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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete är utfört på Telia ProSoft AB vid Resultatenheten BredBand. 
Omfattningen av examensarbetet är 20 poäng och examinationen sker på 
institutionen för systemteknik, ISY, vid Linköpings universitet. 

 

1.2 Examensarbetets syfte och mål 
Det grundläggande syftet med detta examensarbete är att Telia ProSoft AB vill ha 
förslag på nya metoder och eventuella förbättringar av existerande metoder för �pre-
qualification� av bredbandstjänster som använder ADSL som accessteknologi. 
Erfarenhet från dagens drift av ADSL-baserad accessnät ska också invägas. 

Det slutliga målet är att minska osäkerheten vad gäller kundens möjligheter att på sin 
kopparförbindelse med ADSL få tillgång till bredbandstjänster. Därigenom erhålls 
bättre förutsättning för att bredda kundbasen. 

1.3 Metod 
Examensarbetet uppdelas i tre olika moment där varje moment har sina delproblem 
och angreppsätt. För att kunna angripa problemen på ett bra sätt, så har en väsentlig 
del av examensarbetets tid ägnats åt informationsinsamling samt inläsning inom 
olika områden bl. a. ADSL och ATM samt en kurs i SNMP/MIB. Nedan följer en 
översiktlig beskrivning av varje moment. 

• Moment ett handlar om ADSL-verktyg. Detta moment går ut på att analysera de 
verktyg och hjälpmedel som används inom Telia idag för att avgöra om och var 
det är möjligt att leverera ADSL-baserade bredbandstjänster till kunder. 
Verktyget ska även prediktera vilken bandbredd olika kunder kan få innan 
ADSL-utrustningen installerats. Aspekter som studeras är bakomliggande 
metoder, funktionalitet, begränsningar och kostnadseffektivitet.  

Vidare görs även en utredning av alternativa verktyg och metoder. 

• Moment två utgörs av ett förslag till arkitektur av ett system för automatisering 
av insamlingsprocessen av rådata från nätelementen. 

• Moment tre går ut på att komma med idéer om hur Telia kan utnyttja den 
information som samlats in med hjälp av det förslagna systemet. Här är 
huvudfrågan vilka parametrar som är mest intressanta för insamling och analys. 

Figur 1 illustrerar hur examensarbetets olika moment hör ihop. 
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System arkitektur(moment två) 
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Figur 1: �Röda tråden� i examensarbetet. 

Det tänkta systemet i moment två av examensarbetet är till för att samla in 
kvalitetsparametrar som idag lagras i nätelementen. Dessa insamlade parametrar är 
riktiga värden på hur tjänsterna i verkligheten uppför sig. Valda kvalitetsparametrar 
från moment tre kan i sin tur användas som en referens för kommande kravställning 
på metoder och verktyg när det gäller �pre-qualication� av ADSL i moment ett. 

1.4 Läsanvisningar 
Denna rapport består av åtta kapitel. Det första kapitlet där läsaren befinner sig nu är 
inledningen till rapporten. Läsare som inte har kunskap inom tekniken bakom ADSL 
bör fortsätta med att läsa kapitel två då detta kapitel underlättar förståelsen av de 
övriga kapitlen. 

Kapitel 2 Tekniken bakom ADSL, tar upp den tekniska beskrivningen av ADSL, 
uppbyggnaden av ADSL-system, möjliga applikationer samt fördelar och nackdelar 
med ADSL.  

Kapitel 3 ADSL-verktyg, tar upp problemet med att avgöra tjänstekvaliteten hos 
ADSL, kartlägger de lösningar som idag används inom Telia samt presenterar 
alternativa verktyg och metoder. 

Kapitel 4 Insamling av mätdata, handlar om insamling av kvalitetsparametrar från 
nätelementen och presenterar förslag på ett automatiserat system för insamling av 
kvalitetsinformation. 

Kapitel 5 Användning av kvalitetsparametrar, tar upp de viktiga parametrarna 
och dess användning och betydelse för olika applikationer. 

Kapitel 6 Förslag på fortsatt arbete, tar upp idéer som kan ligga till grund för 
framtida studier och vidarebearbetningar.  

Kapitel 7 Manus 
Kapitel 8 Förkortningar, innehåller en lista av alla förkortningar som används i 
rapporten.  

Nätelement

Kunder
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Kapitel 9 Referenser, innehåller alla de källor som används som underlag för 
rapporten. 

  

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till en teoretisk utredning och inga tester är utförda. 
Vidare berörs problem på ADSL/ATM-nivå, d.v.s. ej på IP-nivå. 

Stora delar av det material som jag har använt under arbetets gång har varit 
företagshemliga och därför har jag i rapporten undvikit alltför genomgående 
detaljbeskrivningar av metoder och använt allmänna termer så mycket som möjligt. 
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2 Tekniken bakom ADSL 
2.1 Introduktion 
ADSL står för Asymmetric Digital Subscriber Line, och är egentligen bara en av 
många tekniker (andra exempel är HDSL, VDSL, SDSL, IDSL) som brukar gå under 
samlingsbeteckningen xDSL. Gemensamt för xDSL-teknikerna är att de går ut på att 
föra över data med hög hastighet över vanlig koppartråd. 

Anledningen till att det är just ADSL som alla pratar om och tror på är att den har två 
egenskaper som gör den speciellt lämpad som anslutningsteknik till hemmen. För det 
första fungerar den över ett enda par koppartråd, d.v.s. en telefonledning. Alla som 
har telefon kan med andra ord teoretiskt sett anslutas till ADSL. Visserligen får 
telefonledningen inte vara mer än tre kilometer om anslutningen ska gå med full 
hastighet (enligt Telia uppfyller åtminstone 95 procent av Sveriges telefonanslutna 
hushåll detta krav). För det andra är tekniken asymmetrisk. Det innebär att den kan 
skicka mer data till användaren, nedströms, än vad användaren kan skicka ut, 
uppströms. Man kan komma upp i en hastighet på 8 Mbit/s ut till användaren. 
Därmed har man passerat den gräns på c:a 4 Mbit/s som behövs för att kunna skicka 
TV-signaler över ledningen. 

Visserligen är hastigheten ut från användaren betydligt lägre, drygt 800 Kbit/s som 
bäst, men för de flesta hemtjänster är detta inte något problem. Exempelvis går det 
vid normalt surfande bara en tiondel av all datatrafik uppströms. 

ADSL möjliggör också att prata i telefon samtidigt som man för över data över 
samma förbindelse. Det beror på att i vanligt telefoni används mycket litet av den 
kapacitet som finns i ledningen, frekvenser upp till 4 kHz. Däremot använder ADSL 
frekvenser från 25 kHz upp till c:a 1,1 MHz. Detta gör att ADSL kan användas för 
fasta förbindelser, där man alltid är uppkopplad, eftersom den inte blockerar 
telefonledningen.  

