
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap
Linköpings Universitet Linköpings Universitet
SE-601 74 Norrköping, Sweden 601 74 Norrköping

Examensarbete
LITH – ITN – EX --  02/229 - - SE

Trådlöst nätverk
- En förstudie vid Campus Norrköping

Lisa Axling
Frida Hellström

2002-06-04



LITH – ITN – EX --  02/229 - - SE

Trådlöst nätverk
- En förstudie vid Campus Norrköping

Examensarbete utfört i Datakommunikation
vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping

Lisa Axling
Frida Hellström

Handledare: Lennart Lundström
Examinator: Lennart Lundström

Norrköping den 4/6-2002



 

Rapporttyp
Report category

       Licentiatavhandling
  X  Examensarbete
       C-uppsats
       D-uppsats
       Övrig rapport

    _ ________________

Språk
Language

   X Svenska/Swedish
       Engelska/English

    _ ________________

Titel Trådlöst nätverk - En förstudie vid Campus Norrköping
Title Wireless network - A feasibility study at Campus Norrköping

Författare Lisa Axling & Frida Hellström
Author

Sammanfattning
Abstract

Syftet med denna rapport är att göra en förstudie vid campus Norrköping rörande trådlöst nätverk. Det finns många
olika standarder och tekniker. Vi har valt att rikta in oss på 802.11b då det är den som används mest. Trådlösa nätverk
är ett bra komplement till vanliga kabelburna nätverk då det är flexibelt, relativt billigt och lätt att installera.
Användningsområden för denna typ av nätverk är bland annat företag, hemmamiljö och allmänna platser såsom hotell
och flygplatser, där människor kan förvandla improduktiv väntetid till effektiv arbetstid.

Vi ville undersöka förhållandet för trådlöst nätverk på plan fyra och fem i ett av campusområdets byggnader, Täppan.
Detta gjorde vi genom att sätta upp basstationer av två olika märken på varierade platser på de två planen samt göra
de mätningar som vi ansåg nödvändiga. Vi tillämpande inte några av de säkerhetsföreskrifter som finns då det inte var
syftet med studien, men säkerhet är ändå en av tyngdpunkterna i vår teoretiska del av rapporten. Med hjälp av den
praktiska tillämpningen och våra kunskaper kunde vi dra slutsatsen att det skulle fungera bra att tillämpa trådlöst
nätverk i Täppan. Det skulle då krävas tre basstationer på vardera plan för att uppnå bra täckning och prestanda.

ISBN
_____________________________________________________
ISRN LITH – ITN – EX --  02/229 - - SE
_________________________________________________________________
Serietitel och serienummer             ISSN
Title of series, numbering                   ___________________________________

Nyckelord
Keyword

Wireless LAN, WLAN, Network, 802.11b

Datum
Date

2002-06-04

URL för elektronisk version
http://www.ep.liu.se/exjobb/itn/2002/mk/229/

Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Department of Science and Technology



Trådlöst nätverk
- En förstudie vid Campus Norrköping

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att göra en förstudie vid campus Norrköping rörande trådlöst nätverk. Det
finns många olika standarder och tekniker. Vi har valt att rikta in oss på 802.11b då det är den som
används mest. Trådlösa nätverk är ett bra komplement till vanliga kabelburna nätverk då det är
flexibelt, relativt billigt och lätt att installera. Användningsområden för denna typ av nätverk är bland
annat företag, hemmamiljö och allmänna platser såsom hotell och flygplatser, där människor kan
förvandla improduktiv väntetid till effektiv arbetstid.

Vi ville undersöka förhållandet för trådlöst nätverk på plan fyra och fem i ett av campusområdets
byggnader, Täppan. Detta gjorde vi genom att sätta upp basstationer av två olika märken på varierade
platser på de två planen samt göra de mätningar som vi ansåg nödvändiga. Vi tillämpande inte några
av de säkerhetsföreskrifter som finns då det inte var syftet med studien, men säkerhet är ändå en av
tyngdpunkterna i vår teoretiska del av rapporten. Med hjälp av den praktiska tillämpningen och våra
kunskaper kunde vi dra slutsatsen att det skulle fungera bra att tillämpa trådlöst nätverk i Täppan. Det
skulle då krävas tre basstationer på vardera plan för att uppnå bra täckning och prestanda.
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Abstract

The aim of this report is to conduct a feasibility study at Campus Norrköping regarding wireless
networks. There are several kinds of standards and techniques. We have chosen 802.11b since it is one
of the most frequently used. Wireless networks are good complements to wired networks as it is
flexible, inexpensive, and easy to install. This type of network finds its use in different environments,
e.g. companies, home environments and in public places such as hotels and airports.

We wanted to investigate the conditions for wireless networks in the house called Täppan. This was
achieved by putting up Access Points of two different brands in various places. Thereafter we
conducted appropriate measurements. We did not apply any of the security that is available, even
though security is a major part of the theoretical part of this report.

Based on our theoretical knowledge combined with the results from our measurements, we conclude
that Täppan is a good environment for implementing a wireless network. It would require three Access
Points on each floor to achieve sufficient coverage and performance.
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1 Inledning

1.1 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att med kunskaper vi inhämtat från tidigare kurser få förståelse för
tekniken runt trådlösa nätverk, samt att genom praktisk tillämpning kunna göra analyser, utvärdera och
dra slutsatser.

1.2 Metod

Vi börjar med att samla information om hur trådlösa nätverk fungerar. Därefter läser vi in oss på detta
för att sedan skriva den teoretiska delen av rapporten. Detta ger oss de kunskaper vi behöver för att
praktiskt kunna tillämpa tekniken. Nödvändig utrustning beställer vi genom skolan. Vi börjar med att
försöka få ett fungerande nätverk med enbart den utrustning vi beställer för att sedan koppla ihop den
med ett befintligt lokalt nätverk i TP4033. Därefter undersöker vi hur ett trådlöst nätverk på de öppna
ytorna på plan fyra och fem i Täppan skulle kunna se ut. Detta presenterar vi i den praktiska delen av
rapporten.

1.3 Mål

Målet med detta arbete är att få fram en bra lösning för hur ett trådlöst nätverk ska kunna fungera på
plan fyra och fem i Täppan, samt i datasal TP4033. Det innefattar att räkna ut hur många basstationer
som behövs för att ge bra täckning samt placering av dessa. Målet är även att få fram en bra
översiktsbild över nätverkens täckning.

1.4 Målgrupp

De personer rapporten riktar sig till bör ha en grundläggande förståelse för teknik, samt goda
kunskaper vad gäller datorer och nätverk i allmänhet.

1.5 Avgränsning

Vårt arbete begränsas till en av teknikerna inom trådlös kommunikation, IEEE 802.11 och då speciellt
802.11b eftersom den är den mest förekommande. Arbetet är enbart i undersökande syfte och de
analyser vi gör samt de slutsatser vi drar gäller enbart vårt nätverk och kan ej ses som allmängiltiga.
Vi har inte för avsikt att förbättra redan existerande lösningar eller uppfinna nya metoder utan
tillgodoser oss med befintlig teknik.

1.6 Bakgrund

Trådlös kommunikation är en teknik som under senare år mer och mer blivit ett alternativ ute på
företag. Tekniken har även funnit sin plats på allmänna platser såsom järnvägsstationer, flygplatser,
caféer och hotell. Vi ansåg att då trådlöst verkligen ligger i tiden ville vi lära oss mera om det. Därför
valde vi att göra examensarbete inom trådlös kommunikation.
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1.7 Rapportens struktur

Rapporten är uppdelad i två avsnitt, en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen presenterar
vi grundläggande fakta om IEEE 802.11 och dess funktioner. En av tyngdpunkterna läggs på
säkerhetsproblem och dess olika lösningar. I den praktiska delen undersöker vi parametrar som
räckvidd och interferens.

2 Trådlös överföring

Det finns flera specifikationer och standarder för trådlös dataöverföring, exempelvis HiperLAN,
HomeRF, Bluetooth och IEEE 802.11.

HiperLAN finns i två versioner, HiperLAN/1 och HiperLAN/2. De använder sig båda av 5GHz-
bandet. HiperLAN/1 erbjuder en överföringshastighet på upp till 24Mbps och HiperLAN/2 på upp till
54Mbps.

HomeRF är ett frekvenshoppande system som använder 2,4GHz bandet. HomeRF 1.0 erbjuder
överföringshastighet på upp till 1,6Mbps och HomeRF 2.0 på 10Mbps. HomeRF riktar enbart in sig på
hemmamarknaden och inte alls på trådlöst nätverk inom företag, ej heller publika sådana.

Bluetooth är en teknik för överföring av data på korta avstånd, och fungerar optimalt inom 10 meter.
En ny version av Bluetooth är under utveckling, där räckvidden sträcker sig upp till 100 meter.
Bluetooth är ursprungligen utvecklad av Ericsson. Tekniken skapar Personal Area Networks (PANs)
som består av elektroniska enheter såsom telefoner, headsets, portföljdatorer, skrivare och digitala
kameror. Även Bluetooth använder sig av 2,4GHz bandet. Bluetooth erbjuder data och tal i realtid,
ungefär 0,5Mbps nedströms och 64kbps uppströms.

IEEE 802.11 är en standard för trådlös kommunikation med en överföringshastighet på upp till 2Mbps
i 2,4GHz-bandet. Vi har riktat in oss på denna standard och det är vad vi refererar till när vi skriver
Wireless Local Area Network (WLAN).

3 Vad är WLAN?

WLAN är ett flexibelt system för att skicka och ta emot data som kan användas både inomhus och
utomhus. Det fungerar i många avseenden på samma sätt som ett vanligt Local Area Network (LAN).
En skillnad är att istället för att använda kablar, kommunicerar basstationerna med varandra via radio.
Radiokommunikation innebär att signaler överförs genom etern med hjälp av elektromagnetiska vågor.
Ett trådlöst nätverk kan användas tillsammans med ett vanligt kabelburet nätverk eller ensamt bilda ett
eget nätverk.

Det finns flera tillägg till 802.11, bland annat 802.11a och 802.11b. 802.11b är bakåtkompatibel med
802.11 och erbjuder överföringshastigheter på 1, 2, 5,5 och 11Mbps. Det ska tilläggas att en del av
kapaciteten, ibland upp till 50%, går åt till administration av trafiken. Trots detta är
överföringshastigheten högre än både mobilnätets och det fasta telenätets hastigheter och är ofta
tillräcklig för överföring av stora dokument, ljud och rörliga bilder.

802.11b delar upp frekvensbandet, som är på cirka 84MHz runt 2,4GHz, i 14 överlappande kanaler för
direktsekvensspridning (kapitel 13.1.2). Det är dock enbart i Japan och några länder till som alla 14
kanaler tillåts, i USA är kanal 1 till 11 tillåten och i Sverige kanal 1 till 13. Basstationerna inom ett och
samma nätverk använder olika kanaler för att undvika interferens och störningar. Då varje kanal är
cirka 24MHz bred kan endast tre kanaler användas samtidigt utan att det blir någon överlappning.
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Dessa kanaler bör dessutom ligga minst fem steg ifrån varandra. De kanaler som rekommenderas är
1,7 och 13. Om användarna kan acceptera en överlappning på cirka 17 %, vilket innebär en minskning
i bandbredden, är fyra kanaler ett bra alternativ. Då rekommenderas kanalerna 1,5,9 och 13. Fyra
kanaler gentemot tre innebär fler användare på samma yta. Varje basstation klarar 15 till 16 användare.
Om fler användare än så ansluter sig till samma basstation kan det leda till lägre
överföringshastigheter på grund av att antalet kollisioner i trafiken ökar. Enligt specifikationen för
802.11b kan i Europa, utom Frankrike och Spanien, 7 kanaler användas samtidigt, 1, 3, 5, 7, 9, 11, och
13. Detta innebär dock stor överlappning såvida inte basstationerna är placerade på ett sådant sätt att
de inte utgör någon större interferens gentemot varandra.

Tabell 3.1: Frekvensuppdelning i 2,4GHz-bandet.

Kanal Mittfrekvens
(MHz)

1 2412
2 2417
3 2422
4 2427
5 2432
6 2437
7 2442
8 2447
9 2452

10 2457
11 2462
12 2467
13 2472

802.11a som sänder och tar emot på 5,2GHz har flera olika överföringshastigheter att erbjuda; 6, 9, 12,
18, 24, 36, 48 och 54Mbps. Den största skillnaden mellan 802.11a och 802.11b är hastighet, 802.11a
är upp till fem gånger snabbare än vad 802.11b är. Dessutom undviker 802.11a problemet med
interferens gentemot andra trådlösa system, då 5,2GHz bandet är licensbelagt i många länder.
Standarden 802.11a delar upp området på 200MHz mellan 5,15 och 5,35GHz i åtta kanaler. Den stora
anledningen till att 802.11b är den standard som idag är vanligast och inte 802.11a, är att
frekvensbandet för 802.11b är licensfritt.

3.1 Komponenter

Ett WLAN består av en eller flera basstationer, Access Points, samt trådlösa klienter, exempelvis
handdatorer, bärbara eller stationära datorer. I varje enhet installeras ett nätverkskort för att
kommunicera med basstationen. Kortet fungerar som en kombinerad sändare och mottagare.
Avståndet mellan olika basstationer anpassas så att en klient hela tiden har kontakt med sitt nätverk
var den än befinner sig inom nätverkets område.
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3.2 Användningsområden för 802.11b

WLAN har olika fördelar som gör det till ett alternativ eller komplement till LAN när ett nätverk ska
installeras. För det första är WLAN flexibelt och rörligt, de anställda kan få uppdaterad information
var som helst i byggnaden och kan därför byta rum och arbetsplats efter behov. Den egna bärbara
datorn kan exempelvis tas med in i ett sammanträdesrum, fikarum eller in till grannen utan att för den
skull förlora nätverksanslutningen.

För det andra tar det kortare tid och är lättare att installera än ett vanligt kabelburet nätverk, då kablar
inte behöver dras genom tak och väggar. Detta medför även att ett trådlöst nätverk kan konstrueras där
kablar inte kan dras. Om ett företag önskar upprätta en förbindelse mellan två byggnader behöver de
inte dra kablar mellan byggnaderna utan det räcker med att sätta upp en basstation på varje byggnad.
Den initiala kostnaden för WLAN är än så länge högre än för ett vanligt LAN men den totala
kostnaden är ofta mindre.

