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LITH-ITN-KTS-EX--07/019--SE

Introducering av ett multifunktionellt IP-nätverk inom LKAB

Emma Karlsson

Inom LKAB finns idag en uppsjö utav olika system för kommunikation, samtidigt som behovet av
kommunikation ökar med tiden. Inom LKAB planerar man att gå ifrån användandet av diverse olika
kommunikationssystem till att i de flesta fall använda sig av paketbaserade kommunikationssystem med
hjälp av standarden TCP/IP. Trådlösa nätverk ska bland annat kunna användas för att styra och reglera
mobila maskiner i gruvans produktionsområden. Det framtida intranätet skall också inkludera service
som IP-telefoni och generell nätverksaccess. Det framtida trådlösa nätet inkluderar således olika
användarprofiler med olika prioritet i nätverket. 
Rapporten har undersökt den teoretiska möjligheten samt praktiskt testat att prioritera vissa typer av
trafik i det trådlösa nätverket framför andra, för att på så sätt kontrollera till exempel fördröjningar i
nätverket. Även säkerhet i nätverkets har studerats inom ramen för examensarbetet.  Metoden bygger på
kvantitativ och utredande analys, där praktiska tester varit en väsentlig del. Analys och testerna baseras
på viss empirisk kunskap inhämtad under tiden för examensarbetet samt en teoretisk referensram som
utgörs av nyckelstandarder och för examensarbetet relevanta dokument och artiklar. 
Rapporten har sammanställt vilka kommunikationssystem som finns inom LKAB idag. Rapporten har
även studerat standarder som används inom dagens datakommunikation; TCP/IP, 802.11, transport- och
realtidsprotokoll samt en mängd standarder som används för att uppnå Quality of Service (QoS), i
synnerhet 802.11e. Tester har utförts i ett testlab, där LKAB:s intranät återskapats. Tester med avseende
på QoS har utförts genom att belasta intranätet (inklusive det trådlösa nätverket) med olika
trafikströmmar som använt sig av differentierade prioritetsgrader och utföra mätningar på bandbredd,
fördröjning, jitter och paketförlust.
Testerna gav långt ifrån svar på alla de frågor som rapporten och LKAB hade, framförallt beroende på
att testutrustning med stöd för QoS inte fanns att tillgå. Problem med adressering uppstod vid
hanteringen av flera samtidiga klienter bakom radiobryggan. En möjlig framtida lösning är ett meshat
trådlöst nätverk. 
Sammanfattningsvis kan sägas att skillnader i beräknad ljudkvalitet mellan trafik som använder sig av,

IP, WLAN, Quality of Service, QoS, TCP/IP, fördröjning
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Abstract 
Loussavaara Kirunavaara Aktiebolag (LKAB) has commissioned this thesis.  

Within LKAB today there are a number of different communication systems, while the needs of communication 
increase continuously. LKAB plan to go from using various communication system to, in most cases, use a 
packet based communication system based on the standard TCP/IP. Wireless networks should, amongst other 
things, be used for controlling and regulating machines in the production area of the mine. The future intranet 
should include service for Voice over IP (VoIP) and general access to the network. The future wireless network 
thus includes different user profiles with different priority in the network 

This thesis has investigated the theoretical possibility and practically tested the use of giving precedence to 
certain types of traffic in the wireless network, to somehow try to control the delay in the network. Network 
security has also been a topic in this report. The method used to produce the report is based on quantitative and 
investigating analysis, where practical tests have been an essential part.  

The thesis compiles the communication system within LKAB today. The thesis has also examined standards 
used in data communication; TCP/IP, 802.11, transport- and real time protocol and a handful of standards used 
to achieve Quality of Service (QoS), 802.11e in particular. Tests have been performed in a lab, where the 
intranet of LKAB was reproduced. Tests to evaluate QoS sent traffic with differentiated priorities and 
measurements of throughput, latency, jitter and packet loss was taken. 

The tests did not answer all of the question that the thesis and LKAB had, mostly because the equipment lacked 
adequate features for QoS. Difficulties with addressing the clients behind the wireless bridge caused problems 
and made the author think about meshed networks as a possible solution for future wireless internetwork. 

Differences in estimated sound quality between traffic sent with differentiated priorities and traffic using best 
effort is hard to prove. However the thesis show less latency and fewer lost packets for traffic using 
differentiated priorities. 

LKAB has requirements of throughput in the wireless network of 4 Mbps. This demand is fulfilled in cases. 
Increased amount of traffic led to decreased throughput. Increased amount of traffic, whether it concerns VoIP 
traffic or background traffic, led to decreased values of estimated Mean Opinion Score (MOS). 

The latency in the intranet can be maximum 200 ms, according to LKAB. From the results produced by the test 
program, the mean value of latency end to end is maximum 77 ms, for all test cases. For latency one-way the 
mean value is maximum 16 ms and the maximum value is 27 ms, for all test cases.  

Introducing a multifunctional IP network within LKAB puts high demands on equipment, configurations and 
competence. Further test activities, for example long term tests of QoS equipment when several clients in the 
production area use the wireless connection to the intranet, is to recommend securing that essential requirements 
will be fulfilled in the virtual network. 

The thesis is written in Swedish. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av LKAB. 

Inom LKAB finns idag en uppsjö utav olika system för kommunikation, samtidigt som behovet av 
kommunikation ökar med tiden. Inom LKAB planerar man att gå ifrån användandet av diverse olika 
kommunikationssystem till att i de flesta fall använda sig av paketbaserade kommunikationssystem med hjälp av 
standarden TCP/IP. Trådlösa nätverk ska bland annat kunna användas för att styra och reglera mobila maskiner i 
gruvans produktionsområden. Det framtida intranätet skall också inkludera service som IP-telefoni och generell 
nätverksaccess. Det framtida trådlösa nätet inkluderar således olika användarprofiler med olika prioritet i 
nätverket.  

Rapporten har undersökt den teoretiska möjligheten samt praktiskt testat att prioritera vissa typer av trafik i det 
trådlösa nätverket framför andra, för att på så sätt kontrollera till exempel fördröjningar i nätverket. Även 
säkerhet i nätverkets har studerats inom ramen för examensarbetet.  Metoden bygger på kvantitativ och 
utredande analys, där praktiska tester varit en väsentlig del. Analys och testerna baseras på viss empirisk 
kunskap inhämtad under tiden för examensarbetet samt en teoretisk referensram som utgörs av nyckelstandarder 
och för examensarbetet relevanta dokument och artiklar.  

Rapporten har sammanställt vilka kommunikationssystem som finns inom LKAB idag. Rapporten har även 
studerat standarder som används inom dagens datakommunikation; TCP/IP, 802.11, transport- och 
realtidsprotokoll samt en mängd standarder som används för att uppnå Quality of Service (QoS), i synnerhet 
802.11e. Tester har utförts i ett testlab, där LKAB:s intranät återskapats. Tester med avseende på QoS har utförts 
genom att belasta intranätet (inklusive det trådlösa nätverket) med olika trafikströmmar som använt sig av 
differentierade prioritetsgrader och utföra mätningar på bandbredd, fördröjning, jitter och paketförlust. 

Testerna gav långt ifrån svar på alla de frågor som rapporten och LKAB hade, framförallt beroende på att 
testutrustning med stöd för QoS inte fanns att tillgå. Problem med adressering uppstod vid hanteringen av flera 
samtidiga klienter bakom radiobryggan. En möjlig framtida lösning är ett meshat trådlöst nätverk.  

Sammanfattningsvis kan sägas att skillnader i beräknad ljudkvalitet mellan trafik som använder sig av, och inte 
använder sig av, differentierade prioriteringsgrader är svåra att påvisa med det underlag av utförda testfall som 
finns att tillgå. Dock kan man se att färre procent paket tappas och att fördröjningen är lägre då differentierade 
prioriteringsgrader används.  

Kraven på genomströmningen som den trådlösa nätverksutrustningen måste klara, 4 Mbit/s stabilt bandbredd, 
uppfylls i alla testade fall. Ökad trafikmängd resulterar i sjunkande överföringshastigheter. Ökande trafik, vare 
sig det betyder fler VoIP-samtal eller bakgrundstrafik, ger försämrade MOS-värden.  

LKAB:s krav på maximal fördröjning var 200 ms. Från resultatprotokollen som testprogrammet generar finns 
det endast medelvärdet att tillgå på fördröjningen från applikation till applikation (eng end-to-end), som 
maximalt uppgick till 77 ms för alla testfall. Ett annat värde på fördröjning är envägsfördröjning (eng one-way), 
där man kan utläsa min-, medel- och maxvärden. Maxvärden på envägsfördröjning var 27 ms för alla testfall och 
det högsta medelvärdet på envägsfördröjning var 16 ms för alla testfall.  

Att införa ett multifunktionellt IP-nätverk inom LKAB ställer stora krav på utrustning, konfiguration och 
kompetens. Vidare tester, till exempel långtidstester av utrustning som stödjer QoS då flera klienter i 
produktionsområdet kommunicerar trådlöst med intranätet, är att rekommendera för att säkerställa att de krav 
som ställs på nätverket kan uppfyllas.  
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Förord 
Examensarbetet är utfört vid LKAB i Kiruna. Det har varit mycket intressant och lärorikt att använda de 
teoretiska kunskaper som jag erhållit vid Linköpings Tekniska Högskola i den problemslösande verkligheten i 
LKAB:s gruvgångar. Att få insikt i ett modernt företag och få möjlighet att spendera en längre tid där har varit 
utvecklande och givande. Jag vill ta tillfället i akt att tacka de anställda vid LKAB som på ett tillmötesgående 
sätt svarat på mina frågor och på så sätt hjälpt mig med de moment och processer som ingått i examensarbetet. 

Min examinator Di Yuan, min handledare David Gundlegård vid LiTH samt min handledare vid LKAB Ulf 
Olsson har varit ett stort stöd vid utförandet av detta examensarbete. Jag riktar ett särskilt tack dessa personer. 

Jag vill också tacka Lars Åkerlund, Sven-Erik Enström och Mats Johansson på Relacom i Västerås som 
medverkade vid de tester som utgör en del av examensarbetet. 