 I ADSL delas upp den tillgängliga bandbredden i koppartråden på två olika sätt, 
nämligen FDM(Frequency Division Multiplexing) eller EC (Echo Cancellation). I 
FDM tilldelas ett frekvensband för uppströmsdata och ett för nerströmsdata. 
Nerströmskanalen uppdelas i sin tur i flera låg- respektive höghastighetskanaler. 
Uppströms kanalen uppdelas i flera låghastigehtskanaler. I EC överlappas 
uppströmskanalen och nerströmskanalen. Den bandbredd som POTS, d.v.s. vanlig 
telefoni, upptar är separerad från datakanalernas frekvensområde och därmed fel i 
ADSL-system påverkar inte POTS-tjänsterna(se fig. 2). 
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Figur 2: Två olika sätt att dela upp bandbredden. 

 

2.2 Teknisk beskrivning 
De grundkrav som uppfylls av ADSL är: 

• Användning av kopparledningens frekvensspektrum så mycket som möjligt. 

• Användning av kodningsmetodik som möjliggör hög bithastighet samtidigt som 
hög pålitlighet. 

• Möjligt att fungera med POTS på en gemensam kopparledning .  

De huvudtekniker som används för att realisera uppfyllandet av ovanstående krav är 
modulering (DMT respektive CAP), felrättning, framing. 

2.2.1 Modulering 
Ett moduleringsblock konverterar inputbitar till en vågform som kan sändas via 
kanalen och ett demoduleringsblock på mottagarsidan mappar den mottagna 
vågformen till bitar som mest sannolikt genererade vågformen. De 
moduleringsmetoder som används i ADSL är DMT och CAP. 

 

2.2.1.1 DMT 
Discrete MultiTone delar frekvensbandet 0-1.1 MHz i 256 subfrekvenser med början 
på 0 Hz. Varje subfrekvens  är en självständig kanal på 4.3 KHz och har sin egen 
ström av signaler. De flesta DMT-system använder bara 249 subkanaler för 
dataöverföring. Kanlalerna #1 till #6 är reserverade för den analoga POTS. POTS 
upptar bara 4 KHz men det finns ett säkerhetsband mellan POTS och DMT-signaler, 
så ADSL börjar vid 25 KHz.  

ADSL-protokollet definierar en bestämd dataström till kanalerna och gör det möjligt 
att hitta SNR(signal-till-brus förhållande) för varje specifik subfrekvens. Denna 
information används för att tilldela en bestämd ström till varje subkanal. Figur 3 och 
figur 4 illustrerar detta. 
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Figur 3: Modulering med DMT. 

Datahastighet = Antalet kanaler x Antalet bit/kanal x Moduleringshastighet 

Teoretisk maximum uppströmshastighet = 25 x 15 x 4 KHz = 1.5 Mbps 

Teoretisk maximum nerströmshastighet = 249 x 15 x 4 KHz = 14.9 Mbps 

 
Figur 4: SNR för varje specifik subkanal bestämmer bithastigheten i den kanalen. 

 

2.2.1.2 CAP 
CAP, Carrierless Amplitude Phase modulation är en multinivå och multifas 
kodningsmetod. CAP är en nära släkting till en kodnings metod s.k. QAM, 
Quadrature Amplitude Modulation. Databitskombinationera formas både i amplitud 
och fas och på sätt skapas ett antal signaler som sänds över via kopparparet. Antalet 
signaler som CAP genererar  beror på mängden av data som ska föras över via 
kopparparet. Till skillnad från DMT, använder CAP hela frekvensområdet, 4 Khz till 
1.1 Mhz, som en kanal. CAP används idag av vissa modemtillverkare som Cisco, 
men ITU-TS har definierat DMT som standard för ADSL. 

 

2.2.2 Felrättning 
För att försäkra att dataöverföringen är tillräckligt robust mot brus och störningar och 
hålla en låg nivå på bitfel, används felrättande koder. FEC, Forward Error Correction  
är lämplig för ADSL och bygger på Reed-Solomon kodning.  

POTS 1.1 MHz 
4,3 KHz
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2.2.3 Framing 
ADSL använder frames och en framingsmetod för transport av information. 
Databitarna paketeras i frames som i sin tur sammanfogas till superframes. Frames är 
den sista representationen av databitar innan de skickas iväg och den första 
representationen när de mottagas. Superframes berstår av en sekvens av 68 ADSL-
frames och sänds var 17:e ms. Varje frame består av två sammanfogade 
databuffertar, en snabb databuffert för fördröjningskänslig data och en databuffert 
som är paketerad mot störningar och är mindre känslig för fördröjning. Detta 
effektiviserar kodning och felrättning. 

 

2.3 Uppbyggnad av ADSL-system 
ADSL-utrustningen hos hemanvändaren består av två enheter, ADSL-modemet som 
modulerar ADSL-signalering och ett filter s.k. splitter som ser till separera/förena 
telefon och data. I andra änden av en ADSL-förbindelse d.v.s. i den lokala 
telestationen, finns också en splitter som delar upp signalen och skickar 
telefonsignalen vidare till en televäxel. ADSL signalen går in i en DSLAM (Digital 
Subscriber Line Access Multiplexor). DSLAMen sitter direkt i andra änden av 
koppartråden i den lokala telestationen och koncentrerar flera ADSL-anslutningar till 
en enda förbindelse. Det innebär att kundens lokala telestation måste uppgraderas 
med ADSL-utrustning innan kunden kan bli erbjuden ADSL-tjänster. De system som 
de flesta operatörerna har använder alla ATM (Asynchronous Transfer Mode) som 
överföringsteknik. ATM är en teknik baserad på överföring av data i små celler av 
bestämd storlek. Den konstanta cellstorleken tillåter ATM-utrustning att överföra 
video, ljud och data i en och samma nätverk med en överföringshastighet av 25-622 
Mbps. 

 

 
Figur 5: Visar uppbyggnad av ADSL-system. 

 

Från DSLAM:en på telestationen går ADSL-signalerna över ett ATM-nät till 
närmaste anslutningspunkt mot operatörens IP-nät. Det finns ingen stor 
anslutningscentral som tar emot trafik, utan operatörernas nät är oftast distribuerat. 
Detta innebär att det finns många anslutningspunkter mellan ATM- och IP-nätet 
spridda över hela landet. Detta för att minska flaskhalsarna i nätet, men det blir 
svårare att administrera.  
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I varje anslutningspunkt finns en accsess-terminering (i telias fall s.k. oll-box) som 
innehåller router, autenticerings- och proxyserver, skivminnen för mellanlagring av 
nätsidor, etc.  