För det tredje är det ofta lättare att i efterhand konfigurera om ett WLAN till ett annat, större eller
mindre nätverk än vad ett LAN är. WLAN kan fungera i små sammanhang då det rör sig om två
datorer, men även i större samanhang då det handlar om tusentals användare som rör sig över stora
ytor.

Numera förekommer WLAN på de mest skiftande platser, inte bara inom företag eller hemma hos
dataintresserade. Företag såsom Telia har med deras tjänst Homerun börjat sitt arbete med att etablera
public access zones, eller hotspots, på välbesökta platser som caféer, restauranger, järnvägsstationer,
flygplatser och andra platser där människor kan tänkas vilja surfa trådlöst mot betalning. Användarna
kan med hjälp av sin handdator eller sin bärbara dator via det trådlösa nätverket koppla upp sig mot
Internet och läsa tidningen, leta information, ringa med IP-telefoni, titta på Internetteve, surfa planlöst
eller kanske skriva e-post. Upptagna affärsmän och affärskvinnor kan exempelvis på flygplatsen
förvandla improduktiv väntetid till effektiv arbetstid genom att ansluta sig till företagets intranät eller
till Internet för att bland annat hämta information och utbyta e-post.

WLAN lämpar sig även väl på mäss- och konferensanläggningar och hotell. De gäster som önskar
Internetuppkoppling slipper krångla med modemuppkoppling via hotellväxlar eller använda sig av
långsamma GSM-nät utan kan enkelt utnyttja anläggningens trådlösa nätverk. WLAN kan även
användas inom sjukvården. Om exempelvis en sjuksköterska har tillgång till patienternas journaler
genom en trådlös enhet kan det underlätta i dennes arbete och spara tid. Sjuksköterskan har då alltid
tillgång till rätt information om medicin, dosering med mera och är ständigt uppdaterad på nya
förändringar angående patienterna.

4 Historia

År 1971 sammanfördes nätverksteknologi med radiokommunikation för första gången. Detta skedde i
projektet ALOHANET vid universitet på Hawaii. ALOHANET-systemet gjorde det möjligt för
datorer på sju olika campus på fyra olika öar att kommunicera med varandra. All kommunikation gick
genom en centraldator vid Oahu då nätverket var uppbyggt i en stjärntopologi.

År 1985 bestämde Federal Communications Commission (FCC) att Industrial-Scientific-Medical
(ISM) banden skulle vara fria att använda. Det innebär att slutanvändaren inte behöver köpa en
särskild licens från FCC för att få utnyttja frekvenserna. ISM-banden innefattar tre frekvensband, 902-
928MHz, 2,4-2,4835GHz och 5,725-5,850GHz. Beslutet att ISM-banden skulle bli fria gjorde att
utvecklingen av komponenter till trådlösa nätverk tog fart. Nackdelen med detta är den minskade
kontrollen och den ökade risken för störningar. I slutet av 80-talet påbörjade IEEE 802.11 Working
Group arbetet med att utveckla standarder för WLAN.
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Det är de två understa lagren i OSI modellen som skiljer WLAN från LAN, och till dessa utvecklades
nya specifikationer. I juni 1997 godkändes standarden och IEEE publicerade den i november samma
år. Under nästkommande år började försäljningen av tillbehör såsom basstationer komma igång. I
december 1999 publicerades de två tilläggen till standaren IEEE 802.11, 802.11a och 802.11b.

Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) är en organisation skapad att arbeta för en större
marknad för 802.11, grundad av bland annat 3Com, Cisco, Lucent och Nokia. De försöker påverka
olika leverantörer att samsas om vissa specifikationer för att få deras produkter kompatibla med
varandra och med standarden. WECA använder en certifiering för detta, Wireless Fidelity (WiFi).

5 OSI-modellen

För att två datorer ska kunna kommunicera med varandra krävs det att de olika delarna förstår
varandra. Därför skapade International Organization for Standardization (ISO) en övergripande
standard för att möjliggöra flexibla och stabila nätverk även om de olika nätverkskomponenterna är
från olika leverantörer. Standarden heter Open System Interconnection (OSI). ISO är en multinationell
organisation som sedan år 1947 ägnat sig åt att etablera avtal om standarder.

OSI-modellen består av sju olika lager, som alla har en speciell uppgift. Varje lager består av flera
olika protokoll som teoretiskt sett kan sättas ihop på valfritt sätt. Det är dock endast ett fåtal
kombinationer som har blivit standarder.

7 Applikationslagret
6 Presentationslagret
5 Sessionslagret
4 Transportlagret
3 Nätverkslagret
2 Länklagret
1 Fysiska lagret

Figur 5.1: OSI-modellen

De sju lagren kan delas in i tre olika grupper. Fysiska, länk- och nätverkslagret bildar en grupp som
har hand om den fysiska aspekten av att transportera data från nod till nod. Transportlagret förstärker
och säkerställer dataöverföringen genom att erbjuda ”end-to-end”-transport. Sessions-, presentations-
och applikationslagret är ansvariga för att de olika mjukvarorna ska samarbeta och att systemet ska
vara användarvänligt. När två olika system ska kommunicera med varandra pratar varje lager med
motsvarande lager på det andra systemet samt de närliggande lagren på det egna systemet.

Ett paket som ska skickas börjar sin resa i applikationslagret och fortsätter sedan neråt mot det fysiska
lagret. Lager 6, 5, 4, 3 och 2 lägger till kontrollinformation i form av ett pakethuvud till
originalinformationen och lager 2 även en trailer. När informationen kommer ner till det fysiska lagret
omvandlades den till elektromagnetiska signaler som skickas via ett medium till andra system. Där tas
informationen emot av det fysiska lagret och omvandlas tillbaka till bitar, varefter paketet påbörjar sin
resa upp genom de olika lagren. Varje lager plockar bort den kontrollinformation som är avsedd för
dem och skickar sedan vidare paketet till nästa lager.
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Till slut når paketet rätt applikation i applikationslagret och användaren kan ta del av informationen.
Oftast passerar ett paket som ska från det ena systemet till det andra flera olika system på vägen. Paket
går inte ända upp till applikationslagret i dessa mellansystem utan endast upp till nätverkslagret och
tillbaka för att sedan fortsätta via mediet till nästa.

6 TCP/IP

TCP/IP är en samling protokoll som fastställer hur all överföring av data över internet fungerar. Det
används av olika sorters nätverk, bland annat LAN och WLAN. Namnet kommer av de två största
protokollen, Transmission Control Protocol (TCP) och Internet Protocol (IP). TCP/IP består av fem
lager, fysiska lagret, datalänklagret, nätverkslagret, transportlagret och applikationslagret.
Applikationslagret i TCP/IP är jämförbart med sessions-, presentations- och applikationslagret i OSI-
modellen. Vartefter data flyttar sig neråt i TCP/IP blir det mer och mer inkapslat. Den dataenhet som
skapas i applikationslagret kallas för meddelande, i transportlagret läggs ett huvud till informationen
och ett segment är skapat. I nätverkslagret lägger IP till sin information och enheten byter namn till
datagram. För att transportera informationen från det ena nätverket till det andra blir den sedan
ytterligare inkapslad till en frame i datalänklagret och slutligen transporterad som signaler över ett
medium.

IP stödjer dataöverföringen i nätverkslagret som i sin tur stöds av protokollen IGMP, ICMP, ARP och
RARP. IP adresserar både mottagare och avsändare på varje datagram och bestämmer formatet på
datagram som ska skickas. Varje enhet i nätverket har ett unikt IP-nummer. IP behandlar varje
datagram som en separat enhet även om den är en del av ett paket, och håller därför inte ordning på om
bara en del av informationen kommer fram till rätt system. Det händer att de olika datagramen tar
olika vägar till slutdestinationen, vilket resulterar i att de kommer fram i felaktig ordning eller i
dubbletter. Då IP är ett protokoll utan någon felkontroll, det vill säga att den gör sitt bästa men
kontrollerar inte om den har lyckas, gör den inget åt problemet. Det kan anses som positivt då IP
erbjuder en standardlösning för överföring av data och om det önskas speciella funktioner i nätverket,
såsom felkontroll, kan nätverket kompletteras med de protokollen. Detta leder till maximal
effektivitet. De flesta nätverk, exempelvis Internet, kombinerar IP med TCP. Den version av IP som
används just nu är Ipv4, nästa version som fortfarande är under utveckling heter Ipv6.

Transportlagret definieras av två olika protokoll i TCP/IP, TCP och User Datagram Protocol (UDP).
UDP är den enklare av de två, medan TCP är den som används mest. UDP prioriterar snabbhet över
pålitlighet och säkerhet medan TCP:s högsta prioritet är att leverera informationen intakt till rätt
mottagare. TCP etablerar en kontakt mellan avsändare och mottagare så att hela paketet når fram till
rätt port på systemet. TCP erbjuder felkontrollering och återsändning av skadade frames.

7 LAN

I ett LAN är klienter sammankopplade så att de kan kommunicera med varandra, och dela på
Internetförbindelse, skrivare och data. Användarna kan kommunicera med varandra genom att
exempelvis skicka internpost eller att chatta. LAN är begränsat i antalet användare och hur långt det
får vara mellan varje arbetsstation. Därför används denna typ av nätverk ofta inom exempelvis kontor,
byggnader eller campus. De mest förekommande topologierna i LAN är buss-, stjärn-, och
ringtopologi. I en buss är alla datorer uppradade efter varandra, i en ring är alla sammankopplade i en
ring och i en stjärna finns det en nod i mitten som har andra datorer kopplade till sig som i sin tur kan
ha andra kopplade till sig. I dag är det vanligast med stjärntopologi. Ethernet är den vanligaste
arkitekturen men även Token Bus, Token Ring och Fiber Distributed Data Interface (FDDI) används.
Ethernet, Token Bus och Token Ring är IEEE-standarder och ingår i Project 802.
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Ett LAN kan även vara sammankopplat med andra LAN och bildar då ett Metropolitan Area Network
(MAN) eller Wide Area Network (WAN). Det största WAN som för närvarande finns är Internet.

8 IEEE 802

1985 startade Computer Society of the IEEE ett projekt kallat Project 802. Det projektet gick ut på att
få fram en standard för att få produkter från olika tillverkare kompatibla med varandra. OSI-modellen
har inte ändrats, men de två understa lagren, datalänklagret och det fysiska lagret har en annan
utformning. IEEE 802 innehåller flera olika standarder som alla ska vara kompatibla med varandra.
Dessa standarder är bland annat:

• IEEE 802.1: Allmän standard för nätverksdrift.
• IEEE 802.2: Allmän standard för datalänklagret.
• IEEE 802.3: Definierar MAC-lagret för bussnätverk som använder CSMA/CD.
• IEEE 802.4: Definierar MAC-lagret för bussnätverk med token-passing.
• IEEE 802.5: Definierar MAC-lagret för nätverk med token-ring.
• IEEE 802.6:  Standard för MAN.
• IEEE 802.10: Definierar standarder för säkerhet i nätverk.
• IEEE 802.11: Standarder för trådlösa nätverk.

8.1 IEEE 802.11

Precis som övriga standarder i IEEE 802 täcker 802.11 bara in datalänklagret och fysiska lagret. Det
fysiska lagret förekommer i tre olika varianter, se figur 8.1.1. Datalänklagret är uppdelat i två
underlager, medium access control (MAC) och Logical Link Control (LLC). LLC tillhör standarden
802.2 men används i 802.11. 802.2 är en allmän standard och är densamma för alla inom IEEE 802.
LLC är till för att etablera och upprätthålla länken mellan kommunicerande enheter. MAC-lagret
tillhandahåller de tekniker som hanterar sändningskollisioner och dirigering av datatrafiken.

LLC

MAC

Frekvens-
hoppning

Direktsekvens-
spridning

Infrarött
ljus

Figur 8.1.1: 802.11b arkitektur
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8.1.1 MAC-lagret

MAC-lagret är till skillnad från LLC specificerat för olika standarder inom IEEE 802. Det stödjer
också de tre olika fysiska lager som finns definierade för 802.11. Lagret erbjuder flera funktioner, och
de är huvudsakligen följande:

• Kontrollera accessen till mediet.
• Hålla en god säkerhetsnivå.
• Upprätthålla kontakten med nätverket.

MAC-lagret tillhandahåller ett protokoll som kallas för handskakningsprotokoll (Distributed
Foundation Wireless MAC). Det används för att undvika kollisioner orsakade av dolda stationer, se
figur 8.1.1.1.

                                                             Figur 8.1.1.1: Dolda stationer.

Som figuren visar kan A kommunicera med B, och B kan kommunicera med C. A kan däremot inte
kommunicera med C, vilket gör att A tror att det är fritt att sända till B, när det i själva verket kan vara
så att C håller på att sända till B. Vad detta handskakningsprotokoll gör då är att det talar om för A att
B är upptaget och måste vänta med att sända.

När en station vill kommunicera med en annan station skickar den först ett Request To Send-
meddelande (RTS). För att få sända detta meddelande används accessmetoden CSMA/CA. RTS
innehåller information om längden på paketet som ska skickas, samt MAC-adresserna för både
sändare och mottagare. Mottagaren svarar med att skicka ett Clear To Send-meddelande (CTS) om
överföring mellan stationerna tillåts. I CTS-meddelandet byter MAC-adresserna plats med varandra,
sändaradressen blir mottagaradress, och vice versa. Om överföringen av datat som ska skickas går
felfritt skickas ett acknowledgement (ACK), respektive Negative Anknowledgement (NAK) om
överföringen inte lyckades. Vid NAK görs nya försök med överföring ett visst antal gånger. Om ingen
överföring kan ske just då skickas ett Receiver Busy (RxBUSY) istället för ett CTS.

De accessmetoder MAC-lagret använder är Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection
(CSMA/CD) och Collision Avoidance (CSMA/CA).

