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1 JOHDANTO 

 

 

Tietoverkkojen rakentaminen on ollut internetin yleistymisestä asti kasvavissa määrin tärkeä osa 

yritysten toimitiloja suunnitellessa. 1950-luvulla tietoverkot koostuivat muutamista suurtietokoneista, 

jotka kommunikoivat kerskenään. Vuosikymmenien aikana koneiden määrä kasvoi ja tekniikan kehit-

tyessä syntyi PC. PC:n ansiosta 1980-luvulla tietoverkkojen rakenne alkoi kehittyä paikallisverkoiksi. 

1990-luvulla Internet oli jo kasvanut niin suureksi, että verkkojen rakentamisesta tuli välttämät-

tömyys yritykselle kuin yritykselle mainostus- ja käyttömahdollisuuksien takia. 

 

Cisco on tietoliikennelaitteistoa valmistava ja kehittävä yritys, joka on perustettu vuonna 1984. Cisco 

on markkinoiden suurin ja on arvioitu, että jopa 80% Internetin liikenteestä kulkee Ciscon laitteiden 

kautta. Ciscon laitteet ovat aina olleet suuressa huudossa verkkojen suunnitelussa ja uudet Cisco 

9500-sarjan kytkimet ovat taattua Cisco laatua. 

 

Opinnäytetyöhön toimeksiannon sain Savonia Ammattikorkeakoululta. Työn tarkoitus on esitellä 

Savonian Microkadun kampuksen tietoverkkojen laitteistoa, käytössä olevia verkkotekniikoita, 

liitäntöjä sekä verkonrakennetta. Työn toteutin tutustumalla ensiksi laitteistoon ja Microkadun 

tietoverkkojen rakenteeseen paikanpäällä. Saatuani selkeän kuvan verkkojen rakenteesta ja käytety-

istä tekniikoista suoritin lisätutkimusta laitteistosta ja kirjoitin näiden teknisistä ominaisuuksista. 

 

Kaikki tietoverkot hyödyntävät verkkotekniikoita. Näitä saattaa olla käytössä useita ja osa näistä 

tärkeämpänä verkon toiminnan kannalta kuin toinen. Microkadun tietoverkkojen toiminnalle on 

tärkeää hyödyntää Ciscon PoE ja PortChannel/EtherChannel ominaisuuksia. Edellä mainittuihin 

tekniikoihin olen perehtynyt jo aiemmin opiskeluissani haluten kuitenkin syventää tietoani tutustu-

malla myös tekniikoiden erimuotoihin. 

 

Verkkotopologiat ovat verkon rakennetta kuvaavia malleja. Näitä malleja hyödynnetään pääasiallis-

esti minkä vain toimivan tietoverkon suunnitelussa ja toteutuksessa. Savonialla on yhdistettynä use-

ampaa eri verkkorakennetta mikä on tyypillinen ratkaisu yrityksille, joilla on useissa erillisissä toimi 

tiloissa ja/tai kaupungissa toimintaa. 

 

 

 

 

 

 



         

          

 

 

 

 

2 LYHENTEET JA MÄÄRITELMÄT 

 

 

IoT = Internet of Things 

GB = Gigabyte 

MB = Megabyte 

VPN = Virtual Private Network 

ACL = Access Control List 

QoS = Quality of Service 

NAT = Network Address Translation 

PAT = Port Address Translation 

SSD = Solid-State Drive 

IPv = Internet Protocol version 

PnP = Plug and Play 

ETA = Encrypted Traffic Analytics 

PoE = Power over Ethernet 

UPOE = Universal Power over Ethernet 

USB = Universal Serial Bus 

FNF = Flexible NetFlow 

PTP = Precision Time Protocol 

STP = Spanning Tree Protocol 

 

 

2.1 Yhteistyökumppanit ja tekijänoikeuksien haltijat tai muut tahot 
 

Vedenpää, Pekka. Laboratorioinsinööri. Savonia Ammattikorkeakoulu - Tietohallintopalvelut. Kuopio. 

 

  



         

          

 

 

 

 

3 CISCO 9500-SARJAN KYTKIMET 

 

 

 

Kuva 1. Cisco 9500-sarjan kytkimiä 

 

 

Cisco 9500-sarjan kytkimet ovat uuden sukupolven yrityskäyttöön tarkoitettuja kytkimiä, jotka 

tukevat vapaata ohjelmointia ja erilaisiin käyttötarkoituksiin mahdollistamista. 9500-sarjan 

kytkimissä on tehty vastaamaan nykyajan tarvetta turvallisuuden, IoT:n ja pilvipalveluiden 

vaatimuksille. Kytkimet sisältävät neljä ytimisen x86, 2,4GHz keskussuorittimen, 16 Gigan DDR4 

muistilla ja 16 Gigan sisäisellä muistilla. 