 

Emma Karlsson 



 

v 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning........................................................................................................................1 

1.1 Bakgrund ...............................................................................................................1 

1.2 Syfte .......................................................................................................................1 

1.3 Problemformulering..............................................................................................1 

1.4 Avgränsningar .......................................................................................................2 

1.5 Metodbeskrivning .................................................................................................2 

1.6 Disposition .............................................................................................................2 

1.7 Förkortningar och begrepp ..................................................................................4 

2 Nulägesbeskrivning........................................................................................................8 

2.1 Kommunikationssystem och funktioner...............................................................8 
2.1.1 Intranätet .............................................................................................................8 
2.1.2 Taltjänster ...........................................................................................................8 
2.1.3 Automationssystem .............................................................................................9 
2.1.4 Övriga kommunikationssystem ......................................................................... 10 

2.2 Klienter och funktioner ....................................................................................... 10 

2.3 Begränsningar för olika klienttyper ................................................................... 11 

2.4 Riktlinjer för IT-säkerhet inom LKAB .............................................................. 12 
2.4.1 Hotbild och skyddsåtgärder ............................................................................... 12 
2.4.2 Konsekvenser av brister i IT-säkerheten ............................................................ 13 
2.4.3 IT-säkerhet implementerat inom LKAB ............................................................ 13 

2.5 Standardisering ................................................................................................... 14 

2.6 Funktionalitet ...................................................................................................... 15 

3 Standarder och protokoll ............................................................................................. 17 

3.1 TCP/ IP ................................................................................................................ 17 

3.2 Routing och bryggning ........................................................................................ 17 
3.2.1 Distance vector algorithms ................................................................................ 18 
3.2.2 Link-state algorithms ......................................................................................... 19 

3.3 Nätverkslagret ..................................................................................................... 19 

3.4 Datalänklagret ..................................................................................................... 19 

3.5 Standarden 802.11 ............................................................................................... 19 
3.5.1 Topologi inom 802.11 ....................................................................................... 20 
3.5.2 Logisk arkitektur inom 802.11 ........................................................................... 21 
3.5.3 MAC-lagret inom 802.11 .................................................................................. 22 
3.5.4 Inter Frame Spacing .......................................................................................... 23 
3.5.5 Distributed Coordination Function – DCF ......................................................... 23 
3.5.6 Request To Send/Clear To Send – RTS/CTS ..................................................... 24 
3.5.7 Point Coordination Function – PCF ................................................................... 25 
3.5.8 Fragmentering ................................................................................................... 26 



 

vi 

 

3.5.9 Scanning ........................................................................................................... 27 
3.5.10 Associering ................................................................................................... 27 
3.5.11 Autentisering ................................................................................................. 27 
3.5.12 Roaming ........................................................................................................ 27 
3.5.13 Synkronisering .............................................................................................. 27 
3.5.14 Energisparfunktioner – Power Management .................................................. 28 

3.6 VLAN................................................................................................................... 28 
3.6.1 Tekniska detaljer ............................................................................................... 28 
3.6.2 VLAN implementerat i LKAB:s intranät ........................................................... 29 

3.7 VPN...................................................................................................................... 29 
3.7.1 Tekniska detaljer ............................................................................................... 29 
3.7.2 VPN implementerat inom LKAB ...................................................................... 30 

3.8 Transport- och realtidsprotokoll ........................................................................ 30 
3.8.1 TCP................................................................................................................... 31 
3.8.2 UDP .................................................................................................................. 31 
3.8.3 RTP och RTCP ................................................................................................. 31 
3.8.4 Session Initiation Protocol (SIP) ........................................................................ 32 
3.8.5 Signaleringsprotokollet H.323 ........................................................................... 32 

4 Quality of Service ......................................................................................................... 33 

4.1 Definitioner av QoS ............................................................................................. 34 
4.1.1 QoS på applikationsnivå .................................................................................... 34 
4.1.2 QoS på nätverksnivå.......................................................................................... 35 
4.1.3 QoS på datalänksnivå ........................................................................................ 35 

4.2 QoS – i komponenter, mellan komponenter samt generellt .............................. 35 
4.2.1 Köhantering ...................................................................................................... 36 
4.2.2 Trafikreglering .................................................................................................. 37 
4.2.3 Signalering ........................................................................................................ 38 
4.2.4 Åtkomstkontroll ................................................................................................ 38 
4.2.5 Klassificering .................................................................................................... 39 
4.2.6 Stockningskontroll ............................................................................................ 39 
4.2.7 Paketstorlek ....................................................................................................... 40 

4.3 Integrated Services .............................................................................................. 41 

4.4 Differentiated Services ........................................................................................ 43 

4.5 Kombination av IntServ och DiffServ ................................................................ 45 

4.6 802.11e ................................................................................................................. 46 
4.6.1 Enhanced Distributed Channel Access, EDCA .................................................. 46 
4.6.2 HCF Controlled Channel Access, HCCA .......................................................... 48 
4.6.3 WMM ............................................................................................................... 50 

5 Förslag på systemdesign .............................................................................................. 51 

5.1 Utgångspunkter vid systemdesign ...................................................................... 51 
5.1.1 Gruvmiljö .......................................................................................................... 51 
5.1.2 Realtidssystem .................................................................................................. 51 

5.2 Krav på funktionalitet ........................................................................................ 51 
5.2.1 Processbeskrivning ............................................................................................ 52 



 

vii 

 

5.2.2 Fysisk påfrestning ............................................................................................. 52 
5.2.3 Kommunikationsfunktion .................................................................................. 52 
5.2.4 Radiofunktionalitet ............................................................................................ 52 
5.2.5 Routingfunktionalitet......................................................................................... 52 
5.2.6 QoS – Datalänklagret ........................................................................................ 52 
5.2.7 QoS – Nätverkslagret ........................................................................................ 52 
5.2.8 Säkerhet ............................................................................................................ 52 
5.2.9 Mobilitet - Datalänklagret ................................................................................. 53 
5.2.10 Mobilitet - Nätverkslagret .............................................................................. 53 
5.2.11 Management .................................................................................................. 53 
5.2.12 Adressering och multicasting ......................................................................... 53 
5.2.13 Tillgänglighet ................................................................................................ 53 
5.2.14 Strömförsörjning ........................................................................................... 53 
5.2.15 Sammansatta testfall ...................................................................................... 53 

5.3 Förslag på systemdesign...................................................................................... 53 

6 Testmiljö ...................................................................................................................... 55 

6.1 Avgränsningar ..................................................................................................... 55 

6.2 Testobjekt ............................................................................................................ 55 
6.2.1 Testutrustning ................................................................................................... 55 

6.3 Teststrategi .......................................................................................................... 55 
6.3.1 Trafikströmmar och klienter .............................................................................. 56 
6.3.2 Mätning och mätvärden ..................................................................................... 56 

6.4 Nätverkstopologi ................................................................................................. 56 

6.5 Testförfarande ..................................................................................................... 57 

7 Resultat ........................................................................................................................ 59 

7.1 Mätvärden ........................................................................................................... 59 

7.2 Resultat Kommunikationsfunktion .................................................................... 59 

7.3 Resultat Radiofunktionalitet............................................................................... 60 
7.3.1 Skillnader mellan trådbunden och trådlös kommunikation ................................. 60 
7.3.2 Skillnader mellan trådlös kommunikation med Cisco och med Meru, ökande 
trafik 61 
7.3.3 Skillnad mellan enkel och dubbelriktad trådlös kommunikation (Meru)............. 65 

7.4 Resultat QoS datalänklagret ............................................................................... 68 
7.4.1 Skillnader mellan trafik med olika prioritetsgrad och trafik utan möjlighet till 
prioritet ......................................................................................................................... 68 
7.4.2 Ökande trafikbelastning med trafik med differentierade prioritetsgrader ............ 73 
7.4.3 Skillnader mellan trafik med olika prioritetsgrad och trafik utan möjlighet till 
prioritet inklusive videoström ....................................................................................... 77 

8 Diskussion .................................................................................................................... 81 

8.1 Kommunikationsfunktion ................................................................................... 81 

8.2 Radiofunktionalitet ............................................................................................. 81 

8.3 QoS på datalänklagret ........................................................................................ 82 



 

viii 

 

8.4 Säkerhet och mobilitet ........................................................................................ 82 

8.5 Allmänt ................................................................................................................ 82 

9 Slutsats ......................................................................................................................... 84 

10 Fortsatt arbete .............................................................................................................. 85 

10.1 Framtida funktioner ........................................................................................... 85 

10.2 Framtida tester .................................................................................................... 85 
10.2.1 Meshade trådlösa nätverk .............................................................................. 85 

Referenser............................................................................................................................ 86 

Tryckta källor ................................................................................................................. 86 

Otryckta källor ............................................................................................................... 86 
Skriftliga rapporter........................................................................................................ 86 
Digitala källor ............................................................................................................... 86 
Muntliga källor ............................................................................................................. 87 

Testfallsbeskrivningar ......................................................................................................... 89 

Testfall Fysisk påfrestning ............................................................................................. 89 

Testfall Kommunikationsfunktion ................................................................................. 91 

Testfall Radiofunktionalitet ........................................................................................... 91 

Testfall Routingfunktionalitet ........................................................................................ 98 

Testfall QoS datalänklagret ........................................................................................... 98 

Testfall QoS nätverkslagret ............................................................................................ 98 

Testfall Säkerhet ........................................................................................................... 100 

Testfall Mobilitet datalänklagret ................................................................................. 101 

Testfall Mobilitet nätverkslagret .................................................................................. 101 

Testfall Management .................................................................................................... 102 

Testfall Adressering och multicasting .......................................................................... 102 

Testfall Tillgänglighet ................................................................................................... 102 

Testfall Strömförsörjning ............................................................................................. 102 

Testfall Skalbarhet ....................................................................................................... 102 

Testfall Sammansatta tester ......................................................................................... 102 
 

 



 

ix 

 

Figurförteckning 
Figur 1. Beskrivning av rapportens disposition. ................................................................................................. 3 
Figur 2. Illustration av WUCS. ........................................................................................................................ 10 
Figur 3. Bild på IBSS. ..................................................................................................................................... 20 
Figur 4. Bild på BSS.  ..................................................................................................................................... 21 
Figur 5. Bild på ESS med DS. ......................................................................................................................... 21 
Figur 6. Bild på den logiska arkitekturen för 802.11. ....................................................................................... 22 
Figur 7. Visuell beskrivning av IFS i 802.11. ................................................................................................... 23 
Figur 8. Sändning av MPDU utan RTS/CTS. ................................................................................................... 24 
Figur 9. Samexistens mellan PCF och DCF, där B står för Beacon. ................................................................. 25 
Figur 10. Schematisk bild över hur överföring fungerar med PCF. .................................................................. 26 
Figur 11. Schematisk bild av överföring av fragmenterad MPDU. ................................................................... 26 
Figur 12. Generell översiktsbild av arkitektur och interface av QoS.  ............................................................... 36 
Figur 13. Läckande hinken (eng Leaky Bucket), med varierande inkommande flöden som jämnas ut och skickas 
med en jämn hastighet (till skillnad från token bucket). .................................................................................... 37 
Figur 14. Schematisk bild av hur resurser serveras med RSVP......................................................................... 38 
Figur 15. Effekter på överföringstider som uppstår på grund av store-and-forward-mekanismer. ..................... 40 
Figur 16. Link Fragmentation and Interleaving. .............................................................................................. 41 
Figur 17. Grundläggande komponenter i IntServ/RSVP. .................................................................................. 42 
Figur 18. Visualisering av DiffServs arkitektur. ............................................................................................... 44 
Figur 19. Logisk arkitektur i DiffServ-router. .................................................................................................. 44 
Figur 20. MAC-arkitektur för 802.11e. ............................................................................................................ 46 
Figur 21. Modell över mappning av paket till AC och tillhörande åtkomstfunktioner. ....................................... 47 
Figur 22. Visuell beskrivning av IFS i 802.11e. ............................................................................................... 48 
Figur 23. Ett exempel på ett 802.11e beaconintervall, där HCF:s schemaläggningsalgoritm använts. .............. 49 
Figur 24. Tänkt testtopologi. ........................................................................................................................... 54 
Figur 25. Topologi för testnätverket med IP-adresser för datorer som används för att skicka trafikströmmar. .. 56 
 

  



 

x 

 

Tabellförteckning 
Tabell 1. Känslighet för fördröjning, jitter, låg bandbredd, paketförlust, tillgänglighet, krav på säkerhet samt 
servicetyp för olika klienter i nätverket. ........................................................................................................... 11 
Tabell 2. Korrelation mellan säkerhetsmål och säkerhetshot. ........................................................................... 13 
Tabell 3. IP-klasser och deras egenskaper.  ..................................................................................................... 18 
Tabell 4. Vanliga värden på olika IFS, i mikrosekunder. .................................................................................. 23 
Tabell 5. Krav på QoS för olika Internet-applikationer. ................................................................................... 34 
Tabell 6. Bitvärden och benämningar på fältet Type of Service i IP-headern. ................................................... 39 
Tabell 7. Separata DSCP-koder för AF. .......................................................................................................... 43 
Tabell 8. Exempel på mappning av paket med prioritet till AC. ........................................................................ 47 
Tabell 9. Typiska parametrar i EDHC för att skapa QoS. ................................................................................ 47 