8.1.1.1 CSMA/CD

CSMA/CD är den accessmetod Ethernet använder. Denna metod används för att låta datorer på
nätverket turas om att skicka information över kabel eller i luften utan att det blir kollisioner.

Carrier Sense betyder att den dator som vill sända ett paket över mediet först lyssnar efter annan trafik.
Om inte datorn känner av någon aktivitet på nätverket sänder den iväg sitt paket. Med Collision
Detection menas att datorn efter att ha sänt iväg ett paket lyssnar efter kollision på nätverket.

BA C
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Känner datorn av en kollision avbryts sändningen och den dröjer sedan en slumpmässigt vald tid innan
paketet sänds igen. Om samma paket råkar ut för kollisioner flera gånger, ökas tiden till nästa
omsändning. Denna omsändning kan upprepas 16 gånger innan paketet slängs och ett felmeddelande
skickas.

8.1.1.2 CSMA/CA

CSMA/CA är den accessmetod 802.11 använder. Collision Detection går inte att använda på grund av
att en radiosändare inte kan sända och lyssna samtidigt. I denna accessmetod krävs det att mottagaren
kvitterar alla datapaket och om en kvittens skulle utebli antar sändaren att det har inträffat en kollision
och paketet sänds om.

CSMA/CA undviker kollision med andra stationer som använder samma medium genom att använda
en slumpmässig backoff-tid, ifall mediet är upptaget. Detta gör att sannolikheten att stationer ska börja
sända samtidigt så fort mediet är ledigt minskar, och därmed blir det färre kollisioner.

8.1.2 Fysiska lagret

Det finns tre olika fysiska lager i standarden 802.11. Dessa är Frequency Hopping Spread Spectrum
(FHSS), Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) och infrarött fysiskt lager. Var och en av dessa
består av tre komponenter:

• Physical Layer management: Samarbetar med motsvarande del i MAC-lagret för att upprätthålla
kommunikationen mellan de två lagren.

• Physical Layer Convergense Procedure (PLCP): Färdigställer MAC protocol data units (MPDUs)
som ska överföras på order av MAC-lagret. En annan uppgift är att leverera inkommande frames
från det trådlösa mediet upp till MAC-lagret. PLCP adderar fält till MPDU som innehåller
information som behövs för att det fysiska lagret ska kunna sända och ta emot.

• Physical Medium Dependent (PMD): Utför på order av PLCP sändning och mottagning av
information mellan två stationers fysiska lager över det trådlösa mediet. PMD tillhandahåller även
modulering och demodulering för sändning av paket. Kommunikationen med PLCP sker med
tjänsteprimitiver.

8.1.2.1 Tjänsteprimitiver

Alla lager i OSI-modellen använder tjänsteprimitiver för att kommunicera med varandra. Dessa
primitiver innehåller varje lagers tjänster, tjänstedefinitioner, och de beskriver de händelser som sker
vid den punkt som förbinder två lager med varandra, Service Access Point (SAP). Exempelvis
används primitiven request för att begära eller aktivera en tjänst i det underliggande lagret. Indication
är en annan primitiv som används av ett undre lager för att tala om för det övre lagret att en händelse
har inträffat vid en SAP.
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8.1.2.2 Att sända och ta emot

Det fysiska lagret använder Carrier Sense-metoden genom att låta PMD kontrollera om mediet är
upptaget eller om det är fritt att sända. PLCP känner också av statusen på mediet och informerar
MAC-lagret genom primitiver som säger om mediet är upptaget eller inte. MAC-lagret kan sedan
utifrån informationen i dessa primitiver avgöra om ett paket ska sändas eller inte.

Om MAC-lagret vill sända skickas en begäran till PLCP som i sin tur försätter PMD i sändningsläge. I
denna begäran skickas även information om paketets längd och vilken hastighet datat ska skickas med.
Därefter sänds preamble och pakethuvud med 1Mbps för att få mottagaren att lyssna och sedan sänds
resten av datat iväg med den hastighet som MAC-lagret angivit.

Om PLCP upptäcker att mediet är upptaget förbereds systemet för mottagning av data. Den
inkommande headern kontrolleras av PLCP och om det inte innehåller några fel skickas ett
medellande till MAC-lagret om inkommande data.

9 Topologi

IEEE 802.11 stöder två topologier, Independent Basic Service Set (IBSS) och Extended Service Set
(ESS). Båda dessa topologier använder vad som kan liknas vid en byggsten, Basic Service Set (BSS).
Ett BSS sörjer för att stationer inom ett visst geografiskt område är anslutna till varandra. Båda
topologier stöds av alla tre fysiska lagren.

9.1 IBSS

IBSS är den enklaste topologin för WLAN. Den har varken backbone eller basstationer utan består
enbart av trådlösa stationer. Dessa stationer kan kommunicera med varandra utan att någon av dem
behöver agera som server (peer-to-peer nätverk). Denna typ av nätverk kallas också för ad hoc eller
oberoende WLAN, och passar bra in på en mindre yta, exempelvis ett vanligt rum eller en mindre
säljavdelning, eller för ett tillfälligt nätverk av mindre storlek.

Figur 9.1.1: IBSS

9.2 ESS

Behövs ett nätverk som sträcker sig över ett större område är ESS ett bra alternativ. Ett ESS består av
flera olika celler som är sammansatta av basstationer och ett distributionssystem, exempelvis Ethernet.
ESS kan inte användas samtidigt som IBSS, men med de flesta klientprogramvaror är det inga
problem att växla mellan dem.
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Figur 9.2.1: ESS

802.11 gör det möjligt för trådlösa stationer att röra sig inom ett nätverk på olika sätt:

• Ingen förflyttning: Om trådlösa stationer rör sig inom ett BSS, eller inte alls.
• Förflyttning mellan BSS:er: Om trådlösa stationer rör sig mellan olika BSS:er inom samma ESS.
• Förflyttning mellan ESS:er: Om trådlösa stationer rör sig från ett BSS i ett ESS till ett BSS i ett

annat ESS.

802.11 stödjer de första två alternativen, men däremot finns det risk för att förbindelsen bryts när man
gör en förflyttning mellan olika ESS:er.

10 Roaming

Det område en basstation täcker geografiskt kallas för en cell. Hur stor den kan vara beror på styrkan
hos signalen och hur omgivningen kring basstationen ser ut. Ju större geografisk yta som ska täckas, ju
fler basstationer måsta användas. I ett WLAN med flera celler (ESS) användes en metod som kallas
roaming. Den gör att trådlösa klienter kan röra sig obemärkt från cell till cell, ungefär som när en
GSM-telefon byter basstation under pågående samtal. 802.11 definierar ingen specifikation för
roaming, det är istället upp till leverantörerna att själva definiera dessa protokoll.

För att se till att nätverket hela tiden har täckning placeras basstationer så att deras celler överlappar
varandra. De olika basstationerna stör inte varandra eftersom de är anslutna på olika kanaler. När en
klient sedan rör sig mellan de olika cellerna övervakas hela tiden signalstyrkan och kvaliteten för
överföring, och den basstation som har bäst överföringskvalitet väljs.

Företaget Lucent har definierat ett protokoll för roaming som heter WaveAROUND, som ingår i deras
trådlösa nätverk, WaveLAN. Alla celler i ett WaveLAN är sammanlänkade i en grupp, domän. Inom
en domän växlar en trådlös klient automatiskt mellan olika celler för att upprätthålla bra kvalitet på
signalstyrka och överföring. Klienten övervakar hela tiden kvaliteten på kommunikationen i den cell
som den befinner sig i för närvarande. Blir kvaliteten för dålig letar den trådlösa klienten upp en annan
cell. Hittas en ny, upptas den nya cellens nätverks-ID för att upprätthålla förbindelsen med nätverket.
Denna förflyttning mellan olika celler kallas för Handoff.

10.1 WaveLAN Handoff

För att ett WaveLAN hela tiden ska kunna stödja roaming inom nätverket sänder basstationerna med
jämna mellanrum ut beaconmeddelanden med hjälp av broadcast. De innehåller ID för domänen, ID
för det WaveLAN basstationen tillhör, information om kvaliteten på kommunikationen samt värden
för sökning av celler.
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Domän-ID definierar de basstationer och trådlösa stationer som hör till samma WaveLAN.
WaveLAN-ID definierar en viss cell inom nätverket som hör till en speciell basstation. Den
basstationen talar om för den trådlösa stationen vilket WaveLAN-ID den ska använda för att
kommunicera med nätverket i det området.

11 Mobilt IP

Mobilt IP är en förbättring av det standardiserade IP-protokollet, och målet är att trådlösa stationer ska
kunna röra sig obemärkt över nätverk och automatiskt behålla sina ursprungliga IP-nummer.

11.1 Varför mobilt IP?

Ett IP-nummer består av två delar, ett nätverks-id och ett host-id. Host-id är unikt för alla klienter,
medan ett nätverks-id är detsamma för alla på samma nätverk. Skulle en klient förflytta sig till ett
annat nätverk och behålla samma IP-nummer skulle alla paket till och från klienten försvinna. Detta på
grund av att nätverkets routrar fortfarande tror att klienten är kvar på sitt ursprungliga nätverk.

Detta går att lösa utan mobilt IP genom att klienten byter IP-nummer varje gång den besöker ett nytt
nätverk. Problemet med detta är dock att kontakten bryts varje gång klienten byter nät. Behovet av
mobilt IP uppstår oftast i trådlösa WAN, där en klient behöver kunna röra sig inom nätverk med helt
andra adresser än sitt eget nätverk. Detta problem finns också inom WLAN och LAN då användare rör
sig över olika subnätverk.

11.2 Hur fungerar mobilt IP?

Mobilt IP använder en mekanism som vidarebefordrar adresser för att kunna upprätthålla leverans av
paket till trådlösa stationer som rör sig över olika nätverk. Det kan jämföras med eftersändning av
post. Antag en flytt från en stad till en annan. I den nya staden fås en ny adress som anmäls på posten,
och de ser till att posten eftersänds från den ena adressen till den andra. Mobilt IP fungerar i stort sett
på samma vis.

Mobilt IP använder fyra olika enheter samt olika funktioner för att förmedla IP-paket:

• Mobile Node (MN): En trådlös enhet, exempelvis en bärbar dator, som kan röra sig mellan olika
nätverk.

• Correspondent Node (CN): En enhet som sänder och tar emot paket från MN.
• Home Agent (HA): En enhet som ser till att MN alltid kan nås via sin hemadress.
• Foreign Agent (FA): En enhet på främmande nätverk som sköter kommunikationen mellan MN

och HA.

11.2.1 Upptäcka agenter

Denna process är nödvändig för att kunna binda en station antingen till en HA eller FA. Dessa enheter
sänder med jämna mellanrum ut broadcastmeddelanden för att tala om för MN att de är tillgängliga.
Likaså kan MN skicka ut meddelanden för att tala om att de finns och på så sätt upptäcka om någon
HA eller FA finns tillgänglig. När de får kommunikation med varandra kan den trådlösa enheten
avgöra om den är på sitt eget eller ett främmande nätverk. Är den på ett främmande blir den tilldelad
en care-of adress, det vill säga en tillfällig adress.
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11.2.2 Tilldelning av care-of adress

En care-of adress kan tilldelas på flera sätt. Antingen tillhandahåller en FA en enda adress för alla MN
inom dess domän. Fördelen med detta är att det inte går åt så många adresser. När en FA skickar sitt
broadcastmeddelande innehåller den care-of adressen. En MN kan också få sitt IP-nummer genom
DHCP. Fördelen med detta är att MN inte behöver någon FA, men däremot behövs det en mängd olika
adresser för dessa enheter.

11.2.3 Registrering

När en MN blivit tilldelad en care-of adress registreras den hos HA. Det skapas då en länk mellan det
ursprungliga och det främmande nätverket. Meddelanden som sänds över länken mellan MN och HA
krypteras.

11.2.4 Tunnling och inkapsling

Mobilt IP skickar paket mellan nätverk genom de tunnlar som skapas vid registrering. Denna tunnel
har två ändpunkter; en vid HA och en vid care-of adressen. HA fångar upp de paket som ska till MN,
kapslar in dem och skickar dem till care-of adressen. När paketen når det främmande nätverket skickar
FA dem vidare till MN.

12 Räckvidd

Den räckvidd som signaler har beror delvis på val av antenn och hur den placeras i byggnaden.
Placeras antennen högt upp störs inte signalen lika mycket av hinder såsom bord, väggar och diverse
apparater. Olika material i inredningen har olika stor betydelse på radiosignalens utbredning,
exempelvis dämpas högfrekventa radiosignaler av byggnadsmaterial som betong och stål. Det är
viktigt att förhindra att nätverket har täckning utanför byggnaden. Ett tips är att placera basstationerna
mitt i byggnaden och använda en riktad eller svag sändare. Om syftet däremot är att täcka in området
runt byggnaden bör antennen placeras högt uppe på ett tak för att undvika radioskugga. Det är lämpligt
att följa upp detta genom att regelbundet göra säkerhetstester för att kartlägga nätverkets räckvidd
utanför kontoret eller byggnaden.

Inomhus erhålles oftast 11Mbps upp till 25 meter från basstationen. Gränsen för täckning brukar vara
cirka 50 meter. Utomhus kan en överföringshastighet på 11Mbps uppnås ända upp till 150 meter från
närmaste basstation om det är fri sikt till antennen. Längre avstånd än så resulterar i sänkt
överföringshastighet, och cirka 500 meter brukar vara gränsen för räckvidd. Överföringshastigheten är
då nere i 1Mbps. Användes externa specialantenner erhålls betydligt bättre prestanda.

Även antennens sändareffekt påverkar räckvidden. I Europa får sändareffekten enligt bestämmelser
inte överskrida 100 mW, medan det i USA tillåts en avsevärt högre siffra, 1W. I Europa har vi därför
mycket sämre räckvidd än i USA. Hos oss ligger räckvidden inomhus i normala fall på mellan 20 och
50 meter, medan motsvarande siffra i USA är 75-200 meter. Utomhus kan vi i Europa få en räckvidd
på några hundra meter. I USA blir räckvidden 300 meter-1 kilometer.
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13 Överföringstekniker

Det finns olika typer av tekniker för att transportera trafiken i WLAN, bland annat infrarött ljus och
spread spectrum, som i sin tur erbjuder två typer av överföringstekniker. Var och en av dessa är
definierade i var sitt fysiskt lager.

