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Abstrakt

Allt  mer  inom IT blir  virtuellt  och  VirtualBox  är  ett  program  som simulerar  virtuella
maskiner och som man kan bygga LAN i. VirtualBox används som testplattform för hård-
och mjukvara. Arbetet visar hur man kan använda VirtualBox för att simulera en fysisk
LAN uppbyggnad, dels för att företag ska kunna arbete i VirtualBox virtuellt, dels för att
kunna testa LAN innan de byggs upp fysiskt. Detta sätts upp med två arbetsstationer med
Windows-OS  respektive  Ubuntu-OS,  en  Windows  2008  server,  en  pfSense  router.
Installerar  och  konfigurerar  nätverksinställningar  emellan  dem  samt  utför  tester.
VirtualBox  visades  sig  vara  en  bra  testplattform  med  många  utvecklingsområden  för
företag.
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1. Inledning

1.1 Arbetets syfte

Att bygga ett virtuellt nätverk i programmet VirtualBox. Nätverket representerar hur 
ett företags nätverksuppbyggnad kan se ut och därefter implementera den samt hur 
företag kan använda VirtualBox och jobbar virtuellt istället för att sätta upp ett fysiskt 
nätverk.
Företaget har behov av två arbetsstationer med olika operativsystem för att täcka de 
olika behoven dessutom en skrivare, lagringsmöjligheter, internetuppkoppling, nät 
emellan maskinerna samt diverse nödvändiga program.
Förhoppningar på arbetet är att visa möjligheterna med VirtualBox som en fysiskt 
arbetsstation samt demonstrera hur man kan göra en säkrare och mer ekonomisk 
uppbyggnad av LAN.

1.2 Problem

Kan företag i behov av LAN använda sig av VirtualBox som arbetsplattform eller 
testplattform av LAN uppbyggnaden?

1.3 Frågeställningar

1. På vilket sätt är VirtualBox och de maskiner man sätter upp i det likt ett fysiskt 
LAN?

2. Hur definieras och konstrueras ett LAN?
3. Är Unix OS och Windows OS kompatibla i samma virtuella LAN?
4. Vilka utvecklingar inom IT-världen kan VirtualBox bidra med?
5. Hur ser en enkel budget ut för ett litet LAN?

2. Bakgrund
Utvecklingen inom IT-världen visar allt mer virtuella arbetsmiljöer inom 

företagen. Idag används VLAN, virtuella tunnlar och virtuella servrar både inom 
internet och telefoni. Anledningen till den ökningen handlar dels om säkerhet, dels om
kostnader, detta då virtuella maskiner privatiserar samt drar ner kostnader både för 
företag och privatpersoner. 
Testplattformen VirtualBox (VB) används för att testa program och hårdvara i virtuell 
miljö. De fördelarna de ger är att det inte skadar host-dator  som används om något 
skulle gå fel samt att det enkelt går att installera VB, köra det och i den virtuella 
miljön sätt upp den hårdvara och mjukvara man önskar. Därefter testa den och sen 
enkelt ta bort det igen utan att det påverkar host-dator som kör VB. Liknande virtuella 
testplattformer är ex. CoLinux och Virtual PC. I detta arbete används VB av de 
anledningarna att det är Open Source Software, enkelt att få information på hur det ska
användas samt vetskapen att ett etablerat företag som Oracle står bakom programmet. 
För förklaring av tekniska termer se bilaga 6.
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2.1 Definition av LAN

LAN (Local Area Network) kallas på svenska ”lokalt nätverk”. Ett LAN är ett 
lokalt privat nätverk som är begränsad till en plats eller en byggnad. Exempel på detta 
är nätverk som finns hemma, på jobbet eller som man kan koppla upp sig till i 
exempelvis en galleri. En router och en brandvägg ut emot internet släpper in och ut 
trafiken till maskinerna i nätverket. Användarna får tillgång till internet genom att 
direkt ansluta sig till en router, switch eller en access punkt. Trådlösa LAN går under 
betäckningen IEEE 802.11 och är mer vanligt känt som WiFi. Har man inte trådlöst 
internet dras kablar mellan maskinerna. Det vanligaste kablade LAN som används 
heter IEEE 802.3, vanligare känt som Ethernet. I ett LAN ingår allt som kan kopplas 
emot varandra så som datorer, skrivare, Ipods och routrar. Denna information enligt 
”Computer Networks 5th edition”[17].

2.2 VirtualBox, VB

VirtualBox (VB), är ett virtualiseringsprogram som normalt används för att testa 
nya program och mjukvara. Finns tillgänglig gratis för privatpersoner samt som 
testplattform men är i grunden en kommersiell X86 virtualiseringsmjukvara för X86 
hårdvaror och AMD64/Intel64-baserade datorer ifrån Oracle Corporation. 

Jämfört med andra liknande system så använder VB, protokollet Remote 
Desktop Protocol (RDP). RDP innebär att man via protokollet kan köra virtuella 
maskiner fjärrstyrt. VB är inriktat på servrar, persondatorer och användningsområdena
runt dem.