 
  



 

xi 

 

Diagramförteckning 
Diagram 1. Bandbredd för trådbunden kommunikation med Ethernet 100 med halv och full duplex. ................ 60 
Diagram 2. Skillnader mellan min-, medel- och maxvärde av bandbredden vid trådbunden kommunikation med 
Ethernet 100 med halv och full duplex och trådlös kommunikation med utrustning från både Cisco och Meru, på 
både upp- och nerlänk. .................................................................................................................................... 60 
Diagram 3. Skillnader mellan minvärde av bandbredden vid trådbunden kommunikation med Ethernet 100 med 
halv och full duplex och trådlös kommunikation med utrustning från både Cisco och Meru, på både upp- och 
nerlänk. .......................................................................................................................................................... 61 
Diagram 4. Medelvärden av bandbredden vid trådlös kommunikation med utrustning från Cisco och Meru, på 
både upp- och nerlänk samt på både upp- och nerlänk. .................................................................................... 61 
Diagram 5. Minvärden av bandbredden vid trådlös kommunikation med utrustning från Cisco och Meru, på 
både upp- och nerlänk samt på både upp- och nerlänk. .................................................................................... 62 
Diagram 6. Medelvärden av beräknat MOS vid trådlös kommunikation med utrustning från Cisco och Meru, på 
nerlänk, med ökad trafikmängd. ...................................................................................................................... 62 
Diagram 7. Minvärden av beräknat MOS vid trådlös kommunikation med utrustning från Cisco och Meru, på 
nerlänk, med ökad trafikmängd. ...................................................................................................................... 63 
Diagram 8. Procent tappade paket för ökande trafikmängd då trådlös utrustning från Cisco och Meru används.
 ....................................................................................................................................................................... 63 
Diagram 9. Skillnader mellan min-, medel- och maxvärde av fördröjning vid trådlös kommunikation med 
utrustning från Cisco och Meru, på nerlänk, med ökad trafikmängd. ................................................................ 64 
Diagram 10. Maxvärden av fördröjning vid trådlös kommunikation med utrustning från Cisco och Meru, på 
nerlänk, med ökad trafikmängd. ...................................................................................................................... 64 
Diagram 11. Medeljitter vid trådlös kommunikation med utrustning från Meru och Cisco, på nerlänk, med 
ökande trafik. .................................................................................................................................................. 65 
Diagram 12. Antal tappade paket i jitterbuffert vid trådlös kommunikation med utrustning från Meru och Cisco, 
på nerlänk, med ökande trafik. ........................................................................................................................ 65 
Diagram 13. Minvärden av beräknat MOS vid trådlös kommunikation med utrustning från Cisco och Meru, på 
nerlänk, med enkelriktad och dubbelriktad VoIP-trafik. ................................................................................... 66 
Diagram 14. Beräknat MOS för de 10 olika enkelriktade VoIP-strömmar som skickas åt ett håll samtidigt. ...... 66 
Diagram 15. Beräknat MOS för de 10 olika dubbelriktade VoIP-strömmar som skickas 5 på upplänken och 5 på 
nerlänken samtidigt. ........................................................................................................................................ 67 
Diagram 16. Procent tappade paket för de olika jämförbara enkelriktade och dubbelriktade VoIP-strömmarna.
 ....................................................................................................................................................................... 67 
Diagram 17. Medelvärde för jitter för de olika jämförbara enkelriktade och dubb ........................................... 68 
Diagram 18. Medelvärden av bandbredden vid trådlös kommunikation med trafik som använder sig av, och inte 
använder sig av, differentierade prioriteringsgrader........................................................................................ 69 
Diagram 19. Medelvärden av beräknade MOS-värden vid trådlös kommunikation med trafik som använder sig 
av, och inte använder sig av, differentierade prioriteringsgrader. .................................................................... 70 
Diagram 20. Minvärden av beräknade MOS-värden vid trådlös kommunikation med trafik som använder sig av, 
och inte använder sig av, differentierade prioriteringsgrader........................................................................... 70 
Diagram 21. Medelvärden av värden på envägsfördröjning vid trådlös kommunikation med trafik som använder 
sig av, och inte använder sig av, differentierade prioriteringsgrader. ............................................................... 71 
Diagram 22. Maxvärde av värden på envägsfördröjning vid trådlös kommunikation med trafik som använder sig 
av, och inte använder sig av, differentierade prioriteringsgrader. .................................................................... 71 
Diagram 23. Procent tappade paket vid trådlös kommunikation med trafik som använder sig av, och inte 
använder sig av, differentierade prioriteringsgrader........................................................................................ 72 
Diagram 24. Medeljitter vid trådlös kommunikation med trafik som använder sig av, och inte använder sig av, 
differentierade prioriteringsgrader. ................................................................................................................. 72 
Diagram 25. Antal tappade paket i jiterbuffert vid trådlös kommunikation med trafik som använder sig av, och 
inte använder sig av, differentierade prioriteringsgrader. ................................................................................ 73 
Diagram 26. Medelvärden av bandbredden vid trådlös kommunikation med ökande trafik som använder sig av 
differentierade prioriteringsgrader. ................................................................................................................. 74 
Diagram 27. Medelvärden på beräknat MOS vid trådlös kommunikation med ökande trafik som använder sig av 
differentierade prioriteringsgrader. ................................................................................................................. 74 
Diagram 28. Minvärden av beräknat MOS vid trådlös kommunikation med ökande trafik som använder sig av 
differentierade prioriteringsgrader. ................................................................................................................. 75 
Diagram 29. Medelvärden av fördröjning vid trådlös kommunikation med ökande trafik som använder sig av 
differentierade prioriteringsgrader. ................................................................................................................. 75 



 

xii 

 

Diagram 30. Maxvärden av fördröjning vid trådlös kommunikation med ökande trafik som använder sig av 
differentierade prioriteringsgrader. ................................................................................................................. 76 
Diagram 31. Procent tappade paket vid trådlös kommunikation med ökande trafik som använder sig av 
differentierade prioriteringsgrader. ................................................................................................................. 76 
Diagram 32. Medeljitter vid trådlös kommunikation med ökande trafik som använder sig av differentierade 
prioriteringsgrader. ........................................................................................................................................ 77 
Diagram 33. Antal skickade paket och procent tappade paket vid trådlös kommunikation med trafik, 
innehållandes VoIP-samtal, videoström och bakgrundstrafik, som använder sig av, och inte använder sig av, 
differentierade prioriteringsgrader. ................................................................................................................. 78 
Diagram 34. Värden på fördröjning vid trådlös kommunikation med trafik, innehållandes VoIP-samtal, 
videoström och bakgrundstrafik, som använder sig av, och inte använder sig av, differentierade 
prioriteringsgrader. ........................................................................................................................................ 78 
Diagram 35. Värden på bandbredd vid trådlös kommunikation med trafik, innehållandes VoIP-samtal, 
videoström och bakgrundstrafik, som använder sig av, och inte använder sig av, differentierade 
prioriteringsgrader. ........................................................................................................................................ 79 
Diagram 36. Medelvärden på fördröjning applikation-till-applikation (eng end-to-end) för testfall med 
varierande trafikströmmar, varav några testfall använder differentierade prioritetsgrader. ............................. 80 

 

 



Introducing a multifunctional IP network within LKAB 

1 

 

1 Inledning 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Luossavaara Kirunavaara Aktiebolag (LKAB), en internationell 
högteknologisk mineralkoncern, som har som huvudsakligt värv att producera förädlade järnmalmsprodukter. 
LKAB-koncernen har drygt 3 500 medarbetare och består av ett 40-tal bolag i 15 länder. I Sverige finns LKAB i 
Kiruna, Malmberget, Svappavaara, Luleå samt Stockholm. Examensarbetet har utförts dels vid LKAB i Kiruna, 
dels vid Campus Norrköping. Tester av en mobil router har utförts i samarbete med företaget Relacom i ett 
testlaboratorium i Västerås. Handledare vid LKAB har Ulf Olsson varit. 

Examinator vid Linköpings universitet, institutionen för teknik och naturvetenskap, har varit Di Yuan. 
Handledare vid Linköpings universitet har varit David Gundlegård, även han vid institutionen för teknik och 
naturvetenskap.  

1.1 Bakgrund  
Behovet av kommunikation i LKAB:s gruvor har under årens lopp ökat, både den trådbundna och den trådlösa 
kommunikationen. Det finns idag en uppsjö utav olika system för kommunikation, många med olika 
infrastruktur. Inom LKAB planerar man att gå ifrån användandet av diverse olika kommunikationssystem till att 
i de flesta fall använda sig av paketbaserade kommunikationssystem med hjälp av standarden TCP/IP. Ett 
trådlöst nätverk ska bland annat kunna användas för att styra och reglera mobila maskiner i gruvans 
produktionsområden, något som brukar benämnas automation. Det framtida intranätet skall också inkludera 
service som IP-telefoni och generell nätverksaccess. Det framtida trådlösa nätet inkluderar således olika 
användarprofiler med olika prioritet i nätverket.  

Mobila maskiner styrs idag med hjälp av programmerbara styrsystem, även kallade PLC, Programmable Logic 
Controller. Från styrcentralen ovan jord skickas styrmeddelande via ett cellbaserat kommunikationssystem till 
PLC. Kommunikationssystemet för automationen innehåller förutom datakanaler för styrmeddelanden även 
video- och ljudkanaler samt datakanaler för administrativ data.  

LKAB vill undersöka möjligheten att byta ut dagens många olika kommunikationssystem till ett paketbaserat IP-
nätverk. Det finns många anledningar till att se över om en standardisering kan komma till stånd.  

Ett problem som kan uppstå vid användning av paketbaserade nätverk är den fördröjningen som genereras när ett 
styrmeddelande skickas från styrcentralen över intranätet till maskinen. Ett begrepp som beskriver detta är 
fördröjning. Fördröjning uppstår då paket försenas på sin väg fram till mottagaren på grund av interferens, 
flervägsutbredning eller nätverksrelaterade fördröjningar. Inom LKAB är det ett krav att fördröjning mellan 
styrcentralen och de mobila maskinerna maximalt ska uppgå till 200 ms. Detta för att vara säker på att de mobila 
maskinerna verkligen styrs rätt. Hög fördröjning orsakar nödstopp hos de mobila maskinerna, något som 
självklart påverkar produktionen negativt.  

LKAB är intresserade av att kunna prioritera vissa typer av trafik i nätverket framför andra, för att eventuellt 
kunna hjälpa till att uppnå målet med en begränsad fördröjning. Olika prioritet ska kunna ges till 5 datakanaler; 
video, styrdata, administrativ data, ljud samt till en reservkanal. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda om prestanda och säkerhet kan garanteras i ett TCP/IP-baserat nätverk 
där datatrafik routas mellan nätverk och mobila enheter i gruvan. 

1.3 Problemformulering 
Den huvudsakliga problemställningen för examensarbetet är om WLAN-teknik kan ersätta dagens infrastruktur 
för mobila maskiner samt övrig kommunikationsteknik som idag finns installerad i LKAB:s underjordsgruvor. 

Problemställningen kan delas upp i mindre frågor; 

 Kartläggning av funktioner i QoS som finns inbyggda i TCP/IP och dess funktion från ”WLAN klient” till 
slutanvändare beroende på teknologi i det trådlösa nätverket. 