13.1 Spread Spectrum

IEEE 802.11 använder Spread Spectrum som utvecklades av militären på 40-talet för att få en teknik
för säker kommunikation. Det finns två olika typer, direktsekvensspridning (DSSS) och
frekvenshoppning (FHSS). Dessa tekniker fungerar i allmänhet så att informationen som ska överföras
sprids över ett stort frekvensområde, mycket större än vad som egentligen krävs för signalen. Fördelen
med detta är exempelvis att sannolikheten för att signalen når mottagaren utan fel ökar. Det är också
ett säkert sätt att överföra information på då det är nästan helt omöjligt med avlyssning om man inte
har den rätta koden som används till signalerna. Utan kod upplevs en signal som enbart brus. Denna
teknik gör att signaler är förhållandevis svåra att störa ut.

13.1.1 Frekvenshoppning

I frekvenshoppning delas ett relativt smalt bredband upp i ett antal lika breda kanaler. Uppdelningen
varierar beroende på överföringshastighet och modulationsmetod. För 802.11b finns det 22 stycken
olika hoppsekvenser för 2,4GHz-bandet. Frekvensbandet måste innehålla 79 separata frekvenskanaler
på 1MHz. Varje kanal används av sändaren respektive mottagaren i intervaller av 0,4 sekunder
varefter den hoppar vidare till en annan kanal. Ett hopp mellan frekvenser har ett minimum på 6MHz.

För varje överföring används en ny hoppsekvens för att minimera risken att två sändare använder
samma frekvens samtidigt. Dessa hoppsekvenser följer inget förutbestämt mönster utan är
slumpmässigt utvalda och måste vara kända av både sändare och mottagare. Längden på
tidsintervallen måste också vara kända av dem båda.

Det finns två typer av FHSS, Slow FHSS (SFH) och Fast FHSS (FFH). Dessa skiljer sig från varandra
när det gäller förhållandet mellan hopphastigheten och den ursprungliga datahastigheten. I SFH
överförs en eller flera databitar inom samma hopp, vilket gör att hopphastigheten är långsammare än
den ursprungliga överföringshastigheten. Nackdelen med denna teknik är att om en av kanalerna som
ingår i frekvenshoppningen blir störd av en sändare eller liknande kan många bitar data gå förlorade,
och därför behövs felkorrigering. I FFH är en databit delad över flera frekvenshopp, vilket medför att
hopphastigheten är högre än överföringshastigheten. Med frekvenshoppning blir hastigheten inte
högre än 2Mbps, men den är dock den mest kostnadseffektiva då den utnyttjar mindre bandbredd än
vad direktsekvensspridning gör.

13.1.2 Direktsekvensspridning

802.11b använder denna teknik för att erhålla hastigheter på 11Mbps. Information sprids med en
spridningskod, PN-kod, som består av en sekvens av bitar, chip. Metoden brukar kallas för chipping
och består av en XOR-operation mellan information och spridningskod. Varje databit av information
som representerar en binär nolla blir konverterad till en chipsekvens som representerar noll, likaså blir
varje binär etta konverterad till en chipsekvens som representerar ett.
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Om antalet chip i spridningskoden är tio för varje nolla eller etta den representerar kommer den
ordinarie signalen att innehålla tio gånger fler bitar och datamängden blir då tio gånger större än den
ursprungliga signalen. Bandbredden brukar ligga på cirka 30MHz med en marginal på 5MHz på båda
sidor om frekvensområdet om en överföringshastighet på 11Mbps används. 2,4GHz-bandet är
83,5MHz brett, vilket gör att tre olika kanaler inom samma täckningsområde kan användas utan
överlappning.

Fördelen med DSSS är att signalen innehåller många redundanta bitar, vilket gör att även om en eller
flera bitar i ett chip skulle förstöras under överföringen, kan signalen korrigeras och behöver ej sändas
om. En annan fördel med DSSS är att det är mindre känsligt för brus och dålig mottagning än vad
FHSS är. Nackdelen är dock att DSSS använder ett smalare frekvensområde än vad FHSS gör, vilket
medför att de störningar som dock uppkommer kan bli kraftigare. Dessa störningar har FHSS
möjlighet att filtrera bort.

13.2 Infraröd teknologi

En tredje teknologi som inte används så ofta i kommersiella WLAN är infraröd (IR) teknologi. IR
använder höga frekvenser för att skicka och ta emot data. Frekvenserna ligger precis under synligt ljus
och i likhet med synligt ljus kan inte IR ta sig igenom väggar utan använder sig av ”line-of-sight” eller
diffus teknologi. PAN:s använder ofta billigare direkta IR-system, där det inte har någon betydelse att
räckvidden är kort. Det händer dock att infraröd teknologi används i specifika WLAN-applikationer.
Fördelen med IR är att man kan uppnå lika bra prestanda som hos ett vanligt LAN.

14 Säkerhet

Trådlösa nätverk bygger på att information överförs genom luften istället för kablar, och det skapar
problem ur säkerhetssynpunkt. Ett trådbundet nätverk skyddas av det medium det använder,
exempelvis koppar eller fiberoptiska kablar. I ett trådlöst nätverk däremot blir trafiken mer
lättåtkomlig för avlyssning då det är svårt att ha kontroll över vart radiovågorna tar vägen och vem
som lyckas snappa upp dem. Det är därför viktigt att skydda datat på olika sätt genom någon form av
kryptering samt att försvåra för inkräktare att ansluta sig till nätverkets basstationer. Vilka
säkerhetslösningar som ska användas till vilket WLAN beror mycket på hur nätverket används och i
vilken miljö. Ofta krävs inte lika hög säkerhet på ett WLAN i hemmamiljö som ett i företagsmiljö. Det
finns flera olika sätt att höja säkerheten och det kan göras med hjälp av bland annat Basic Service Set
Identification (SSID), Access Control List (ACL), Wired Equvivalent Privacy (WEP), Kerberos,
Remote Authentication Dial-up Services (RADIUS) och brandväggar.

14.1 SSID

SSID eller Extended Service Set ID (ESSID) är ett nätverks-ID som används för att hjälpa till att
kontrollera vilka enheter som har tillgång till ett nätverk inom ett BSS. Alla kort och basstationer inom
samma trådlösa nätverk blir tilldelade samma SSID av administratören till nätverket. SSID är ett
kodord på sex bytes. För att en enhet ska kunna upprätta en förbindelse med en annan enhet och sända
data måste de ha samma SSID. Det skickas med i alla paket som sänds över nätverket. Tack vare SSID
vet klienter vilket nät det tillhör även om finns flera nätverk på samma geografiska område.

Varje basstation kan med jämna mellanrum skicka ut ett broadcast innehållande SSID så att de klienter
som letar efter en basstation att ansluta sig till ska veta vilket nätverk basstationen tillhör. SSID
fungerar då endast som hjälp till klienter för att ansluta sig till rätt nätverk och inte till ett närliggande.
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Om administratören inte använder sig av broadcasting utan istället konfigurerar varje nätverkskort för
sig, ger det en större säkerhet. Hur det än görs är det viktigt att ett förinställt SSID ändras till ett
anonymt värde och att inte något enkelt värde som kan knytas till företaget används.

14.2 ACL

För att hindra inkräktare från att ta sig in i ett nätverk kan en administratör skapa åtkomstlistor i
basstationerna. Åtkomstlistor är listor på vilka MAC-adresser som har tillgång till nätverket, alla andra
nekas tillträde. Denna funktion kallas ACL. MAC-adressen är en unik adress på 48-bitar som ställs in
av respektive tillverkare för alla enheter med nätverksanslutning. ACL är ett svagt skydd men
tillsammans med andra säkerhetsfunktioner ökas sannolikheten för att hålla inkräktare borta. Det är
viktigt att hålla ACL listorna uppdaterade och att administratören vet vilka som besitter de
auktoriserade nätverkskorten.

14.3 WEP

WEP är en säkerhetsfunktion som har som mål att göra ett trådlöst nät i stort sett lika säkert som ett
trådbundet. WEP ska i första hand hindra obehöriga med vanlig standardutrustning, som en bärbar PC
och ett trådlöst nätverkskort, från att lyssna av trafiken i nätverket. Två andra mål är att stoppa
oönskad access till nätverket samt att förhindra manipulering av data. Denna säkerhetsfunktion är inte
heltäckande, utan bör kompletteras med ytterligare funktioner.

WEP kan implementeras på olika sätt. Nycklarna som används i WEP är statiska och kan skrivas in
alfanumeriskt, hexadecimalt eller genom att låta ett lösenord generera nycklarna. Vid denna
generering har den andra sidan samma lösenord och algoritm för att generera sina nycklar.

14.3.1 Kryptering

WEP använder en krypteringsalgoritm som kallas RC4. Den delas mellan klienter och basstationer på
ett nätverk. Innan data sänds iväg genereras ett Integrity Check Value (ICV) som läggs till datat. Detta
ICV består av en 32-bitars Circuit Redundancy Check (CRC-32) och med hjälp av den kan mottagaren
kontrollera om datat har blivit manipulerat under sändningen. Därefter användes RC4-nyckeln
tillsammans med en slumpmässigt genererad 24-bitars initieringsvektor (IV) för kryptering. Datat
skickas sedan iväg tillsammans med den IV som användes vid krypteringen.

Mottagaren använder en med sändaren identisk krypteringsalgoritm, för att dekryptera datat,
tillsammans med den medskickade IV. Datat kontrolleras sedan genom att beräkna CRC-32, och
stämmer den överens med den medskickade ICV är datat korrekt.

14.3.2 Autentisering

IEEE 802.11 definierar två olika metoder för autentisering. Den ena metoden heter Open System
Authentication, och fungerar på så sätt att den accepterar alla enheter till ett nätverk. Den andra
metoden heter Shared Key Authentication och fungerar på följande sätt: Basstationen autentiserar
klienter genom att använda samma krypteringsalgoritm som de övriga stationerna på nätverket gör. En
slumpmässig sträng genereras av basstationen som sänds helt okrypterad till den klient som vill bli
anknuten till nätverket. Klienten krypterar strängen och skickar tillbaka den till basstationen.
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Basstationen dekrypterar i sin tur strängen med sin nyckel och om den dekrypterade strängen stämmer
överens med den som sändes över till klienten bevisar det att klienten är behörig till systemet eftersom
krypteringsnyckeln var känd av denne.

De flesta basstationer på marknaden har som default att vid installation använda Open System
Authentication. Det ändras i många fall inte av administratören, vilket medför att nätverket blir helt
öppet trots att det inte är meningen.

14.3.3 Brister i WEP

Det finns brister i WEP-tekniken, som gör säkerheten mindre pålitlig, exempelvis är inte
krypteringsalgoritmen omöjlig att knäcka. WEP ger inte punkt-till-punkt-säkerhet, utan krypteringen
gäller endast från station-till-station, vilket gör att ett meddelande kan avlyssnas vid varje station.

Det finns olika storlekar på RC4, 40/64-bitars och 104/128-bitars. Den lägre siffran står för det antal
bitar som användaren själv sätter, medan de resterande 24 skickas som inledning och genereras
automatiskt. 40/64-bitarsnyckeln är inte helt säker, utan den går att knäcka med direktattacker där
lösenord slumpas. Används istället den andra nyckeln krävs det mer avancerade attacker, men denna
nyckel är heller inte omöjlig att knäcka.

Eftersom nycklarna är statiska och gemensamma för alla användare på ett nätverk kan de knäckas
genom att stora mängder data samlas in och analyseras. En lösning på detta problem är under
utveckling och det bygger på en teknik som kallas fast-packet keying. Det innebär att unika nycklar
skapas för varje paket som ska skickas över nätverket, istället för att samma nyckel användas hela
tiden. Detta gör det svårare att knäcka nycklarna. Flera olika säkerhetslösningar har tagits fram som
använder sådana sessionsunika nycklar, de har även lagt till ytterligare metoder för autentisering
jämfört med WEP. De lösningar som har tagits fram bygger på två välkända system, Kerberos och
RADIUS.

14.4 Kerberos

Kerberos är en öppen standard för IT-säkerhet som ofta används inom UNIX, Windows 2000 och
Windows XP. Den nyttjas som ett komplement till WEP av användare inom trådlös data och telefoni.
Standarden skyddar nätverk från avbrott, avlyssning, förändring och förfalskning. Kerberos
autenticerar både klient och basstation för att göra hela nätverksstrukturen säker.
Kommunikationsprocessen inleds med att en basstation först autentiserar sig själv mot en
Kerberserver. Därefter autenticerar Kerberservern klienten med användarnamn och lösenord samt ger
klienten en unik nyckel. Nyckeln ger klienten tillgång till olika tjänster och resurser inom nätverket,
såsom tillgång till basstationerna. Denna nyckel har en begränsad giltighetstid och byts automatiskt ut
efter en kort tid. På så sätt förbigås den kända svagheten i WEP, att krypteringsnycklarna kan knäckas
om stora mängder data samlas in då nycklarna är desamma. En nyckel kan under sin giltighetstid
användas för alla basstationer i nätverket, vilket löser problemet med reautentisering vid roaming till
en annan basstation.



Trådlöst nätverk
- En förstudie vid Campus Norrköping

-18-

14.5 RADIUS

RADIUS är ett system för autenticering när modemuppkoppling och andra uppringningsbara
nätverksförbidelser används. Vid autenticering med RADIUS skickas lösenord och användarnamn
okrypterat över telefonlinjen då telefonlinjen anser säker. Därför måste RADIUS kompletteras med
olika tillägg för att kryptera användarnamn och lösenord om det säkert ska kunna användas i trådlösa
nätverk. RADIUS saknar även funktioner för att automatiskt växla nycklar vid exempelvis roaming, så
en del tillverkare har utökat systemet med vissa tillägg för att hantera utdelningen av nycklar. För att
höja säkerheten i RADIUS kan standarden kombineras med både ACL och SSID.