2007 skapades VB som en gratis Open Source Edition av innotek GmbH. Sun 
Micosystems köpte det i februari 2008 och i januari 2010 återlanserades VB nyköpt 
som en produkt för Oracle Corporation under namnet ”Oracle VM VirtualBox”.

VB är skriven i programmeringsspråket C++ och fungerar i de flesta populära OS 
och kan skapa guest-datorer i bl.a Windows, Linux, BSD, OS/2, Solaris, OSX86 och 
Haiku. Begränsad viritualisering finns även av Mac OS X. Programmet tar upp mellan
86-115 MB beroende på vilket operativsystem (OS) som används. VB emulerar 
hårddiskar i tre olika format men främst används ett format som heter Virtual Disk 
Images (VDI). Host-datorn (Värden) är den fysiska maskinen som kör programmet 
medan Guest-datorerna(Gästerna) är de virtuella maskinerna i VB. 

Licensen för privatbruk samt i utvärderingssyfte existerar sedan december 2010 
och ger grundläggande gratis mjukvara under GNU  - General Public License version 
2. Informationen kring detta kommer ifrån Wikipedia[5]. Medan licensen för kontor 
och företagsanvändning inte är ett gratis program för företag. Undantaget är om man i 
företaget använder det i utvärderingssyfte. En del undantag finns även för bl.a. Mac 
OS X då det i användarkontrakt står att detta OS inte får användas på icke Apple 
hårdvara. Informationen kring detta kommer ifrån Virtualbox officiella hemsida[1]. 
Funktionerna i VB finns det en modell över i bilaga 1.

2.3 Lagring av data

Molntjänster ger möjlighet till backup, lagring av data, tillgänglighet samt fasta priser. 
Det finns flera gratis-molntjänster man kan använda sig av, se lista på IT-molns hemsida[13]. 
Ett annat alternativ på lagringsenheter är NAS, Network Attached Storage. Det är en server 
som är enkelt designad för att kunna ta hand om data och lagra det när NAS kopplas in i 
nätverket. Det är mycket billigare jämfört med en riktigt server men inte lika flexibel då man 
bara kan läsa och skriva data. Den är inte heller uppgraderingsbar vilket innebär att man inte 
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kan lägga till roller eller uppgifter i efterhand vilket man kan göra på en vanlig server, detta 
enligt information från Paginas IT-Ordbok[16].

2.4 Ekonomi

För att veta vad hur mycket pengar och hur stor budget man kan komma att 
behöva ha när man sätter upp ett LAN så följer nedan en mall, se tabell 1. Att veta 
ungefära kostnader är viktiga dels för att se att man kan sätta upp ett LAN men även få 
fram vad man kan spara med att göra arbetet i en virtuell Open Source miljö. 

Tabell 1. Prisuppgifter för elektronik-varupriser april 2015 information 
hämtad ifrån Pricerunners hemsida[11].

Objekt Antal Ca. Pris/st Total summa

PC 2 st 2000-4000:- 4000-8000:-

Bildskärm 2 st 1000:- 2000:-

Tangentbord 2 st 200:- 400:-

Skrivare 1 st 300-2000:- 300-2000:-

Operativsystem/Program Windows 7 pro 1 st, Ubuntu 1 st 1400:- , 0:- 1400:-

Server/Lagring Windows 2008 Server 1 st 5000-10 000:- 5000-10 000:-

Router/Brandvägg/Switch/
Ethernet kablar

Nätverk 5000-10000 300-1300:-, 400:- 700-1700:-

TOTALT: 13800-25500:-

2.5 Ubuntu-maskinen

Ubuntu-maskinens uppgift är att fungera som en persondator på ett kontor, detta 
i teckenbaserat Unix system. Ubuntu finns tillgängligt gratis på Debians hemsida[2]. 
Härifrån är det tänkt att möjliga användare ska kunna jobba samt installera önskad 
mjukvara, skriva ut dokument, komma åt internet, andra datorer på samma LAN samt 
lagra data i en server.

2.6 Windows 7-maskinen

Windows är det troligen vanligaste operativsystemet som används och det 
användargränssnitt de flest är vana vid att använda. Här används Windows-maskinen 
som en vanlig persondator för vardagligt kontorsarbete och har därför behov av att 
kunna skriva ut, kontakta andra datorer i samma LAN, installera önskad mjukvara, 
kunna kopplas upp till internet samt lagra data i en server.

2.7  Windows 2008 servern

Här lagras och hämtas de data som företaget och dess kunder önskar att lagra, 
detta enligt windowsnetworking.com[8]. Man kan även lägga till roller eller uppdrag 
som servern ska utföra, exempelvis DNS- och DHCP-server vilket gör att man kan 
söka maskiner på namn och IP-adressern samt tilldelar maskinerna i IP-adresser 
automatiskt.
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2.8 Virtuell skrivare

En nödvändighet enhet på ett fungerande kontor är en skrivare som ger 
möjlighet till att kunna skriva ut, skanna samt ev. kopiera dokument. 