 Klarläggning av de olika funktionsnivåerna i lager 2 respektive lager 3 i OSI-modellen och hur dessa 
påverkar dataflödet med avseende på säkerhet och fördröjning från klient till slutanvändare i nätverket. 

 Vilka generella nätverksaccesslösningar finns för olika klienter i det trådlösa nätet?  
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 Vilka begränsningar finns det för olika klienttyper? Klienttyper skulle kunna vara PLC på maskinen, laptop, 
IP-telefoni etc. 

 Kan IT-strategin för LKAB upprätthållas i det trådlösa nätet med avseende på säkerhet?  
En viktig frågeställning är vilka lösningar som finns idag inom området mobile routers och hur dessa ska testas 
för att säkerställa den tekniska kravspecifikationen avseende fördröjning och säkerhet. 

Examensarbetet inkluderar även att diskutera olika principer för WLAN. 

1.4 Avgränsningar 
I första hand testas nätverksfunktioner och tekniker i laborationsmiljö. Avgränsningar för tester utgörs av att ett 
fåtal mobila routrar eller likvärdig teknik kan testas. 

De standarder och produkter som ingår i tester ska vara etablerade på marknaden, så kallade hyllprodukter. 

Tester på nätverksutrustning utföres endast i laboratoriemiljö, där LKAB:s intranät återskapas. Tester utförs på 
två olika mobila nätverkslösningar, Cisco och Meru Networks. Långtidstester på nätverkslösningens prestanda 
utförs ej och alla tester utförs med radiostandarden 802.11g. Testerna utförs i ”optimal testmiljö” och den mobila 
enheten rör sig endast då detta uttryckligen anges i testfallet. Nätverket som testas ska vara IP-baserat. 

Denna rapport ser endast till kommunikation i orterna Kiruna och Malmberget, övriga kommunikationssystem 
anses ej vara av intresse. Denna rapport ser endast till datakommunikation i orterna Kiruna och Malmberget. 
Rapporten fokuserar på Quality of Service i WLAN, inte på säkerhet eller mobilitet. 

1.5 Metodbeskrivning 
Metoden bygger på kvantitativ och utredande analys, där praktiska tester varit en väsentlig del. Analys och 
testerna baseras på viss empirisk kunskap inhämtad under tiden för examensarbetet samt en teoretisk referensram 
som utgörs av nyckelstandarder och för examensarbetet relevanta dokument och artiklar. Litteratur och Internet 
har använts som kunskapsinhämtande grund. Även personliga intervjuer med anställda inom LKAB och med 
personal som deltagit i testerna har bidragit till rapporten.  

1.6 Disposition 
I figur 1 beskrivs rapportens disposition översiktligt. 
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Figur 1. Beskrivning av rapportens disposition. 
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1.7 Förkortningar och begrepp 
802.11 Standard för trådlös överföring enligt organisationen IEEE. 

AP  (Access Point) Accesspunkt, den centrala noden i ett WLAN, dit flera klienter kan koppla upp 
sig trådlöst.   

ATM (Asynchronous Transfer Mode) Ett kommunikationsprotokoll som delar upp dataströmmar i 
datagram med fix längd. 

CAN En standard för seriella bussar. 

CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queuing) En teknik för att schemalägga hur paket skickas från en 
router ut på nätverket. 

Client Server  En LAN–lösning där databearbetningen och programvaran är fördelad mellan persondatorerna 
(clients) och en server. 

Collision  Följden av att två eller flera enheter försöker överföra data på samma nätverk samtidigt. När 
detta inträffar förloras data. 

CQ  (Custom Queuing) En teknik för att schemalägga hur paket skickas från en router ut på 
nätverket. 

CSMA/CD  (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) En accessmetod för Ethernet, där alla 
enheter, på lika villkor delar på accessen i nätverket. Om en enhet detekterar signal från en 
annan enhet vid försök att sända, avbryts försöket, och ett nytt försök görs efter en slumpvis vald 
fördröjning. 

Databuss  Flera parallella ledningar för överföring av data internt i utrustningen. 

DHCP  (Dynamic Host Configuration Protocol) Ett protokoll som gör det möjligt för enheter att begära 
och sedan få IP-adresser från en DHCP-server placerad i nätverket. 

DIN-skena  (Deutsche Industri Norme) En standard för montering av utrustning i apparatskåp. 

Duplex  Anger att kommunikationen går i båda riktningarna. Vid halv duplex turas arterna om att sända 
och ta emot, vid full duplex kan det ske samtidigt. 

Dämpning  Datasignalerna dämpas av kabelns längd och antalet skarvar (fiber), signalerna avtar i styrka, 
vilket gör dem svårare att tolka hos mottagaren. 

Ethernet  Är en av de vanligaste standarderna för LAN-bussnät inom kontorsapplikationer och kan byggas 
både med koaxialkabel och med speciell 4-trådskabel. Det finns många olika typer av Ethernet, 
där de vanligaste hastigheterna idag är 10 eller 100 Mbit/s. 

Fading  Signalerna försvagas eller dämpas med överföringsavståndet (kabel, luft etc.), se även 
dämpning. 

FEC  (Forwad Error Correction) Ett sätta att lägga till paritetsbiter, extra bitar, till en dataström för att 
på ett smart sätt kunna hitta och korrigera fel vid mottagaren. 

Fiberoptik  Modulerat laserljus eller ljusstråle från lysdiod genom tunna glas- eller plastfibrer, normalt 
mellan 600–1 300 nm (nanometer). Genom knippen av fiberledare kan oerhörda mängder 
information överföras. 

Firewall  (Brandvägg) En enhet som används för att filtrera accessen till och från ett nätverk. 

Firewire En standard för seriellt buss-interface. 

Fjärruppkoppling Möjlighet att via något kommunikationsmedia (GSM, ISDN, teleförbindelse) ansluta sig mot 
en externt placerad utrustning. 

FTP  (File Transfer Protocol) Ett av de enklaste sätten för att överföra filer över nätverk/Internet. 
TCP/IP-protokollet används för att möjliggöra filöverföring. 

Full duplex  Dubbelriktad kommunikation där signaler kan flöda i båda riktningarna samtidigt. 

Fältbuss  En definierad standard för industriella datanät, t ex PROFIBUS och ASI. 



Introducing a multifunctional IP network within LKAB 

5 

 

Halv duplex  Tvåvägskommunikation där signaler bara kan flöda i en riktning i taget. 

Handover  Engelsk benämning på när man byter basradiostation, t ex vid förflyttning då man kommunicerar 
via GSM-nätet. 

Handskakning Bekräftelser och statussignaler som sänds mellan kommunicerande utrustning för att kontrollera 
dataflödet. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Ett request/response-protokoll mellan klienter och servrar för att 
överföra information på World Wide Web. 

IDS  (Intrution Detection System) System för att upptäcka om det finns inkräktare i nätverket eller i 
sin dator. 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Ett institut som arbetar med standardiseringar. 
  

IP   (Internet Protocol) Ett protokoll som har ansvaret för att flytta datapaket från nod till nod oavsett 
innehåll. IP sänder vidare varje paket baserat på en fyra bytes destinationsadress (IP-adressen). 

IP67, IP68 (Ingress Protection) Standard som beskriver skydd mot mekanisk påverkan, stänkskydd etc. 

IP-Adress IP-adressen (Internet Protocol-adress) består av 32-bitar som identifierar en nätverksenhet. IP-
adressen består av två delar, en del som identifierar ett speciellt nätverk och en del som 
identifierar den speciella enheten i nätverket. Det finns ett begränsat antal IP-adresser, något 
som är begränsande för IPv4, den version som används idag. På grund av begränsningen med 
32-bitsadresser implementeras nu en ny IPv6-adressmetod. 

IP Multicast En metod för att skicka paket till flera mottagare samtidigt, genom att använda multicast-
grupper. 

IPS  (Intrution Prevention System) System för att förhindra obehöriga användare från att ta sig in i 
nätverk eller datorer. 

ISDN  (Integrated Services Digital Network) En standard avseende digitala nät för telekommunikation, 
data, fax, bild och bildtelefoni. 

LAN  (Local Area Network) Ett lokalt datanät. 

LKAB (Loussavaara Kirunavaara Aktiebolag) Stort gruvdriftsföretag med järnmalmsbrytning i Kiruna 
och Gällivare som huvudsaklig verksamhet.  

 

LLQ (Low Latency Queuing) En teknik för att schemalägga hur paket skickas från en router ut på 
nätverket. 

MAC Adress Media Access Control-adressen den unika hårdvaruadress som tilldelas enheten vid tillverkning. 
Normalt kan MAC-adressen inte ändras. 

MAN  (Metropolitan Area Networks) En benämning på nätverk som delas av flera intressenter, oftast 
inom samma stad eller område. 

Mobil enhet Det fordon eller dylikt, till exempel en lastarmaskin, som den mobila noden/routern är monterad 
på. På den mobila enheten finns klienterna som använder sig av nätverkskommunikation. Den 
mobila enheten rör sig med hastigheter som motsvarar 0-6 m/s. 

Mobil nod Den nätverksutrustning som sitter monterad på den mobila enheten. Noden kan vara en router 
eller någon annan nätverksutrustning. 

Mobil router  En router som trots att den färdas kan upprätthålla nätverkskommunikation. 

NAT  (Network Adress Translation) Ett sätt att översätta nätadresser, för att på så sätt råda bot på 
bristen på IP-adresser, samtidigt som det gör att många datorer kan ansluta till en 
internetanslutning. NAT är en funktion som ofta finns inbyggd i routrar eller brandväggar som 
ansluter ett LAN till ett WAN (ofta Internet). 
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OSI   (Open System Interconnection) En referensmodell för definition av hur data hanteras i olika 
kommunikationsskikt vid en överföring. 

Paket  Är den ihopklumpade datamängd som sänds mellan en käll- och destinationsenhet på Internet. 
När en stor mängd information skickas från en enhet, delar TCP-skiktet in filen i paket. Paketen 
sekvensnumreras, även om dessa dirigeras via olika vägar blir det då möjligt att åter sätta ihop 
paketen i korrekt ordning hos mottagaren. Paketstorleken kan variera från 48 bytes till 1518 
bytes (1522 bytes om de förses med prioriteringsflaggor). 

Paketschedulering Schemaläggning av hur paket skickas ut på nätverket. 

PLC  (Programmable Logic Controller) En programmerbar minidator som kan sammanlänka givare 
ute i industrin, t ex temperatur- och tryckmätare, med intranätet via Ethernet. 

PPP   (Point to Point Protocol) Ett kommunikationsprotokoll som gör det möjligt att förbinda två IP-
anslutningar via en seriell länk genom inkapsling av IP-paket.  

PQ  (Priority Queuing) En teknik för att schemalägga hur paket skickas från en router ut på 
nätverket. 

Priority Tagging Förmågan hos en Ethernetnätverksenhet att förse ett Ethernetpaket med en flagga som ger det 
högre prioritet än andra paket på samma nätverk. 

PROFIBUS  Standard för kommunikation över industriellt datanät med hjälp av fältbussar. 

QoS   (Quality of Service) Är en definierbar service- och kvalitetsnivå på nättjänster som t ex eko, 
brus, bitfelsfrekvens, uppkopplingstider etc. 

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) En industristandard för verifiering av 
fjärranvändare.  

Roaming  Roaming kan betyda flera saker. En vanlig betydelse är att användare genom att använda 
roaming i ett trådlöst nätverk inte märker när stationen (dator eller dylikt) byter accesspunkt. 
Detta fenomen brukar kallas seamless roaming. Roaming kan, förutom att ske inom ett och 
samma nät, även ske mellan olika typer av nät och mellan olika typer av tekniker, t ex roaming 
mellan GSM och WLAN. Roaming kan också användas när man talar om att ha möjligheten att 
använda olika operatörers nät. 