14.6 En högre nivå av säkerhet

Ett alternativ för att höja säkerheten är att skilja det trådlösa nätverket från det kablade, genom att
exempelvis placera en brandvägg mellan de olika nätverken. Brandväggen kan kombineras med olika
protokoll och program som IP Security (IPSec), Secure Shell (SSH) eller Secure Sockets Layer (SSL)
för att ytterligare höja säkerheten. Virtual Private Network (VPN) kan sedan användas för att komma
åt resurser på insidan av brandväggen.

14.6.1 VPN

VPN är ett sätt att konstruera isolerade och krypterade nätverk. Tekniken är verksam på nätverksnivå
och används tillsammans med IP. VPN används i flera olika kombinationer av hårdvaror och
mjukvaror. Exempelvis kan tekniken fungera mellan en enskild maskin och ett privat nätverk, eller
mellan ett avskilt LAN och ett privat nätverk. Vanligtvis skapar VPN en skyddad tunnel genom
Internet där ett företags olika LAN kan kommunicera som om dessa vore ett enda stort LAN, även om
de befinner sig på olika geografiska platser. Ett företag kan på detta sätt bygga ett globalt intranät utan
att investera i global infrastruktur. VPN anses säkert även om tekniken använder publika nätverk.

De flesta VPN använder IPSec-teknologier. IPSec är användbart tack vare dess kompatibilitet med
olika hårdvaror och mjukvaror som använder VPN. Andra säkerhets protokoll är Point-to-Point
Tunneling Protocol (PPTP) och Layer 2 Forwarding (L2F) men enbart ett fåtal brandväggar stödjer
dessa.

14.6.2 IPSec

IPSec är en standard utvecklad av IETF för att erbjuda säker överföring av paket. Den används främst
tillsammans med VPN, men även i elektronisk handel där också kraven på säkerhet är hög, och i
tillämpningar av intranät. Det finns även basstationer med inbyggd IPSec. De tjänster standarden
erbjuder är exempelvis att kontrollera att varje paket kommer från den avsändare som uppges och att
paketet inte manipulerats på vägen. IPSec krypterar även datat med en krypteringsalgoritm. Den är
inte bunden till någon specifik algoritm men vanligtvis används Data Encryption Standard (DES) eller
Triple DES (3DES). IPSec kan fungera på två olika sätt, transport eller tunnling. Transport skyddar
bara datadelen av varje paket men inte pakethuvudet, medan tunnling är säkrare då det skyddar både
datat och pakethuvudet.
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14.6.3 SSH

För företag som inte har så höga krav på sin säkerhet passar program såsom SSH. Det är ett program
för att logga in på en annan dator över ett nätverk, utföra kommandon på ett annat system samt föra
över filer från ett system till ett annat. SSH erbjuder säkra kommunikationsförbindelser och skyddar
nätverket från IP-spoofing, IP source routing, samt DNS-spoofing. När man använder login med SSH
blir hela överföringen krypterad inklusive lösenordet, vilket försvårar för utomstående att få tag på det.

14.6.4 SSL

SSL är ett protokoll som används för att skapa en säker förbindelse mellan klient och server. SSL
använder en publik nyckel för att kryptera den information som ska skickas. Protokollet är utvecklat
av Netscape men fungerar lika bra med Internet Explorer. SSL brukas ofta av webbsidor när de ska
hämta känslig information om sina användare, såsom kontonummer och dylikt.

14.6.5 Brandvägg

Att installera en brandvägg på sitt nätverk samt på alla trådlöst anslutna datorer är en bra metod för att
skydda sig mot intrång. Det finns olika typer av brandväggar, bland annat paketfiltrerande routrar och
application gateways och vilken som är lämpligast beror bland annat på vilken säkerhetsnivå som
önskas och hur nätverket ser ut.

14.6.5.1 Paketfiltrerande router

En paketfiltrerande router behandlar data på nätverksnivå. Routern, som kallas för Screening router,
analyserar all trafik genom IP-paketen. En Screening router skiljer sig från en vanlig router genom att
den inte bara tittar på om den kan skicka vidare ett paket, utan även om den ska göra det. Trafik mellan
nätverk kan stoppas baserat på vad som finns i IP-rubriken och är bestämt av en uppsättning regler.
Dessa regler innehåller uppgifter om vilka kombinationer av avsändaradresser, mottagaradresser samt
protokoll och portar som är tillåtna. Filtreringsreglerna baseras på att stänga av oönskade tjänster: allt
som inte är förbjudet är tillåtet.

14.6.5.2 Application Gateway

En Application Gateway behandlar data på applikationsnivå, och en sådan brandvägg implementeras
på en dator som brukar kallas för proxyserver. För att denna proxyserver ska kunna fungera måste all
trafik mellan Internet och det lokala nätverket passera igenom den. Detta gör ingen skillnad för
användaren, eftersom proxyn ligger helt transparent och kontrollerar allt som ska skickas. Resultatet
av detta är också att nätverket skyddas från omvärlden på så sätt att dess adresser inte blir tillgängliga
utifrån. Det medför att all trafik kan kontrolleras och därigenom kan all information filtreras.

Application Gateways har vissa fördelar jämfört med paketfiltrering. En proxy kan utföra
säkerhetsfunktioner mer specifikt baserat på innehållet i de paket som ska skickas, eftersom datat
behandlas på en högre nivå i OSI-modellen.
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15 Intrång

När ett WLAN installeras måste miljön i exempelvis kontorslandskapet eller lagret tas i beaktande.
Miljön kan förändras med tiden och det kan påverka nätverkets funktion och täckning. Det är viktigt
att ha i åtanke att nätverket kan ge täckning över större område än vad som avses. Detta utgör grunden
till det trådlösa nätverkets problem. Det finns en rad olika sätt som ett företag kan bli utsatt för intrång
eller sabotage.

15.1 Avlyssning

I vårt praktiska moment snappade vi med hjälp av programmet Netstumbler upp företaget Acreos
basstation. Vi kunde läsa av deras MAC-adress, SSID, vilken kanal de använder, och att WEP är
påslaget.

Figur 15.1.1: Acreowlan

Det finns många olika program för att avlyssna och utnyttja ett svagt skyddat trådlöst nätverk. Det går
exempelvis att smygsurfa på Internet via Netstumbler om det finns ett närbelagt oskyddat WLAN.
Program såsom Netstumbler används för att upptäcka nätverkskort, basstationer och kartlägga
nätverksstrukturen. AirSnort och WEPCrack är program som används för att knäcka
krypteringsnycklar. AirSnort hittar krypteringsnycklar genom att lyssna på överföringar tills den har
samlat på sig 5-10 miljoner paket och därefter kan programmet gissa lösenordet till krypteringen på
under en sekund. WEPCrack erhåller krypteringsnycklarna genom att använda de senast kända
svagheterna i RC4.
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Det finns vissa krav för att kunna använda AirSnort, bland annat måste man använda linux. Idag kan
vem som helst som är utrustad med någon av dessa program utföra war-driving på svagt skyddade
nätverk.

War driving är ett nytt påfund som går ut på att åka runt och leta efter trådlösa nätverk som finns på
kontor i närheten. Det enda som oftast behövs är en bärbar dator, ett trådlöst nätverkskort, antenn,
ibland GPS, programvara samt ett rullande fordon. Det är förvånansvärt hur många trådlösa nätverk
som är helt oskyddade. Det är dock förbjudet att göra dataintrång enligt brottsbalken (SFS 1962:700),
4 kapitlet, 9 paragrafen även om det är lätt!

15.2 Falska klienter

MAC-adressen skickas alltid i klartext även om krypteringsalgoritmen WEP används. I de flesta
nätverkskort kan MAC-adress ändras till den som användaren vill att datorn ska identifiera sig med.
Dessa två faktorer gör att en inkräktare kan snappa upp en MAC-adress som är tillåten enligt ACL,
skriva in den i sitt nätverkskort och sedan uppträda som en falsk klient.

15.3 Falska basstationer

Ett nätverk kan även bli angripet genom att en enhet luras att lita på en basstation som inte alls hör till
nätverket. Den trådlösa enheten försöker alltid logga in på det nätverk som har starkast signal, och
detta kan utnyttjas genom att placera en basstation med stark signal nära enheten. När en dator
försöker logga in på nätverket snappas värdefull information såsom lösenord upp av angriparen och
därefter nekas datorn åtkomst till nätverket. När en dator inte lyckas logga in på det nätverk med
starkast signal försöker den med det nätverk med näst starkast signal och så vidare, fram till att
inloggning lyckas. Det är svårt att upptäcka ett sådant angrepp men med hjälp av ett scannerverktyg
går det.

15.4 Stöld av hårdvara

Blir ett företag utsatt för inbrott eller stöld krävs det att administratören snabbt blir underrättad så att
hemlig information om företagets nätverk kan ändras. Om företaget använder WEP måste de statiska
nycklarna bytas ut, detsamma gäller för SSID i alla klienter och basstationer. Kommer inkräktaren
över ett nätverkskort och företaget använder sig av ACL måste även de uppdateras och den aktuella
MAC-adressen tas bort.

15.5 Störningar

Ett WLAN kan sättas ur spel genom att någon placerar en kraftig sändare i närheten som hela tiden
sänder på samma frekvenser som nätverket. En sådan störsändare måste lokaliseras genom
krysspejling och stängas av innan det egna nätverket kan fungera igen. Vid krysspejling används två
radiomottagare med riktantenner. Dessa mottagare är placerade på två olika platser, där de roteras för
att hitta den riktning där de får den starkaste signalen och där hitta störsändaren.

16 Interferens

Radiosignaler överförs genom luften och det gör att trådlösa system som använder dessa signaler blir
utsatta för störningar som dels kommer från atmosfären och dels från andra system. WLAN kan
exempelvis utsättas för interferens av andra system i närheten som använder samma frekvens.
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Frekvensbandet som används till WLAN är fritt och utnyttjas bland annat av mikrovågsugnar,
belysningssystem, sladdlösa telefoner, HomeRF och Bluetooth. Dessa interferande signaler skapar
problem för det trådlösa systemet bland annat genom att överföring blockeras eller att det uppstår
bitfel hos information som ska överföras.

Tack vare att WLAN använder Spread Spectrum begränsas dock den skada som en interferande signal
orsakar. Eftersom signalen med hjälp av Spread Spectrum sprids över en stor bandbredd påverkar
interfererande signaler med mycket smalare bandbredd så pass lite att det brukar resultera i endast
några få bitfel, eller inga alls.

Smalbandsinterferens som har ett signal-stör-förhållande på mindre än 10 dB påverkar oftast inte en
signal som sänds med Spread Spectrum. Interferens som kommer från bredbandssignaler däremot, kan
ha en förödande effekt på all typ av radioöverföring.

Trådlösa system kan även störa andra närliggande system som använder radiosignaler, exempelvis
andra WLAN eller navigeringsutrustning för flygplan. Denna störning resulterar i att funktionaliteten
för det interferande systemet avtar. Det är dock sällsynt att WLAN stör andra system på grund av att
WLAN kräver så pass lite kraft.

17 Strålning

Strålning är ett samtalsämne som ofta förekommer på löpsedlar, tidningar och tv. Vi blir strålade från
alla möjliga olika håll, mobiltelefoner, bilbatterier, kraftledningar, dataskärmar med mera. Det är svårt
att som konsument hålla reda på vad som är farligt och vad som är inom ramen av det som är
acceptabelt.

17.1 Vad är strålning?

Elektromagnetisk strålning är ett fysikaliskt fenomen som uppstår när en elektrisk laddning
accelereras. Det kan ske när en elektron byter skal i en atom och avger ljus eller när en elektron rusar
fram och tillbaka i en antenn och avger radiovågor. Det magnetiska och det elektrisk fältet är vid
källan för strålningen skilda från varandra. Det är först på någon våglängds avstånd som de två fälten
kopplas ihop och bildar elektromagnetisk strålning. Våglängden är olika för olika källor, exempelvis
är våglängden för mobiltelefoner tre decimeter och för kraftledningar sexhundra mil. Det är
våglängden som avgör hur långt strålningen når i ett material.

17.2 Är det farligt?

Olika enheter inom ett WLAN sänder ut elektromagnetisk strålning. IEEE 802.11 är dock utformat för
att hålla sig inom de rekommendationer och regler som finns. Gränsvärdet för effekten är i Europa
100mW Equivalent Isotropically Radiated Power (EIRP). Sändare inom WLAN har en effekt på cirka
35 mW beroende på vilka produkter som används. Jämförelsevis kan nämnas att en vanlig
mobiltelefon avger en effekt på cirka 600 mW. Det gör ingen skillnad ur strålningssynpunkt om
nätverket består av en eller flera noder, då bara en nod sänder eller tar emot i taget.

Elektromagnetisk strålning har studerats många gånger världen över under årens lopp. Olika forskare
har kommit fram till olika slutsatser men ingen vet säkert om det är farligt eller inte. Det beror på att
det inte har funnits möjlighet att studera ett stort urval av människor som har varit utsatta för strålning
under en längre tid.
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18 Tips och råd

Vi avslutar teoridelen med att sammanfatta vad som är viktigt att tänka på vid installation och
konfigurering av trådlöst nätverk.

• Gör en förstudie och en riskanalys innan du installerar nätverket, och använd först och främst de
inbyggda säkerhetsfunktioner som finns. Det är lätt att överskatta problemen med trådlösa nätverk
och investera i lösningar på problem som egentligen inte finns.

• Tänk efter vilken nätverkstopologi som passar bäst till det syfte nätverket är avsett för. Ad hoc kan
exempelvis inte användas då tillgång till Internet önskas.

• Se till att det finns goda möjligheter till elförsörjning till de trådlösa stationerna som utnyttjar
nätverket. I exempelvis föreläsningssalar och konferensrum är detta viktigt då batteriförsörjningen
i de bärbara datorerna kanske inte räcker till.

• Kontrollera att de produkter du tänkt köpa är WiFi-märkta, på så sätt vet du att de är godkända
enligt 802.11b-standarden.

• Gör en frekvensplanering för att få maximal bandbredd. Om installationen ska täcka flera
våningsplan blir detta ett tredimensionellt problem som kräver kunnighet för att lösas.

• Kartlägg nätverkets täckning utanför det område nätverket är avsett för.