2.9 Router

För att koppla upp till internet behövs en router som delar ut adresser till de virtuella 
maskinerna. pfSense är en virtuell router som är gratis och som är utrustad med en 
brandvägg. Information om detta kommer ifrån pfSense officiella hemsida[4]. Routern gör 
även att alla datorerna i samma LAN kan kontakta varandra.

2.10 Säkerhet

Brandväggen pfSense, står för säkerheten i systemet, detta enligt pfSense officiella
hemsida[4]. I brandväggen kan man göra inställningar för vilken trafik man vill släppa
igenom både ifrån användarna samt utifrån internet och på så sätt skydda datorerna. 
Inställningar i vilka program som ska tillåtas och vilka portar som släpper igenom 
vilken trafik samt vilka protokoll som får användas och hur, styrs via brandväggen. 
Även gateway står för säkerhet då den agerar som in och utgångspunkten i pfSense 
routern. Information från Paginas IT-Ordbok[16].

3. Förutsättningar och krav

Nedan följer frågor som är bra att svara på när man planerar att koppla upp ett 
LAN. Svaren som tillkommer berättar om denna dokumenterade struktur som kommer
användas och som man skulle kunna kalla ett minimum för ett företag med VB-
plattform.

Att tänka på när man bygger upp ett LAN

Detta är en mall delvis hämtat ifrån företaget ”Tomshardware” hemsida[10], 
översatt och sammanställd med egna viktiga funderingar som behövs svaras på i 
början av projektet för att veta vad som ska skapas.

 Vad är det för företag? Specificerar man detta är det lättare att se vilka system, vilken 
lagring, och vad för nätverksuppbyggnad som passar företaget. Företag som gör stora 
affärer i behov av access till dokument eller som arbetar huvudsakligen inom en 
internetsida har exempelvis annorlunda behov gentemot ett företag som håller på med 
video eller design produktion. 

- Som denna uppbyggnad finns ingen användning av applikationer och mjukvara 
utan vanliga Professional eller Home Premium system OS är tillräckligt för 
maskinerna. 

 Hur ser nätverksdesignen ut? Exempelvis, kommer det vara offentlig tillgång till 
internet? Finns det offentliga datorer, flera avdelningar eller områden?

4



- Nätverksdiagrammet i bilaga 5 visar en överblick över maskinerna och hur de 
ska vara kopplade. I figur 1 kan man se hela uppbyggnaden inkluderad host-datorn. 
Offentliga tillgångar eller avdelningsplanering är inte nödvändigt.

 Finns det möjlighet att dra de nödvändiga ethernetkablarna i företaget? Vill vi använda 
trådlöst?

- Datorerna ska ha tillgång till nätverket via en router. Allt kopplas med ethernetkablar
vilka är säkrare och stabilare än en trådlös anslutning.

 Vad för data och annan information är nödvändig att lagra? Vad ska kunder och 
personal kunna använda?

- Det finns inget behov av att lagra mer än de nödvändigaste installationerna  av 
programvara som måste göras. Dock har vi behov av att kunna lagra information och 
data. Eftersom detta inte är ett etablerat företag så bestäms inte vilken kundkrets som 
skulle ha tillgång vad, samt vad personalen ska kunna för tillgång till de olika 
maskinerna för att arbeta.   

 Windows 7 Professional har företagsfunktioner (t.ex. join domain) och det kan därför 
löna sig att ha som operativsystem i ett LAN. För ett företag kan det löna sig att ha 
professionella HP business Desktop och ProBook eftersom kvalitén är mycket bättre och 
stödjer funktionerna som är nödvändiga för ett företags nätverk. Är detta av intresse?

- På detta LAN är alla operativsystem möjliga, det som används är Ubuntu och 
Windows 7 Professional, dock utnyttjas inga företagsfunktioner då detta projekt inte 
täcker den biten.

 Om det planeras att kunna bygga ut och ha en domain så lönar det sig att skaffa en 
ordentlig server. Om det gäller ett företag på fler orter i olika länder, kan man dela en 
server och samla all data på samma server vilken alltid är uppkopplat mot nätverket. Då
är det inte bara aktuellt med lagring utan att säkert kunna jobba på en delad plattform 
och säkert kunna komma åt materialet.

 Alla företag som jobbar med data har behovet av att samla data på en lagringsenhet. Detta 
projekt har en Windows 2008 server kopplad emot nätverket.

 Hur stor är budgeten?

- Som testprojekt finns den mesta programvara gratis tillgängligt online. Hårdvaran 
som används är en redan existerande host-maskin vilket gör detta projekt i dagsläget 
gratis.
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Figur 1. Bilden ovan visar en enkel modell över hur vårt LAN med VB i host-datorn är utformat. 
Skrivaren kopplas direkt till host-datorn. Via host-dator länkas sen PC1, PC2, Windows 08 Server och

Router/FW ut emot internet. 