2.4 Möjliga applikationer 
De dataöverföringshastigheter som ADSL kommer upp till, möjliggör en hel del 
applikationer som tidigare inte varit tänkbara av praktiska skäl. ADSL som 
accessteknik öppnar en gång via telefonledningens kopparpar till multimedia och 
höghastighetskommunikation. Många applikationer på ADSL är asymetriska själva, 
d.v.s. kräver hög nerströmshastighet och mindre uppströmshastighet. Möjliga 
applikationer är interaktiv TV, Video on demand, distansutbildning, videokonferens, 
telemedicin, interaktiva spel, Internet och hemshoppning. Nedan visas vilka krav på 
bandbredden som ställs av vissa applikationer. 

 

Applikation Uppström Nerström 

Video on demand 16 Kbps (kontroll 
kommandon)  

2Mbps (VHS kvalitet) 

6Mbps (hög kvalitet) 

Interaktiv TV 16 Kbps (kontroll 
kommandon)  

6 Mbps (hög kvalitet) 

Distansutbildning 64 till 384  Kbps (ljud + 
data)  

4 Mbps (video + ljud + 
data) 

Video konferens 384 Kbps (ljud + grafik + 
data) 

1,5 Mbps (låg kvalitet 
video + ljud +grafik) 

Interaktiva spel > 64 Kbps (joystick /mus) 6 Mbps (hög kvalitet 
video + ljud) 

Internet > 10% av nerström 64 Kbps till 1,5 Mbps 

Hemshoppning 64 Kbps 64 Kbps till 1,5 Mbps 

Tabell 1: Tabell över möjliga applikationer på ADSL. 

 

2.5 Begränsningar 
Räckvidden av den information som sänds är beroende av vilken frekvens 
informationen sänds på. Ju högre frekvens informationen har desto kortare räckvidd 
erhålls. ADSL sänder data med frekvenser  högre än POTS upp till 1.1 MHz. Därför 
spelar längden på kopparledningar stor roll för dataöverföring via ADSL. Det är 
denna begränsning som gör att avståndet till den närmaste lokala telestationen 
(kopparledningen längd) har stor betydelse för vilken bandbredd man kan få via 
ADSL. Det finns också andra faktorer som påverkar bandbredden, exempelvis 
störningar från omgivningen, ålder och dimension på kopparledningen, etc. Detta är 
grunden till varför operatörerna (t.ex. Telia) behöver bra metoder för att avgöra 
vilken bandbredd det är möjligt att erbjuda olika kunder. Nedan visas förenklat 
sambandet mellan längden på kopparledning och teoretiskt möjliga bandbredden. 
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Figur 6: Visar hur nerströmshastigheten beror av längden av kopparledning. 
Kopparledningen har en omkrets på 0.5 mm. 

 

Figur 7: Visar hur uppströmshastigheten beror av längden av kopparledning. 
Kopparledningen har en omkrets på 0.5 mm.  
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Ett annat problem är dämpning av signalerna. Ju längre avstånd och högre frekvens 
desto mer dämpning(se nedan). 

 

 
 

Figur 8: Visar hur dämpning är beroende av frekvens och längd. Kopparledningen 
har en omkrets på 0.5 mm. 

  

2.6 Fördelar 
• Befintlig kopparledning används, inget arbete för dragning av kablar behövs. 

• 50-100 ggr högre hastighet än dagens 56 Kbps modem. 

• Möjliggör integration av POTS och datakommunikation utan att blockera 
varandra. 

• Har varianter med möjlighet till fast uppkoppling. 

• Snabb installation hos slutkunderna. 

• Av ovanliggande framgår att ADSL är ett bra övergångsstadium till fiberoptisk 
teknik. 

2.7 Nackdelar 
• Lokala telestationer måste först utrustas med DSLAM:ar och annan ADSL-

utrustning vilket gör tekniken relativt dyr. 

• Bandbredden är beroende av telefonledningens längd. 

Frekvens (Hz)

Dämpning 
(dB) 
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3 ADSL-verktyg 
3.1 Introduktion 
Detta kapitel definierar problemet och motiverar behovet av  verktyg  för �pre-
qualification� av ADSL-tjänster, d.v.s. om kopparledningarna är lämpliga för ADSL 
samt vilken bandbredd som kan uppnås. Den lösning som idag används inom Telia 
och även andra alternativa lösningar presenteras. Därefter följer slutsatser och 
rekommendationer. 

3.2 Definition av problem 
ADSL transmitterar högfrekventa signaler över koppartrådar som egentligen är 
optimerade för lågfrekventa signaler. Operatörer och ISP behöver verktyg som gör 
det möjligt att analysera ledningar och avgöra om dessa är lämpliga för de 
frekvensområden som ADSL använder. Alla linjer kan inte stödja ADSL-tjänster  
och för att avgöra om en specifik kund kan erbjudas en viss ADSL-tjänst måste man 
med mätutrustning åka till kunden och göra provinstallationer. Dessutom måste man 
även kontrollera att kundens lokala telestation är utrustad för ADSL, d.v.s. modem, 
DSLAM, splitter och styrkort finns. 

Det är önskvärt att  kunna avgöra tjänstetillgängligheten och tjänstekvaliteten så 
realistiskt som möjligt innan ADSL-utrustningen installerats hos slutkunden. Därför 
behövs det verktyg med vars hjälp man kan utföra kvalificeringstester för ADSL och 
avgöra det viktigaste kvalitetskriteriet d.v.s. bandbredden. Faktorer som påverkar 
bandbredden över koppartråden är bl. a. koppartrådens dimension, ålder och  yttre 
störningskällor. 

3.3 Lösning inom Telia 
På Telia använder man två sätt för att avgöra om ADSL-baserade tjänster kan 
levereras via kopparn och vilken bandbredd som är möjlig. Man mäter antingen 
avståndet  från kunden till dess närmaste telestation på en karta eller så beräknas den 
verkliga längden av kopparledningen genom återanvändning av gjorda s.k. FA-
mätningar. FA står för FjärrAnalys och innebär att man mäter impedans, kapacitans 
och spänningen mot jorden på kopparledningar från LIC ut till abonnenter. Dessa 
data lagras i en databas i Kalmar. FA-mätningar är egentligen mest lämpliga för 
telefoni för att man inte tar hänsyn till frekvensen hos signalerna som transmitteras i 
kopparledningen. Man mäter endast impedans, kapacitans och spänning och de 
värden som är godkända d.v.s. inte tyder på fel på själva koppartråden lagras i 
databasen. 

