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Sammanfattning 

I denna rapport redovisas nuvarande felsökning och analys på Telias fibertjänster ser ut och 

går till samt hur man skulle kunna förbättra och förenkla dessa. Det är en analys av hur en 

felsökning går till och vilka åtgärder man tar beroende på vilket fel det är på en anslutning. En 

möjlig lösning på hur en analysmotor skulle kunna se ut för att förenkla arbetet och snabba 

upp tiden som en kund måste vänta på att få felet fixat. Med hjälp av en utskrift i form av 

XML från den nuvarande analysen har jag skapat scriptfiler i PHP för att få ut denna 

information. All information som behövs för att göra en felsökning finns inte i den befintliga 

analysen och därför är XML-filen förändrad för att bättre kunna skildra statusen på 

anslutningen. Analysmotorn är inte klar och testad i ett skarpt läge, dock finns alla 

möjligheter att färdigställa projektet för att få en färdig produkt. Flödet som motorn är tänkt 

att följa är i största grad klart. Det finns dock enstaka och udda fel som inte tas upp i detta 

flöde, eftersom analysmotorn är inte tänkt att byta ut anställda på företaget utan hjälpa dem i 

deras arbete.  



 

 

Summary 

This report presents how the current troubleshooting and analysis on Telia's fiber service is 

working and how to possibly improve and simplify them. It is an analysis of the 

troubleshooting process and the steps you take depending on the fault of the connection, a 

possible solution on how an analysis engine could look to simplify the work and speed up the 

time a customer must wait to get the error corrected. Using a print in the form of XML from 

the current analysis, I have created the script files in PHP to show this information. All the 

information needed to make a debugging is not available in the existing analysis and therefore 

the XML file was changed in order to better portray the status of the connection. The analysis 

engine is not finished and tested in a real situation, however, there is every opportunity to 

complete the project in order to get a finished product. The flow of the analysis engine is 

supposed to follow is more or less done. Nonetheless, there are occasional and odd errors that 

are not addressed in this flow , since the analysis engine is not meant to replace the employees 

of the company but assist them in their work.  
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Kapitel 1 

Inledning 
Rapporten är ett examensarbete som är gjort för att förenkla felsökning av fibertjänster på 

Telia. Målet för detta projekt är att ta fram en strukturmodell för hur en förändrings- och 

utbyggbar analysmotor skulle kunna se ut. Detta görs genom att analysera hur nuvarande 

felsökning ser ut och implementera detta i ett blockschema. Fördelen med ett sådant 

felsökningsflöde är att man snabbare ska kunna lösa eventuella problem med en anslutning. 

Flödet beskriver hur analysmotorn är uppbyggd så att det är lätt överblickbart och att man ska 

kunna förändra en färdig analysmotor på ett enkelt sätt. Arbetet kommer att koncentreras på 

felsökning för fibertjänsten, då allt fler har möjlighet att skaffa en fiberanslutning till 

hemmet/arbetet.  

I fördjupningsdelen undersöks hur managering av ett stort nätverk går till med routing och IP-

adressfördelning. Det blir en fördjupning om PHP-språket med för och nackdelar att använda 

sig av detta programmeringsspråk. 

1.1 Mål 

Målet för detta projekt är att ta fram en strukturmodell för hur en förändringsbar och 

utbyggbar analysmotor kan se ut. Detta görs genom att analysera hur nuvarande felsökning på 

Telias fibertjänster ser ut och implementera detta i ett blockschema. Analyseringen av 

nuvarande felsökning görs genom att studera de som jobbar där och se hur de felsöker och 

löser de olika fel som kan finnas på en anslutning, sedan överföra detta till ett slags 

blockschema/flödesschema för olika felsökningsstadier. Dessa stadier är sedan tänkt vara 

grunden till en analysmotor och beskriva hur analysmotorn är uppbyggd med olika 

funktioner. På så sätt får man en överblickbar struktur över hur analysmotorn är uppbyggd 

och det är lätt att lägga till eller förändra funktioner om man så vill. Arbetet kommer att 

koncentreras på felsökning för fibertjänsten, men önskemål finns för att implementera så att 

analysmotorn fungerar på både fiber- och ADSL-anslutningar.  

Ytterligare önskemål för detta projekt är bygga en prototyp av en analysmotor. Prototypen ska 

vara skriven i scriptspråket PHP. En färdig produkt ska kunna köras och gå genom 

felsökningsstrukturen, påvisa vad som kan vara felaktigt med tjänsten samt visa hur den 

kommit fram till den slutsatsen. Analysmotorn ska även kunna presentera information och 

data från analyser samt presentera både teknisk data och analysen genom XML/HTML. 
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Kort summerat är målbeskrivningen att  

 Analysera nuvarande felsökning, genom att studera hur felsökningar går till. 

 Skapa ett blockschema/flödesschema som en grund till uppbyggnad av en 

analysmotor. 

 Skapa en struktur för hur analysmotorn ska vara uppbyggd för att vara överblickbar 

och förändringsbar. 

 Skapa en prototyp av analysmotorn i PHP. 

1.2 Syfte 

Analysmotorn kommer att användas av Telia för att underlätta felsökning och analyser av 

tjänster på ett enkelt och smidigt sätt. En förbättrad analysmotor kommer underlätta arbetet 

och även minska tiden för att hitta fel på en tjänst. 

1.3 Definitioner 

 NA-nummer – NETadmin kundnummer 

 RGW – Remote gateway 

 VOIP – Voice IP, IP-telefoni 

 STB – Set Top Box, digital TV-box 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet är inte tänkt att generera i en färdig produkt, utan att visa möjliga lösningar till hur 

man kan tänka sig uppbyggnad för en generell analysmotor. 
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Kapitel 2 

Bakgrund 
Telia Internet Operations Center ansvarar för driften av Telias ADSL- och FTTX-nät i 

Sverige med vissa andra operatörer som hyrt in sig på det nätet. Fibernätet är uppbyggt med 

över 60 000 switchar av olika märken och modeller som är kopplade mot varandra och 

slutligen mot olika servrar och routrar för att komma ut på internet. I dagsläget när nätet 

byggs ut så används endast gigabitswitchar från Huaweei, då hastigheten ökar och 

utvecklingen går framåt så är det inte längre hållbart att använda sig av långsammare 

utrustning.  