4. Genomförande

4.1 Nedladdning av programvara

Nedan finns namnet på de filerna och deras nedladdningsplats som används i 
projektet. Olika webbsidor har använts för insamling av filerna som behövs för att 
kunna installera program samt de OS som används.

VirtualBox [1]
Debian – Ubuntu  [2]
pfSense [4]
Windows 7 Professional 32 bitar och produktnyckel [7], [15]
Windows 2008 Server och produktnyckel [12], [14]
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4.2 Installation av VirtualBox

Kör installationsfilen för VB på host-datorn vilken är en Hewlett-Packard G72 
med Windows 7 Home Premium dator. Installationen sker automatisk och det går 
nästan omedelbart att börja jobba.

Skapande av maskiner i VirtualBox
För att skapa en maskin klickar man på ”New” under ”File” i VB fönstret. 

Guiden instruerar hur man skapar och ställer in grundinställningarna: Typ av maskin, 
namn, OS, storlek, Random Access Memory (RAM) samt att lägga in beskrivningar. 
För de flesta maskinerna så går det bra att använda de rekommenderade 
inställningarna under skapandet. Figur 2 visar hur VB filerna sparas på host-maskinen.
Man kan göra mycket mer inställningar eller ändra dem även i efterhand. För att ändra
markeras maskinen och klicka på ”Settings”.

För varje maskin som skapas storleken bestämmas, tänk på att ha utrymmet på 
host-datorn. En väsentlig funktion i programmet är Dynamic Memory Allocation 
vilken ser till att den virtuella hårddisken bara tar så mycket utrymme som faktiskt 
behövs ifrån host-datorn, även om den är inställd på att vara 10GB stor kommer den 
bara ta de 500MB den behöver o.s.v.

Övriga inställningar som bör göras innan uppstart är att under fliken 
”inställningar” välja ”Minimum 1 adapter” och  ”Enabled Network Adapter”. Döper 
Internal Network till ”intnet”, vilket ser till att separera det virtuella nätverk ifrån 
hostmaskinens nätverk. Höj video memory till 100MB för göra programmet mer 
lättarbetat. Väljer att köra en automatisk ”Custom installation”. Bilaga 2 visar vyn 
över VB och maskinerna.

Figur 2. Exempel på vyn av filer som sparas i host-maskinen ifrån maskinerna skapade i
VB. Man kan även se sökväg samt storlek på filerna.

4.3 Installation av Ubuntu-maskinen i VirtualBox

Skapar en dator och döper den till Ubuntu i Ubuntu Unix OS. Tilldelar den en 
4GB hårddisk och 512 MB RAM. Kör igång inläsningen av ISO-filen. Därefter välja 
språk, tangentbords layout, värdnamn, domännamn och root lösenord. Sen sätta upp 
ett användarkonto. Partitionen körs efter de rekommenderade inställningarna. Därefter
landskoder, välj ej proxy. VB rekommenderar att installera GRUB på den första 
hårddisken om man tillåter detta körs GRUB installationen automatiskt. Matade ut 
ISO-filen när installationen var klar för att undvika att den började om. Information till
detta finns på Wikipedia samt PC-addicts Youtube-sida [5], [6]. Figur 3 visar vyn ifrån
routern då den körs.
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Figur 3. Visar inloggningen i Ubuntu-maskinen som körs i prompten då det ej bytt
användargränssnitt.

4.4 Installation Windows-maskinen

Windows 7 Professional heter de OS som används för den andra datorn i detta 
LAN. Installationen följer automatiskt efter man matat in ISO-filen under fliken 
”Storage” i VB under denna dator. Alternativt finns också chansen att mata in ISO-
filen automatisk under första uppstarten. Information kring detta kommer ifrån 
windowsnetworking.com[8]. Börjar med att välja land, layout och språk. Installerar 
den med en 8 GB hårddisk. Därefter ställer man in inloggningsuppgifter d.v.s. 
användarnamn, lösenord och hjälpfras om man glömt bort lösenordet. När den ber om 
produktnyckel så används en gratis prövotidsnyckel som hittades på en Youtube-
sida[15]. När detta slutförts så mata ut ISO-filen för att inte riskera att installationen 
startas om nästa gång. Datorn är nu redo att användas och via skrivbordet, se figur 4, 
kan man anpassa och installera önskad programvara precis som med en fysisk PC.
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Figur 4. Windows 7 maskinen igång i VB, fungerar som en vanlig PC. Bilden visar vyn ifrån
skrivbordet när man loggat in.

4.5 Installation av Windows servern

Installerar en Windows 2008 Standard Server och döper dem till Win 08 server. Kör den i 
32-bitar med 1GB RAM, 25 GB hårddisk DVI,  Dynamic Memory Allocated.
Väl inne på servern kan man lägga till roller, se figur 5. Väljer där DHCP (Domain Host
Configuration Protocol). När man valt DHCP så ställer man in ”default interfaces”, 
”parent domain”, ”primary DNS server” och en ”alternativ DNS server”. Sen tilldelar 
man den en rad med IP-adresser samt ställer in nätverks mask, default gateway, subnet 
type wired och efter det väljer man att installera och den sköter processen automatiskt. 
Vi lägger även till rollen DNS-server(Domain Name System). Informationen kring detta
kommer från windowsnetworking.com[8]. I bilaga 3 kan man se vyn över Win 08 
servern ifrån VB.
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Figur 5. Bilden ovan visar vyn ifrån Server Manager när vi har Windows 08 servern igång. Härifrån
kan man lägga till eller ta bort roller så som DHCP- och DNS-server samt övervaka bevakning och

för nödvändiga inställningar. 