RS-232  Amerikansk standard, seriell kommunikation. 

RS-422 Amerikansk standard, seriell kommunikation. 

Simplex  Enkelriktad kommunikation, jämför med halv duplex och full duplex. 

SNMP  (Simple Network Management Protocol) Protokoll som möjliggör fjärrövervakning och 
konfigurering av nätanslutna enheter. 

SNR (Signal-to-Noise Ratio) Beskriver förhållandet mellan signal och brus. 

Subnet  Ett subnät är den identifierbara sektionen i ett större allmänt nätverk. Ett subnät kan till exempel 
bestå av en enda byggnad eller tillverkningszon. 

Subnet Mask  (Subnätmask/Nätmask) När Ethernetenheter vill kommunicera med andra enheter utanför det 
egna nätet över Internet eller via en router måste det finnas en metod som gör det möjligt att 
fastställa om paketet är avsett för det lokala nätverket eller ej. Nätmasken avgör vilken del av IP-
adressen som är nätverks-ID och vilken som är IP-värd-ID. Om käll- och destinationsadresserna 
har olika nätverks-ID kommer trafiken att sändas indirekt via fördefinierad ”default gateway”. 
Det är viktigt att komma ihåg att det inte är möjligt att fastställa gränsen mellan nätverks-ID och 
IP-värd-ID genom att enbart analysera IP-adressen. Det är här som subnätmasken kan användas. 

TCP  (Transmission Control Protocol) Ett protokoll som ansvarar för att leverera och verifiera data 
från enhet till enhet. Protokollet detekterar fel eller förlorad data och kan även starta en 
omsändning till dess att data mottas korrekt och fullständigt. TCP-protokollet är 
förbindelseorienterat och kräver en server och en klient.  

TCP/IP  (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) En protokollstack som utvecklades för 
Internet, för att sammanbinda flera LAN i WAN för att kunna utbyta data oavsett källa, med 
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hjälp av bl. a. routingprotokoll. TCP/IP, som från början var UNIX-baserat, vinner mark som 
nätverksprotokoll även i andra miljöer. TCP/IP är helt enkelt en protokollstack för 
nätverkskommunikation. 

Telnet Ett klient-server protokoll som ingår i TCP/IP-stacken. 

TFTP  (Trivial File Transfer Protocol) Ytterligare ett sätt att enkelt överföra filer. Detta protokoll 
använder UDP/IP-protokoll för att möjliggöra filöverföring. 

Topologi  Nätverkskonfiguration. 

Trafikformning Används för att jämna ut bitflödet över tiden. 

UDP  (User Datagram Protocol) Ett protokoll som ansvarar för att data levereras från en enhet till en 
annan. UDP använder vanligtvis IP för att sända data. Till skillnad från TCP har UDP inte 
möjlighet att dela upp datapaket, sända det, och sätta ihop det korrekt i mottagaren. Därför måste 
applikationen som använder UDP ha förmågan att detektera meddelandet eller att data har 
mottagits korrekt. UDP har dock en fördel då det överför data snabbare och med mindre 
”overhead” jämfört med TCP. UDP är idealiskt för applikationer där små mängder data skall 
överföras. UDP-protokollet är förbindelselöst. 

VPN  (Virtual Private Network) Ett sätt att kommunicera privat över ett publikt nätverk. 

VLAN (Vitual Local Area Network) Ett logiskt oberoende LAN som sammankopplar datorer som om 
de var uppkopplade på samma kabel, även om de fysiskt sett sitter på olika LAN. 

WFQ (Weighted Fair Queuing) En teknik för att schemalägga hur paket skickas från en router ut på 
nätverket. 

WAN  (Wide Area Network) WAN är ett kommunikationsnätverk med geografiskt obegränsad 
spridning. 

Wi-Fi (Wireless Fidelity) En certifiering av produkter som använder teknik från standarden IEEE 
802.11, som licensieras från Wi-Fi Alliansen 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) En teknik baserat på vedertagna standarder 
för att erbjuda trådlöst bredband. 

WLAN  Trådlöst (Wireless) LAN IEEE 802.11. 

WMM Wi-Fi Multimedia, en del av standarden 802.11e. 

WOLIS (Wireless Online Loader Information System) Ett informationssystem baserat på WLAN för att 
generera processtyrningsvärden. 

WUCS (Wireless Underground Communication System) Kommunikationssystem som används för att 
styra maskiner i gruvdriftsområden.  
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2 Nulägesbeskrivning 
Nedan följer en beskrivning av hur kommunikationsbehovet inom LKAB tillfredsställs idag. LKAB använder en 
mängd olika kommunikationssystem, varav några har gemensam infrastruktur. Som på de flesta stora företag 
finns idag ett stort och därtill växande behov av ett antal kommunikationsfunktioner.  

2.1 Kommunikationssystem och funktioner 
LKAB har ackumulerat en stor samling kommunikationssystem med tillhörande infrastrukturer under årens 
gång. Kommunikationssystemen kan delas in i intranätet, telefonisystem, automationssystem samt övriga system 
och beskrivs nedan. De tillhörande funktionerna beskrivs som överföring av tal och video, dataöverföring, 
processtyrning, kontroll av inpassering, larmrapportering, ventilationsstyrning och automation.  

2.1.1 Intranätet 
Intranätet inom LKAB stäcker sig mellan 4 geografiska orter, Kiruna, Narvik, Malmberget och Luleå. Mellan 
dessa orter finns WAN med hastigheter mellan 2-10 Mbit/s. Mellan orterna hyr LKAB in sig på ett stamnät. 
Mellan Kiruna och Malmberget kommer dock inom kort fiberkabel att dras och på så sätt kommer man upp i 
hastigheter runt 1 Gbit/s. Denna rapport ser endast till kommunikation i orterna Kiruna och Malmberget.  

Intranätet bygger på ett kärnnätverk bestående av switchat Ethernet med hastigheter upp till 1 Gbit/s. Intranätet 
är baserat på TCP/IP, med vissa undantag. Nätverksutrustning finns huvudsakligen i telerum, 85st i Kiruna och 
40st i Malmberget. Mellan switcharna används nästan uteslutande fiberkabel. I produktionsområdet är 
utrustningen utsatt för ganska påfrestande miljöer, med damm, smuts, fukt, extrema temperaturer och 
vibrationer. Därför är utrustningen specialmonterad, på en så kallad DIN-skena. Switcharna har ofta en 
strömmatning på 24 VDC och är fläktlösa. Det LAN som finns i Kiruna har hög tillgänglighet och kapacitet 
idag. Tillgängligheten ligger på 99,9 %, vilket betyder att intranätet är nere ca 9 timmar per år. 

De trådlösa funktioner i intranätet som är av störst intresse idag är styrning (automation) av lastarmaskiner och 
borriggar i Kirunagruvan och ett projekt i Malmberget kallat WOLIS (Wireless Online Loader Information 
System). WOLIS går ut på att generera processtyrningsdata för lastarförarna i realtid genom att använda ett 
informationssystem baserat på WLAN. Dessa tre funktioner, styrning av lastarmaskiner, styrning av borriggar 
samt WOLIS, finns på olika geografiska platser, underjord i Kiruna och i Malmberget, och använder sig av olika 
tekniker, WLAN och WUCS, för att överföra data trådlöst. 1 

2.1.2 Taltjänster 
Inom LKAB finns i tre olika sätt att kommunicera med telefoni, dessa är talradio (walkie-talkie eller gruvradio), 
mobil telefoni samt fast (trådbunden) telefoni. Talradio och mobil telefoni är båda trådlösa, men använder olika 
system med olika täckningsområde. Gemensamt för telefoniklienter är att det handlar om realtidfunktioner där 
fördröjning av talöverföringen medför att funktionen är obrukbar. Då de trådlösa telefoniklienterna rör sig över 
stora avstånd innefattar upprätthållandet av kommunikationen byte av basstationer (eller accesspunkter), så 
kallad roaming. För att underlätta för användarna är det önskvärt om roamingen är transparent, det vill säga att 
det inte krävs någon insats från användaren för att byta basstation. För att realtidskravet ska vara uppfyllt krävs 
att fördröjningen är begränsad. Roaming kan ge ökad fördröjning, även om det också finns andra orsaker till 
fördröjning. Roaming är endast intressant för de mobila klienterna. Ytterligare en gemensam sak för de olika 
telefoniklienterna är att de är mycket viktigt för den dagliga produktionen. Det betyder att tillförlitlighetskrav 
och tillgänglighetskrav för systemet som ska tillgodose behovet hos användarna är mycket högt. Om dessa 
kommunikationssystem inte fungerar tillfredsställande innebär det stora negativa konsekvenser för produktionen.  

Mänskligt tal ligger i ett spektrum mellan 10Hz till 10 kHz. För att kunna överföra talet digitalt samplas ljudet 
och komprimeras. Vilken hastighet som telefonifunktionerna kräver beror på vilken digital kodning och 
komprimering som används. En vanlig standard för komprimering kallas G.711 (PCM 64 kbps) och används för 
det fasta telenätet. Denna standard ger en bandbredd på 3,4 kHz, frekvenser som ligger utanför detta filtreras bort 
eller dämpas kraftigt. Talet samplas med 8 kHz med 8 bitar per sampel. Detta ger ett krav på nätet att erbjuda en 
hastighet av 64 kbps i tidsluckor om 125 ms.2  

                                                
1 Enligt muntlig intervju med Ulf Olsson, Senior Researcher, LKAB. 
2 Gulliksson, Håkan & Lindström, Jakob, 2002, Ljud och bild över nätverk, Studentlitteratur, s 45, s 100. 
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Walkie-Talkies används flitigt både under och ovan jord. Det finns en central radioväxel med basstationer 
anslutna via telelinjer. Det finns 110st basstationer i Kiruna och 40st i Malmberget. ”En till många”-principen 
gör att det är lätt att sprida information, samtidigt som den öppna kanalen fungerar som en social funktion för 
många som jobbar med ensamjobb inom LKAB. Då PTS har dragit in tillstånden för denna typ av 
kommunikation för LKAB, måste systemet ersättas senast 2007. Talradio-systemet är utbrett över hela LKAB:s 
industriområde, både under och ovan jord.  

Det finns ca 2300st fasta telefoner inkopplade till två företagsväxlar, Ericsson MD110 rev BC11. De fasta 
telefonerna är spridda över hela industriområdet, både under och ovan jord. Telenätet används även för 
kommunikation och signalöverföring, då det skickas larm på det fasta telenätet (se nedan). 

Det mobila telefonnätet finns utbyggt i underjorden i huvudramper och i verkstäder, dock ej i 
produktionsområden. Ca 1300st mobiltelefoner finns inom företagets regi. Då det är relativt dyrt att bygga ut det 
mobila nätet finns endast en basstation i underjorden och för den ansvarar inte LKAB utan ägaren av 
mobiltelefonnätet, i detta fall Telia. 

Sammanfattningsvis kan sägas att telefoniklienterna kan delas upp i trådlösa klienter och trådbundna. De trådlösa 
klienterna är beroende av väl fungerande och osynlig roaming, eftersom alla telefoniklienter är 
realtidsapplikationer. Hastigheten som krävs för att upprätthålla funktionen är inte särskilt hög, men däremot är 
kraven på tillförlitlighet och tillgänglighet mycket stora.  