 

Cisco 9500-sarja on tarkoitettu 25, 40 ja 100 GB Ethernettiä hyödyntäville yrityksille. Kytkimet 

tarjoavat laajat mahdollisuudet MAC:in, reitittämisen ja ACL:n saralla sekä puskuroinnin yritysten 

ohjelmistoille. Laitteissa on ei estävä Ethernet Quad Small Form-Factor Pluggable Plus (QSFP+, 

QSFP28) ominaisuus 40- ja 100 Gigaisille liitännöille sekä vastaava estävä ominaisuus 1- 10- ja 25 

Gigaisille liitännöille (SFP/SFP+/SFP28). Reitittimet tukevat edistyksellistä reititys ja palvelu 

infrastruktuuria sisältäen MPLS:n Layer 2 ja Layer 3 VPN:ille, Multicast VPN:n (MVPN) ja NAT:in. 

 

 

 

 

 



         

          

 

 

 

3.1 Cisco 9500-sarjan kytkimien ominaisuudet 
 

Tässä kappaleessa käyn kattavasti läpi Cisco 9500-sarjan kytkimien ominaisuuksia. 

 

ACL ja QoS 

 

ACL on lista säännöistä, jotka lisätään portteihin tai IP-osoitteisiin. Säännöt määrittävät käyttäjät 

ja/tai verkko-osoitteet , jotka ovat oikeutettuja käyttämään palveluja. QoS on ominaisuus, jolla 

määritetään eri käyttäjien tärkeysjärjestys. 

Nämä kaksi ominaisuutta ovat tärkeitä määrittää, jotta pystytään varmistamaan sujuva verkon 

toimiminen. Ilman määrityksiä on mahdollista, että verkkoa käyttävät väärät tahot ja verkkoliikenne 

hidastuu/tukkeutuu. 

 

Intel 2.4GHz x86 CPU 120GB USB 3.0 tai 960GB SATA SSD muisti ohjelmille 

 

Intelin tehokas neliytiminen prosessori 2.4GHz x86 takaa nopean toiminnan verkkoliikenteen 

ohjaamiseen ja laitteen komponenttien toimiselle. Laitteet tukevat USB-3 liitäntöjä aina 400MB/s 

lukunopeuteen ja 140MB/s kirjoutusnopeuteen asti.  

 

 

KUVA 2. Intel 2.4Ghz x86 CPU 

 



         

          

 

 

Kapasiteetti ja suorituskyky 

 

6.4 teraa per sekunti kaistanleveyttä ja 2 miljardia siirrettyä pakettia sekunnissa tekevät Cisco 9500-

sarjan kytkimistä luotettavan hankinnan suuria määriä dataa siirtäville yrityksille.  Uuden sukupolven 

kytkimien tehokkuudesta kertoo vertailu aiempaan Cisco 9300-sarjaan, joissa on 56 Gbps - 176 

Gbps kaistanleveyttä ja 41.66 Mpps - 130.95 Mpps siirtonopeutta. Cisco 9500-sarjan tehokkuus 

9300-sarjan tehokkaimpiin laitteisiin on moninkertainen. Kaistanleveyden osalta tämä tarkoittaa noin 

40 kertaista kasvua kun taas siirtonopeus on kasvanut noin 15 kertaisesti. 

 

Kytkimien portit 

 

Cisco 9500-sarjan kytkimistä löytyy neljää erityyppistä porttia luoden mahdollisuuden juuri yrityksen 

tarpeisiin tarvittavan verkon luomiseen. Kytkimissä on 32 estotonta 100GB Ethernet QSPF28 porttia, 

32 estotonta 40GB Ethernet QSPF+ porttia, 48 estotonta 25GB Ethernet SPF28 porttia ja 48 

estotonta 10GB Ethernet SPF+ porttia. 

 

Flexible NetFlow 

 

Flexible NetFlow on Cisco -tekniikka, joka pystyy kertomaan käyttäjälle tietoja verkkoliikenteen 

paketeista. Flexible NetFlowin avulla saat tietoa tietoverkon liikenteestä, turvallisuudesta, verkon 

suunnittelusta sekä IP osoitteista. Tämä ominaisuus on kehittyneempi versio aiemmasta NetFlow 

tekniikasta mahdollistaen vielä tarkempaa analyysiä verkosta ja sen liikenteestä. Cisco 9500-sarjan 

kytkimet sisältävät jopa 512,000 Flexible NetFlow sisäänkäyntiä kovalevyssä. 

 

ASIC 

 

ASIC tarkoittaa sovelluskohtaista mikropiiriä. Cisco 9500-sarjan kytkimissä on jopa 36MB yhtenäistä 

puskuria jokaisessa ASIC:ssa. Näitä virtapiirejä käytetään säästämään piirilevyjen pinta-alaa sekä 

minimoimaan tehonkulutus. 

 

Reitityksen sisääntulot 

 

Kytkimissä on jopa 212,000 reitytyksen siääntuloa tarjoten näin huippuluokan kytkennät niin Ipv4 

kuin myös IPv6 kytkennöille. 

  

 



         

          

 

 

IPv6 tuki wire-rate kytkennöille 

 

IPv6 tuki kovossa mahdollistaa wire-rate kytkennät IPv6 verkoissa. Wire-rate tarkoittaa datan 

siirtymistä annetulla maximinopeudella ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä lähetyksessä. 