4.6 Installation av skrivaren i guest-datorn

Vid Windows OS på host-datorn så kan man dela så att host och guest-datorn i 
VB använder samma skrivare. Det behövs en bridge eller en host-only adapter i guest-
datorn så att man kan koppla det som ett VLAN emellan maskinerna. Detta kan ställas
in i VB. En alternativ lösning är att om man har en USB-printer inkopplad i host-
datorn så kan man hitta den skrivaren om man installerar drivrutinerna för printern på 
den virtuella hostmaskinen man vill skriva ut ifrån.

4.7 Router och brandväggs installation(pfSense)

PfSense är en virtuell router och brandvägg av BSD type freeBSD 32-bitars version. 
128 MB RAM och endast 2 GB VDI ställs in då det inte krävs en stor hårddisk. Namnger 
den ”Router FW ” så att man förstår även att brandväggen är inkluderad då FW står för 
Firewall ifrån engelskan. Lägg till en kort beskrivning i ”description”. I nätverks 
inställningarna väljer vi ”Bridged Adapter”, name är automatiskt inställd på bnroadcome. 
Efter det skapar man en till adapter och får på så sätt routern att tro att den har två NIC-kort. 
Sen skapar man ett Internal Network och det är viktigt att namnet på det är det samma på 
alla maskiner på nätverket så de kan kommunicera. Skulle man vilja två företag i samma 
VB-miljö kan man då ge dem olika namn så kommer de fungera som två olika LAN.
Om man klickar på ”Storage”-fliken i egenskaperna host-datorn så kan man mata in pfSense 
ISO-filen och sen starta upp maskinen. Välj då ”boot pfSense” vilket står som default. Efter 
det måste man vara snabb då man kommer in i menyn och har bara 10 sekunder på sig att 
välja. Samma tidsregel gäller även vid nästa val som kommer. Figur 6 visar vyn av menyn i 
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routern. Välj då att acceptera de inställningarna som finns och välj ”Quick/easy install with 
standard kernell”. Därefter väljer man ”reboot” i menyn och tvångs matar ut ISO-filen 
samtidigt som maskinen körs, detta för att hindra att installationen startas om. När maskinen 
sedan startats om så kommer flera frågor där man kan göra VLAN inställningarna och 
därefter WAN inställningarna. I denna installation ställs WAN interface name till ”em0”. Sen
sätts Network 1 ihop med WAN interface. Nedan följer de grundinställningarna som 
implementeras. Se bilaga 4 för routern direkt ifrån VBvyn.

Grundinställningarna för Routern:
LAN: em1
LAN: em1- v4: 192.168.1.1/24
Optional: lämnas blank

WAN inställningarna är samma som din router och host-dator 
WAN: em0 – v4/DHCP4: 192.168.1.73/24

Figur 6. Bild över menyn i routern när den är igång. Här väljs och gör inställningar samt
sköter routern och brandväggen.

4.8 Nätverksinställningarna

Det enda som görs i detta projekt nätverksmässigt är att ställa in 
grundinställningarna så att internet fungerar och kommunikationen mellan 
maskinerna fungerar.

Nedan ser vi grundinställningarna och mallen vi använder samt de 
förutbestämda IP-adresserna. Denna information är hämtade ifrån 
windowsnetworking.com[8]. Dessa kan implementeras dels via routern vilket 
rekommenderas men även direkt via VB kan man tilldela DHCP-servern IP-
adresser samt gateway o.s.v.
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”Internetleverantör

Home router WAN: (DHCP - Gets address from ISP)
Home router LAN: 90.227.78.23
Home DHCP:

Virtual Environment
pfSense WAN (em0): 192.168.1.73/24 (DHCP - Gets address from 

home router)
pfSense LAN (em1): 192.168.1.1/24 (Static)
Win 2012 Server: 192.168.1.10 (Static) (Servers should be set static)
Default gateway : 192.168.1.1
Windows 7: 192.168.1 (DHCP) (Gets an address from Win 

2012 DHCP server)
Ubuntu: 192.168. (DHCP) (Gets an address from Win 

2012 DHCP server)
DNS : 192.168.1.1”

RiPv2 – Routing Information Procotol version 2 

IP-protokoll RiPv2 ställs enkelt in i routerns privilegierade läge med kommandot 
”router rip” och ”version 2”. Med kommandot ”show ip protocols” kan det sedan läsas
av information och se att de implementerades som de skulle.