2.1.3 Automationssystem 
Idag fjärrstyrs maskiner av typen lastare och borriggar i underjordsgruvan. Även tåg nere i gruvan fjärrstyrs och 
har så gjorts inom LKAB sedan 1970. Det finns idag 3 st. lastare som fjärrstyrs av operatörer från kontor ovan 
jord, samt en maskin som finns i reserv. Det är bara själva lastningen som fjärrstyrs med hjälp av en operatör, 
transporterna till och från dumpningen samt själva dumpningen sköts automatiskt. Detta gör att en operatör kan 
fjärrstyra flera lastare samtidigt. Fjärrstyrningen sker med hjälp av en 21” PC-skärm, videoövervakning, 
högtalare samt mikrofon. Det finns även en styrpanel med tillhörande styrspak för att manövrera 
lastarmaskinerna. Även borriggarna, som idag är 6 till antalet, fjärrstyrs och har så gjorts sedan 1997.  

Det kommunikationssystem som används idag för att fjärrstyra lastarna och borriggarna kallas WUCS (Wireless 
Underground Communication System). Systemet är utvecklat av LKAB under 1990-talet i samarbete med ett 
antal företag, bland annat Elektrobit. Elektrobit erbjuder idag WUCS-systemet till gruvor runt om i världen. 
Förutom i Kiruna finns det idag installerat i företaget Codelco som driver en koppargruva i Chile.  

WUCS bygger på ett ATM-nät (Asynchronous Transfer Mode) som transporterar data från styrsystemet på de 
mobila enheterna till kontrollcentralen under jord och operatörscentralen ovan jord. Mellan den mobila enheten, 
lastarmaskinen eller borriggen, och basstationen används trådlös överföringsteknik som baseras på GSM-
utrustning. Användningen av GSM-teknik ger att det endast behövs en basstation för att täcka ett helt 
produktionsområde. På den mobila enheten packas data från olika kanaler ihop till en ATM-frame om 48 byte, 
som skickas ut på det trådlösa nätet med en hastighet av 1 Mbit/s och på frekvensen 900 MHz. De datakanaler 
som finns på den mobila enheten är en videokanal med kodning av typen H263, en duplex ljudkanal, två 
datakanaler med hastigheten 9,6 kbit/s samt en datakanal med lite högre hastighet, nämligen 128 kbit/s eller 
187,5 kbit/s ProfiBus. Datakanalerna på 9,6 kbit/s används för att skicka styrmeddelande till navigeringssystemet 
och för att skicka kommunikation till GTS, Graphical Touch Screen. Datakanalen med högre hastighet används 
för att skicka större filer vid behov, till exempel kartor till navigeringssystemet. Efter att data från de olika 
kanalerna har packats ihop till en ATM-frame skickas den till basstationen, där en ATM-header om 5 bytes läggs 
på. En basstation kan kommunicera med tre olika mobila enheter samtidigt. Från basstationen skickas ATM-
frames till en ATM-switch som broadcastar ATM-frames ut på nätverket. En annan ATM-switch flera kilometer 
bort tar emot ATM-frame och skickar den till kontrollcentralen. Därifrån skickas delar av ATM-framen vidare 
till operatörscentralen som på så sätt får tillgång till ljud och bild ifrån lastaren och kan i sin tur skicka 
styrmeddelanden via kontrollcentralen. Att skicka all trafik från de mobila enheterna via broadcast tar upp 
mycket bandbredd, men det gör att en operatör kan styra flera lastarmaskiner. Kommunikationen mellan 
kontrollcentralen och operatörscentralen sker med hjälp av ett Ethernet-LAN, varför två Ethernet/ATM-
konverterare används. Kraven på låg fördröjning vid styrning av lastarmaskinerna är mycket höga, varför 
roamingen måste vara osynlig för klienten. Överlämningen när klienten byter basstation är ett kritiskt moment, 
varför WUCS med sin enda heltäckande basstation i produktionssystemet har varit ett bra alternativ för den 
trådlösa kommunikationen. En översiktlig bild av WUCS finns i figur 2. 
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Figur 2. Illustration av WUCS. 

WUCS fungerar i grunden mycket bra och används idag med god behållning i gruvan i Kiruna, men det är ett 
exklusivt system som är dyrt. Den mest betydande anledningen till att byta ut WUCS är dock att systemet inte 
tillverkas längre.3 När det utvecklades på 1990-talet var ATM framtiden för nätverkskommunikation. Idag är det 
IP som leder utvecklingen framåt och på så sätt begränsas utvecklingsmöjligheterna för nätverk som bygger på 
ATM. 

2.1.4 Övriga kommunikationssystem 
Övriga kommunikationssystem och funktioner som finns inom LKAB sammanfattas kort nedan. 

Det finns ett antal styrsystem och processystem inom LKAB som har som funktion att styra processer och 
maskiner samt att samla in data för övergripande processtyrning. Det kan röra sig om enkla sensorer som mäter 
tryck eller liknande, till mer avancerade system för att styra processer. Styrsystemen och processystemen är olika 
gamla och baseras därför på olika tekniker. Det hänger ihop med att LKAB gradvis under många år har byggt 
upp och byggt om sin verksamhet olika delar av anläggningen och därför investerat i olika teknik under årens 
lopp. Inom ramen för styrsystem och processystem finns också larmsystem som kommunicerar larmer över det 
vanliga telefonnätet inom LKAB. 

Ett inpasseringssystem för alla som arbetar inom LKAB:s område finns utbyggt. Det baseras på magnetkort med 
inbyggd RFID-tag. Det är för LKAB av mycket stor vikt att veta vilka personer som befinner inom gruvområdet 
vid en eventuell olycka, varför inpasseringssystemet har en viktig funktion att fylla. 

Ett kommunikationssystem för att fyra av skjutsystem finns inom företaget. Detta system omgärdas självklart av 
rigorösa säkerhetsregler och hanteras bara av ett fåtal individer inom företaget. 

2.2 Klienter och funktioner 
Som tidigare nämnts vill LKAB gå från många olika kommunikationssystem till att försöka använda ett IP-
nätverk till så många funktioner som möjligt. Då det är många användare som ska samsas på samma nät kan 
problem uppstå. De olika användarna har olika förutsättningar och olika krav på nätverket, krav som ibland 
motverkar varandra.  

Styrning av lastarmaskiner i Kiruna är en tillämpning som är av stort intresse, mycket beroende på att systemet 
som bygger på ATM-teknik kanske måste bytas ut inom en överskådlig tid.  Styrningen av lastarmaskinerna är 

                                                
3 Enligt muntlig intervju med Ulf Olsson, Senior Researcher, LKAB. 
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också intressant att studera då den innefattar många funktioner som kan finnas i ett IP-nät. Det ställer extra höga 
krav på hur nätet måste fungera för att kunna konkurrera ut den nuvarande tekniken. De högt ställda kraven ger 
en bra grund att vila på, då särskilt hårda krav ställs på systemet, om LKAB vill bygga vidare på sin övergång 
mot paketbaserade överföring med hjälp av IP-nät. Funktioner som behövs för att kunna styra lastarna är 
överföring av tal, strömmande video, styrmeddelanden till fordonet, navigeringssystemsdata (korta cykliska 
kommandon), data för att kunna använda applikationen Graphical Touch Screen samt överföring av större filer, 
till exempel kartor till navigeringssystemet.  

Genom att bygga ett mobilt nätverk, baserat på TCP/IP-standarden, nere i produktionsområdet kan flera 
funktioner samsas på ett kommunikationssystem. Ett IP-nät skulle inte bara kunna användas för att fjärrstyra 
lastare, utan andra klienttyper skulle kunna använda nätverket. Klienttyper som skulle kunna tillkomma vid 
eventuell övergång till ett IP-nät är IP-telefoni, laptops samt PDA. Tekniken som används för att fjärrstyra en 
lastarmaskin med hjälp av WLAN och IP-nät skulle kunna användas inom en rad olika funktioner, bland annat 
för styrning av borriggar, manövrering av malmtåg, telefoni samt generell nätverksaccess i underjordsgruvan. 

2.3 Begränsningar för olika klienttyper 
I tabell 1 finns en översikt över i vilken utsträckning olika klienter är känsliga för olika kvalitetsmått i nätverket. 
Klienterna beskrivs med hjälp av den typ av trafik de skickar. Beroende på vilken typ av trafik som avses har 
klienterna olika krav på service i nätet, där olika trafiktyper har olika behov av hög prioritet. 

 

Klienter Trafiktyp 
Känslig-
het för 

fördröj-
ning 

Känslig-
het för 
jitter 

Känslig-
het för 

låg band-
bredd 

Känslig för 
paketför-

lust 

Krav 
på 

säker-
het 

Tillgäng-
lighet 

Krav på 
service 

Tal, VoIP, 
VoWLAN 

Konstant 
eller variabel 
bithastighet 

Hög Hög Låg/med
el 

Låg och 
förutsägbar 

Hög Hög Hög 
prioritet 

Strömman-
de video 

Strömmande 
trafik med 

variabel 
bithastighet 

Hög Hög Hög Låg och 
förutsägbar 

Hög Hög Hög 
prioritet 

Styrmed-
delande i 

realtid, 
Client-
Server 

exchange 

Tvåvägstrafik 
med flera 
små filer 

Hög Låg Låg 
Hög, ej 

omsändnin
g 

Hög Hög Hög 
prioritet 

E-post, 
Filöverför-
ing (FTP), 

Remote 
Terminal 
(Telnet) 

Små filer, 
överföring i 

batcher 
Låg Låg Låg 

Låg, 
omsändnin

g 
Hög Låg Best 

effort 

Web 
Browsing 

(HTTP) 

Serier av små 
filer, stötvis 
överföring 

Medel Låg Variabel 
Låg, 

omsändnin
g 

Hög Låg Best 
effort 

Tabell 1. Känslighet för fördröjning, jitter, låg bandbredd, paketförlust, tillgänglighet, krav på säkerhet samt 
servicetyp för olika klienter i nätverket.4 

                                                
4 Anand R. Prasad & Neeli R. Prasad, 2005, 802.11 WLANs and IP Networking: Security, QoS, and Mobility, Artech House, 
s 162. 
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2.4 Riktlinjer för IT-säkerhet inom LKAB 
LKAB:s företagsledning har sammanställt riktlinjer för hur behovet av IT-säkerhet ser ut. Företaget har en 
säkerhetspolicy och särskilda riktlinjer för IT-säkerhet, där man uttrycker LKAB:s säkerhetsnål på olika nivåer. 
Riktlinjer för IT-säkerhet gäller för alla verksamhetsgrenar inom koncernen och anger även ansvarsfördelningen. 

Målsättningen med säkerhetsarbetet är att minska, eller helst av allt eliminera, riskerna för att hot som medför 
ekonomisk skada eller andra negativa konsekvenser införlivas. Behovet av skydd ökar då beroendet av datorer 
och datakommunikation skapar en större sårbarhet hos företaget. Lagar, avtal och förordningar samt krav på 
kontinuerlig drift i sig ställer direkta eller indirekta krav på att informationshanteringen ska vara tillförlitlig.  

När LKAB bestämmer vilken säkerhetsnivå ett system eller information ligger på tas ingen hänsyn till hur 
sannolikt det är att hotet ska infrias. Inte heller tar man hänsyn till skyddsåtgärder som utförts för att begränsa 
eller förhindra konsekvenserna av en ogynnsam händelse. Istället värderas informationen eller systemet enbart 
med utgångspunkt från de negativa verkningarna ifall ett hot eller en risk blir veklighet. Informationen i 
systemen klassificeras på ett inom företaget enhetligt sätt. Detta görs genom att gå igenom de viktigaste 
sårbarhetsfaktorerna; tillgänglighet, sekretess, förlust av information och riktighet. Även kontroll och 
uppföljning av lagar och avtal ingår i de viktigaste sårbarhetsfaktorerna. Syftet med informationssäkerhet är att 
upprätthålla tillfredsställande tillgänglighet, informationskvalitet (riktighet) och sekretess. 