Telias konfigureringsmanagement system använder dessa FA-mätningar genom en 
sökmotor. Sökmotorn i systemet beräknar utifrån dessa värden den riktiga längden av 
kopparledningen och med hjälp av sambandet mellan längd och frekvens avgör 
vilken bandbredd kunden teoretiskt kan få. I de fall då FA-data saknas baseras 
beräkningen av bandbredden på avståndsmätning på en karta. 

Att använda FA-mätning är alltså i grunden en gissning som är bättre än enbart en 
avståndsmätning på kartan. I dagsläget är det så att 2 Mbps är den högsta bandbredd 
Telia levererar och i sökmotorn avgörs om linjen kvalificeras för 2 Mbps. För 
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DSLAM 
LIC Abonnent

privatkunder stryps sedan bandbredden i access-router:n för en tjänstepaket på 500 
Kbps. Företagskunder har däremot möjlighet att erbjudas ADSL-tjänst på 2 Mbps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Visar hur Telia för närvarande gör pre-qualification för ADSL, 
sökmotorn använder FA-data och beräknar längden på linjen. Utifrån 
sambandet mellan längd och frekvens avgör sökmotorn om linjen klarar 
av 2 Mbps. 

 

3.3.1 Fördelar 
• Enkel, inga installationer av modem eller mätutrustning och därmed inga besök 

hemma hos användaren. 

• Snabb, redan uppmätt data återanvänds och inga ytterligare mätningar behöver 
genomföras. 

• Billig, p.g.a. ovanliggande punkter. 

3.3.2 Nackdelar 
• Databasen är tjänstoberoende och uppdateras inte förrän fel på kopparparen 

anmälts. Därmed kan det hända att p.g.a. nykommande störningar kopparparens 
egenskaper i verkligheten skiljer sig från tidigare uppmätt data. 

• Ej exakt, enbart en approximation. 

• Om det inte finns FA-mätningar om en viss ledning i databasen så gör man en 
gissning baserad på avståndsmätning på karta som är ännu osäkrare. 

• Mer osäker om man vill tilldela bandbredd högre än 2 Mbps, höga frekvenser är 
känsligare för störningskällor. 

• Sålla bort tänkbara kunder onödigt p.g.a. felgissningar. 

FA-mätningar

Ja/Nej till 2 Mbps 
Sökmotor 
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3.4 Alternativa lösningar 
Det finns andra lösningar för att göra pre-qualification som i grunden bygger på 
fysisk mätning på koppartråden. Dessa mätningar är exakta och kan utföras av 
installatörer och tekniker ute på fältet eller via ett Loop Management system. 

3.4.1 Loop Management  System 
På senare tid har de nya operatörerna börjat använda sig av Loop Management 
System. Loop Management system används för att ta fram kopparledningarnas 
riktiga längd och spektrum och även testa om dessa är rätt korskopplade. Nokia har 
ett Loop Management system s.k. LoopMaster som möjliggör en webbaserad 
hantering av den lokala loop infrastrukturen. På så sätt kan man lätt avgöra vilka 
service man kan erbjuda kunden genom att göra en pre-qualification och vid 
eventuellt fel på linjen kan felet lätt lokaliseras och åtgärdas. LoopMaster kan 
användas för tjänster som baseras på POTS, ISDN och xDSL och placeras 
tillsammans med DSLAM:en i den lokala telestationen och alla kopparledningar från 
den lokala kopparnätverket går genom LoopMaster till DSLAM:en. ISP:n har 
möjlighet att på distans via en standard webbrowser komma åt och testa varje loop 
samt även korskoppla kopparparen.  

Testerna betår av standard längdmätning, känslighetsanalys för olika störningar och 
spektralanalys. Man kan göra enkelriktade tester med själva LoopMaster. Det finns 
en produkt Remote Test Interface, RTI som tillägg till LoopMaster och möjliggör 
även dubbelriktade tester. Man måste dock installera RTI på kundsidan först. I de 
flesta fall får man tillräckligt bra resultat från de enkelriktade testerna och inte 
behöver göra dubbelriktade tester. Detta minskar kostnaderna i och med att man inte 
behöver besöka kunder och installera RTI. 
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Figur 10: Nokias Loop Management system, LoopMaster, ger möjlighet till 
enkelriktat och dubbelriktat test på kopparloop samt hantering av den 
lokala infrastrukturen via ett webbgränssnitt. 

 

Kostnaden av LoopMaster ligger på 500-800 SEK för varje linje. 

KPNQwest  och First Telecom är operatörer som idag använder LoopMaster. 
KPNQwest är ett amerikanskt och holländskt ISP, medan First Telecom är ett 
samarbete mellan England, Frankrike, Holland och Tyskland. 

 

3.4.1.1 Fördelar 
• Det bästa och mest exakta sättet rent tekniskt för att avgöra tjänstekvaliteten på 

ADSL. 

• Webbaserad hantering av infrastrukturen. 
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• Underlättar lokalisering och åtgärd av fel. 

• Ökar effektiviteten. 

 

3.4.1.2 Nackdelar 
• Kostsam lösning för applicering på privatkunder. 

 

3.4.2 Loop Testing 
För att kunna göra kvalificeringstest på koppar och även lokalisera fel i 
kopparloopen, så finns det Test Pad som TTC 2000 med kopparanalyseringsmodul. 
Test Pad är speciellt designad för test som kan utföras av tekniker ute på fältet. Man 
utför kvalificeringstest för xDSL-tjänst direkt på kopparkablarna genom att bl. a. 
räkna den riktiga längden på loopen och hitta bästa koppartrådsparen. Man kan även 
lokalisera och analysera fel i kopparloopen. 

 

3.4.2.1 Fördelar  
• Underlättar lokalisering av fel. 

• Själva instrumentet är relativt billigt, 30000-40000 SEK. 

 

3.4.2.2 Nackdelar 
• Kan ej göra känslighets- och spektralanalys och därmed inga direkta siffror på 

möjlig bandbredd. 

• För besvärlig att behöva åka ut och göra fältmätningar varje gång. 

• Kostamt tidsmässigt och ekonomiskt att skicka ut tekniker för att genomföra 
mätningar för varje kund. 

• Kan ha konsekvensen att ISP:n förlorar kunden som i väntan på en mätning valt 
en annan ISP med snabbare metod för pre-qualification. 

3.5 Rekommendation/Slutsats 
Att vara ute på fältet eller besöka kunder varje gång och göra fysiska mätningar är 
kostsamt, opraktiskt och tidskrävande. 

Man kan å andra sidan inte förlita sig till enbart en gissning via sökmotorn. Om 
osäkerheten är stor kan det innebära att potentiella kunder diskvalificeras och detta 
leder till affärsförluster. 