 

Precision Time Protocol 

 

Precision Time Protocol (PTP; IEEE 1588v2) mahdollistaa kellon synkronoinnin microsekunnin 

tarkkuudella tehden laitteiden jakelun, ajan sekä taajuuden synkronoinnin erittäin tarkaksi 

tietoverkoissa. 

 

Dual-stack tuki 

  

Dual-stack tuki IPv4 ja IPv6:lle ja dynaaminen jako helpottavat pakettien siirtämistä verkossa 

olevien laitteiden IP-osoitteiden mukaan. Dual-stack ominaisuus tarkoittaa, että kytkimessä on 

molemmat IPv4 ja IPv6 asennettuna ja se osaa samanaikaisesti prosessoida molempien tekniikoiden 

paketteja samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa suuremman tietoverkon luomisen osoitealueiden 

laajuuden ansiosta. 

 

Tuki staattiselle ja dynaamiselle NAT:lle ja PAT:lle 

 

Staattinen NAT mahdollistaa laitteiden käyttävän yksilöityjä verkon sisäisiä IP osoitteita, joilla on 

kuitenkin mahdollisuus olla yhteydessä verkon ulkopuoliseen internettiin dynaamisen NAT:in avulla. 

Dynaaminen NAT on tekniikka, joka pystyy tarjoamaan tietoverkon sisällä olevalle yksilöidylle 

IP:osoitteelle  verkossa käyttämättömän IP osoitteen, jolla kytkeytyä internettiin. Tämä lisää sisäisen 

verkon tietoturvaa salaten sisäverkossa toimivan laitteen IP-osoitetiedot. 

 

Staattinen PAT on sama kuin staattinen NAT sillä erolla, että se mahdollistaa tietyn UDP tai TCP 

portin näkyvän valittuna porttina globaaleissa osoitteissa. Se siis muuttaa internetissä liikkuvan 

laitteen tietoja muuttamalla osoitetta ja oikean portin numeroa. Dynaaminen PAT ominaisuus taas 

tarkoittaa sitä, että useat eri laitteet pystyvät käyttämään samaa porttia ja IP-osoitetta toimiessaan 

sisäverkon ulkopuolella. Näin ollen ne jakavat saman IP-osoitteen internetissä. 

 

 

 



         

          

 

 

Skaalautuvat reititykset 

 

Cisco 9500-sarjan kytkimet pystyvät lähettämään dataa IPv4:llä, IPv6:lla ja multicastilla. Multicast 

tarkoittaa sitä, että laite pystyy lähettämään saman datan usealle eri kohteelle samanaikaisesti. 

Kytkimissä on myös asennettuna Layer 2 reititykset. Layer 2 tarkoitus on paikantaa ja korjata Layer 

1:ssä tapahtuneet ongelmat. 

 

Cisco IOS Xe Software 

 

Cisco IOS Xe Software on moderni käyttöjärjestelmä, joka tukee ohjelmoimista, Pythonia, 

suoratoisto telemetriaa, säiliö mallista ohjelman ylläpitämistä sekä kriittisten bugien korjaamista. 

Käyttöjärjestelmään on myös sisäänrakennettu puolustus ohjelmisto runtime hyökkäyksiä vastaan. 

 

 

3.1.1 SD-Access 

 

SD-Access on menettelytapa, joka automatisoi tiedonjaon laitteesta pilveen. Se myös kykenee 

jakamaan tiedostot helposti osiin ja micro-osiin. Tämä nopeuttaa laitteiden käynnistystä uusille 

palveluille ja parantaa huomattavasti ongelmien ratkontakykyä. Ominaisuus tulee automatisoituna ja 

on Cisco DNA Center Appliancen vakuuttama ominaisuus.  

 

3.1.2 Cisco Plug and Play 

 

Helppokäyttöinen, turvallinen ja integroitu ohjelmisto mahdollistaa uusien päivitysten, laitteiston 

vaihdon tai uuden toiminta-alueen lisäämisen jo olemassa olevaan tietoverkkoon helposti. 

 

 

 
3.1.3 Kehittynyt turvallisuus 

 

Encrypted Traffic Analytics (ETA): Laitteet kykenevät oppimaan tunnistamaan ja tekemään 

toimintoja mahdollisia uhkia tai outouksia vastaan tietoverkossasi. 

Tuki AES-256:lle tehokkaalla MACsec 256-bittisellä salatulla algoritmillä. 

Luotettavat ratkaisut: Secure Unique Device Identification (SUDI) tuki Plug and Play:lle estäen 

väärien henkilöiden mahdollisuuden käyttää laitetta. 

 

 

 

 

 



         

          

 

 

 

 

 

KUVA 3.  Cisco-9500 sarjan kytkimien esittely. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



         

          

 

 
 

 

4 CISCO 9300-SARJAN KYTKIMET 

 

 

KUVA 4. Cisco 9300-sarjan kytkimen liitännät. 

 

 

 

Cisco 9300-sarjan kytkimet ovat yritystason kytkimiä, jotka ovat turvallisia, liikuteltavia ja sopivia 

IoT:lle ja pilvipalveluille. Kytkimet on optimoitu Wi-Fi 6:lle ja 802.11ac Wave2:lle. Tämä mahdollistaa 

suurten verkkojen rakentamisen. Nämä kytkimet ovat myös valmiita tulevaisuutta varten, x86 CPU 

ja enemmän muistia mahdollistavat tulevaisuuden ohjelmistojenkin käyttämisen. 