5. Test av nätverket

När alla maskiner var installerade och klara så utfördes två tester för att se 
huruvida det hade fungerat. Det första var att man i routerns terminal skrev in 
kommandot: Ipconfig. Då kommer det upp en lista på de konfigurerade nätverken, har 
de en address och allting ser rätt ut kan vi gå vidare.
Nästa test som utfördes var ett Ping-test. Ifrån de olika maskinerna så startas 
terminalen upp och man undersöker huruvida de kan kontakta det andra maskinerna på
samma LAN. Genom att skriva ”Ping” och en IP-adress kan man se om länken mellan 
maskinerna fungerar ordentligt. Ping är egentligen ett eko som skickas ut och tillbaka 
om att fungerat som det ska. Då det finns en DNS-server installerad ska det även gå att
skriva in ett hostnamnet efter ping. I vårt fall, undersöks om datorerna kan kontakta 
varandra, routern, servern och en hemsida. Om inte så får man felsöka om en länk 
eller port är nere, om kablarna sitter rätt eller om det är fel på konfigurationen på en 
maskin, detta kan exempelvis vara en gammal konfiguration som ligger och skriv över
vilket löses om man går igenom och tar bort de gamla och ogiltiga konfigurationer. 
Fungerar allt som det ska så ska resultatet vara ”100% successful och 5/5 packets 
delivered.” Vårt test utfördes med 100% lyckat resultat utan förluster. Detta betyder att
datorerna via vårt nätverk har felfri kontakt med varandra och kan kommunicera via 
IP-adresser.
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6. Diskussion

Vidareutveckling i framtiden
Möjligheterna som finns med att driva ett företag i VB-miljö är att det går att ha 

många datorer och stora kontor på samma host-dator. Detta leder till minskade 
kostnader då samma dator delar ut informationen och erbjuder lagring till andra 
datorer. VB är designat att klara av så mycket som host-maskinen klarar av. Alltså kan 
man sätta upp så mycket maskiner din host-dator klarar av att driva utan att VB 
kommer att säga ifrån. Det betyder att beroende på host-datorns kapacitet kan man 
bygga ut LAN och maskiner i olika utsträckningar. Med en riktigt bra dator skulle det 
vara av intresse att bygga upp ett stort LAN och i detta ta in Remote Desktop 
Protokollet och program liknande Teamviewer[3]. Man skulle på så sätt med Remote 
Desktop Protokoll kunna driva företag över olika belägenheter och inte vara begränsad
till en plats, ett land eller ens en tidszon. Man skulle även kunna sitta flera och jobba i 
VB med ett flerskärmssystem samtidigt på samma maskin. 
Så länge man kopplar in en skrivare i host-datorn så kan alla de som delar guest-
datorn använda den skrivaren. Att vidareutveckla maskinerna och utföra fler 
installationer dels med mjukvara och dels med fler roller i servern och inte bara DHCP
och DNS skulle vara intressant likaså att testa Windows 7 Professionals 
företagsfunktioner. Önskvärt att testa flera OS och undersöka om de har 
samarbetssvårigheter. Exempelvis jämföra både som host-dator till guest-dator och 
guest-dator till en annan guest i olika OS t.ex. Apple-maskiner.

Säkerhet kan bättras på genom att dels begränsa och ge rättigheter till vad en 
användare kan göra och vad som borde ligga hos administratören. Man kan även sätta 
upp en WPA2 med långt lösenord vilket gör det mera svår hackat och ger oss en chans
att bestämma vilka som har tillgång till vårat internet och inte. WPA2 är en av de 
säkraste autentiseringarna vi enkelt kan erbjuda idag. 

Det skulle vara av intresse att sätta upp allt som ett bestämt företag. Alltså veta 
företagets behov, vad som ska maskinerna o.s.v. så man kan installera datorerna och 
servern ordentligt och testa alla program samt testa brandväggen. 

Nackdelar med VB är att alla måste jobba mot samma dator vilket kräver en 
pålitlig maskin med bra backup och säkerhet, detta likt en server. Det tillkommer även 
kostnader för VB när de används i företagssyfte. Företagslicensen ligger på ungefär 
400 SEK, detta enligt VirtualBox officiella hemsida[1].

Problem under arbetets gång
VB är ett väldigt enkelt program som kan utföra uppgifter utan problem, de 

begränsningar och problem som uppkommer ligger främst hos hostmaskinen.
Det största problemet som stötts på är hårddiskutrymmet som inte räcker till och 

att host-datorn inte klarar 64-bitar samt hårdvaruvisualisering. Har även varit problem 
med att hitta rätt versioner av gratis programvara.
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7. Slutsats
Programmet VirtualBox kan simulera ett realistisk LAN som skulle kunna 
implementeras fysiskt utifrån simuleringen.  Testerna som gjorts visar att 
inställningarna fungerar och att man skulle kunna driva ett mindre företag direkt ifrån 
VirtualBox.