Det ska vara möjligt att snabbt och noggrant kunna avgöra tjänstetillgängligheten och 
kvaliteten på ADSL. För Telia är dock  snabbheten i att kunna erbjuda ADSL 
viktigare kriterium än noggrannheten i att avgöra den bandbredd man kan tilldela. 
Detta p.g.a. att Sverige har relativt bra kopparledningar (m.a.p. ålder och isolering) 
som ligger under jorden. Dessutom ligger 95% av alla telefonanslutna hushåll 
närmare än 3 Km till sin lokala telestation. I princip räcker en undersökning med 
sökmotorn när det gäller privatkunder då dessa inte har stora krav på att en viss 
bandbredd hålls exakt. 
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Man kan använda sig av LoopMaster när det gäller leverans av tjänst till företag och 
organisationer som har strikta krav på bandbredden beroende på sin sysselsättning. 
Anknytning av alla privatkunder via Loop Management system innebär många linjer 
och därmed blir kostnaden alltför hög. De operatörer som använder sig av 
LoopMaster har inte så många privatkunder och enbart använder det till 
företagskunder. 

Man kan även tänka sig att göra en Loop Management nod och därifrån göra tester 
på kopparparen. Man kopplar kopparparen till DSLAM:en om testen gått bra; 
därmed slipper man koppla alla kopparparen via LoopMaster till DSLAM:en. Detta 
innebär att operatören inte längre kan göra efterhandsmätningar och därmed inte 
heller via LoopMaster åtgärda eventuella fel som kan uppstå på linjen. Detta kan ses 
som en nackdel jämfört med den ursprungligt tänkta användningen av LoopMaster, 
men är ett sätt att sänka kostnaderna med LoopMaster. 

I Telias fall, en lösning som är relativt billig och ger en approximation med bättre 
noggrannhet, är att utveckla eller anpassa FA-mätningen så att man förutom 
kapacitans, impedans och spänning även mäter eller beräknar andra faktorer som har 
inverkan på ADSL, t.ex. dämpningen och brusnivån av högfrekventa signaler i 
kopparledningen. Med denna förutsättning kommer FA-mätningar att bli mer 
sofistikerade för ADSL och ger noggrannare värden på bandbredden. 
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4  Insamling av mätdata 
4.1 Introduktion 
Datainsamling från olika noder i ATM-nätet är SNMP/MIB-baserad. MIB:arna 
innehåller information om utrusning som är kopplad till DSLAM:ar. Detta kapitel tar 
upp först en teoretisk beskrivning av SNMP/MIB, därefter följer det nuvarande sättet 
av datainsamling från DSLAM:ar och till sist ett alternativt förslag på hur en 
automatiserad datainsamling kan gå till. 

4.2 SNMP/MIB 
Simple Network Management Protocol, SNMP, är ett protokoll för 
nätverksmanagement som underlättar informationsbytet mellan olika 
nätverkskomponenter. Hårdvara och mjukvara som är designade för nätverk är ofta 
baserade på SNMP. SNMP möjliggör utförandet av operationer på nätverket t.ex. för 
att hitta och lösa nätverksproblem eller planera tillväxten av nätverket. 

SNMP interagerar med MIB, Management Information Base. MIB:ar innehåller data 
som används för nätverksunderhåll d.v.s. data som innehåller information om 
konfigurationen och beteendet av en viss nod i nätverket, t.ex. TCP/IP-trafik, routing, 
felhantering och parametrar som kan användas för att kontrollera operationen av 
noden i fråga. Med hjälp av SNMP-kommandon är det möjligt att avlyssna och 
kontrollera nätverket genom att komma åt och operera på MIB-parametrarna. 

De noder i nätverket vars nätelement inte implementerar SNMP innehåller agenter 
som transformerar management informationen till en kompatibel form för SNMP. 
Agenterna matar nätverksmanagern med önskad information på två olika sätt, 
nämligen polling och händelserapportering. Polling innebär en begäran-svar 
interaktion mellan nätverksmanagern och agenten, d.v.s. underhållaren begär värden 
av önskade parametrar och agenten svarar med begärd information från sin MIB. 
Händelserapportering innebär att agenten tar initiativet att generera rapporter och 
nätverksmanagern har en väntande roll för inkommande information. Rapporteringen 
kan vara förkonfigurerad att ske periodiskt eller när en viss händelse t.ex. 
statusändring eller fel inträffat. Nedan följer de olika meddelandetyperna i SNMP. 

 

1. Get-Request Skickas av managern för att avläsa en MIB-parameter och skicka 
dess värde. 

2. Get-Next-Request Används på samma sätt som Get-Request med den 
modifieringen att agenten skickar värdet av nästföljande parameter. 

3. Get-Response Skickas av managern för att få svar på en föregående förfrågan. 
Kommandot används också av agenten för att svara på managerns Get-Request 
och Get-Next-Request. 

4. Set-Request Skickas av managern för att konfigurera MIB-parametrarna. 

5. Trap Vid statusändring skickas ett meddelande till managern i notifierande syfte 
att något inträffat. 
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Javaprogram 

IP-adresser OID

 

 

Figur 11: Skiss över hur SNMP möjliggör utförandet av operationer på 
nätverksnod. Pilarna visar de olika meddelandetyperna.  

 

SNMP är mycket populär och används i stor utsträckning av olika system för 
nätverksmanagement p.g.a. dess relativt lätta implementering. 

 

 

4.3 Nuvarande prototyp 
Utankningen av MIB:ar sker en åt gången. Det finns ett javaprogram som tankar ut 
valda parametrar från MIB:en och sparar dem i textformat. Varje parameter i MIB:en 
har ett eget Object Identifier, OID. Programmet finns Jönköping på en Sun Solaris 
maskin med interface mot ATM-nätet och använder sig av IP-adresser samt OID:er 
som ingångsvärden och skapar en textfil med resultatet från tankningen, d.v.s. värdet 
på de efterfrågade MIB-parametrarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: Visar att IP-adress och OID matas in i javaprogrammet och ut fås värdet 
på OID:er, d.v.s. efterfrågade MIB-parametrar, i en textfil.  

 

200.200.200.101 

200.200.200.102 

������... 

.1.2.3.4.5.6.7.8.9

.1.2.3.4.5.6.7.8.9

������...

������...

Utfil.txt

ManagerAgentMIB SNMP

1
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3

4
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Denna textfil hämtas manuellt till kontoret i Farsta och läses sedan i MS Access och 
läggs i en stor tabell. Nya tabeller på önskade parametrar kan sedan framställas ur 
den ursprungliga tabellen. 