På Telias driftcentral i Umeå jobbar 22 personer med felsökning på både fiber- och ADSL-

nätet där de får felanmälningar som Telias kundtjänst inte kan lösa med de verktyg de har. 

Även larm att switchar eller servrar går ner kommer till driftcentralen i Umeå. När ett larm 

går, eller på fel man ej kan lösa på håll analyseras möjliga orsaker och man skickar ut en 

tekniker. Telia samarbetar med olika företag runtom i landet för detta, Relacom, NTS 

Ericsson och ELTel. 

Idag används två olika äldre analysmotorer som plockar information från olika databaser med 

hjälp av olika program och script. Det krävs flera steg med olika program för att komma fram 

till ett analysresultat. Detta har inte den dynamik som krävs för att kunna stödja korrekta 

analyser och de behöver därför ett nytt verktyg för att bättre kunna utföra arbetet. Ett verktyg 

de själv kan förändra eller lägga in nya analyser och tester i utan att vara orolig för att 

eventuellt förstöra nuvarande analysmotor.  

Ett förbättrat analysverktyg gör arbetet lättare för både driftcentralen och kundtjänst då 

eventuella fel kan lösas snabbare vilket är positivt för både företaget och slutkund. 

 

  



 

 

 
 
 

Kapitel 3 

Teori 
3.1 Nätverk och managering 

Att bygga och driva ett nätverk är ett stort projekt och det krävs mycket planering innan man 

utför arbetet. Enligt Arne Mikalsen och Per Borgesen som skrivit boken Local Area Network, 

Management, Design and Security kan ett nätverk beskrivas i en livscykelmodell med fem 

olika faser. 

 Analys 

 Design 

 Implementation 

 Integration och test 

 Drift och hantering 

Analys 

I analysskedet utvärderas och beslutas vad som ska lösas och vilken hårdvara man ska 

använda sig av, vilka krav som ställs på nätverket. Vilken funktionalitet, säkerhet, hastighet, 

livslängd, hårdvara och eventuell mjukvara nätverket bör ha är saker som i detta skede 

utvärderas.  

Design 

I designfasen beslutas hur nätverket bör bli uppbyggt för att kraven från analysen ska mötas. 

Vid större nätverk är det lämpligt att bryta ner detta till mindre undernätverk som är mer 

hanterbara. I denna fas är dokumentation otroligt viktig och man ska ta med alla ritningar 

inklusive placeringar på hårdvaran med kablar. Även mjukvara som ska installeras ska tas upp 

i denna fas. 

Implementation 

Det är sedan dags för den fysiska installationen av nätverket. Här sker all kabeldragning och 

mjukvaruinstallation och konfiguration. 
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Integration och test 

Om man byggt ut eller förändrat ett befintligt nätverk integreras det i denna fas till det 

nuvarande och testas så att det fungerar enligt ställda krav. Att nätverket kan bibehålla 

effektivitet och hålla så låga svarstider som möjligt är viktigt. Även säkerheten testas så att 

obehöriga inte får någon åtkomst till utrustningen. Detta är en viktig punkt men trots intensiva 

tester kan något ändå gå fel. Vilket leder till den sista punkten. 

Drift och hantering 

Ett färdigt nätverk har driftsrutiner som är komplexa och det kan därför få allvarliga problem 

när ett fel inträffar eller en obehörig får tillträde till nätverket. Det är viktigt med en bra drift 

och hantering av det färdiga nätverket. Ett större nätverk kräver tillsyn av detta för att minska 

felrisken samt minimera tiden som felet existerar. 

Kapacitet 

Hastighet på ett nätverk blir alltmer viktig och sätter därför vissa krav på vilken utrustning 

som används. Om man bygger nya nätverk i dagsläget är det vanligt att man använder sig av 

gigabithastighet. Stora nät som internetleverantörer har mellan sina undernät mellan 1-100 

gigabit/s beroende på hur stora näten är och hur mycket kapacitet som krävs. För en enskild 

användare är detta inget som märks och det är sällan man behöver den kapacitet som finns 

tillgänglig. En användare kanske behöver hastighet en kort stund för att senare knappt 

använda sig av den kapacitet som finns tillgänglig. Detta beror även på vad den enskilde 

användaren har för tjänster kopplad till sin anslutning. En TV-tjänst har en mer kontinuerlig 

strömmande trafik medan en vanlig surftjänst har korta sekvenser där man kräver mycket 

bandbredd och sedan ingen. Detta betyder att det är mer märkbart på en TV-tjänst om en 

anslutning inte fungerar som den ska. 

 

Nätverkets livscykel enligt andra 

Företaget Cisco som är välkänt inom området nätverk har en liknande uppfattning om 

livscykeln [1] och har namngett sin idé med förkortningen PPDIOO (Prepare, Plan, Design, 

Implement, Operate, Optimize). Mycket likt Arne Mikalsen och Per Borgesen har de en idé 

om hur ett nätverk skapas och styrs eller manageras [2] och hur denna process följer ett slags 

mönster under sin utveckling. 

Företaget Black Box Network Services har även de ett liknande tillvägagångssätt gällande 

uppbyggnad och drift av ett nätverk [3].  

Vissa aspekter skiljer sig mellan olika företag men kontentan av det hela är densamma. Ett 

nätverk har en livscykel som går runt och i takt med ökade behov börjas cykeln om på nytt.  



 

 

 

Figur 3.7  En livscykel enligt Cisco. 

 Bilden är tagen från http://www.fryguy.net/wp-content/uploads/2011/06/ppdioo.jpg 

3.1.1 Managering av nätverk 

Även om man har ett bra planerat och skött nätverk kan fel uppstå. Därför är det bra att det 

finns verktyg och protokoll som hjälper till med att se dessa fel så att man kan lösa dem innan 

de ställer till problem för en användare. MIB (Management Information Base) är en 

strukturerad databas som organiserar data för en nätverksenhet. När man pratar 

nätverksmanagering och MIB kommer ett protokoll ofta på tal, SNMP (Simple Network 

Management Protocol). 