 

Cisco 9300-sarja on tehty Cisco StackWise teknologialla, mahdollistaen helpon käyttöönoton ja tuen 

jatkuvalle lähetykselle Stateful Switchover:lla (NSF/SSO). Tehokkaiksi rakennetut laitteet sisältävät 

Cisco StackPowerin, jonka mukana laitteissa on Cisco Universal Power over Ethernet (Cisco UPOE) ja 

Power over Ethernet Plus (PoE+) portit. Kytkimillä on Cisco Unified Access Data Plane 2.0 (UADP), 

joka ei vain suojaa hankintaasi vaan myös mahdollistaa suuremman skaalan ja korkeamman 

suoritustehon. Moderni käyttöjärjestelmä Cisco IOS XE ohjelmoinnilla tarjoaa kehittyneet 

mahdollisuudet turvallisuudelle ja IoT:lle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



         

          

 

4.1 Cisco 9300-sarjan kytkimien omaisuudet 
 

 

Wi-Fi 6 ja 802.11ac Wave2 sisääntulot 

 

Kytkimistä löytyy suuri määrä Wi-Fi 6 ja 802.11ac Wave 2 sisääntuloja. Wi-Fi 6 tekniikka on langa-

tonta yhteyttä tukeva tekniikka. 802.11ac Wave on langaton LAN tekniikka, joka takaa yritysten 

tarvitsemaa datan siirtonopeutta, jokapäiväisessä työskentelyssä. 

 

ASIC 

 

Cisco UADP 2.0 Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) ohjelmoitavilla kanavilla, 

mikromoottorilla ja mahdollisuudella konfiguroida tilanvarausta Layer 2:lle ja Layer 3:lle jakamisessa 

sisältäen ACL ja QoS sisääntulot. 

 

Prosessori 

 

Cisco 9300-sarjan kytkimissä on X86 prosessori, 8GB:n muistilla ja 16GB:n flash muistilla sekä 

ulkoinen USB 3.0 SSD liitännän paikka säiliöiden käyttöä varten. SSD liitäntään on mahdollisuus 

kiinnittää 120GB:n SSD asema. 

 

USB 2.0 

 

Kytkimistä löytyy USB 2.0 paikka järjestelmän kuvien lataamista varten sekä asetusten 

konfiguroinnille ja muuttamiselle. 

 

Siirtonopeus 

 

Laitteet pystyvät siirtämään paikallisesti jopa 480Gbps:n nopeudella. Kiinteä ja modulaarinen 

siirtoyhteys on joustava ja tiivis. Nopeudet näille ovat 1G, Multigigabitti, 10G, 25G ja 40G. 

Kytkimissä on myös ominaisuus, jolla on helppoa muuttaa optiikkaa 10G:n ja 25G:n välillä. Joustavat 

valinnat 1G kuparin ja kuidun välillä kuin myös Multigigabittisten yhteyksien kanssa. 

 

 

 

 



         

          

PoE ja energiankulutus 

 

Cisco 9300-sarjan kytkimet sisältävät jopa 384 PoE porttia jokaista pinoa kohti. Nämä tukevat myös 

Cisco UPOE ja PoE+ 60W tekniikoita. PoE:n lisäksi laitteet sisältävät Cisco StackPower teknologian, 

joka on älykäs energian säätelyyn laitteiden välille luotu ominaisuus vähentäen energian hukkaan 

menemistä. 

 

Flexible NetFlow 

 

Flexible NetFlow on Cisco -tekniikka, joka pystyy kertomaan käyttäjälle tietoja verkkoliikenteen 

paketeista. Flexible NetFlowin avulla saat tietoa tietoverkon liikenteestä, turvallisuudesta, verkon 

suunnittelusta sekä IP osoitteista. Tämä ominaisuus on kehittyneempi versio aiemmasta NetFlow 

tekniikasta mahdollistaen vielä tarkempaa analyysiä verkosta ja sen liikenteestä. Cisco 9500-sarjan 

kytkimet sisältävät jopa 512,000 Flexible NetFlow sisäänkäyntiä kovalevyssä. 

 

 IPv6 tuki wire-rate kytkennöille 

 

IPv6 tuki kovossa mahdollistaa wire-rate kytkennät IPv6 verkoissa. Wire-rate tarkoittaa datan 

siirtymistä annetulla maximinopeudella ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä lähetyksessä. 

 

Dual-stack tuki 

  

Dual-stack tuki IPv4 ja IPv6:lle ja dynaaminen jako helpottavat pakettien siirtämistä verkossa 

olevien laitteiden IP-osoitteiden mukaan. Dual-stack ominaisuus tarkoittaa, että kytkimessä on 

molemmat IPv4 ja IPv6 asennettuna ja se osaa samanaikaisesti prosessoida molempien tekniikoiden 

paketteja samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa suuremman tietoverkon luomisen osoitealueiden 

laajuuden ansiosta. 