Vid behov läses in tabellerna i programmet MS Excel och efterfrågade diagram kan 
framställas. 

4.3.1 Begränsningar på prototypen 
Det är opraktiskt och ineffektivt att behöva åka till Jönköping varje gång man vill 
göra mätningar, speciellt om man ofta behöver nya parametervärden. 

Alla insamlade mätvärden från MIB:arna är momentana värden och därför måste 
samma manuella process upprepas vid varje mättillfälle. 
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4.4 Förslag på systemarkitektur för automatiserad insamling 
Systemet består av tre huvudnoder nämligen mediator, databas och en webserver. 
Mediatorn kan ses som en datainsamlingsnod som är IP-konnektiv mot DSLAM:ar 
och är kopplad till ATM-nätet. Data som samlats av mediatorn transporteras till en 
databas via en TCP/IP-baserad överföringslänk. Databasen innehåller intressanta 
MIB-parametrar och efterfrågade data kan lätt nås av en behörig användare via en 
webserver. 

4.4.1 Helhetsdesign 
Helhetsdesignen framgår av följande figur. Systemets komponenter och 
kommunikation mellan dessa har skisserats. 

 

 

Figur 13: Huvudkomponenterna består av Mediator, DBMS och Webserver. 

 

 

 

 

 

Webserver

DBMSMediatorATM-nät

TCP/IP

TCP/IP
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4.5 Krav och förutsättningar 
Nedan listas de krav som ställs på systemet. 

4.5.1 Krav på hårdvara 
4.5.1.1 Motsvarande 350 MHz Pentium processor. 
4.5.1.2 128 MB internt minne. 
 

4.5.2 Krav på Mjukvara 
4.5.2.1 Unix ska användas som operativ system på samtliga komponenterna. 

Unix är ett kraftfullt OS och används redan i maskinen i Jönköping där 
tankningen av MIB:ar sker. 

 

4.5.3 Krav på mediator 
4.5.3.1 Mediatorn ska placeras i Jönköping, där möjlighet till koppling till ATM-

nätet finns. 
4.5.3.2 Mediatorn ska ha interface mot ATM-nätet. 
4.5.3.3 Mediatorn ska ej belasta driften i ATM-nätet. 
4.5.3.4 Mediatorn ska automatiskt tanka ut värden från angivna DSLAM:ar. 
4.5.3.5 Mediatorn ska generera en fil som är hanterbar för DBMS. 
 

4.5.4 Krav på DBMS 
4.5.4.1 DBMS ska vara IP-konnektiv mot mediatorn. 
4.5.4.2 DBMS ska kunna hantera indata från mediatorn automatiskt. 
4.5.4.3 DBMS ska möjliggöra autenticering och olika åtkomsträttigheter för data 

i databasen. 
4.5.4.4 DBMS ska vara kompatibel för koppling mot en webbserver. 
4.5.4.5 DBMS ska möjliggöra lagring av insamlade värden på CD. 
 

4.5.5 Krav på Webbserver 
4.5.5.1 Webbserver ska IP-konnektiv och kompatibel mot DBMS. 
4.5.5.2 Webbserver ska kunna hantera koppling av flera användare samtidigt mot 

DBMS. 
4.5.5.3 Webbserver ska möjliggöra autenticering av olika användare mot DBMS. 
 

4.5.6 Krav på överföringslänkar 
TCP/IP mellan klient och server. 
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4.5.7 Krav på säkerhet 
4.5.7.1 Systemet ska skyddas från obehörigt försök till åtkomst och manipulering 

av data. 
4.5.7.2 Backup, d.v.s. kopia på data ska lagras separat och ej i systemets databas. 
 

4.6 Design av komponenter 
Nedan följer en beskrivning av systemets olika komponenter. 

 

4.6.1 Mediator 
• Sun Solaris maskin. (4.5.2.1) 

• STM-1, interface mot ATM-nätet. (4.5.3.2) 

• Java/SNMP-utvecklingsverktyg som tillhandahåller nödvändiga klasser för 
kommunikation och SNMP-operationer. 

• Javaprogram, exekveras för att tanka ut MIB-data. 

• Unix Shellscript, möjliggör automatisering av MIB-uttankning genom anrop till 
javaprogram enligt ett tidsschema.(4.5.3.4) 

• Resultat.txt, en textfil som innehåller resultat/utdata från javaprogram, d.v.s. IP-
nummer för DSLAMar, OID samt värdet på OID. (4.5.3.5) 

• Lokal hårddisk i mediatorn med 200 MB ledigt utrymme för lagring av 
Resultat.txt. 

4.6.2 DBMS-nod 
• Sun Solaris plattform. (4.5.2.1) 

• Unix Shellscript, möjliggör automatisering av filimport från mediatorn till 
DBMS genom anrop till FTP-program enligt ett tidsschema. (4.5.4.2) 

• Oracle8i databas. (4.5.4.3), (4.5.4.4) 

• PL/SQL, bygga upp en relationsdatabas. (4.5.4.2) 

4.6.3 Kommunikation mellan mediatorn och DBMS 
• FTP, programmet körs i DBMS enligt en tidsschema för att importera filen 

Resultat.txt till DBMS. 

4.6.4 Webserver 
• Oracle9i applikation server. (4.5.5.1) 

• Autenticering av användare. (4.5.7.1), (4.5.5.3) 
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4.7 Scenario för dataflödet 
Insamling av data från angivna MIBar startas varje vecka vid en bestämd tidpunkt. 
Detta görs genom att ett Shell-script i mediatorn anropar javaprogrammet för att 
tanka ut MIB:ar. Javaprogrammet tar inparametern IP-adress för DSLAM:ar och 
önskade OID. Javaprogrammet använder sig av SNMP-operationer och går igenom 
varje angiven DSLAM och tankar ut en OID i taget från varje DSLAM. Programmet 
returnerar en textfil Resultat.txt som innehåller IP-adress, OID samt värdet på OID 
för de alla angivna DSLAMarna i java-applikationen. 

Filen Resultat.txt ligger i mediatorns lokala hårddisk tills den blir hämtad via ett 
FTP-program som körs varje vecka enligt ett tidsschema på DBMS-noden vid en tid 
då mediatorn tankat klart. Filen importeras till en tabell som innehåller fälten IP, 
OID, Portnummer och värde. I DBMS, Oracle8i, byggs en relationsdatabas med 
hjälp av i förhand skrivet PL/SQL-script som appliceras på den nämnda tabellen. 

Databasen möjliggör sökning och underlättar tillgång till olika parametervärden. 
Genom att ställa relativt enkla SQL-förfrågningar mot databasen eller använda 
Oracle:s inbyggda funktioner är det möjligt att komma åt önskade parametrar. 
Eventuella backup av den byggda databasen kan manuellt skapas på en CD. 