SNMP  

SNMP är ett administrativt protokoll som ser till att nätverkskomponenterna (via agenter) och 

MIB-databasen kan kommunicera med varandra. Den senaste versionen av SNMP är 

SNMPv3. Utrustning som stödjer SNMP är allt från routrar och switchar till datorer och 

skrivare.  

SNMP fungerar genom kommandon som skickas mellan en manager och en agent.[4] Några 

baskommandon i SNMP är: 
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 GET : GET är en förfrågan från managern till den övervakade enheten. Används för 

att hämta ett eller fler värden från den övervakade enheten. 

 GET NEXT: Fungerar som GET, med skillnaden att värdet från nästa objekts-ID 

från MIB-databasen hämtas 

 GET BULK: Detta används för att hämta data från en stor MIB-tabell 

 SET: Används för att ändra eller att sätta ett värde till en variabel i den övervakade 

enheten 

 TRAPS: Detta är inte något som sker från managern utan istället något som sker från 

den övervakade enheten till managern. Det är en signal att det skett något oplanerat 

på enheten. 

 INFORM: Fungerar som TRAPS, med skillnaden att enheten får svar från managern 

när den får meddelandet 

 RESPONSE: Kommandot som används för att bekräfta värdet som managern 

skickat. 

Telias nät 

I ett stort nätverk är det viktigt att ha en fungerande övervakning. Om man tar ett företag som 

Telia som har tusentals switchar runtom i landet som får larm om de tappar kontakten med en 

eller flera switchar är det särskilt viktigt att det fungerar då ett helt område kan vara beroende 

på att en switch har kontakt med ovanliggande utrustning. Telia har en avdelning som helt tar 

hand om alla larm de får från switchar och utefter detta kan de lösa detta själva eller så 

skickar de vidare informationen till en avdelning i Umeå som felsöker detta. Denna avdelning 

har även hand om fel som enskilda personer har på sin anslutning som kundtjänst inte kan 

lösa. Skulle felet vara ett sådant som inte kan lösa via fjärrstyrning har Telia samarbete med 

olika entreprenörer i landet som med telefonkontakt löser problemet på plats. 

Telias nät är uppbyggt av switchar som finns överallt runtom i landet. Dessa switchar kan 

antingen vara stationsplacerade eller stå i något utrymme i ett lägenhetshus. I ett område som 

Stockholm där det finns väldigt många lägenheter och switchar på ett och samma ställe har de 

flera switchar som i sin tur är kopplade till en områdesswitch som står mer centralt placerad. 

Denna områdesswitch kan sen i sin tur vara kopplad antingen mot ännu en områdesswitch, 

distriktsswitch eller en ME-nod som fungerar som huvudstyrnod för en stadsdel eller stad. 

ME-noden är i sin tur kopplad till en EDGE-router som har en tillhörande DHCP-server som 

förser området med IP-adresser till tjänster som kunderna på alla dessa switchar har.  

En ombyggnation i nätet eller ett nybygge kräver mycket planering och kan ta tid att 

organisera. När Telia bygger nytt eller bygger om ett områdes nät använder de sig för 

närvarande av gigabitswitchar, medan om en enstaka switch slutar fungera så byts den ut mot 

en likadan oavsett om det inte är en gigabitswitch, detta för att om de skulle byta ut den mot 

en nyare modell med bättre hastighet så måste det ske massor med omkonfigurationer på det 

närliggande nätet. Därför tar de ett område i taget med ombyggnationer och fasar in fibernätet 

sakta men säkert mot gigabithastighet. 



 

 

 

Figur 3.2 Exempel på hur det kan se ut i en del av Telias nät 

ME 

En ME-nod är då en typ av styrnod för ett stort område som innehåller konfiguration för flera 

olika tjänster och leverantörer och bestämmer hur trafiken ska styras vidare uppåt och nedåt i 

nätet. Noden är underliggande en så kallad EDGE-router (border-router) med tillhörande 

DHCP-server som fördelar IP-adresser till alla tjänster och anslutningar under denna, 

inklusive andra leverantörer som hyrt sig in på Telias nät. 

DS 

En DS-nod är en distriktsswitch och kan finnas i en större stadsdel. Dessa är rätt ovanliga att 

de finns i nätet, de finns nästan enbart i stora städer som till exempel Stockholm, Göteborg 

och Malmö med stora stadsdelar och många flerfamiljhus i områden. 

OS 

OS står för områdesswitch och är som en DS-nod som och ”binder ihop” underliggande 

switchar för att minska antalet ovanliggande ME- eller DS-noder. Dessa kan finnas i 

anslutning till en större bostadsförening i en stadsdel eller ett område. 

BF 

BF är en bostadsföreningsswitch och är den switch som finns närmast slutkund. Dessa kan 

dock vara stationsplacerade men ofta finns de i ett område i ett lägenhetshus. Oftast finns det 

en eller två av dessa i ett hus beroende på hur många lägenheter det finns.  

  

ME-1 

DS-1 

OS-1 

BF-1 

BF-2 

BF-3 

BF-4 

... 

OS-2 

BF-25 

BF-26 

BF-27 

... 

OS-3 

BF-49 

BF-50 

... 

DS-2 

OS-4 
BF-73 

... 

OS-5 
BF-97 

... 
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3.2 PHP 

PHP är en hypertext preprocessor, är ett open source scriptspråk som är väl använt runtom i 

världen. Det används för att skapa dynamiska webbsidor med hjälp av HTML. PHP kan ses 

som en blandning av språken C, Java och Perl. Språket skapades 1994 av Rasmus Lerdorf [5] 

till en början för att räkna antalet besökare till hans hemsida. Hans kallade sin scriptsamling 

för ”Personal Home Page Tools” eller kort PHP Tools. 1995 släppte han koden till omvärlden 

och allt fler började använda och utveckla den. Den tidigaste versionen av PHP som påminner 

om språket som vi känner igen det idag är PHP 3.0 och släpptes i juni1998. Idag är den 

senaste versionen 5.6.4 och kom 2014 i december [6].  