• Använd inte de subnät som leverantörerna angett, utan ändra så många parametrar som möjligt.
Oftast är 192.168.x.x förinstallerat som subnät.

• Aktivera WEP-krypteringen även fast det drar ner hastigheten en aning. Krypteringen ska helst
vara på 128 bitar.

• Ändra WEP-nyckeln med jämna mellanrum.

• Använd ACL.

• Använd statiska IP-nummer istället för DHCP.

• Sänd inte ut SSID med hjälp av broadcasting utan konfigurera varje nätverkskort för sig.

• Den största risken betraktas vara okunnighet och tanklöshet hos personer som installerar trådlösa
nätverk. Dessa nätverk tros ha fullgod säkerhet medan de i själva verket är felkonfigurerade och är
sårbara för obehörig access.
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19 Praktiskt utförande

Den praktiska delen är uppdelad i två avsnitt, mätningar i datasal TP4033 samt mätningar på plan fyra
och fem i Täppan. I TP4033 är vårt mål att få ett fungerande trådlöst nätverk samt att koppla ihop det
med lokalens befintliga nätverk. På de två våningsplanen är uppgiften att kartlägga det antal
basstationer som krävs för att få ett fungerande nätverk med minsta möjliga interferens med en så bra
täckning som möjligt.

19.1 Miljöbeskrivning

Mätningarna är gjorda i en byggnad, Täppan, vid Linköping Universitet, campus Norrköping. Täppan
rymmer utbildningslokaler, Acreo samt Post & Transport. På plan fyra och fem finns det
laborationssalar, datasalar, lektionssalar, grupprum samt stora öppna ytor med soffor och bord. Acreo
håller till på plan sex, där de också har en basstation placerad. Täppan karakteriseras dels av
öppenheten mellan våningarna i form av en stor luftbrunn, dels av en utomhusgård som omringas av
lektionssalar och grupprum.

19.2 Utrustning

Tabell 19.2.1: Utrustning

Hårdvara MAC-adress IP-nummer
plan 4 och 5

IP-nummer
TP4033

Netgear ME 102 0030AB14F841 Statiskt Statiskt
Avaya Wireless AP-II 00022D42A588 Tilldelas genom DHCP Statiskt
Avaya PC Card Gold 00022D19EA81 - -
Avaya PC Card Gold 00022D42A602 - -
3Com PC Card 0050DAF59710 - -
Elcard PCI Bridge Adapter - - -

Avaya basstation kräver ett nätverkskort, medan Netgear fungerar utan. Detta kan ses om en dyr
kostnad, fördelen är ändå att uppgradering till kommande standarder blir enklare om det bara är att
byta PC-kort. Det ska dock nämnas att en ny basstation av märket Netgear kan köpas till nästan
samma pris som ett PC-kort av märket Avaya. Nätverkskortet i basstationen Avaya kan vara av andra
märken än Avaya men det bästa resultatet verkar uppnås om samma märke som basstationen används.

Adaptern skulle användas för att  koppla in en stationär dator till det trådlösa nätverket. Vi lyckades
dock inte få detta att fungera, och det visade sig bero på datorerna i TP4033.
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19.2.1 Mätprogram

Vi använde två olika program för att mäta signaler och brus, Avaya Wireless Client Manager och
Netstumbler. Avaya Wireless Client Manager medföljde Avaya-basstationen och mäter förhållandet
mellan signal och brus både hos den bärbara datorn och basstationen. Det finns tre olika lägen för
täckningen, som baseras på SNR-värdet. Upp till 15 dB är täckningen marginell, från 16 till 26 är den
bra, och över 26 är täckningen utmärkt. Programmet ger även en indikation på överföringshastigheter.

Figur19.2.1.1: Avaya Wireless Client Manager

Decibel (dB) är ett mätvärde för att göra jämförelser av storheter vid beräkningar. Det anger ett
effektförhållande och följer en logaritmisk skala, som definieras av följande formel:

dB = 10log10 (P1/P2)  där P1 och P2 är effekter (W).

Decibelskalan anges utifrån vilken referens som sätts till 0 dB. Sätts 0 dB till 0,775 Volt kallas det
dBm. Med dBm menas effekten 1 mW vid 600 ohms belastning. SNR står för Signal-to-Noise Ratio,
vilket mäter förhållande mellan signaler och brus.

Till Netgear medföljde det inget liknade program och Avaya Client Manager fungerade inte
tillsammans med denna.Vi laddade därför hem programmet Netstumbler från www.netstumbler.com.
Netstumbler snappar upp aktiva basstationer som finns i närheten, anger dess värden och används
därför för att mäta och lokalisera trådlösa nätverk.
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Figur 19.2.1.2: Network Stumbler

Figur 19.2.1.3: Network Stumbler
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20 TP4033

Vi började med att installera ett trådlöst nätverkskort i en bärbar dator. Detta nätverkskort
kofigurerades med ett IP-nummer tillhörande det LAN som finns i salen. Därefter installerades en
basstation av märket Netgear, även den blev tilldelad ett IP-nummer på samma subnät. Nätverket i
salen är lokalt och utan kontakt med Internet, därför kan vi själva välja vilka IP-nummer som ska
tilldelas de olika enheterna. Detta kallas för att använda sig av falska IP-nummer. Genom att pinga
basstationen från datorn fick vi bekräftat att de två enheterna hade kontakt med varandra. För att få
kontakt med det lokala nätverket i salen anslöt vi basstationen till en av nätverkets hubbar med en
Ethernet-kabel. Även detta kontrollerades genom att från en stationär dator pinga den bärbara.

För att kontrollera täckningen i och utanför datasalen använde vi programmet Netstumbler.
Basstationen Netgear var hela tiden placerad på position 5 i datasalen (se figur 20.2.1) medan vi gick
runt med den bärbara datorn och läste av värden.

Basstationen byttes därefter ut till en av märket Avaya. Första gången vi anslöt basstationen blev den
genom DHCP tilldelad ett IP-nummer tillhörande subnätet. Vi valde att ändra detta till ett statiskt IP-
nummer. Vi kontrollerade att de två enheterna hade kontakt med varandra genom att pinga mellan
dem. Därefter upprepade vi samma procedur med mätningen som med Netgear. Denna gång använde
vi det medföljda programmet Avaya Wireless Client Manager.

20.1 Mätresultat med basstationen Netgear

Tabell 20.1.1: Netgear basstation vid position 5, TP4033.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

1 34-48 48-58 93-97 utmärkt
2 36-43 50-60 92-97 utmärkt
3 37-44 50-55 92-96 utmärkt
4 48-56 39-43 91-95 utmärkt
5 55-62 33-40 92-95 utmärkt
6 37-41 53-58 91-96 utmärkt
7 9-17 80-85 94-97 marg / bra
8 11-14 76-78 92-95 marginell
9 11-19 75-80 93-95 marg / bra
10 10-16 70-81 92-95 marg / bra
11 14-17 79-81 92-94 marg / bra
12 7-13 82-85 89-94 marginell

1. Se figur 20.2.1
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20.2 Mätresultat med basstationen Avaya

Tabell 20.2.1: Avaya basstation vid position 5, TP4033.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)4
5,5Mbps2

(%)4
2Mbps2

(%)4
1Mbps2

(%)4
Täck-
ning

1 44-45 / 43-46 50-52 / 52 95 / 96-97 100 / 100 - - - utmärkt
2 41 / 39 64 / 59 95 / 97 99 / 99 1 / 1 - - utmärkt
3 43-44 / 42-43 52 / 55 95 / 96-97 99 / 99 1 / 1 - - utmärkt
4 48-49 / 48-49 46 / 48 95 / 96 99 / 99 1 / 1 - - utmärkt
5 59 / 60 37 / 38 94 /97 100 / 100 - - - utmärkt
6 36-37 / 38-39 56-58 / 60 95-96 / 96-

97
100 / 100 - - - utmärkt

73 7 / 6-7 88-89 / 90 95-96 / 96-
97

- / 20 90 / 64 10 / 11 - marg

8 15-17 / 13-17 80 / 82 95 / 97 96 / 96 4 / 4 - - bra /
marg

9 17-19 / 17-19 76 / 80 85 / 96 85 / 92 14 / 8 - - bra
10 22 / 20 73 / 74 95 / 96-97 100 / 100 - - - bra
11 9 / 8 85 / 89 94 / 97 90 / 5 10 / 95 - - marg
12 15 / 12 80 / 84 96 / 97 98 / 89 2 / 11 - - marg

1. Se figur 20.2.1
2. Första värdet anger mottagning vid bärbara datorn, det andra värdet vid basstationen.

3. Tappade här 13,2 % av paketen.
4. Procentandel av ca 300 paket som överförts med denna hastighet.
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Figur 20.2.1: Karta över plan fyra, Täppan.
Position 12 är placerad på plan fem.
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20.3 Analys

Som mätresultaten visar ger en basstation i salen utmärkt täckning i alla dess hörn. Dessutom är
TP4033 en laborationssal och vanligtvis är det cirka 15 laboranter vid ett och samma tillfälle, vilket en
basstation klarar av med avseende på bandbredden även vid tung trafik. Det var ingen större skillnad
på Avaya och Netgear, men Negears mätvärden pendlar i ett större intervall. Vi misstänkte att detta
beror på mätprogrammet Netstumbler och inte på Netgears prestanda. Detta bekräftades genom att vi
vid ett tillfälle mätte båda basstationerna med Netstumbler och att även Avaya då pendlade i ett större
intervall.

De mätvärden vi fick från Avaya och Netgear utanför datasalen var relativt lika med ett par undantag.
Resultatet visar att täckningen är bra eller marginell en bra bit utanför datasalen. Det är allmänt känt
att täckningen för mobiltelefoner i Täppan och framförallt i datasalarna är kraftigt begränsad. Vi
trodde därför att täckningen för basstationen utanför datasalen skulle vara sämre än vad resultaten
visar.

21 Plan fyra och fem

För att kunna koppla in basstationen Avaya vid olika platser på våningarna behövdes de befintliga
portarna till nätpåloggning öppnas upp. Vi gjorde en inventering över vilka portar som finns, och
skrev en lista över de portar vi ville använda. Denna lista lämnades till skolans nätverksansvarig. För
att mäta täckningen vid de olika placeringarna av basstationen kopplades den in i respektive port.
Detta görs genom att basstationen ansluts genom en Ethernet-kabel till porten. Basstationen ställde vi
in på det SSID som nätpologgningen kräver, LiU. Vi använde inte WEP på grund av att det
rekommenderas att vid nätpåloggning med radio-LAN vid Linköpings universitet ha WEP avstängt.
DHCP användes för att tilldela basstationen ett giltigt IP-nummer. Även den bärbara datorn använde
DHCP men här skrev vi in ”any” som SSID. Det betyder att datorn ansluter sig till den basstation som
ger bäst täckning oavsett nätverk. Detta är inte att rekommendera ur säkerhetssynpunkt (se avsnitt 15.3
om falska basstationer) men det förenklade vårt arbete. Det går dock att konfigurera en basstation att
inte svara på tilltal till ”any”.

Vid den första porten gjorde vi en nätpåloggning (se www.unit.liu.se) för att se att vi kunde koppla
upp oss mot skolans nätverk via en basstation. Vid de resterande portarna mätte vi enbart täckningen
från den inkopplade basstationen genom att använda vår bärbara dator och Avaya Wireless Client
Manager.

Basstationen Netgear går inte att ställa in på DHCP och kunde därför inte användas för nätpåloggning,
eftersom vi inte har befogenhet att dela ut statiska IP-nummer på skolans nätverk. Vi fick istället
använda oss av falska IP-nummer och skapade på så sätt ett eget nätverk bestående enbart av
basstation och bärbar dator. Till denna basstation använde vi även här programmet Netstumbler.

Basstationerna placerades för enkelhetens skull i bordshöjd då vi inte fann det lämpligt att montera
upp dem på väggen för varje placering. Vi anser att det inte har någon betydelse för slutresultatet då
täckningen bara kan bli bättre genom att basstationerna monteras upp på väggen vid en riktig
installation. Mätningarna gjordes i regel på kvällstid då det var folktomt på respektive plan och vi fritt
kunde röra oss i alla klassrum och grupprum.
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21.1 Mätresultat plan fyra med Avaya

Tabell 21.1.1: Avaya basstation vid position 2, plan fyra.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

6 23-26 / 20-21 69 /  75 94 / 96 100 / 100 - - - bra
8 15-18 / 20-21 78 /  76 96 / 96 15 / 33 84 / 62 - - marg /

bra
12 15- 17 / 18 80 /  78 95 / 96 100 / 100 - - - marg /

bra
22 5-8 / 7-8 87 / 88 96 / 96 marg
24 14-15 / 14-15 82-83 / 81 96 / 96 33 / 94 67 / 4 - - marg
26 20-21 / 22-23 74-75 / 74 95-96 / 97 100 / 100 - - - bra

1. Se figur 21.5.1
2. Första värdet anger mottagning vid bärbara datorn, det andra värdet vid basstationen.

3. Procentandel av ca 300 paket som överförts med denna hastighet

Tabell 21.1.2: Avaya basstation vid position 3, plan fyra.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

1 38-41 / 27-28 59 / 66- 67 96 / 96 100 / 100 - - - utmärkt
8 11-13 / 13-14 83 / 84 96 / 96 - 100 / 100 - - marg
12 15- 17 / 10- 11 80 / 86 95 / 96 60 / 38 38 / 55 - / 5 - marg
13 9-10 / 11 86 / 85 96 / 97 - 100 / 100 - - marg
26 10 / 14 85 / 81 97 / 97 79 / 81 19 / 16 - / 1 - marg

Tabell 20.1.3: Avaya basstation vid position 6, plan fyra.