 

Precision Time Protocol 

 

Precision Time Protocol (PTP; IEEE 1588v2) mahdollistaa tarkan kellon synkronoinnin microsekunnin 

tarkkuudella tehden laitteiden optimoinnin jakelun, ajan sekä taajuuden synkronoimisen tarkaksi 

tietoverkoissa. 

 

 

 

 



         

          

Cisco IOS Xe 

 

Cisco IOS Xe on moderni käyttöjärjestelmä mahdollisuudella ohjelmoida NETCONF:ia, RESTCONF:ia, 

YANG:ia,  Python scriptejä, suoratoisto telemetriaa, säiliö mallista ohjelman ylläpitämistä sekä 

kriittisten bugien korjaamista. Käyttöjärjestelmään on myös sisäänrakennettu puolustus ohjelmisto 

runtime hyökkäyksiä vastaan. 

 

 

4.1.1 SD-Access 
 

SD-Access on menettelytapa, joka automatisoi tiedonjaon laitteesta pilveen. Se myös kykenee 

jakamaan tiedostot helposti osiin ja micro-osiin. Tämä nopeuttaa laitteiden käynnistystä uusille 

palveluille ja parantaa huomattavasti ongelmien ratkontakykyä. Ominaisuus tulee automatisoituna ja 

on Cisco DNA Center Appliancen vakuuttama ominaisuus. 

 

 

4.1.2 Kehittynyt turvallisuus 
 

Encrypted Traffic Analytics (ETA): Laitteet osaavat oppia tunnistamaan ja tekemään toimintoja 

mahdollisia uhkia tai outouksia vastaan tietoverkossasi. 

Tuki AES-256:lle tehokkaalla MACsec 256-bittisellä salatulla algoritmillä. 

Luotettavat ratkaisut: Secure Unique Device Identification (SUDI) tuki Plug and Play:lle estäen 

väärien henkilöiden mahdollisuuden käyttää laitetta. 

 

 

KUVA 5. Stackwise ominaisuus. 

 

  



         

          

 

 

 

5 PORT CHANNEL / ETHERCHANNEL 

 

 

 

EtherChannel on porttien yhdistämisessä tai porttien arkkitehtuuriin perustuva teknologia, jota 

käytetään pääasiallisesti Cisco kytkimissä. Se mahdollistaa muutamien fyysisten Ethernet yhteyksien 

yhdistämisen luodakseen yhden loogisen Ethernet yhteyden, jolla on korkeampi häiriöiden sietokyky 

ja nopeampi yhteys kytkimien, reitittimien ja servereiden välillä. Port-channel on virtuaalisen 

ominaisuuden nimi käyttöjärjestelmässä. 

 

 

 

 

 

 

KUVA 6. EtherChannel verkossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

          

5.1 Perinteinen Port Channel 

 

Perinteinen Port Channel, joka myös tunnetaan nimellä Etherchannel tai Link Aggregation Group 

(LAG). Tämä port channel käyttää Link Aggregationia ja Control Protocolia (LACP) tai Port 

Aggregation Protocolia (PAgP) ilmoittaakseen yhteydestä kahden laitteen välillä. Port Channel 

laajentaa mahdollista kaistanleveyttä kahden laitteen välillä sekä luo yhden loogisen väylän useiden 

mahdollisuuksien joukosta. Koska Spanning Tree Protocol (STP) käyttää loogista väylää eikä fyysisiä 

yhteyksiä kaikki fyysiset yhteydet voivat olla edelleenlähettämis tilassa. 

 

Perinteistä Port Channeliä voidaan käyttää servereiden, joiden NIC ajurit tukevat LACP:ia ja Ethernet 

kytkimien yhdistämistä luoden yhteyden näiden välille. Perinteistä Port Channeliä käyttäessä tulee 

kuitenkin huomioida, että fyysisten yhteyksien kytkimestä tulee päättyä samaan kytkimeen. Et voi 

kytkeä port channeliä serveristä kahteen kytkimeen. Tämä on mahdollista vain jos käytössä on port 

channel, joka tulee Multi-Chassis Etherchanneliä (MEC) tai Multi-Chassis Link Aggregation Grouppia 

(MLAG). 

 

5.2 Virtuaalinen Port Channel 

 

Virtuaalinen Port Channel (vPC) on edistyneempi kuin MEC ja mahdollistaa samankaltaisen 

toiminnallisuuden eli port channelin luomisen kahden kytkimen välille ilman Stackwisen tai VSS:n 

tarvetta. 

 

Stackwise ja VSS yhdistävät kytkimien ohjaamiseen liittyvät toiminnallisuudet yhdeksi 

kokonaisuudeksi luoden näin turvallisuusriskin. Pienikin järjestelmävirhe saattaa aiheuttaa suuria 

häiriöitä vaikuttaen kaikkeen toiminnallisuuteen samanaikaisesti. 

 

Tämän välttämistä varten käytetään Virtuaalista Port Channeliä, joka mahdollistaa kontrolloinnin ja 

johtamisen olevan erillään. Näin voit rakentaa ristiin meneviä port channel kytkentöjä ilman riskiä 

että yhdistät kontrollointi ja johtamis osiot toisiinsa. 