PHP och HTML 

PHP är serverbaserat och inga stöd för språket krävs från klientsidan. Om en webbsida 

använder sig av PHP gör det ingen skillnad för användare som surfar in på webbsidan då 

servern sköter tolkningen av koden och returnerar sidan som en vanlig HTML-sida 

 
Figur 3.3 Webbsidehämtning med HTML Figur 3.4 Webbsidehämtning med PHP 

 Bilderna kommer från boken Learning PHP, MySQL, JavaScript, and CSS / Robin Nixon. - 2012 – 2:a upplagan - 

ISBN: 9781449319267 och är hämtade från  

http://www.safaribooksonline.com/library/view/learning-php-mysql/9781491906910/images/lpmj_0101.png och 

http://www.safaribooksonline.com/library/view/learning-php-mysql/9781491918654/assets/lpmj_0102.png 

 

 

Detta gör att php-koden man har på sin sida inte är synlig från klienten och detta gör sidan 

säkrare. På så sätt kan man inte manipulera koden på något sätt för att få åtkomst till känslig 

information.  



 

 

 

Figur 3.5 Enkel PHP-kod för en hemsida för att kontrollera källkod. 

  

Figur 3.6 Vad som skrivs ut på sidan och vad som visas i källkoden är ren html-kod. 

Variabler 

Variabler i PHP fungerar inte som i andra språk där man behöver definiera vilken typ de är. 

För att sätta en variabel till ett värde skriver man $variabelnamn = värde. Till exempel om 

man vill ha en variabel med namnet tal som har värdet 5 skriver man $tal = 5. Skillnaden med 

PHP mot till exempel C# är att man kan sätta $var = ”Variabel” utan behöva ange om det är 

en sträng, ett heltal, en array eller ett decimaltal. En variabel skiljer på stora och små 

bokstäver så $tal är inte samma sak som $Tal. Man får däremot inte sätta ett namn på en 

variabel som börjar med en siffra, i dessa fall kan man istället börja med ett understreck. 

$5kamp är ogiltigt medan $_5kamp är ett giltigt variabelnamn. [7]  

  



 18 

_POST och _GET 

I PHP finns det superglobaler som de kallas. Detta är variabler som finns oavsett om man 

angett att de ska finnas eller inte. Två av dessa superglobaler är _POST och _GET. Dessa 

brukar användas när man hämtar formulärdata. _POST och _GET skapar bägge arrayer och 

gör samma sak, dock med en stor skillnad. Om man använder sig av _GET så syns 

formulärdatat uppe i adressfältet på webbläsaren, med _POST så sker samma sak fast utan att 

datat syns. Med tanke på detta så kan man tycka att _GET inte borde användas ur 

säkerhetssyfte, och det är till viss del korrekt. Lösenord och känslig data bör aldrig användas 

tillsammans med _GET utan i dessa fall bör man använda sig av _POST. Om informationen 

som används däremot inte är känslig kan man använda sig av _GET, detta gör då att man kan 

bokmärka sidan och komma till exakt samma sida när man vill. Eftersom adressfältet inte 

ändras med metoden _POST kan man inte bokmärka sidan utan man hamnar då på samma 

sida som man startade på innan man skrev in formulärdatat. [8] 

Include och require 

Include och require fungerar som _POST och _GET på ungefär samma sätt med en viss 

skillnad från varandra. Bägge är tänkt till att inkludera en fil till PHP-dokumentet. Om man 

till exempel har en fil som heter header.php där man har all information till headern på 

webbsidan och använder sig av antingen include eller require så kommer bägge kommandona 

att hämta upp filen och köra den. Skillnaden är att om filen inte skulle finnas så kommer 

include fortsätta köra resterande kod medan require kommer att generera en felkod och 

avsluta exekveringen av kod.  

 
Figur 3.7  include(’header.php’) gör att resterande kod fortsätter exekvera. 



 

 

 
Figur 3.8 require(’header.php’) avslutar exekveringen av kod om filen inte hittas. 

Vilket av dessa kommandon man ska använda sig beror vad man ska använda filen till. Om 

man har en webbsida/applikation där filen ska finnas bör man använda sig av require, medan 

om filen inte behöver finnas eller om man vill att delar av sidan ska synas oavsett om de inte 

visas helt korrekt kan man använda sig av include.  

Ett smidigt användningsområde för include och require är just headers och footers där 

innehållet inte förändras beroende på vilken undersida man är inne på. Om man har en 

navigationslist till exempel kan man spara denna som en egen php-fil och använda include 

eller require för att läsa in den informationen. På så sätt om man vill ändra på sin 

navigationslist behöver man endast ändra i en fil så kommer det synas på alla sidor ändå. Det 

enda kravet är att på dessa sidor behövs att man inkluderar filen.  

 
Figur 3.9 Filen header.php 

  
Figur 3.10 Innehållsfilen där header.php anropas innan innehållet på sidan skrivs in.  
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Kapitel 4 

Metod och genomförande 
Examensarbetet delades upp i olika delar, analys av felsökning och vilka fel som kan uppstå 

på en anslutning, framtagning av strukturmodell för felsökning, inlärning av PHP-kodning 

och lättare tester med script, och slutligen en teorifördjupning som behandlats i teoridelen.   

4.1 Analys 

Arbetet påbörjades med att studera hur en analys eller en felsökning går till och vilka möjliga 

fel som kan uppstå på en fiberanslutning. Det finns alla möjliga typer av fel och många olika 

orsaker till varför de uppkommer. Många av dessa skickas felaktigt till driftcentralen i Umeå 

för att kunna utesluta nätfel som är vad de huvudsakligen ska lösa. 

Exempel på möjliga felanmälningar och på anslutningen: 

 Ingen länk mot switch 

 Tappar uppkoppling 

 Ingen IP-adress 

 Låg hastighet 

 Kommer endast till självprovisioneringssidan 

 RGW kommer inte online 

 Ingen bild på IPTV 

 Bildstörningar 

Alla dessa fel kan ha olika anledningar till varför de uppstått. 