7.1 Svar på frågeställningen

1. På vilket sätt är VirtualBox och de maskiner man sätter upp i det likt ett 
fysiskt LAN?
Svar: Väldigt likt ett fysiskt LAN på de flesta sätt. Förutom att det är virtuellt så är 
fungerar allt som det ska fysiskt och det går att jobba i programmet som i ett riktigt 
företag. De inställningarna som man kan utföra i maskinerna samt den lärdom som 
finns att ta med om man vill bygga det simulerade LANet fysiskt detaljerat och 
hjälpsamt oavsett valt användningsområde. VB går att använda som ett riktigt kontor 
med rätt teknik. Bara genom att ha programmet igång kan man använda det fullt ut 
med olika virtuell mjuk och hårdvara. 

2. Hur definieras och konstrueras ett LAN?
Svar: Definitionen av ett LAN är ett lokalt privat nätverk som är begränsad till en 
plats eller byggnad. LAN konstrueras olika beroende på syftet, det som de alltid har 
gemensamt är datorer med OS som är uppkopplade emot en apparat som kan vara en 
t.ex. router eller access punkt som delar ut internet till de som befinner sig inom ett 
visst område.

3. Är Unix OS och Windows OS kompatibla i samma virtuella LAN?
Svar: Ja, VB fungerar bra med olika OS. 

4. Vilka utvecklingar inom IT-världen kan VB bidra med?
Svar: Förståelsen för hur LAN är uppbyggda teoretiskt och praktiskt ger en stor fördel
till företag som planerar att implementerade detta fysiskt då de kan testa det först. 
VLAN och virtuella servrar används bland företag i dagsläget. Skulle man då börjar 
jobba mera virtuellt även ha det fysiska kontoret i en host-dator ska kan det vara mer 
ekonomiskt och flexibelt att jobba med LAN  framöver.

5. Hur ser en enkel budget ut för ett litet LAN?
Svar: En enkel budget på ett system som använder Open Source Software behöver 
datorer, bildskärmar, tangentbord, skrivare, OS, mjukvara, server och 
nätverkskomponenter. Det LAN som byggts i rapporten skulle hamna på 13800-
25500:- om det byggts fysiskt. Medan det virtuellt är gratis.
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Bilaga 1.

Bilaga 1. Modell över funktionerna i VB. I detta diagram kan man se funktionerna som finns i 
VB samt hur man navigerar till dem.



Bilaga 2.

Bilaga 2 ovan visar vyn i VB och hur maskinerna ser ut där. Man kan se inställningarna som är gjorda 
samt starta/stänga av maskiner och diverse inställningar. För alla funktioner se bilaga 1.



Bilaga 3

I bilaga 3 ovan ser man "Settings", inställningarna på Win 08 Servern. Servern körs inte vilket gör att 
man kan ändra och göra inställningar via denna flik. När den körs går det inte att ändra, se bilaga 4.



Bilaga 4

Bilaga 4 visar inställningarna på Router/FW, där FW står för Brandvägg ifrån det engelska ordet 
Firewall. Bilden visar vyn i VB hur det ser ut i Router/FW när den körs. Vid avstängt tillstånd går det 
att ändra inställningar i Routern via denna flik.



Bilaga 5

Bilaga 5 visar ett nätverksdiagram över de LAN som byggts i VB. Detta LAN består av en Windows 7 dator, 
en Debian Ubuntu dator, en skrivare och en Windows 8 server som är kopplade till en pfSense router med 
brandvägg. Via routern kommer de ut på internet samt för förbindelse med varandra.



8.  Bilaga 6. Tekniska termer bakom projektet

För att lättare förstå uppsatsen följer nedan förklaring på väsentliga tekniska termer.

Access Point, AP

AP även kallad basstation, är en kablad trådlös router. Tack vare att den har en 
nätverkskabel till sig har den förmågan att dela ut internet trådlöst till trådlösa 
mottagare så som datorer, Ipods och smartphones som befinner sig i området, detta 
enligt ”Computer Networks 5th edition”[17].

Datamoln

Datamoln, molntjänster eller ”The cloud” är alla samlingsnamn för IT-tjänster 
som sker över Internet. ”Molnen” är datalagring utanför våra egna datorer. När man 
använder oss av molnet så finns det inget behov för oss att sköta servicen av det, 
säkerhetskopiera filerna som man lägger i detta lagringsutrymme samt andra 
tillämpningsprogram. Datamolnen finns till för att man enkelt, utan stora förkunskaper
och inte heller platsbundet, ska kunna ha en säker lagringsplats där man när man vill, 
ska kunna få tillgång till sina lagrade filer. Informationen kommer ifrån Wikipedia[5].

Domain Host Configuration Protocol, DHCP

Istället för att manuellt konfigurera IP-adresser på maskinerna kan man använda 
sig av en DHCP-server. 

När datorer inser att den inte har en IP-adress så skickar den ut en förfrågan efter 
en DHCP på sitt nätverk, dettas kallas för ett DHCP Discover packet.

När paketet når DHCP-server så letar den upp en ledig adress och skickar den till 
datorn som skickade förfrågan som då mottar den och lagrar den. Informationen 
kommer från ”Computer Networks 5th edition”[17].