 

5.3 Virtuaalinen Port channel Plus 

 

vPC+ on käytössä FabricPath(*1) domainissa missä vPC on konfiguroitu fabric kytkimestä johonkin 

ei fabric laitteeseen kuten serveriin tai kytkimeen. vPC+ mahdollistaa ei fabric laitteen yhdistämisen 

kahteen fabric kytkimeen päällekkyyksien ja useiden reittien käyttöä varten ja myös luoden 

ominaisuuden tiedon siirtymiselle fabric laitteesta ei fabric laitteeseen. 

 

*1  FabricPath 

FabricPath on Cisco tekniikka, jonka tarkoitus on yhdistää Layer 2 ja Layer 3 yhteyksien parhaat 

puolet kuten L2 plug and play ominaisuudet sekä L3:n reitinvalinta ja skaalautumis ominaisuudet. 

 

 



         

          

 

6 VERKKOTOPOLOGIAT 

 

 

 

KUVA 7. Erilaisia verkkotopologioita yhdisteltynä yrityksen tietoverkkoon toimivana ratkaisuna. 

 

Verkkotopologialla tarkoitetaan sitä kuinka eri elementit ovat yhteydessä toisiinsa. Tätä kuvastetaan 

yleensä kaaviokuvalla, josta näkyy tietokoneiden, kytkimien, servereiden, reitittimien ja muiden 

verkkoon kuuluvien laitteiden yhteydet. Kuvaajasta saadaan selvyys siitä miten data liikkuu paikasta 

toiseen. 

Looginen verkkotopologia paljastaa kuinka laitteisto toimii eri abstraktisilla tasoilla kun taas fyysinen 

topologia paljastaa kuinka laitteet ovat fyysisesti kiinnitettyinä toisiinsa. Yleisesti molemmat 

esitetään eri verkkojen verkkotopologiaa kuvastavissa kaavioissa. 

Verkkotopologian kaavio helpottaa ongelmien ratkontaa, sekä verkon rakenteen hahmottamista 

tehden siitä tärkeän työkalun verkkoa ylläpitäville tahoille. 

 

6.1 Erilaiset verkkotopologiat 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi yleisimmät käytössä olevat verkkotopologian mallit ja kerron niin 

hyvistä kuin huonoistakin puolista käytettäessä kyseistä mallia. 

 

 

 

 



         

          

 

6.1.1 Tähtitopologia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 8. Tähtitopologia. 

 

Tähti -mallisessa verkkotopologiassa jokainen tietoverkon laite on kytkettynä keskukseen (keskitin, 

kytkin) omalla kaapelillaan. Näin ollen jokainen laite on epäsuorasti kytkettynä toisiinsa tämän 

keskuksen kautta. Tietoverkon topologiaa kuvastava kaavio muistuttaa tähteä, mutta muoto voi olla 

vapaa kunhan kaikki laitteet ovat kytkettynä keskuslaitteeseen.  

Yleisiä käyttökohteita tähtitopologialle ovat koulun lähiverkko, valokuituverkko, puhelinverkko tai 

kotiverkko. 

 

Vahvuudet 

Helppo luoda ja suunnitella sekä  lisätä uusia osia verkkoon. Jos yksi kaapeli vioittuu se vaikuttaa 

vain yhteen laitteeseen 

 

Heikkoudet 

Heikkoutena on keskuksen tärkeys. Keskuksen kokiessa häiriöitä se vaikuttaa koko verkon 

toimintaan. Jos tietoa alkaa siirtyä suuria määriä keskukselle saattaa muodostua ruuhkaa 

vastaanottaa ja lähettää saatua datan määrää. 

 

 



         

          

 

6.1.2 Laajennettu tähtitopologia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 Kuva 9. Laajennettu tähtitopologia. 

 
 

Laajennettu tähtitopologia on kehittyneempi versio tavallisesta tähtitopologiasta. Laajennetussa 
tähtitopologiassa ideana on olla yksi ydin, josta jakaantuu useampi alemman tason ydin. Alemman 

tason ytimet taas jakaantuvat tavallisen tähtitopologian mukaisesti toimien tiedon välittäjinä 

laitteiden välillä.  
 

Yleisesti laajennettu tähti on käytössä suurissa organisaatioissa, joissa alemman tason ytimet 
saattavat toimia esimerkiksi yhden organisaation rakennuksen tiedonvälitys ytimenä. 

 
 

Vahvuudet  

 
Mahdollisuus monimuotoisempaan aliverkottamiseen sekä enemmän kestävyyttä ongelma 

tilanteissa. Topologia sisältää paljon erilaisia toiminnallisuuksia. 
 

 

Heikkoudet 
 

Pääytimen ongelmatilanteissa koko verkko saattaa olla toimintakyvytön. Topologiassa on myös 
enemmän osasia, jotka voivat hajota. 

 

 

 

 



         

          

 

 

 

6.1.3 Väylätopologia 
 

 

  

 KUVA 10. Väylätopologia. 