Ingen länk 

Att en anslutning inte har länk i fallet att det är en fiberswitch kan bero på att fiberkonvertern 

hos kunden eller switchporten inte skickar ut ljus, att fibernivån är för låg, avbrott på fiber i 

fastigheten, eller att man inte kopplat in kablarna till switchen vid inkoppling. Om det är en 

kopparswitch kan det exempelvis vara fel på uttag, avbrott på kablar, att kund inte är 

inkopplad mot switch. Dessa fel är inget man kan lösa på håll och det krävs att man löser 

detta på plats med hjälp av inhyrda tekniker.  
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Tappar uppkoppling 

När man tappar uppkopplingen har man länk ibland och det fungerar stundvis för att en stund 

sedan inte ha något fungerande alls. Detta fel visar sig mest på IPTV och VOIP då datorer inte 

kräver ständig anslutning. Möjliga orsaker för detta fel på en fiberswitch kan vara att 

fiberkonverter eller nätadapter kan vara trasig eller glappa, fibernivån kan ligga på gränsen till 

för hög dämpning. På en kopparanslutning kan det exempelvis vara RJ45-uttag som glappar 

eller kabelbrott mellan kunds utrustning och switch. 

Ingen IP-adress 

Telia delar upp sina och de inhyrda operatörernas tjänster i olika VLAN som styrs och 

konfigureras var för sig. Att en kund inte får IP kan, förutom att datorn eller hemmaroutern 

inte är inställd på DHCP, exempelvis bero på att fiberkonverten inte släpper igenom VLAN 

på rätt sätt. Det kan även i enstaka fall bero på att det är slut på adresser i DHCP-servern.  

På VLAN för surf har man satt max antal IP-adresser per switchport till två. Detta betyder att 

om man kopplar en switch till uttaget hemma så kan det bli konflikter i IP-förhandlingen om 

fler än två utrustningar försöker att få en IP-adress. 

 

Låg hastighet 

Låg hastighet kan vara en svår sak att fastställa orsak till. Det kan vara så att switchporten är 

felkonfigurerad och ställd till fel hastighet, men oftast så är det andra orsaker till felet. Detta 

kan vara att det blir bitfel mellan kundutrustning och switch, vilket kan ske om man till 

exempel har fel inställning på duplex.  

Kommer endast till självprovisioneringssidan 

Att man bara kommer till självprovisioneringssidan, vilket är den hemsida där man kan välja 

operatör och tjänster i Telias öppna fibernät, beror oftast på att kunden sitter felkopplad i 

switchen, det kan också var så att switchporten inte är rätt konfigurerad.  

RGW kommer inte online 

Om en RGW inte kommer igång online kan det bero antingen någon av tidigare listade fel 

eller rentav att den är felaktig.  

Ingen bild på IPTV 

Detta beror oftast på att tjänsten tappat IP och när man sedan fått IP igen så är inte utrustning 

omstartad på rätt sätt. Det kan även bero på att IGMP-strömmar inte är rätt konfigurerade på 

switchen. 

Bildstörningar 

Ett fel som brukar gå hand i hand med en uppkoppling som pendlar mellan att vara nere och 

uppe om vartannat. Det brukar vara bitfel på anslutningen. 

  



 

 

4.2 Struktur 

Detta skulle sedan överföras till en strukturmodell i form av ett blockschema för hur en 

förändringsbar och utbyggbar analysmotor kan se ut, där varje block skulle kunna ses som en 

funktion som analyserade något på anslutningen. Ett felsökningsflöde som beskriver hur 

analysmotorn är uppbyggd, överblickbar och enkel att förändra flödet i. Det skulle ses över 

hur stora block som behövdes och hur många grenar som går från varje block för att kunna 

lösa detta med scriptfiler. 

Den nuvarande analysmotorn kräver att man tar med kundens IP-adress samt vilken tjänst 

man vill analysera, vilket inte är hållbart om kunden till exempel skulle ha problem med att 

denne inte erhåller någon IP-adress. Ett bättre sätt att analysera status anslutningen på 

anslutningen vore därför att man söker på kunduppgifter, exempelvis NA-nummer, för att få 

information om vilken switch och port detta NA-nummer är kopplat till. På så sätt kan man 

med scriptfiler ansluta till de olika databaserna som lagrar information om anslutning samt 

switchen och skapa ett XML-dokument som presenteras med hjälp av PHP. 

Informationen som behövs i detta XML-dokument för att få en bra analys: 

Switch 

 IP-adress (information fås från databas) 

 Tillverkare (information fås från databas) 

 Fiber/koppar (information fås från databas) 

 Mjukvaruversion (information fås från switchen) 

 Uptime (information fås från switchen) 

Port 

 Länk 

 Fibernivå (om switchen är en Huaweei, då det är den enda typen som stödjer detta) 

 Errors/bitfel 

 Abusespärr 

 Trafik på porten 

 VLAN som finns konfigurerade på porten 

 IP-/MAC-adresser som finns inkopplade 

 Multicast-strömmar 
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Ett exempel på hur en sådan XML-fil kan se ut: 