Webservern, Oracle9i, gör informationen i databasen tillgänglig för andra behöriga 
användare genom en webportal efter lyckad autenticering. Det är möjligt att ge olika 
användare olika rättigheter i databasen för att skydda mot obehörig åtkomst. 

 

4.8 Begränsningar 
Det tar tid att tanka ut MIB:arna, c:a 0.05 sekunder att tanka ut en OID. I en DSLAM 
finns tolv hyllor, varje hylla innehåller 19 kort och varje kort har åtta portar. Detta 
motsvarar en tid på c:a 30 minuter för att tanka ut 20 OID från en DSLAM ( 20 × 
0.05 × 12 × 19 × 8 ≈ 30 min.). Totalt finns det för tillfället 80 DSLAM:ar, därmed tar 
det c:a 40 timmar att tanka ut information från alla MIB:ar med 20 OID per MIB. 
Om man ökar antalet OID som tankas ut från varje DSLAM till 100, så kommer 
tankningstiden att öka till c:a 200 timmar.  

När antalet DSLAM:ar ökar i takt med tillväxten av ADSL-baserade tjänster, 
kommer tidsfaktorn att bli oändligt stor. Detta kan medföra att de insamlade 
parametrarna hinner bli gamla och inaktuella för att man inte kan uppdatera 
databasen med nya värden oftare än den tidsintervall under vilken tankning av 
MIB:ar i mediatorn dröjer. 

Ett annat problem med ökning av antalet DSLAM:ar kan vara att utfilen från 
javaprogrammet i mediatorn kan bli för stor och svårhanterlig. Det kan ta lång tid att 
importera data från mediatorn till DBMS-noden och desto mer risk för 
uppkommandet av fel vid överföringen. 

 

4.9 Förbättringar 
En lösning för att komma runt problemet med tidskomplexiteten kan vara att 
tankning av flera MIB:ar sker parallellt. Detta kan realiseras genom att köra flera 
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parallella javaprocesser samtidigt på mediatorn för att tanka ut MIB:arna. Man får 
dock många utfiler med resultatet från tankningen som sedan måste hanteras för att 
databasen i DBMS-noden ska vara konsistent. 
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5 Användning av kvalitetsparametrar 
5.1 Introduktion 
För att få tillgång till MIB-data behövs ett system som möjliggör automatisk 
insamling av data. I föregående kapitel föreslogs en arkitektur på ett sådant system 
som kan samla in MIB-data automatiskt. Detta kapitel tar upp viktiga 
kvalitetsparametrar och hur man kan använda sig av den insamlade informationen. 

 

5.2 Viktiga MIB-parametrar 
Det finns en stor mängd parametrar att välja mellan vid insamling av data från 
DSLAM:ar. Dessa parametrar ger information om komponenter som är kopplade till 
noden. 

De faktorer som har mest betydelse vad gäller kvaliteten av tjänsterna är bithastighet, 
brus, dämpning, felnivå, dataförlust och fördröjning. Dessa faktorer hänger ihop och 
påverkar varandra, d.v.s. ändring av den ena kan leda till ändring av den andra. Målet 
är att försöka uppnå någon slags optimering av kvaliteten i form av upplevd 
bandbredd, dataflöde och överföringsfel hos kunden genom att justera ett antal 
parametrar. Nedan följer förslag till ett antal relaterade kvalitetsparametrar som ska 
ses över vid konfigurering och inspektion av nätelementen. Dessa har indelats i två 
huvudgrupper, nämligen justerbara parametrar och aktuella parametrar. 

5.2.1 Justerbara parametrar 
Parametrar man har möjlighet att sätta och ändra värden på är enligt nedan. 

 

Max-bitHastighet 

Förklaring: Justerar den högsta transmissionshastigheten för en linje i bits/s. 

Motivering: Kontrollera vilken hastighet loopen i fråga ska klara av att släppa 
igenom. Man vill naturligtvis ha så hög överföring, men  ju högre hastighet desto 
större risk för hög felnivå. Detta beror på att man vid en högre hastighet kan se 
bitarna som "kortare" och när det blir en störning under en viss tidsperiod, påverkas 
fler bitar. 

 

Min-bitHastighet 

Förklaring: Justerar den lägsta transmissionshastigheten för en linje i bits/s. 

Motivering: Kontrollera den lägsta bithastigheten i loopen. Om den understiger ett 
visst värde kan det leda till misslyckad transmission därför att förekommandet av 
paketförluster kan öka. 
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SignalEffekt 

Förklarning: Justerar den aktuella transmitterade effekten. 

Motivering: Kontrollera den rådande nivån på effekten. Om signaleffekten är för låg, 
kommer förhållandet mellan signal och brus att minska och därmed ökar värdet på 
Aktuell-SNR-Marginal. Detta leder i sin tur till försämrad bitHastighet. 

 

Max-SNR-Marginal 

Förklaring: Justerar den högsta tillåtna SNR-marginalen i dB för en linje. 

Motivering: Vi det högsta brus en linje klarar av innan bithastigheten minskar 
avsevärt. Om den aktuella SNR-marginalen visar sig ligga över detta värde ska 
SignalEffekt höjas för att öka förhållandet mellan signal och brus. 

 

Min-SNR-Marginal 

Förklarning: Justerar den minsta acceptabla SNR-marginalen i dB för en linje. 

Motivering: Om den aktuella SNR-marginalen ligger under detta värde, ska 
SignalEffekt minska. 

 

5.2.2 Aktuella parametrar 
Parametrar som ger information om den rådande och aktuella situationen är enligt 
nedan. Det går inte att direkt ändra värden på dessa parametrar, men kan användas 
för att se om det går i praktiken som man tänkt sig och med dess hjälp kunna justera 
de justerbara parametrarna bättre.    

 

Aktuell-Max-Uppnåbar-bitHastighet 

Förklaring: Returnerar den maximala bithastighet som går att uppnå i linjen.   

Motivering: Ta reda på den högsta bithastighet som en linje klarar av i verkligheten 
och använda den som underlag för att sätta värde på Max-bitHastighet. 

 

Aktuell-bitHastighet  

Förklaring: Returnerar den momentana bithastigheten för dataflödet i linjen. 

Motivering: Avläsa den riktiga bithastigheten och jämföra med det satta max/min-
värdet. Faktorer som påverkar bithastigheten är brus och dämpning. 

 

Aktuell-SNR-Marginal 

Förklaring: Returnerar den rådande SNR-marginalen. 