 

Väylätopologiassa keskellä kulkee kaapeli, jonka molemmissa päissä on vastukset. Näitä vastuksia 
kutsutaan terminaattoreiksi. Kaikki laitteisto, joka verkkoon kuuluu kytketään t-liittimillä kiinni 

yhteen kaapeliin. Signaali kulkee kaapelia pitkin molempiin suuntiin kaikkien laitteiden kautta kunnes 

se löytää kohteensa. Jos kohdetta ei löydy data häviää. 

Käytössä yleisesti paikallisverkkojen topologiana. 

 

Vahvuudet 

Halpa ja helppo ratkaisu suunnitella ja toteuttaa tietoverkko sillä koko järjestelmä vaatii vain yhden 

kaapelin. 

 

Heikkoudet 

Koko tietoverkko on sidoksissa yhden kaapelin toimintaan. Vaikka verkon suunnittelu ja toteutus 

ovatkin halpoja, ylläpitokustannukset ovat näennäisen kalliit sekä kaikki liikuteltava tieto on kaikkien 

verkkoon kuuluvien laitteiden saatavilla. 

 

 

 

 

 



         

          

 

6.1.4  Rengastopologia 

 

 

 

 

KUVA 11. Rengastopologia. 

 

 

Rengastopologiassa on yksi tai kaksi kaapelia, joka on/jotka ovat kytketty kiinni itseensä luoden 

ympyrän. Yhtä kaapelia käyttäessä data kulkee ympyrää pitkin yhteen suuntaan käyden läpi kaikki 
vastaan tulevat kohteet kunnes se löytää oikean kohteensa. Toista kaapelia käyttäessä dataa 

voidaan kuljettaa molempiin suuntiin nopeuttaen oikean kohteen löytymistä.  

 

Vahvuudet 

 

Toimivuus on parempi kuin väylätopologialla pakettien määrän lisääntyessä. Ratkaisussa ei tarvitse 

myöskään serveriä kontrolloimaan yhteyksiä laitteiden välillä. 

 

Heikkoudet 

 

Jos jollakin laitteella on huono yhteys se hidastaa koko verkon toimintaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

          

 

 

7 UPOE 

 

 

KUVA 12. Erityyppisten PoE -tekniikoiden vertailu. 

 

 

 

Cisco Universal Power Over Ethernet (UPOE) laajentaa IEEE POE+ ominaisuutta tuplaten porttien 

tehon jopa 60 wattiin asti. Tämä mahdollistaa joidenkin enemmän energiaa vaativien laitteiden 

toiminnan. Cisco UPOE:ta on tällä hetkellä mahdollista käyttää Cisco Catalyst 3850, 3650, 4500E, 

9300, 9400 ja 9500 alustoilla. 

 

UPOE käyttää samaa kaapelointi standardia kuin PoE. UPOE:n erona kuitenkin on, että se käyttää 

kaikkia neljää Ethernet kaapelissa olevaa kierrettyä paria kun normaalissa PoE:ssa hyödynnetään 

vain kahta paria. Käytettävän kaapelin tulee kuitenkin olla vähintään Cat5e tai parempi, jotta tästä 

löytyy tarvittavat neljä johtoparia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

          

 

 

8 CISCO DNA-HALLINTA 

 

 

Savonia-Ammattikorkeakoulussa otetaan käyttöön Cisco Digital Network Architecture -palvelu, jonka 

tehtävänä on tietoverkon hallinnan helpottaminen. DNA auttaa mitätöimään tietoturvauhkia sekä 

pitämään laajoja laitteiden yhdistelmiä ja palvelujen kokonaisuuksia hallittuina. Se pystyy mukautu-

maan verkontoimintaan käyttäessäsi sitä. Tämä vähentää ylläpitoon tarvittavia kustannuksia ja va-

pauttaa lisää varoja verkon innovointiin. Palvelu myös tuottaa toimivia ennakoivia analyysitietoja 

verkosta ja osaa hyödyntää näitä tulevaisuudessa. 

 

 

KUVA 13. Cisco Digital Network Architecturen (DNA) infrastruktuuri. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

          

 

 

 

 

8.1 Innovoi nopeammin 
 

 

DNA-hallinta tarjoaa käyttäjilleen nopeutta, kapasiteettiä ja toimintavarmuutta langattoman 

automaattisesti käyttöympäristöön optimoituvan tekniikan ansiosta. Jos jokin laite saa häiriön 

palvelu osaa itse suunnitella automaattisesti korvaavan reitin häiriöityneen tilalle varmistaen näin 

jatkuvan tietoverkon toiminnan. 

  

Turvallisuuspuolesta pitää huolen ACL, joka suojelee käyttäjiä, dataa ja yritystä. Sensorit paikantavat 

väärinkäyttöä ja pitävät huolen, että tietoverkot toimivat turvallisessa ympäristössä koko yrityksessä. 

 

Palvelu osaa itse suunnitella verkon konfigurointeja tulevaisuutta varten. Tämä vähentää verkon 

valvomiseen ja asetusten säätämiseen tarvittavaa verkon haltijoiden työaikaa luoden 

mahdollisuuden suorittaa muita verkon suunnitteluun liittyviä toimenpiteitä. 