<nodeInfo>     Starttag för nodens XML-utskrift 

<telnetOk>1</telnetOk>    Kommer man åt switchen med telnet?0/1 

<pingOk>1</pingOk>   Kan man köra pingtest mot switchen? 0/1 

<snmpOk>1</snmpOk>    Är SNMP igång? 0/1 

<mibserverOk>1</mibserverOk>   Kommer man åt MIB-databasen? 0/1 

<swRelease>12.2(55)SE</swRelease>   Vilken mjukvaruversion 

<hwVendor>Huaweii</hwVendor>   Vilken tillverkare 

<switchType>Fiber</switchType>   Fiber eller koppar 

<switchUptime>38 days 23 hours 46 min</switchUptime> Upptid på switch 

<port><no>1</no>    Vilken switchport 

<linkUp>1</linkUp>    Har porten länk? 0/1 

<fiberOut>-7dB out</fiberOut>   Dämpning från switch till konverter 

<fiberIn>-9dB in</fiberIn>   Dämpning från konverter till switch 

<outErrors>0</outErrors>    Bitfel från switch 

<inErrors>0</inErrors>    Bitfel till switch 

<outTraffic>3672520420</outTraffic>   Trafik från switch 

<inTraffic>2688141056</inTraffic>   Trafik till switch 

<abuseLocked>0</abuseLocked>   Är kund spärrad? 0/1 

<speedPort>1000</speedPort>   100Mbit eller 1Gbit 

<naNum>1951584, 1010807, 1010808, 1010809</naNum> Anslutningsnummer på porten 

<vlanConf>237, 243, 250, 294, 296</vlanConf>  Vilka VLAN som finns konfigurerade 

<vlanInfo>     IP- och MAC-adresser för respektive VLAN 

IP  MAC  VLAN 

10.124.13.55  9c:97:3f:a2:e1:a8 237 

10.81.20.35  9c:97:3f:a2:e1:0a 243 

81.165.159.51 9e:97:3f:a2:e1:08 250 

10.18.146.213 9e:97:3f:a2:e1:08 294 

10.11.18.116  e0:91:12:b4:18:21 296 

</vlanInfo> 

<remoteId>    Vilka remote-strängar som används för att få IP-adress 

gai-ebo-na1010807-K.BF612.1.1@237 

gai-ebo-na1010808-K.BF612.1.1@243 

gai-ebo-na1951584-K.BF612.1.1@250 

gai-ebo-na1010809-K.BF612.1.1@294 

cpe_237_243_294_000-K.BF612.1.1@296 

</remoteId> 

<multiCast>     Multicastinformation 

<bootIGMP>1</bootIGMP>   Finns det en bootström för IPTV? 0/1 

<channelIGMP>1</channelIGMP>   Finns det en kanalström för IPTV? 0/1 

</multiCast> 

</port> 

</nodeInfo> 



 

 

 

 

 

Figur 4.1 Blockschema på hur ett PHP-script skulle kunna läsa in och gå igenom XML-filen. 

Det är tänkt att scriptet först ska kolla de mest väsentliga delarna för att jobba sig nedåt och 

skriva ut information som behövs. Om en kund till exempel inte har länk så ska scriptet ändå 

komma åt informationen om portkonfiguration och om det finns andra portar på switchen som 

har länk för att utesluta att det är ett större nätfel. 

Scriptet är tänkt att beroende på informationen det hämtar in med hjälp av if-satser gå vidare 

eller nästla sig in mer för att göra fler saker. Om en anslutning ser ut att fungera som den bör, 

ska inte scriptet gå vidare och göra fler tester på den.  

Exempelvis om en kund har länk men ingen IP-adress så kollas först om det finns länk sedan 

om det finns IP. Hade det varit så att kunden haft IP-adress på sin utrustning här så hade 

scriptet inte gjort mer än att skrivit ut den informationen. I detta fall går analysen vidare till 

fler funktioner för att kontrollera status på porten. Om det är errors/bitfel på porten och om 

det överhuvudtaget går trafik.   

 

Figur 4.2 Enkel skiss på processen 
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Telias nätmangering 

Telias managering av nätet använder sig av SNMP och därför ser man enkelt om man tappar 

länk på någon av portarna på en switch. Det går dock inga larm till övervakningscentralen om 

en enskild port skulle tappa länken. Det sker först om nätet tappar kontakten med en switch. 

När ett larm för en switch går läggs detta upp i en driftstörningslogg automatiskt och utifrån 

vilken switch som tappat kontakten hur många berörda kunder det är. Ju högre upp i hierarkin 

desto fler kunder blir berörda. Om kunder då skulle ringa och anmäla fel på sin  anslutning så 

får de information direkt om de berörs av en sådan driftstörning.  

Om en enskild port däremot tappar anslutning går inget larm och det räknas heller inte som en 

driftsstörning. När denne kund då ringer och felanmäler försöker kundtjänst att lösa problemet 

och vid en länk som gått ner måste detta lösas på plats och en tekniker bör skickas ut.  

4.3 Programmering och tester 

Innan programmeringen började jag med att läsa böcker, se på föreläsningsfilmer från diverse 

utbildningar. Jag ordnade även en utskrift av en XML-fil (Bilaga 1) från den befintliga 

analysen för att se vad som behövdes förändras och läggas till samt vad som kunde tas bort 

helt. För att få fram denna XML-fil i en analys krävdes att man hade kundens IP-adress samt 

vilken tjänst som man ville analysera. I de flesta fall om det finns en IP-adress till en tjänst så 

är det inget fel på tjänsten, vilket gör det onödigt att felsöka denna från första början. Visst 

finns det enstaka fall där allt ser ut att fungera men det finns ändå ingen access.  

Min tanke med att göra om XML-filen och vilken information som hämtas är att man hämtar 

uppgifter om switch och anslutningar och genom tester med hjälp av PHP-kod ska kunna få 

en bra överblick av anslutningen och därmed lättare hitta ett fel. Det bör även minska antalet 

fel som skickas runt bland de olika supportgrupperna på Telia och tiden det tar för felet att 

lösas ska minskas. 

Eftersom att PHP är ett serverbaserat scriptspråk som inte syns från klientsidan krävdes en 

installation av ett serverprogram som klarade av att agera webbserver med PHP-

kompatibilitet. Jag testade både program som WAMP (Windows Apache MySQL PHP) och 

Xampp som har samma funktionalitet fast det kan köras på andra operativsystem och har stöd 

för språket Perl. Till detta projekt använde jag mig av WAMP då det krävde mindre 

inställningar och fungerade bra till detta användningsområde. 

PHP-byggs in i HTML-kod och kan även skriva ut egen HTML-kod i dokumentet och allt 

sker på serversidan utan att klienten behöver installera stöd för PHP. 

 

  



 

 

Programmering av inläsning från XML-utskriften påbörjades innan förslag på förändringar 

för att jag skulle lära mig språket bättre och samtidigt ta reda på vilken information som kan 

behövas utöver den som redan fanns. Då utskriften kom från den befintliga analysen kunde 

man inte söka efter ett NA-nummer utan var tvungen att söka på en IP-adress och en typ av 

tjänst. Information om alla portar laddas dock in i dokumentet.  

 
Figur 4.4 Förstasidan byggd på det befintliga XML-dokumentet 

 
Figur 4.5 Analys på port 1 

Om man istället tittar på en port som inte har länk så får man ingen information eller någon 

indikation på vad som kan vara fel eller vad man kan göra för att rätta till problemet. För att 

utesluta ett nätfel bör analysen även se om andra anslutningar har länk mot switchen. Detta 

löstes med en loop som gick igenom port för port och kollade status på dem. Även upptid och 

mjukvaruversion på switchen lades in i XML-dokumentet. 

Tanken är att om analysen snappar upp något som inte ser ut att vara rätt så ska den gå vidare 

in i funktioner och skriva ut mer information om portens status. 