Nr 1 SNR 12

(dB)
Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

1 17-21 / 18 76 / 79 97 / 96 - 100 / 100 - - bra
12 19-20 / 20-21 77 / 76 96 / 96 100 / 100 - - - bra
13 10-11 / 16-17 84 / 79 95 / 96 70 / 66 30 / 35 - - marg
14 13-15 / 13-14 82 / 82 96 / 97 2 / - 98 / 100 - - marg
30 15-17 / 19 78 / 78 96 / 96 - 100 / 100 - - bra

Tabell 21.1.4: Avaya basstation vid position 8, plan fyra.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

3 21 / 10-11 76 / 86 96 / 96 - 100 / 100 - - bra /
marg

12 26-27 / 16-17 70 / 79-80 97 / 96-97 - 100 / 100 - - bra
13 22-23 / 8-9 75 / 88 96 / 97 - 100 / 100 - - bra /

marg
14 13-16 / 13-14 82 / 82 94-95 / 96 - 100 / 100 - - marg
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Tabell 21.1.5: Avaya basstation vid position 12, plan fyra.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

1 12-15 / 5-6 84-85 / 91 96 / 96 64 / 39 35 / 48 - / 10 - marg
3 16-19 / 18-19 78 / 78 94-95 / 97 - 100 / 100 - - bra
6 20-22 / 14-15 74 / 82 95 / 96 - 100 / 100 - - bra /

marg
8 22-23 / 14-16 73 / 80 96 / 96 - 100 / 100 - - bra /

marg
10 26-27 / 29-31 68 / 69 95 / 96 - 100 / 100 - - utmärkt
16 26-28 / 28-29 68 / 68 95 / 96 - 100 / 100 - - utmärkt
17 16-17 / 15-18 79 / 79 96 / 96 - 100 / 100 - - bra
18 12-13 / 13 84-85 / 83 96 / 96 100 / 100 - - - marg
19 16-17 / 18-19 80-81 / 18-19 97 / 96 97 /100 1 /- - - bra
21 8-13 / 11-14 86-87 / 81 95-96 / 96 44 / 50 52 /48 - - marg

Tabell 21.1.6: Avaya basstation vid position 14, plan fyra.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

3 5-8 / 8 89 / 98 96 / 97 - / 2 99 / 97 - - marg
6 18 / 18 79 / 78 95 / 96 100 / 100 - - - bra
8 20-23 / 17 74 / 80 96 / 96 100 / 100 - - - bra /

marg
10 15-22 / 20-21 76 / 75 96 / 95 91 / 90 7 / 9 - - bra /

marg
16 23-26 / 21 70 / 76 95 / 96 - 100 / 100 - - bra
17 22-23 / 16-18 74 / 79 96 / 97 - 100 / 100 - - bra /

marg
18 7-8 / 17 89 / 78 96 / 96 98 / 96 2 / 4 - - marg

Tabell 21.1.7: Avaya basstation vid position 15, plan fyra.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

9 12-17 / 9-10 80 / 86 96 / 96 100 / 75 - / 23 - - marg
10 16 -17 / 5 80 –81 / 91 95 / 97 100 / 77 - / 6 - / 2 - / 1 bra /

marg
12 27-28 / 22 68 / 74 94 –95 / 96 100 / 100 - - - bra
17 33 / 31-32 63 / 63 95 / 96 100 / 100 - - - utmärkt
18 20-21 / 20 76 / 77 96 / 96 - 100 / 100 - - bra
22 17-19 / 13 78-79 / 83 96-97 / 96 87 / 90 12 / 5 - / 3 - bra /

marg
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Tabell 21.1.8: Avaya basstation vid position 18, plan fyra.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

15 15-17 / 15-16 80-81 / 80 96 / 96 - 100 / 100 - - bra /
marg

17 20-22 / 24-25 74 / 72 95 / 96-97 - 100 / 100 - - bra
24 16-18 / 11-12 77 / 84 95 / 96 - 100 / 100 - - bra /

marg

Tabell 21.1.9: Avaya basstation vid position 22, plan fyra.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

154 9-11 / 14-15 82-83 / 82-83 94 / 95 70-71 / 82 30 / 15 - - marg
16 11-13 / 15-17 82-83 / 80 95 / 95-96 92-93 /100 7 / - - - bra /

marg
17 15-16 / 17-18 80 / 80 96 / 96 - 100 / 100 - - bra /

marg
27 6-8 / 9-10 89 / 86 94 / 97 - 98 / 100 2 / - - marg
28 25 / 26-27 70-71 / 70 96 / 96-97 - 100 / 100 - - bra
30 14-17 / 16-17 80 / 80 95 / 96 100 / 100 - - - bra /

marg
31 7-8 / 8 86 / 89 95 / 96 - 98 / 100 1 / - - marg

4. Tappade här 2 paket

Tabell 21.1.10: Avaya basstation vid position 24, plan fyra.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

18 16-18 / 18-19 79 / 77 96-97 / 96 - 100 / 100 - - bra
26 12-15 / 16-17 80-82 / 79-80 95 / 96 - 100 / 100 - - bra /

marg
20 22-23 / 15 73 / 81 96 / 96 - 100 / 100 - - bra /

marg
31 18-20 / 20 77 / 77 96 / 96 - 100 / 100 - - bra
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Tabell 21.1.11: Avaya basstation vid position 28, plan fyra.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

1 21- 23 / 22-23 74-75 / 73 96 / 96 100 /
82-84

- / 16-18 - - bra

5 8-10 / 8-10 87 –89 / 86 95 / 96 46-47 /
45-46

53-54 /
54-55

- - marg

185 5-7 / 6-8 89 / 89-90 96 / 96-97 30 / 42 55 / 45 10 / 7 - / 2 marg
22 18-19 / 19-20 78 / 76 96 / 96-97 99 / 100 1 / - - - bra
24 32-34 / 34-35 62-63 / 61 96-97 /

96-97
100 / 100 - - - utmärkt

26 30 / 28 65 / 67 95 / 96 96 / 100 4 / - - - utmärkt

5. Tappade här 1 paket

21.2  Mätresultat plan fem med Avaya

Tabell 21.2.1: Avaya basstation vid position 3, plan fem.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

1 21-22 / 20-22 75 / 74-75 96 / 96 100 / 100 - - - bra
9 20-22 / 21-22 76-77 / 74-75 96-97 /96 - 100 / 100 - - bra
11 16- 19 / 21-23 77- 78 / 74 95-96 /

96-97
- 100 / 100 - - bra

12 9-10 / 9-10 87 / 87 95-96 /
96-97

- 100 / 100 - - marg

25 15-17 / 14-15 81-83 / 81 97 / 96-97 100 / 100 - - - bra
26 12-14 / 10-12 83 / 84 96 / 96-97 67 / 50 28-29 / 50 - - marg
28 6-9 / 8 88-89 / 89 95-96 / 97 - 50 / 67 44 / 25 5 / 5 marg
29 17-19 / 24-26 74 –76 / 71 94-95 /

96-97
100 / 100 - - - bra

1. Se figur 21.5.2
2.Första värdet anger mottagning vid bärbara datorn, det andra värdet vid basstationen

3. Procentandel av ca 300 paket som överförts med denna hastighet

Tabell 21.2.2: Avaya basstation vid position 4, plan fem.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

1 14-16 / 16-18 80 / 78 95 / 96 65 / 60 35 / 40 - marg /
bra

12 17-18 / 17-18 80 / 79 96-97 /
 96-97

- 100 / 100 - - bra

14 15-17 / 16-18 80-81 / 80 97 / 96-97 - 100 / 100 - - bra
15 10-12 / 11-12  87-88 / 86 97 / 96-97 - 98 / 100 2 / - - marg
32 21-24 / 20-21 75-77 / 74-76 97 / 96-97 - 100 / 100 - - bra
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Tabell 21.2.3: Avaya basstation vid position 7, plan fem.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

2 22-24 / 23 72-73 / 74 96-97 / 96 50 / 50 50 / 50 - - bra
5 24-27 / 27-28 71-72 / 69 96 / 96 100 / 100 - - - bra /

utmärkt
13 18-22 / 19 78-79 / 77 96-97 96 50 / 50 50 / 50 - bra
14 14-20 / 18-19 81-82 / 78 94-95 /

 96-97
100 / 100 - - - marg /

bra
15 8-11 / 11-13 80 -84 / 82-84 96 / 96-97 68 / 75 29 / 23 - / 1 - marg

Tabell 21.2.4: Avaya basstation vid position 10, plan fem.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

4 16-17 / 14-15 80-81 / 83 96 / 96- 97 - 100 / 100 - - marg /
bra

5 17- 20 / 24-26 73-76 / 72 96 / 96-97 - 100 / 100 - - bra
14 20-21 / 26-27 76 / 71 96-97 /

96-97
- 100 / 100 - - bra /

utmärkt
15 22-24 / 23-24 74-75 / 72 97 / 95-96 100 / 100 - - - bra
18 14-15 / 16-17 80 / 80 96-97 /

96-97
98 / 98 1 / 1 - - marg /

bra

Tabell 21.2.5: Avaya basstation vid position 14, plan fem.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

7 15-17 / 16-18 78 -79 / 79-80 96-97 /
96-97

100 / 100 - - - bra

12 18-19 / 17-18 77 / 78-79 96-97 /
96-97

- 100 / 100 - - bra

16 24-25 / 25-26 70-71 / 70-71 95-96 / 96 - 100 / 100 - - bra
17 14-17 / 19 78/ 78 96 / 96 - 100 / 100 - - marg /

bra
23 19-21 / 26-27 76 / 70 96-97 /

96-97
- 100 / 100 - - bra /

utmärkt
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Tabell 21.2.6: Avaya basstation vid position 15, plan fem.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

12 21-22 / 23-24 74 / 74 96-97 /
96-97

100 / 100 - - - bra

11 18-22 / 20 74 / 76 96-97/
96-97

98 / 68 1 / 31 - - bra

20 19-21 / 17-18 76- 77 / 79 96-97 /
96-97

100 / 94 - / 5 - - bra

24 9-12 / 16 84 / 82 96-97 /
96-97

93 / 98 6 / 1 - - marg /
bra

26 37-38 / 40 58 / 59 96 / 97 99 / 100 1 / - - - utmärkt

Tabell 21.2.7: Avaya basstation vid position 17, plan fem.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

14 11-14 / 13-15 82 / 83 95 / 96 100 / 100 - - - marg
15 23- 24 / 24-25 72 / 71 96-97 /

96-97
92 / 86 7 / 13 - - bra

16 18-20 / 18-19 77 / 77 96-97 /
97-98

100 / 100 - - - bra

26 26-27 / 29 70 / 67-68 96-97 /
96-97

100 / 100 - - - bra /
utmärkt

27 19-20 / 20-21 76 / 75 95-96 /
96-97

100 / 100 - - - bra

30 13-15 / 12 82-83 / 85 96 / 96 - 100 / 100 - - marg
32 14-17 / 17-18 80 / 80 96 / 96 - 100 / 100 - - marg

/bra

Tabell 21.2.8: Avaya basstation vid position 22, plan fem.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

14 12-14 / 13-14 82 / 82 95-96 /
96-97

- 100 / 100 - - marg

16 15-17 / 16-17 80 / 80 96-97 /
96-97

- 100 / 100 - - marg /
bra

30 20-21 / 21-22 75-76 / 75 96 / 96 - 100 / 100 - - bra
32 16-18 / 12-15 80 / 82-83 97 / 96-97 - 100 / 100 - - marg /

bra
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Tabell 21.2.9: Avaya basstation vid position 30, plan fem.

Nr 1 SNR 2
(dB)

Signal level2

(-dBm)
Noise level2

(-dBm)
11Mbps2

(%)3
5,5Mbps2

(%)3
2Mbps2

(%)3
1Mbps2

(%)3
Täck-
ning

2 30-32 / 34 63-64 / 63 96-97 /
96-97

- 100 / 100 - - utmärkt

19 15-17 / 17-18 80 / 79 96-97 /
96-97

- 100 / 100 - - marg /
bra

22 20-21 / 19 77 / 78 96-97 / 96 - 100 / 100 - - bra
28 20-22 / 17 76-77 / 79 96-97 / 97 35 / 50 65 / 50 - - bra

21.3 Mätresultat plan fyra med Netgear

Tabell 21.3.1: Netgear basstation vid position 2, plan fyra.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

7 21-25 71-73 91-93 bra
9 23-27 70 91-96 bra
10 6-7 86 92-93 marginell
12 8-12 85 95 marginell
24 15-19 76-78 92-96 marg / bra
25 18-20 71-72 93-95 bra
26 29-33 63-66 91-94 utmärkt
30 30-33 60-68 92-94 utmärkt

1. Se figur 21.5.3

Tabell 21.3.2: Netgear basstation vid position 3, plan fyra.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

9 21-25 68-69 94-95 bra
10 16-17 76-81 93-95 bra
11 13-15 70-79 92-94 marg / bra
12 14-16 79-82 93-95 marg / bra
13 5-11 83-89 93 / 96 marg
24 6-7 80 / 87 92 / 95 marg
27 7-10 84-86 91-95 marg
30 23-26 66-72 93 bra
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Tabell 21.3.3: Netgear basstation vid position 6, plan fyra.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

1 19-23 69-71 91-95 bra
10 22-26 67-68 92-95 bra
12 11-18 77-82 92-94 marg / bra
13 12-17 76-81 91-94 marg / bra
14 8-13 83-86 92-95 marg
30 11-16 76-79 91-94 marg

Tabell 21.3.4: Netgear basstation vid position 8, plan fyra.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

1 12-19 74-76 92-95 marg / bra
3 13-16 80-82 91-94 marg / bra
4 19-22 74-75 92-94 bra
12 15-20 74-78 93-95 bra
13 17-21 72-77 92-94 bra
14 12-14 78-82 92-95 marginell

Tabell 21.3.5: Netgear basstation vid position 12, plan fyra.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

4 21-27 66-70 92-94 bra
6 12-17 78-81 92-93 marg / bra
8 20-24 68-72 92-95 bra
10 27-29 64-65 88-93 utmärkt
14 18-21 69-72 92-95 bra
16 7-11 84-86 93-97 marginell
19 16-18 75-77 92-96 bra

Tabell 21.3.6: Netgear basstation vid position 13, plan fyra.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

3 9-12 82-85 92-94 marginell
6 14-18 77-79 93-96 marg / bra
8 21-25 69-71 93-96 bra
10 22-24 69-70 92-94 bra
15 25-33 59-66 93-95 bra
16 21-24 69-71 93-95 bra
17 15-19 75-77 92-95 marg /bra
20 21-23 71 92-94 bra
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Tabell 21.3.7: Netgear basstation vid position 15, plan fyra.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