 

 

 

8.2 Kulujen väheneminen ja operaatioiden yksinkertaistaminen 

 

 

DNA yksinkertaistaa operaatioita ja lisää uusia virtuaalisia verkkopalveluita minuuteissa mille tahansa 

alustalle. Ohjelmisto pystyy automaattisesti konfiguroimaan uudet halutut palvelut tietoverkkoihisi 

sopiviksi. Lisensoimalla ohjelman tämä pystyy myös päivittämään ja varmistamaan tulevaisuuden 

verkkojen toiminnan vaarantamatta sovelluksia. 

 

Nopeutta ylläpitoon ja organisointiin saa valmiina olevista suunnittelumalleista. Palvelu mukautuu 

tietoverkon vaatimuksiin ja osaa luoda joustavasti ja automaattisesti tarvittavat muutokset laitteiden 

käytäntöihin ilman, että koko verkkoinfrastruktuuria tarvitsee muokata. 

 

Cisco Meraki -pilvipalvelu tarjoaa käyttäjälle tietoa tietoverkon hallinnasta, laitteistosta, ohjelmista 

sekä turvallisuudesta jatkuvasti päivittyvällä verkkoon pohjautuvalla diagnostiikalla. Näin verkon yllä-

pitäjät pystyvät helposti ja nopeasti tarkkailemaan verkon toimintaa. 

 

 

 

 

 

 

 



         

          

 

 

 

8.3 Riskien minimointi 
 

 

DNA pystyy havitsemaan tietoturvariskit ja toimimaan välttääkseen niitä. Jälleen tämä lisää ylläpitä-

jien mahdollisuuksia toimia palvelujen kehittämistöissä kun kädet vapautuvat verkon turvallisuuden 

valvomisesta. 

 

Alati oppiva ohjelmisto oppii tuntemaan verkkoon kuuluvat laitteet ja valvomaan, ettei yhteyksiä ul-

kopuolisiin lähteisiin oteta ilman näiden sallimista. Tätä älykkyyttä on myös mahdollista säätää halut-

tujen toimintatapojen mukaan. 

 

Hyökkäysten torjuminen on mahdollista jokaisessa tietoverkkojen haarassa hyödyntäen VPN:ää, pa-

lomuuria, verkon pirstaloimista, vahvaa salaustekniikkaa ja uhkia torjuvaa puolustuskykyä. 

DNA mahdollistaa pääsyn helposti käsiksi reaaliaikaiseen verkon toimintaa valvovaan informaatioon, 

joka paljastaa viimeisimmät uhat ja mahdolliset turvallisuusongelmat verkossasi. Palvelu oikeuttaa 

myös uusien päivitysten hankinnan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



         

          

 

 

9  MICROKADUN TIETOVERKON RAKENNE 
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periaatteellinen kuva

 

 

 

Savonian tietoverkossa on käytetty aiemmin työssäni kuvaamia Cisco 9300- ja 9500-kytkimiä sekä 

Cisco 3850- ja 4500-sarjan kytkimiä. 

9500-kytkimet on yhdistetty Stack Wise Virtual-periaatteella yhdeksi loogiseksi Core-kytkimeksi 

kahdella 40Gb/s-yhteydellä. 

3850-, 4500- ja 9300-kytkimet on yhdistetty 9500-Core-kytkimiin MEC-ethernet channel -

teknologialla. 

Koska entistä enemmän opiskelussa käytetään kannettavia tietokoneita ja muita mobiililaitteita, on 

tämän BYOD-käytön lisääntyminen asettanut lisää tarpeita tehokkaampaan langattomaan 

tietoverkkoon. 

Niinpä Savonian tietoverkon infraan uusitut Cisco 2800-sarjan tukiasemat edellyttävät myös 

tehokkaampaa virran syöttöä, jota varten kaikki uudet kerrosjakamoiden Cisco 9300-kytkimet ovat 

UPOE-luokkaa. Myös valvontakamerat vievät oman osansa kytkinten POE-tehosta. 

Tähän Savonian tietoverkon uudistamiseen on kuulunut myös uuden palvelintilan kytkinten 

uusiminen. Samoin nykyisiä Cisco 2960-sarjan kytkimiä päivitetään esimerkiksi Cisco 9300-mallisiksi.  

 



         

          

 

 

Tietoverkon kaapelointi on uusittu  OM3-,OS2 -ja  CAT6A-kaapelityypeillä. 

 

Savonian tietoverkko laajenee ja uudistuu kampusrakentamisen ja tehtyjen muutostöiden kanssa. 

Opistotien kampukselta muutto niin palvelintilojen uudelleenrakentamisen osalta kuin myös 

opetustilojen sekä tietokonemäärien vähentymisen vuoksi on tuonut omat haasteensa tietoverkon 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Tavoitteena on ollut luoda entistä tehokkaampi, toimivampi ja selkeämpi tietoverkko. Myös 

käyttöönotettava DNA-hallinta tulee parantamaan tietoverkon hallittavuutta ja ylläpitoa. 

Tehdyt muutokset ja uudemman verkon käyttöönotto on onnistunut hyvin ja saatujen 

testaustulosten perusteella tietoverkon toimivuus ja vikasietoisuus on hyvä. 
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