 

Figur 4.6 Port 1 ser ut att fungera som den ska 
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Tittar man istället på en port som har länk men inte får någon tilldelad IP-adress så går 

analysen vidare in i funktioner som den inte går igenom på till exempel port 1 som ser ut att 

fungera som den ska.  

 
Figur 4.7 Port 11 har länk men får ingen IP-adress. Analysen går då in i sub-funktioner och kollar på mer 

information från XML-dokumentet. 

Det finns även en utskrift på sidan som man kan se vilka funktioner som analysen har gått 

igenom för att se om allt som behövs finns med.  
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Kapitel 5 

Resultat 
Analysmotorn är inte klar och är inte testad i ett skarpt läge utan endast på en XML-fil från 

den gamla analysmotorn som blivit förändrad till att visa mer information. Flödet som scriptet 

är tänkt att följa ser ut att kunna fungera som en möjlig felsökningsmetod och även om det 

alltid finns fel som inte täcks upp av denna metod och som är lite udda så är de vanligaste 

felen med och analyseras. 

 

Figur 5.1 Hur analysmotorn skulle kunna gå igenom en felsökning 

Telia använder sig av ett switchat nät som övergår till routrar och servrar högt upp i hierarkin 

när den enskilde användaren surfar på internet och ska ha åtkomst till webbsidor. Alla dessa 

switchar använder sig av SNMP och även om signaler inte skickas till en central när en port 

tappar anslutning så har man ändå den informationen när man felsöker. Loggfilen på switchar 

ser olika ut men SNMP-TRAP fungerar på alla dessa och visar om det är eller har varit 

problem på den anslutningen.  



 

 

Analysmotorn i sig är endast påbörjad och har alla möjligheter att kunna fungera när den är 

klar. Det har varit tidskrävande att lära sig hur både PHP och XML fungerar och därför har 

jag endast använt mig av XML-filen som är från den befintliga analysen. Vid mer tid och 

kunskap hade det varit ett spännande projekt att förändra vilken information som hämtas för 

att få in det som behövs till XML-filen och kunna presentera detta på ett snyggt sätt med 

korrekta analyser. Huruvida den kommer att vidare arbetas på kan jag inte svara på. Jag 

hoppas att den kommer till någon nytta då en ny analysmotor verkar behövas. 

Enligt prio 1 i kravspecifikationen (bilaga 2) var det sagt att det skulle tas fram hur en 

analysmotor skulle kunna vara uppbyggd. Analys av hur nuvarande felsökning är gjord 

genom att studera de som arbetar på Telias driftcentral för att se hur de felsöker och löser fel 

på en anslutning, samt vilka fel som kan uppstå på en anslutning. Detta är grovt översatt i 

figur 4.1 och en struktur på analysmotorn ses i figur 5.1. En enkel prototyp på en analysmotor 

är framtagen och kod till denna kan ses i bilaga 3. Bortsett från udda fel så tas de vanligaste 

felen upp och bör kunna analyseras för att få en överblick över hur anslutningen ser ut och 

eventuella problem som skulle kunna finnas på den. 

Prio 2 i kravspecifikationen är inte fullständigt genomfört, då detta skulle kräva både mer tid 

till projektet samt större inblick i databaserna som all information hämtas från. Detta var dock 

endast ett önskemål om att få klart och då vissa script är klara kan man bygga på detta vid ett 

senare tillfälle om så önskas. Simuleringar från XML-filen med switchinformation som jag 

hade tillgång till är gjorda och jag kan konstatera att informationen inte är tillräcklig för att 

kunna genomföra en bra analys på en anslutning. 

Summering av resultat och målbeskrivning: 

Analys Genomförd genom att se hur de som arbetar 

på Telia felsöker och löser de problem som 

kan uppstå på en anslutning, samt tagit reda 

på vilka fel som är vanligast. 

Blockschema/Flödesschema Grov skiss på flödet i figur 4.1 och slutgiltigt 

flöde i figur 5.1 

Struktur på analysmotor Strukturen på analysmotorn kommer att 

baseras på figur 5.1. Genom att utgå från en 

main-fil som anropar olika funktioner blir det 

överblickbart hur analysmotorn är uppbyggd 

och blir lätt att förändra för den som är insatt 

i PHP och XML. 

Prototyp En enkel prototyp är framtagen och kod till 

denna finns i bilaga 3 (utan kommentarer). 

Denna är endast gjord på en lätt förändrad 

utskrift av en XML-fil, då jag inte hade 

tillgång till att förändra vilken information 

som hämtades i ett skarpt läge.  
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Kapitel 6 

Slutsats 
Projektet resulterade inte i en färdig produkt, men detta var heller inte huvudkravet för 

projektet. Det viktiga i projektet var att analysera hur felsökningar genomförs och om man 

kan strukturera upp en automatiserad anslutningsanalys. Eftersom alla människor är olika så 

finns det egentligen inget ”korrekt” sätt att felsöka och analysera en fiberanslutning på. Sättet 

jag tänkt mig är just det, hur jag tänker och hur jag skulle gjort.  

Framtiden för projektet är oklar. Jag vet att det finns önskemål om en färdig produkt dels för 

att snabbare kunna lösa problem för kunder och dels för att minska arbetsbördan för både 

support- och driftanställda. I dagsläget är det många fel som eskaleras vidare som inte kan 

lösas från håll, utan det måste bytas utrustning eller skickas en tekniker som kan lösa 

problemet på plats.  

Jag tror att det är en möjlig lösning att färdigställa en bättre analysmotor, om man kan 

förändra vilken information som hämtas från de olika databaserna. Filen jag jobbat med 

kommer endast från en av de flera olika typer av switcharna och felsökningsflödet fungerar 

inte generellt över alla typer utan de skiljer sig mellan märken och modeller. Jag har bara 

koncentrerat mig på märket Huaweei då detta är den typen som Telia bygger ut sitt nät med 

och den enda typen de har som stödjer Gigabit-LAN vilket blir allt vanligare. 

Om analysmotorn kommer att fortsättningsvis utvecklas rekommenderar jag att man först 

förändrar hur man hämtar information och vilken information som hämtas. I nuläget krävs en 

IP-adress och val av tjänst man vill analysera. I de flesta fall om det är fel på en anslutning har 

kunden inte någon IP-adress och man kan då inte felsöka med den befintliga analysmotorn. 