Ansvarsfördelningen ger olika ansvar för ledningen, gruppen av kunder, leverantörer och samarbetspartner, samt 
för enskilda medarbetare och säkerhetsansvarig. Inför LKAB:s styrelse ansvarar VD:n för IT-säkerheten. Kunder 
leverantörer och samarbetspartners är ålagda att följa de regler och riktlinjer för IT-säkerhetsarbetet som finns 
inom LKAB. Enskilda medarbetare ska inte bara vara medvetna om vilka lagar och bestämmelser som gäller, 
utan är också ansvariga för att rapportera misstanke om inträffade säkerhetsincidenter och brister i skydd. För att 
se till att granskningar av regelverket, uppnådd säkerhetsnivå samt tillämpningar av regelverket utförs ansvarar 
säkerhetsansvarig. Denne är även skyldig att kontrollera så att kraven från verksamheten är tillgodosedda. Detta 
kan ske genom säkerhetsskydd såväl som av katastrofplanering och utbildning. Som grund för säkerhetsarbetet 
ligger ISO-standarden SS ISO/IEC 17799 (Svensk och internationell standard avseende Ledningssystem för 
informationssäkerhet).  

2.4.1 Hotbild och skyddsåtgärder 
Inom datasäkerhet finns fem grundläggande principer eller mål: 

 Sekretess - förhindrar obehörigt avslöjande av information 
 Riktighet - förhindrar obehörigt eller oavsiktligt förändrande av information 
 Åtkomstskydd - förhindrar obehörigt undanhållande av information 
 Spårbarhet - vissa eller alla aktiviteter i ett system ska kunna härledas till en användare 
 Oavvislighet - omöjliggör förnekande av att data skickats eller mottagits 
Förutom ovanstående mål finns också några generella krav som spelar en viktig roll för säkerhetsarbetet ska 
fungera. Säkerhetslösningen ska vara enkel att hantera. Nätverket måste vara skalbart, vilket i förlängningen 
leder till att säkerhetslösningen måste vara skalbar. Det är viktigt att det är enkelt och lätt att implementera 
säkerhetslösningen, speciellt hos slutanvändarna. Det ställs också krav på att säkerhetslösningen ska påverka 
prestandan i nätet så lite som möjligt. Detta gäller i allra högsta grad när realtidsdata skickas i nätverk och krav 
på nätverkets kvalitet blir allt viktigare. Det sista kravet är ett de viktigaste, nämligen tillgänglighet. Om inte 
datorer och nätverk är tillgängliga för användarna spelar de övriga målen och kraven inte så stor roll. 

Allt som riskerar att åsidosätta ovanstående mål kan ses som hot. Vissa hot har större risk att inträffa än andra. 
Hot kan vara passiva eller aktiva. Vid aktiva hot modifierar inkräktaren data, nätverket eller trafiken i nätverket. 
Vid passiva hot samlas endast information in, kanske för att användas vid en aktiv attack senare eller för att 
inkräktaren helt enkelt drar nytta av informationen. 

Passiva hot kan vara till exempel tjuvlyssning, där inkräktaren tar information som ej var ämnad för mottagaren. 
Även analys av trafiken inom ett nätverk skulle kunna klassas som ett passivt hot. Det finns även ett par mer 
vanliga aktiva hot, nämligen maskerad (på engelska masquerade eller spoofing), nekande av service (på engelska 
Denial of Service, DoS) samt modifikation eller förfalskning av information (på engelska modification eller 
forgery of information). Vid en maskerad låtsas helt enkelt inkräktaren att han är en pålitlig användare. Detta kan 
uppnås genom att stjäla användarnamn och lösenord. Nekande av service är en överbelastningsattack som 
motverkar eller förhindrar normal användning av kommunikationssystem. DoS kan riktas mot olika enheter; 
enskilda datorer, maskiner eller hela nätverk. Det finns många olika sätt att genomföra en DoS-attack; 
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överbelasta CPU:n, använda upp batterikapaciteten hos hårdvaran eller översvämma nätverket med oönskad 
trafik. Listan över möjliga DoS-attacker kan göras lång och det kan tilläggas att även fysiskt sabotage kan ses 
som en DoS-attack. Modifikation eller förfalskning av information kan även det utföras på många olika sätt, ett 
exempel är att inkräktaren skapar ny information genom att låtsas vara en betrodd användare. I tabell 2 går det 
att utläsa hur säkerhetshot korresponderar till säkerhetsmål. 

   Säkerhetshot 

Säkerhetsmål Tjuvlyssning Trafikanalys Maskerad DoS Modifierig/förfalskning 

Sekretess X X X   

Riktighet   X  X 

Åtkomstskydd   X  X 

Spårbarhet   X  X 

Oavvislighet   X  X 

Tillgänglighet   X X X 

Tabell 2. Korrelation mellan säkerhetsmål och säkerhetshot. 

För tillfället utgörs riskbilden i huvudsak av tre olika områden. Den största risken är användarna av systemet, där 
egna medarbetare genom passivt eller aktivt beteende utgör en risk mot verksamheten. Extra tydligt blir denna 
risk om man ser till de samarbetspartners som LKAB har, bland annat genom gemensamma projekt eller partners 
för att ge LKAB support. Den andra största risken utgörs av vad som brukar kallas skadlig kod. Skadlig kod är 
ett samlingsbegrepp som innefattar virus, spam, maskar, trojanska hästar, hoax och spoofing. Den tredje största 
risken är externa attacker; människor eller organisationer som aktivt försöker skada verksamheten. Ytterligare en 
risk är att nätverksutrustning förstörs genom fysisk åverkan, kanske främst kablar som blir avgrävda eller 
skadade. Detta händer enligt uppgift5 minst en gång i månaden. Även strömavbrott är en risk att räkna med.  

2.4.2 Konsekvenser av brister i IT-säkerheten 
Den allvarligaste konsekvensen av att ett hot infrias är att rapporteringssystemen, särskilt 
ekonomirapporteringssystemet, slutar att fungera. Då uppkommer stora svårigheter med att styra verksamheten. 
Den näst allvarligaste konsekvensen är produktionsstörningar i LKAB:s verksamhet. Då koncernen i skrivande 
stund gör en vinst på uppskattningsvis 700 000 kr per timme, innebär produktionsstörningar en mycket stor 
kostnad, i form av uteblivna intäkter. Det gäller självklart de verk som producerar järnmalmsprodukter, men det 
är även kostsamt att ha personal som inte kan utföra sitt arbete på grund av att intranätet inte fungerar som det 
ska. Det finns också en dold konsekvens, ett intranät som inte fungerar tillfredsställande skapar irritation och 
misstro mot systemet. Detta kan skapa attityder som är svåra att bli av med och som i längden är ogynnsamma 
för företaget. 

De vanligaste problemen som uppstår är att switchar går ner, ofta på grund av strömavbrott. Det är också vanligt 
att datalänkar går ner och att intranätets prestanda går ner tillfälligt, dvs. att nätverket är ”segt”. Ett exempel på 
när den mänskliga faktorn, utan bakomliggande orsaker, är en risk mot verksamheten är när användare råkar 
kortsluta Ethernet-uttag vid arbetsstationerna. Detta genererar i sin tur en broadcast-storm som kan sänka en 
switch. Switchen, som försörjer ett våningsplan med nätverksaccess, kan i sin tur påverka hela intranätet mycket 
negativt. Detta enkla misstag av en användare kan få ödesdigra konsekvenser, utan att användaren hade ont 
uppsåt. 

2.4.3 IT-säkerhet implementerat inom LKAB  
För att skydda sig mot ovanstående risker använder sig LKAB av en rad skyddsåtgärder. För att skydda sig mot 
användarna av systemet har man en tydlig dokumentation över regler och policys som finns inom företaget. Det 
finns även en enhetlig och formell rutin för att få access till olika funktioner i intranätet. Det appliceras bland 
annat på användaraccess till Internet och till diverse olika servrar. Behörighetstilldelningen styrs efter behov och 
en skriftlig ansökan med motivering måste till exempel lämnas till medarbetarens närmaste chef för att få 
tillgång till Internet. Övervakning och loggning av användarnas datatrafik, e-post och kataloger sker 

                                                
5 Enligt muntlig intervju med Håkan Tyni, IT-chef. 
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kontinuerligt. Övervakning av nätverkets prestanda sker genom att kontrollera alla klienters svarstider till olika 
servrar. Denna typ av end-user-performance ger klara besked hur nätverket fungerar för användarna.6 

För att skydda sig mot skadlig kod har LKAB vidtagit flera åtgärder. Antivirusprogram är installerat på alla 
utrustning där det är lämpligt och uppdateringar görs kontinuerligt. Även här är information och utbildning av 
intranätets användare en viktig del i att möta hotet. Brandväggar finns för att stoppa oönskad trafik i nätet, till 
exempel för att försöka stopp externa attacker. Brandväggar finns dels inom intranätet, dels vid utsatta punkter 
som gränsar mot andra nätverk, t ex Internet. 

Trafiken i intranätet delas upp i olika VLAN, där filter styr vilka VLAN som har tillgång till vilken service. 
Trafik från kontorsanvändare går i ett separat VLAN, processnära trafik går i ett annat VLAN, trafik från 
användare hos konsultföretag går i ett VLAN osv. Mer att läsa om VLAN finns i kapitel 3.6. 

För att skydda sig mot strömavbrott, och även mot spänningspikar i kraftnätet, är en del av nätverksutrustningen 
utrustad med UPS (Uninterruptible Power Supply). För delar av nätverksutrustningen, till exempel switcharna 
som tillhör stamnätet och de flesta servrar, finns ett dieselaggregat som kan användas under strömavbrott. 

VPN används för att få säkra anslutningar till intranätet utifrån. Klienter kan på så sätt jobba hemifrån eller från 
de olika platser i världen där LKAB har kontor. I kapitel 3.7 finns mer att läsa om VPN. 

LKAB använder sig av NAT-funktioner (Network Adress Translation) inom intranätet. Det är en funktion som 
gör det möjligt att använda privata IP-adresser inom intranätet samtidigt som en eller flera publika IP-adresser 
används för kommunikation med Internet (eller andra WAN). Det privata NAT-nätet är transparant för resten av 
Internet, det enda som syns är routern eller brandväggen med NAT-funktionen. Adressöversättning utåt sker i 
brandväggen/routern. En fördel med att använda NAT-adressering inom intranätet är att information blir mer 
svåråtkomligt utifrån, då NAT-adresserna inte är routbara på Internet.  

Autentisering och verifiering vid påloggning på intranätet sker på lite olika sätt beroende på vilken typ av 
användare det gäller. Vanligen gäller användarnamn och lösenord, där lösenordet måste innehålla vissa tecken 
samt bytas ut kontinuerligt. Vid fjärrinloggning används en engångslösenordsdosa. En safewordsserver, som har 
RADIUS-processen (Remote Authentication Dial In User Service) inom sig, kopplar samman dosan till 
användarnamnet. RADIUS är en industristandard för verifiering av fjärranvändare. Användningen av standarden 
är utbredd och implementeras i fjärranslutningsservrar, routrar och brandväggar.7 

Vissa detaljer och information kring IT-säkerhet inom LKAB vill inte företaget och dess företrädare lämna ut. 