Motivering: Avläsa den riktiga SNR-marginalen i linjen och kontrollera om den 
ligger i det acceptabla och angivna intervallet för att inte förstöra bithastigheten. 
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Enligt Shannon så gäller C = W × 2lg(1+ S/N), där C är bithastigheten för en kanal i 
bits/s, W  frekvensintervallet, S signaleffekten och N bruseffekten. Av formeln 
framgår att SNR d.v.s. förhållandet mellan signal och brus är en nyckelparameter 
som bestämmer bithastigheten. 

 

Dämpning 

Förklarning: Returnerar differensen mellan transmitterad effekt och mottagen effekt 
i dB.  

Motivering: Denna parameter visar egentligen hur mycket signalen har försvagats 
och beror av linjens längd samt frekvenserna på signalen genom linjen. Ju längre 
linje och högre frekvens desto högre dämpning. Det innebär att olika delar av 
signalen dämpas olika mycket. Om dämpningen är alltför hög kommer förvanskning 
av signalen bli så stor att mottagaren inte kan tolka signalen och detta leder till ökat 
bitfel. 

 

Bitfel-Nivå 

Förklarning: Returnerar statistik över bitfel som inträffat i kommunikationen genom 
linjen. 

Motivering:  Avläsa felnivån, antal bitfel ökar i samband med hög dämpning. Även 
brus orsakad av yttre störningar t.ex. elektromagnetiska störningar leder till högre 
felnivå. 

 

Paketförlust 

Förklarning: Returnerar statistik över de datapaket som inte kommer fram. 

Motivering: Avläsa nivån på förekommande förlust av datapaket, måste övervägas 
vid bestämmandet av Min-bitHastighet.   

 

Fördröjning 

Förklarning: Returnerar fördröjning som p.g.a. modemet förekommer vid 
överföring av datapaket genom linjen. 

Motivering: Kontrollera fördröjningen för att det är viktigt med ett jämnt dataflöde i 
linjen för att �uppleva� en hög bithastighet. 

     

5.3 Användning av insamlade mätvärden 
Det affärsmässiga målet är att kunna bredda kundbasen. Detta möjliggörs om man 
minskar osäkerheten vad gäller kundens möjligheter att på sin kopparförbindelse via 
ADSL få tillgång till bredbandstjänster. Till detta syfte kan man använda sig av 
MIB-data som finns i DSLAM:ar.  
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DSLAM 

Insamlade 

MIB-parametrar 

LIC AbonnentSNR, Dämpning  

5.3.1 Förbättring av ADSL-verktyg 
Telia använder för närvarande enbart FA-mätningar som underlag för att gissa den 
bandbredd en viss kund kan tilldelas. 

En använding av insamlad MIB-data kan vara att förbättra gissningen av 
bandbredden med hjälp av fler parametrar som påverkar bandbredden, speciellt 
dämpning och SNR som är nyckelparametrar vad gäller förutsäga uppförandet av 
ADSL-tjänster. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Helhetsbild över en modifierad approximering av bandbredden med 
hjälp av  insamlade parametrar som �feedback�. 

 

5.3.2 Analys och presentation  
Resultatet kan även användas för kommande kravställning när det gäller verktyg och 
metoder för pre-qualification. Därför är det viktigt hur analys av mätvärden går till. 
Stora mängder data ska analyseras ofta under relativt långa tidsperioder för att på så 
sätt få tillräckligt bra underlag för statistiska beräkningar och upptäckandet av 
trender. Exempel på statistiska nyckeltal som kan vara användbara är 
approximerande täthetsfunktion, medelvärde, varians, väntevärde, etc.  

Analys av trender kan användas för att dels upptäcka förändringar av kvalitet och 
prestanda hos redan existerande tjänsterna och utvärdera genomslag av nykommande 
tjänsterna. 

Presentationen av insamlade mätvärden är också viktig för marknadsföring av 
ADSL-tjänsterna. Grafiska presentationer och trenddiagram på insamlade parametrar 
åskådliggör kvaliteten hos de erbjudna tjänsterna. 

 

Marknadsapplikationer 

FA-mätningar 

Pre-qualification till ADSL 

Sökmotor 
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5.3.3 Representativa noder 
En idé för att minska den datamängden som ska samlas från MIB:ar är att med hjälp 
av statiska analys som underlag, tanka ut de nödvändiga parametrarna från endast 
representativt valda MIB:ar. Detta innebär att man slipper tanka ut alla befintliga 
noder och hantering av data samt framtagning av presentationer underlättas. 
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6 Förslag på fortsatt arbete 
Detta examensarbete har berört ett stort område inom begränsad tid. Under arbetets 
gång har nya frågeställningar och andra aspekter på existerande problem 
framkommit. Dessa idéer som kan utgöra grunden för framtida studier och fortsatt 
arbete nämns nedan. 

 

• Statistisk analys av insamlade parametrar från MIB:ar. 

• Framtagning av olika sätt att välja representativa noder för insamling av MIB-
parametrar. 

• Vidareutveckling och implementering av den förslagna arkitekturen på systemet 
för insamling av MIB-parametrar. 
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7 Manus 
Operatörer och ISP investerar i bredband för kunna leverera nya tjänster som 
kräver högre dataöverföringshastighet. Ett sätt att möjliggöra detta är att 
använda ADSL som accessteknologi. För att kunna hantera denna teknologi, 
behöver operatörerna verktyg för att  kunna analysera de lokala 
kopparledningar och avgöra om dessa är lämpliga för ADSL med avseende 
på tjänstetillgänglighet och möjlig bandbredd över ledningar, d.v.s. för att 
göra en "pre-qualification" på kopparledningar.  

Denna rapport tar upp några metoder för pre-qualification, hur man kan samla 
in kvalitetsparametrar från dagens drift av tjänster, samt användning av dessa 
kvalitetsparametrar för kommande kravställning på verktyg och därigenom 
förbättring av kvaliteten på de erbjudna tjänsterna.   
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8 Förkortningar 
 

ADSL   Asymmetric Digital Subscriber Line   

ATM   Asynchronous Transfer Mode 

CAP   Carrierless Amplitude Phase 

DMT   Discrete MultiTone  

DSLAM  Digital SubscriberLine 

FA    FjärrAnalys 

FEC    Forward Error Correction  

FTP    File Transfer Protocol 

IP     Internet Protocol    

ISDN   Integrated Services Digital Network  

ISP    Internet Service Provider 

ITU-TS International Telecommunications Union, Telecommunication 
Standardization  

LIC    Line Interface Channel 

MIB    Management Information Base 

OID    Object IDentifier 

POTS   Plain Old Telephony System 

PL/SQL  Procedual Language/Structured Query Language     

SNMP   Simple Network Management Protocol 

SQL    Structured Query Language 

TCP/IP  Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
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