Domain Name System, DNS

DNS som står för Domain Name System används för att inte behöva skriva ut IP-
adresser när man skriver emot internet eller en dator i systemet. När man döper en 
maskin är det viktigt att alla i systemet vet vilket namn den fått för att kunna spåra och
leda IP-packet till rätt adress. DNS använder sig av ett hierarkiskt domain-based 
namngivningssystem för att relatera hostnamnen med rätt maskin. Det fungerar genom
att en applikation initierar en förfrågan som kallas DNS resolver till en maskin i 
systemet, och sätter in hostnamnet som parameter. Resolvern skickar en förfrågan med
namnet till den lokala DNS-servern som kollar upp namnet och skickar tillbaka ett 
svar med en IP-adress till resolvern som sedan skickar tillbaka den i ett UDP packet 



till maskinen som skickade den ursprungliga förfrågan. Källan är ”Computer 
Networks 5th edition”[17].

Dynamic Memory Allocation

Detta är en av de största fördelarna med VB under detta projekt, och det är 
denna funktion som gör att trots att man ställer in hårddiskarna på de virtuella 
maskinerna, så tar de bara det utrymmet som de faktiskt använder ifrån Hostmaskinen,
detta enligt Wikipedia[5]. Detta gör det möjligt för oss att sätta upp normala datorer 
med stora hårddiskar utan att de tar allt utrymme på host-datorn.

Grand Unified Bootloader, GRUB

Förkortat GRUB är Grand Unified Bootloader en bootloader för GNU. GRUB 
förekommer som standard bootloader i de flesta Unix operativsystem. En stor fördel 
med GRUB är att den kan läsa filsystem och har funktioner som kan starta andra 
bootloader system, detta kallat ”Chainloading”, vilket är nödvändigt för att kunna 
starta en del operativsystem. GRUB 2 är under utveckling, enligt uppgifter ifrån 
Wikipedia[5].

I detta projekt följs rekommendationerna om att använda GRUB på 
huvudhårddisken som finns på Ubuntu-datorn.

Random Access Memory, RAM

En läs och skrivminnes enhet. De vanligare arbetsminnet i datorer och finns i 
varianter så som SDRAM och DDR RAM. Informationen är hämtade från ”Computer 
Networks 5th edition”[16].

Remote Desktop Protocol, RDP

Remote Desktop Protocol är ett kommunikations protokoll som är utvecklat och 
ägs av Microsoft. Med det får man tillgång till grafiska gränssnitt som kan kopplas 
och användas över andra datorer så länge internetanslutning existerar. Finns tillgänglig
för Microsoft Windows, Linux, Unix, OS X, iOS likaså Android informationen är 
hämtad ifrån Wikipedia[5]. 

Protokollet som tillåter oss att köra maskiner fjärrstyrt via VB.

Virtual Disk Image, VDI

Virtual Disk Image är de ”hårddiskar” eller snarare lagringsfiler som skapas på 
host-datorn när man skapar maskiner i VB. VDI är VB egna format. Detta enligt 
Wikipedia[5].

Det är dessa vi skapar för att sköta lagringen för våra maskiner i VB.

http://en.wikipedia.org/wiki/OS_X
http://en.wikipedia.org/wiki/Unix
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows


Virtual Local Area Network, VLAN

Virtuellt lokala nätverk byggs upp med programvara. VLAN används för dela 
upp datorer i LAN fast de egentligen inte sitter på samma fysiska plats. De fysiska 
platserna kan vara utspridda men tack vare programvaran så hamnar de virtuellt på 
samma LAN. Informationen kring detta är hämtat från Paginas IT-Ordbok[16].

Virtual Private Network, VPN

Privata nätverk fungerar bra och medför en säkerhet. Man har lagt till ordet 
”Virtual”, eftersom det inte är en riktig fysisk förbindelse.

Det är vanligt att man i varje kontor med hjälp av en brandvägg bygger tunnlar 
genom internet emellan kontoren, på så sätt blir dem privata för de kontoren och inga 
icke auktoriserade kan ta sig in i dem tack vare krypterade system. Detta kan dessutom
vara ett praktiskt sätt för resande eller när man vill jobba vidare hemma eller på annan 
ort så kan man komma åt nätverket även på distans så länge man har 
internetanslutning.

Man kan dessutom sätta upp så man kan separera data i den privata nätverket VPN
och WAN på samma maskin. Det viktigaste med VPN är att det inte är synligt för den 
vanliga mjukvaran. Informationen är hämtad ifrån ”Computer Networks 5th 
edition”[17]. VPN är av största väsentlighet för utredningen.

WiFi Protected Access, WPA2 

Fungerar med PSK (Pre-Shared Keys), man måste ha nyckeln för att kunna 
använda internet och komma in på nätverket. En WPA2 med långt lösenord gör det 
mera svår hackat och är en av de säkraste autentiseringarna vi enkelt kan erbjuda 
idag. Detta är hämtad ifrån docs.meraki.com[9].
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