Jag tycker även att beroende på vilken typ av switch som kunden är kopplad mot ska olika 

information kunna hämtas. Exempelvis om det är en Huawei fiberswitch så ska dämpningen 

på fibersignalen tas med i XML-filen. 
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[5] http://php.net/manual/en/history.php.php 

[6] http://php.net/archive/2014.php#id2014-12-18-2 

[7] http://php.net/manual/en/language.variables.basics.php 

[8] http://www.w3schools.com/php/php_forms.asp 

 

 

Figurer i rapporten som är hämtade från annat håll är beskrivna i bildtexten. Figurer utan 

referens är antingen screenshots från mitt egna arbete eller egenritade. 
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<message> Starttag för nodens XML-utskrift 

<nodeInfo> 

<telnetOk>1</telnetOk> Kommer man åt switchen med telnet?0/1 

<pingOk>1</pingOk> Kan man köra pingtest mot switchen? 0/1 

<snmpOk>1</snmpOk> Är SNMP igång? 0/1 

<mibserverOk>1</mibserverOk> Kommer man åt MIB-databasen? 0/1 

<swRelease>12.2(55)SE</swRelease>  Vilken mjukvaruversion 

<hwVendor>Cisco</hwVendor> Vilken tillverkare 

<port> 

<no>1</no> Vilken switchport 

<outTraffic>3672520420</outTraffic> Trafik från switch 

<inTraffic>2688141056</inTraffic> Trafik till switch 

<adminUp>1</adminUp> Kommer man åt som administratör? 0/1 

<linkUp>1</linkUp> Har porten länk? 0/1 

<ip>217.209.227.135</ip> IP-adress 

<remoteId> Remote-sträng för att få IP-adress 

gai-ebo-na1870809-K.BF612.1.1@250 

</remoteId>  

<outErrors>0</outErrors> Bitfel från switch 

<inErrors>0</inErrors> Bitfel till switch 

<mac>34:08:04:25:6F:25</mac> MAC-adress 

</port> 

<port> 

<no>2</no> 

<inTraffic>364905850</inTraffic> 

<outTraffic>1520435080</outTraffic> 

<adminUp>1</adminUp> 

<linkUp>0</linkUp> 

<outErrors>0</outErrors> 

<inErrors>0</inErrors> 

</port> 

<port> 

<no>11</no> 

<inTraffic>4012007158</inTraffic> 

<outTraffic>3334817210</outTraffic> 

<adminUp>1</adminUp> 

<linkUp>1</linkUp> 

<remoteId>gai-ebo-na1059583-K.BF612.1.11@250</remoteId> 

<outErrors>0</outErrors> 

<inErrors>0</inErrors> 

</port> 

<port> 
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1 Inledning 

Syftet med denna kravspecifikation är att beskriva vad som ska göras i projektet för att få en 

lätt överblick och senare kunna kolla om man klarat av sina krav/mål. Den görs även för att se 

till så att alla parter är överens om vad som ska göras och vad som förväntas. 

2 Bakgrund 

Telia Internet Operations Center ansvarar för driften av Telias ADSL- och FTTX-nät i 

Sverige med vissa andra operatörer som hyrt in sig på det nätet. Idag har de två olika äldre 

analysmotorer som plockar analyser och information från olika databaser med hjälp av olika 

program och script. Det krävs flera steg med olika program för att komma fram till ett 

analysresultat. Detta har inte den dynamik som krävs för att kunna stödja korrekta analyser 

och de behöver därför ett nytt verktyg för att bättre kunna utföra arbetet. Ett verktyg de själv 

kan förändra eller lägga in nya analyser och tester i utan att vara orolig för att eventuellt 

förstöra nuvarande analysmotor.  

3 Krav/Målsättning 

Huvudmålet/kravet för detta projekt är att ta fram en strukturmodell för hur en förändringsbar 

och utbyggbar analysmotor kan se ut. Detta görs genom att analysera hur nuvarande 

felsökning ser ut och implementera detta i ett blockschema. Ett felsökningsflöde som 

beskriver hur analysmotorn är uppbyggd så att det är lätt överblickbart och att man ska kunna 

förändra en färdig analysmotor på ett enkelt sätt. Arbetet kommer att koncentreras på 

felsökning för fibertjänsten, men önskemål finns för att implementera så att analysmotorn 

fungerar på bägge tjänster. Både fiber och ADSL. 

Ytterligare önskemål för detta projekt är bygga en prototyp av en analysmotor. Detta ska vara 

script skrivet i språket PHP. Felsökningsflödesschemat kommer ligga till grund för hur 

scriptblocken ser ut och det ska kunna gå att skjuta in nya block eller ta bort/förändra ett 

block på ett enkelt sätt. En färdig produkt ska kunna köras och gå genom 

felsökningsstrukturen, påvisa vad som kan vara felaktigt med tjänsten samt visa hur den 

kommit fram till den slutsatsen. Analysmotorn ska även kunna presentera information och 

data från analyser samt presentera både teknisk data och analysen genom XML/HTML.  
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Krav/önskemål Uppgift Beskrivning Prio 

Krav Analys Analysera hur felsökningsflödet ser ut och presentera detta i ett 

eller flera flödesscheman. Huvudkoncentrationen på arbetet 

kommer att ske på fiberdelen. Hitta en metod och struktur för hur 

man kan bygga upp en modell för en dynamisk analysfunktion. 

Besluta hur stora block som behövs och hur många grenar som 

går från varje block för att kunna lösa detta med scriptfiler. 

1 

Önskemål Script Göra script i språket PHP som följer flödesschemat och hämtar 

information med befintliga funktioner. Alla byggblock ska kunna 

göras transparenta och enbart för debugsyfte 

2 

4 Användning  

Analysmotorn kommer att användas av Telia för att underlätta felsökning och analyser av 

tjänster på ett enkelt och smidigt sätt. En förbättrad analysmotor kommer underlätta arbetet 

och även minska tiden för att hitta fel på en tjänst. 
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Filen index.php är den första sidan man kommer fram till 

 

Filen analys4.php är själva analysen med anrop till olika funktioner 
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Funktionen pingSwitch() där information om switchen skrivs ut. 

 

Funktionen portLink() där information om porten skrivs ut. 