8 10-14 81-84 93-95 marginell
10 11-15 83-85 92-95 marginell
11 25-29 66-70 92-95 bra / utmärkt
12 20-24 69-71 92.94 bra
13 28-32 62-65 93-95 utmärkt
17 29-30 63-67 92-96 utmärkt
18 21-23 74-75 92-94 bra
22 16-19 74-75 92-95 bra
24 11-15 79-81 92-94 marginell
25 20-23 72-74 93-96 bra

Tabell 21.3.8: Netgear basstation vid position 16, plan fyra.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

10 7-11 85-87 93-96 marginell
11 10-15 79-81 92-95 marginell
12 14-19 74-76 92-95 marg / bra
18 23-27 65-67 93-96 bra / utmärkt
22 17-20 74-76 92-94 bra
24 10-15 78-80 92-96 marginell

Tabell 21.3.9: Netgear basstation vid position 18, plan fyra.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

13 4-8 87-88 92-97 marginell
14 10-17 84-86 93-95 marg/ bra
15 14-20 80-82 93-96 marg / bra
16 21-25 69-71 92-95 bra
17 21-27 71-74 92-95 bra / utmärkt
24 18-23 72-75 83-95 bra
25 22-26 68-69 94-96 bra
28 7-11 83-84 93-96 marginell
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Tabell 21.3.10: Netgear basstation vid position 22, plan fyra.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

14 8-11 82-84 92-96 marginell
15 17-20 73-77 93-95 bra
16 17-19 75-76 93-95 bra
17 12-15 80-82 92-94 marginell
27 7-11 84-87 93-95 marginell
28 23-25 72-75 93-95 bra
31 14-18 76-78 92-95 bra

Tabell 21.3.11: Netgear basstation vid position 24, plan fyra.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

2 14-17 77-79 93-94 bra
15 7-9 88-89 92-96 marginell
16 13-18 76-87 92-95 marg / bra
17 10-14 81-84 92-94 marginell
18 17-20 74-75 93-94 bra
19 10-14 81-84 92-94 marginell
28 32-39 53-58 93-94 utmärkt

Tabell 21.3.12: Netgear basstation vid position 28, plan fyra.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

1 29-35 61-63 93-97 utmärkt
5 12-16 79-81 94-96 marginellt
18 5-12 84-86 91-95 marginellt
19 9-12 80-82 94-96 marginell
20 14-22 76-79 91-94 marg / bra
22 20-23 72-76 92-94 bra
26 34-38 58-61 93-94 utmärkt
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21.4 Mätresultat plan fem med Netgear

Tabell 21.4.1: Netgear basstation vid position 3, plan fem.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

1 21-28 68-73 92-95 bra / utmärkt
9 23-26 68-70 92-96 bra
11 21-25 71-75 94-95 bra
12 10-13 80-82 93-94 marginell
25 15-18 76-77 92-94 marg / bra
26 13-17 76-77 93-96 marg / bra
29 23-27 67-68 92-94 bra / utmärkt

1. Se figur 21.5.4

Tabell 21.4.2: Netgear basstation vid position 4, plan fem.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

1 19-25 70-73 92-97 bra
2 35-42 51-58 93-95 utmärkt
8 25-30 65-67 94-97 bra / utmärkt
9 29-33 61-65 91-94 utmärkt
12 11-17 77-81 92-96 marg / bra
14 13-17 76-78 92-96 marg / bra
30 9-13 81-82 92-96 marginell
32 25-28 66-72 93-94 bra / utmärkt

Tabell 21.4.3: Netgear basstation vid position 7, plan fem.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

1 10-12 82-83 92-94 marginell
2 25-28 64-65 93-95 bra / utmärkt
14 16-21 73-75 91-95 bra
32 10-14 80-83 92-94 marginell
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Tabell 21.4.4: Netgear basstation vid position 10, plan fem.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

2 7-11 84-86 93-95 marginell
4 17-19 73-75 93-94 bra
5 17-20 73-76 92-95 bra
14 21-24 72-73 92-95 bra
15 13-16 81-83 91-94 bra
18 11-14 79-82 92-95 marginell

Tabell 21.4.5: Netgear basstation vid position 14, plan fem.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

4 11-15 79-83 92-95 marginell
7 17-21 74-76 93-95 bra
12 18-21 73-75 92-95 bra
16 22-29 67-72 92-96 bra / utmärkt
20 14-19 75-80 93-95 marg / bra
22 5-8 86-87 94-97 marginell
23 17-21 72-74 93-95 bra

Tabell 21.4.6: Netgear basstation vid position 15, plan fem.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

7 6-9 85-88 93-95 marginell
8 17-20 76-77 93-97 bra
10 18-23 73-75 93-96 bra
12 16-19 77-79 82-96 bra
14 28-33 64-66 93-96 utmärkt
20 19-22 73-74 92-95 bra
24 11-14 80-85 93-95 marginell
26 28-33 60-67 92-95 utmärkt

Tabell 21.4.7: Netgear basstation vid position 17, plan fem.

Nr 1 SNR 1
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

13 7-11 85-88 92-94 marginell
14 14-17 79-82 94-96 marg / bra
15 17-22 74-77 91-94 bra
16 17-23 73-75 93-95 bra
25 19-25 72-74 93-94 bra
26 19-25 69-71 93-95 bra
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Tabell 21.4.8: Netgear basstation vid position 30, plan fem.

Nr 1 SNR
(dB)

Signal level
(-dBm)

Noise level
(-dBm)

Täckning

1 5-8 87-89 93-94 marginell
2 19-21 72-75 93-96 bra
17 9-12 81-82 93-95 marginell
21 13-18 76-81 94-96 marg / bra
22 20-22 73-74 92-95 bra
28 20-27 71-73 93-97 bra / utmärkt

21.5 Analys och resultat

De slutsatser vi kan dra från våra mätvärden är bland annat att det oavsett märke krävs minst tre
basstationer på varje plan i Täppan. Vi valde att dra gränsen för godkänd täckning vid 14 dB. Det blir
alltid en viss överlappning i vissa klassrum och öppna ytor oavsett placering av basstationerna. Det
finns flera bra alternativ, vi presenterar här ett par av dem, se figurer 21.5.1-4. På plan fyra valde vi
placeringarna 2, 12 och 18 för Netgear samt 6, 15 och 28 för Avaya. På plan fem placeringarna 3, 14
och 30 för Netgear samt 4, 15 och 30 för Avaya.. Överlappningen går inte att undvika genom att
använda färre basstationer, eftersom det då inte blir god täckning över hela planet. För att minska
effekten av överlappning rekommenderas god frekvensplanering. Angränsande basstationer bör
tilldelas kanaler med frekvenser långt ifrån varandra för att minska interferensen mellan dem.

Innan vi gjorde vår frekvensplanering undersökte vi huruvida en basstation på det ena planet har
täckning på det andra planet. Vi gick även utanför byggnaden och undersökte om det fanns täckning.
Vårt resultat av detta är att en basstation på plan fyra har ungefär samma täckningsområde på plan fem
som den har godkänd täckning på plan fyra, men med betydligt sämre mottagning. Dessutom sträckte
sig täckningen långt utanför byggnaden, i ena riktningen ända in i entrén i Kåkenhus. Täckningen var
emellertid inte godkänd, vi fick endast ett SNR på upp till 8 dB.

Vår frekvensplanering tar inte hänsyn till Acreos basstation på plan sex, som sänder på kanal 7. Det är
svårt att göra frekvensplanering så att inga störningar uppstår. Detta dels på grund av att sex
basstationer är ett stort antal, dels på grund av att basstationerna är placerade över två plan vilket
medför att vi måste tänka tredimensionellt. Vi har kommit fram till ett förslag som vi vet innehåller
vissa brister. Som tabell 21.5.1 respektive 21.5.2 visar stör vissa basstationer på det ena planet en del
basstationer på det andra planet.
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Tabell 21.5.1: Frekvensplanering för Netgear

Plan Basstation Kanal
4 2 13
4 12 3
4 18 9
5 3 1
5 14 11
5 30 7

Tabell 21.5.2: Frekvensplanering för Avaya

Plan Basstation Kanal
4 6 13
4 15 3
4 28 9
5 4 5
5 15 11
6 30 1

Valet av tre basstationer på varje plan tar inte hänsyn till antalet användare. I nuläget räcker det med
tre basstationer men i takt med fler användare och ökad efterfrågan kommer fler att behöva installeras.
Då behöver även möjligheten till elförsörjning på de båda planen ses över, eftersom vanliga batterier
till bärbara datorer inte håller så länge.

Avaya Wireless Client Manager ger en indikation över vilken överföringshastighet för administrativ
trafik som används. Vi hittade inget program som mäter filöverföringshastighet utan fick nöja oss med
vårt mätprograms värden. Dessa värden var så pass varierande att vi inte vill dra några slutsatser från
dem.

Basstationerna var placerade i bordshöjd och inte i takhöjd och mätningarna gjordes utan märkbara
störningar från folk i lokalerna. Detta bör tas i beaktande, men vi tror ändå att dessa två faktorer tar ut
varandra relativt bra.

Netgear har ingen inbyggd funktion för DHCP, vilket kan ses som en nackdel. Det har däremot Avaya.
Den är dessutom lättare att konfigurera än Netgear och har fler menyer för olika inställningar. Med
Avaya medföljer det ett mätprogram som är användbart när användaren vill kontrollera sin anslutning.
Netgears stora fördel är dess pris, som är cirka en tredjedel av Avayas. Dessutom behöver Netgear
inget nätverkskort som Avaya gör, vilket ytterligare ökar prisskillnaden.

Slutligen kan vi konstatera att för Täppan gör de två olika basstationerna ingen prestandaskillnad. Den
ena är prisvärd medan den andra är lätt att konfigurera. Det enda vi vill rekommendera är att använda
ett och samma märke på samtliga basstationer för att undvika problem, bland annat med roaming.
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Figur 21.5.1: Karta över plan fyra i Täppan, basstationen Avaya.

Täckningen för basstation 6
  Täckning för basstation 15
Täckning för basstation 28
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Figur 21.5.2: Karta plan fem i Täppan, Avaya basstation.

Täckningen för basstation 4
  Täckning för basstation 15
Täckning för basstation 30
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Figur 21.5.3: Karta över plan fyra i Täppan, basstationen Netgear.

Täckningen för basstation 2
  Täckning för basstation 12
Täckning för basstation 18
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Figur 21.5.4: Karta över plan fem i Täppan, Netgear basstation.
Täckningen för basstation 3
  Täckning för basstation 14
Täckning för basstation 30
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22 Diskussion

Under arbetes gång har vi lärt oss att även nybörjare kan sätta upp och konfigurera ett trådlöst nätverk.
Men för att kunna få ett säkert nätverk samt kunna utnyttja dess kapacitet till fullo krävs det mycket
kunnande såväl inom datasäkerhet som frekvensplanering. Det är därför av största vikt att ett nätverk
av större storlek installeras av skickliga nätverkstekniker.

Vi anser att trådlöst nätverk är ett bra alternativ för Campus Norrköping. Produkterna är relativt
prisvärda för den flexibilitet de erbjuder och WLAN kan i många fall vara ett bra alternativ eller
komplement till trådbundet nätverk. Det har kommit till vår vetskap att många studenter vid Campus
har en positiv inställning till trådlöst nätverk och tror att det kommer att nyttjas väl vid en eventuell
implementering.

23 Framtiden

Framtiden är trådlös. Morgondagens människa vill inte vara begränsad av teknikens utan snarare
kunna utnyttja dess möjligheter. Det tillsammans med att priserna för trådlösa produkter går ner
samtidigt som dess prestanda ökar gör att det spås en lysande framtid för WLAN. Arbetsuppgifter och
arbetsförhållanden ändras ute på företagen, den anställde ska numera vara flexibel och inte fastbunden
i tid och rum. WLAN gör det möjligt att fritt röra sig runt i kontorslandskapet, och därmed öppna upp
möjligheterna för mindre och flexiblare projektgrupper. Men framtiden ser även ljus ut för WLAN i
hemmet. Precis som vi har gått från att ha enbart en telefon och en TV-apparat per hushåll till flera,
kommer vi inom en snar framtid även ha flera datorer, både stationära och bärbara, i varje hushåll.
Detta gör trådlös kommunikation till ett bra alternativ för nätverk i hemmet. En kabelfri tillvaro
innebär en snudd på oändliga möjligheter.
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26 Förkortningar

ACL - Access Control List
AP - Access Point
ARP - Address Resolution Protocol
BSC - Binary Symmetric Channel
BSS - Basic Service Set
CN - Correspondent Node
CRC - Circuit Redundancy Check
CSMA /CA - Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
CSMA /CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
CTS - Clear To Send
DES - Data Encryption Standard
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum
EIRP - Equivalent Isotropically Radiated Power
ESS - Extended Service Set
ETSI - the European Telecommunications Standardisation Institute
FA - Foreign Agent
FCC - Federal Communications Commission
FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum
HA - Home Agent
HIPERLAN - European HIgh Performance LAN
IBSS - Independent Basic Service Set
ICMP - Internet Control Message Protocol
ICV - Integrity Check Value
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers
IGMP - Internet Group Management Protocol
IP - Internet Protocol
IR - Infrared
ISM - Industrial-Scientific-Medical
IV - Initieringsvektor
MAC - Media Access Control
MN - Mobile Node
OSI - Open System Interconnection
LAN - Local Area Network
LLC - Logical Link Control
PLCP - Physical Layer Convergence Procedure
PMD - Physical Medium Dependant
RADIUS - Remote Authentication Dial-up Services
RARP - Reverse Address Resolution Protocol
RTS - Ready To Send
SAP - Service Access Point
SNR - Signal to Noise Ratio
SSID - Basic Service Set Identification
SSH - Secure Shell
SSL - Secure Sockets Layer
TCP - Transmission Control Protocol
UDP - User Datagram Protocol
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance
WEP - Wireless Equivalent Privacy Protocol
WiFi - Wireless Fidelity
WLAN - Wireless Local Area Network
VPN - Virtual Private Network
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