johan Sandfeldt, KI
● Kent Engström, LiU



Uppdraget

● Att genom besök hos tillverkare och på annat sätt 
söka information om tekniker och produkter som 
kommer att påverka våra lokala nät på 
högskolorna inom 2-3 år.

● Alltså: fokus på LAN, inte SUNET-core.
● Liknande grupp jobbade hösten 2000



Tillverkarbesök

● Bay Area
– Nortel Networks
– Cisco Systems
– Extreme Networks
– Juniper Networks

● Stockholm
– PacketFront

● London
– 3com



Rapporten

Rapporten från LAN-gruppen finns på

http://kokbok.sunet.se/lanng/lanng2003



Slutsatser

Att förutse framtiden är svårt!



En snabbtur genom rapporten

● Sladdar
● Radionät
● Ny användning - nya behov
● IPv6
● Portbaserad åtkomstkontroll
● Att hantera komplexitet



Gigabit till skrivbordet

● Nya datorer har 10/100/1000-kort
● Använderna kommer att vilja ha GigE...
● ...men deras datorer kommer inte klara av att 

utnyttja kapaciteten till att börja med.
● Justering av TCP-stacken behövs för att få 

prestanda över längre avstånd!
● Goda möjligheter för DoS-attacker
● Behöver vi rate-limiting på kanten? 



10 Gigabit Ethernet

● Standardiserat 2002 som IEEE 802.3ae
● Fyra fiberversioner över olika våglängder
● Max räckvidd 40 km enligt standarden
● Inga kopparversioner standardiserade. På gång:

– 10GBASE-CX4
– 10GBASE-T

● WAN-versioner anpassade för transport över 
SDH/SONET



10 Gigabit Ethernet

● Kommer att användas först för länkar mellan 
switchar, routrar osv

● Därefter för inkoppling av stora servrar
● 10 Gigabit Ethernet till skrivbordet är fortfarande 

avlägset
● Fråga: kommer utveckligen av SAN påverka 

spridningen av 10 Gigabit Ethernet?
● Fråga: fler och fler använder radio-nät. Hur 

påverkar det kapacitetsbehovet på LAN:et?



Bortom 10 Gigabit Ethernet?

● Det logiska steget vore 100 Gigabit Ethernet
● OC-768 är 40 gigabit/s, ta steget dit istället?
● Är en faktor 4 tillräckligt, eller kommer vi att välja 

att slå ihop flera 10 Gb-kanaler istället?



Resilient Packet Rings

● Cisco ser RPR som ett naturligt steg från deras 
proprietära SRP-variant

● Nortel har också varit med och standardiserat RPR
● RPR över Gigabit / 10 Gigabit Ethernet PHY kan 

ge billigare versioner
● Extreme tror inte på RPR, utan föredrar sin EAPS-

teknik för protection switching ovanpå Ethernet.



WLAN

● 802.11b
● 802.11g (802.11b på steroider, samma frekvens)
● 802.11a (bytt frekvensband)
● Dual-band-kort och -basstationer kommer att bli 

allt populärare
– Man kan använda 802.11a där hastigheten behövs



WLAN forts

● VLAN på WLAN
● Roaming
● WLAN-säkerhet

– 802.1X, 802.1i, WPA, TKIP, CCMP, ...
● Kommer laptops att ersätta stationära?
● Cellplanering
● Splittra basstationen!



Nya behov: IP-telefoni

● Redundans
● Protection Switching
● High-Availability
● Quality of Service
● Power over Ethernet



Nya behov: Tunna klienter

● När nätet är borta står datorn tvärstilla...



Nya behov: SAN

● Trend mot integrering av SAN- och LAN-teknik
● FCIP
● iSCSI
● Ska vi köra SAN-trafik med LAN-utrustning så 

ställs det hårda krav på tillgänglighet, såklart!



Konvergens vid länkfel

● Cisco-utökningar
– PortFast
– UplinkFast
– BackboneFast

● 802.1w, Rapid Spanning Tree
● EAPS
● RPR



Quality of Service

● Kommer att bli viktigare med IP-telefoni, ev. 
SAN-trafik osv på nätet

● Trend mot enklare konfigurering så att vi vanliga 
dödliga kan använda finesserna (exv Cisco 
AutoQoS)



Power over Ethernet

● IP-telefoni
● WLAN-accesspunkter
● UPS i korskopplingsrummet?
● Kylning i korskopplingsrummet?



IPv6

● Nästa generation av SUNET kommer förmodligen 
att klara IPv6 "i hårdvara" - kommer ditt LAN att 
göra det?

● Inte bara routrar behöver IPv6-stöd; även switchar 
behöver stöd (t.ex. för IGMP snooping)



Portbaserad åtkomstkontroll

● 802.1X: logga in på switchen/accesspunkten 
istället för på någon "captive portal" (som 
iplogin/netlogon)

● EAP i en massa varianter
● Behöver stöd i våra datorer för att fungera smidigt



"One Switch to Switch Them All"

● 2000-rapporten beskrev en tanke på att centralisera 
switchning/routing och ha "dummare" utrustning 
på kanten

● Vi är närmare den visionen nu, men än är vi inte 
där.



Teknik att titta på

● 3com XRN
● PacketFront



FIN

http://kokbok.sunet.se/lanng/lanng2003