2.5 Standardisering 
Att använda olika system för kommunikation är ofta nödvändigt. Problem av olika karaktär kan uppkomma om 
man endast använder ett eller ett fåtal kommunikationssystem. Bekymren kan bestå i att det inte går att 
upprätthålla kablage i produktionsområden där man spränger, utrustningen förstörs helt enkelt. Enda alternativet 
är att utnyttjade trådlös kommunikation för att upprätthålla funktionen i vissa områden. I sådana situationer kan 
det vara tvunget att använda olika kommunikationssystem, till exempel ett trådbundet och ett trådlöst system för 
samma funktion. Användandet av många olika system är dock förknippat med problem. Det är dyrt att investera 
och underhålla ett stort antal system. Det är även förknippat med kostnader att uppgradera åtskilliga system 
istället för ett färre antal system. Om man ej uppgraderar sina system kan det medföra att det blir svårt eller rent 
av omöjligt att få tag på reservdelar eller kompetensresurser. I vissa fall är man tvingad att byta system av olika 
anledningar. Ett sådant fall kan uppkomma när avtal upphör att gälla eller när system havererar och inte går att 
återskapa. I kontorsbyggnader kan fysiska problem bestå i att många olika kommunikationssystem genererar 
oönskade hål i väggar och tak samt en mängd olika vägguttag och hållare. 

Ytterligare problem som är förknippade med att ha många olika kommunikationssystem är att apparater och 
system inte kan kommunicera med varandra. I vissa fall kan detta lösas med översättare, men detta ger 
merkostnader och minskar ibland funktionaliteten och prestanda för slutanvändare. Genom att ha 
specialanpassade system med specialanpassad teknik tenderar kostnaderna att skjuta i höjden. Dessa system är i 
många fall låsta vid vissa företag, vilket gör att konkurrenssituationen är ofördelaktig. Det kan också uppstå 
juridiska ägarfrågor som icke är önskvärda för användaren av systemet. 

Genom att effektivisera och ersätta flera kommunikationssystem till ett gemensamt kan många fördelar erhållas. 
Underhållet för ett system minskar jämfört med att förvalta flera olika kommunikationssystem. Att konfigurera 

                                                
6 Enligt muntlig intervju med Tomas Seinius, nätverkstekniker på VM-data. 
7 Prasad & Prasad, 2005, s 109. 
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och fortlöpande uppgradera ett system torde kräva mindre arbetsinsats än att genomföra samma uppgifter på ett 
antal system. Ett enkelt sätt att beskriva det på är att säga att ett färre antal apparater behövs för att fylla samma 
funktion. Ett exempel på detta är den övergång som idag sker ifrån att ha både fast telefon och mobiltelefon till 
att endast använda mobiltelefon. Samma funktion, i det här fallet talöverföring, erbjuds med färre apparater och 
färre kommunikationssystem. 

En annan aspekt av att gå från ett större antal system till ett mindre antal är att man ökar interoperabiliteten. Det 
gör att fler apparater och mer nätverksutrustning har möjligheten att kommunicera med varandra, utan behov av 
omvandlare. De kan då också använda samma kommunikationsnätverk. Det är dock inte säkert att apparater kan 
kommunicera med varandra bara för att de använder samma kommunikationssystem. 

För ett företag kan det vara av stort intresse att använda sig av standardiserade produkter och tjänster. Det 
resulterar i att konkurrensen ökar vid upphandlig av system samtidigt som utbytbarheten av apparatur och 
utrustning ökar. Speciallösningar är oftast dyrare att köpa in (och kräver oftast mer underhåll långsiktigt). 
Resonemanget kring standardiserade produkter och effektivisering stämmer väl in för LKAB och ligger till 
grund för detta examensarbete. Det speglas också i den huvudsakliga problemställningen för examensarbetet. 

Det finns även synergieffekter med att använda standardiserade produkter och färre kommunikationssystem. En 
effekt är att nya, ännu inte utvecklade, tekniker blir möjliga att använda i framtiden. Detta kan låta flummigt, 
men är en viktig faktor att räkna med inom ett område där utvecklingstakten är oerhört hög. Synergieffekten fås 
dock endast om man satsar på ”rätt” teknik, det vill säga en teknik som i hög utsträckning används även i 
framtiden. En annan samordningsvinst är att man genom att satsa på standardiserade tekniker har nytta av vad 
andra aktörer på marknaden redan gjort eller kommer att göra. På detta sätt kan man minska sina egna 
utvecklingskostnader. Där tillämpningarna är så pass specifika att man måste utveckla egna lösningar ökar 
möjligheten att ingå samarbete om med andra företag om utvecklingen baseras på standardiserad teknik.  

Det finns nackdelar med att ersätta eller sammanfoga flera kommunikationssystem och det är endast intressant 
att göra bytet om det nya systemet kan tillhandahålla likvärdig eller bättre funktionalitet. Den största nackdelen 
är av ekonomiskt art, då det är kostsamt att byta teknik och system. Kostnader uppkommer inte bara för att 
investera i nya system, utan även för kompetensutveckling och utveckling av systemen. I ett produktionsföretag 
son LKAB är det också av stor vikt att produktionen inte stannar, då detta är mycket kostsamt. Införandet av nya 
system måste därför noga planeras för att undvika produktionsstörningar. Detta är egentligen självklart, då 
anledningen till standardiseringen är i grunden av ekonomisk karaktär. Det behöver inte bara vara en fråga för att 
spara pengar åt LKAB genom sänkta underhållskostnader, utan även en möjlighet att förekomma framtida 
problem. Att man därtill med modern teknik möjliggör eventuell utveckling av framtida arbetsprocesser och 
produktionsprocesser bidrar till viljan att använda standardiserad produkter samt färre kommunikationssystem.  

I denna rapport tas ingen hänsyn till kostnaderna för att byta kommunikationssystem. Rapportens tyngdpunkt 
ligger vid att titta närmare på om funktionaliteten kan bibehållas eller förbättras vid en övergång från flera 
befintliga system till ett nytt kommunikationssystem för dataöverföring till och från mobila klienter. 

2.6 Funktionalitet 
Funktionalitet är ett begrepp som förekommer när man diskuterar nätverk och kommunikationssystem. Det är 
dock inte entydigt vad som menas med begreppet. Funktionaliteten beskriver vad för funktioner som systemet, i 
det här fallet datanätet, erbjuder. Beroende på vilka som ska använda nätet och vad nätet ska användas till bygger 
man in olika sorters funktionalitet i nätverket. För olika applikationer är möjligheten att utnyttja de olika 
funktionerna av olika stor vikt och detta beror förstås på vad applikationerna ska användas till. En 
realtidsapplikation har stort intresse av att fördröjningen är så låg som möjligt och i slutändan intresserad av om 
datanätet har möjlighet att prioritera viss trafik före annan. För klienter som skickar e-post är detta inte 
intressant, här spelar fördröjningen ingen större roll. Funktionaliteten på ett nät kan delas in i mindre områden. I 
LKAB:s intranät kan funktionaliteten beskrivas som fördröjning, bandbredd, jitter, paketförlust samt den 
grundläggande tillgängligheten. I viss mån kan även säkerhet sägas tillhöra denna familj av värden, då 
säkerheten kan påverka de andra parametrarna. Tillsammans utgör ovan nämnda parametrar grunden för den 
kvalitet som en överföring erbjuder, något som brukar refereras till som Quality of Service. Parametrarna beror i 
sin tur på andra faktorer, varav en del kan erbjudas i nätverket och andra beror på fysiska förutsättningar. 
Parametrarna som ger funktionaliteten kan ändras med olika konfigurationer av nätverket. Till exempel kan 
bandbredden i ett trådlöst nätverk bero på hur många som använder samma accesspunkt, något som kan regleras 
med konfigurationen. Bandbredden beror också på de fysiska förutsättningarna i omgivningarna där den trådlösa 
överföringen sker, något som oftast är omöjligt att ändra på.  

Vikten av att behålla funktionalitet även i ett framtida mobilt nätverk kan inte nog understrykas. I exemplet med 
lastarmaskinen blir det tydligt, även om samma resonemang gäller för en rad andra möjliga framtida klienter för 
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ett mobilt nätverk. En fördröjning på mer än 500 ms ger nödstopp på lastarmaskinen under jord. De kostnader 
som är förknippade med ett icke-fungerande fjärrlastarsystem är stora. Kanske kan det i förlängningen betyda 
återgång till manuell lastning, tvärtemot utvecklingen som LKAB går mot idag. Att funktionalitet är den grund 
som satsningen mot framtida kommunikationssystem vilar på är uppenbart i ett företag där tillit till system och 
processer är utgångspunkten för den dagliga produktionen, såväl som för de långsiktiga målen. 
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3 Standarder och protokoll 

3.1 TCP/ IP 
Hur skapar man då ett kommunikationssystem för att tillgodose diverse olika önskemål om kommunikation? Ett 
sätt är att använda sig av en standard där information kan skickas digitalt via olika medium, men med en 
gemensam syntax, semantik och timing, något som brukar benämnas ett protokoll. Det vanligaste och mest 
utbredda protokollstacken för nätverkskommunikation kallas TCP/IP och är en samling protokoll som länkas 
samman med OSI-modellen, se bilaga 1. Om man använder IP som protokoll på nätverkslagret hanteras varje 
paket var för sig, utan att nätverksprotokollet först skapar en anslutning till mottagaren. Det betyder att paketen i 
ett och samma meddelande inte har någon inbördes relation och att paket som tillhör samma meddelande kan ta 
olika vägar fram till mottagaren. Denna typ av leverans av paket kallas connectionless network service och kan 
jämföras med motsatsen connection-oriented network service, som till exempel ATM baseras på. En annan 
skillnad mellan de två nätverksprotokollen är att ATM skickar data med hjälp av celler i en viss storlek medan IP 
skickar data med hjälp av paket med varierande storlek. I fallet med ATM-nätet anses nätverket vara av typen 
circuit-switched och baseras nätverket på TCP/IP anses det vara av typen packet-switched. Då ingen 
uppkoppling mellan sändare och mottagare etableras innan paket börjar skickas, finns det heller ingen garanti för 
att paketen kommer fram. Detta är grunden i nätverkskommunikation med protokollstacken TCP/IP, något som 
medför både för- och nackdelar. En stor nackdel är förstås att man inte kan garantera service i nätverket, något 
som efterfrågas av bland annat realtidsapplikationer som använder nätverket. En fördel med att använda 
paketbaserade nätverkstekniker istället för uppkopplingsbaserade är att man endast tar upp så mycket bandbredd 
som man behöver.  

IP (Internet Protocol) i sig är ett opålitligt protokoll som inte utför någon felkontroll eller spårning utan sänder 
med vad som brukar kallas best-effort. Genom att använda IP tillsammans med pålitliga protokoll från högre 
lager i OSI-modellen som till exempel TCP kan man dock få till stånd både felkontroll och omsändning av 
skadade paket. För att få reda på om fel har uppstått vid sändning av ett IP-paket används protokollet ICMP 
(Internet Control Message Protocol), som i sig är ett nätverksprotokoll som kapslas in i ett IP-paket när det 
skickas över nätverket. I TCP/IP-stacken finns ett antal olika protokoll med olika användningsområden. 

IP-protokollet bryr sig inte om vilken underliggande teknik som används på det fysiska lagret och på 
datalänklagret. Det betyder att man till exempel kan skicka IP-paket trådbundet över Ethernet eller trådlöst över 
ett WLAN.  

I ett IP-nätverk hanteras mobilitetsfrågor i länklagret så länge som användaren stannar i samma nätverkstyp. Det 
kan exemplifieras med handover i ett WLAN som sker i MAC-lagret. Det är endast när användaren rör sig 
mellan olika nät som mobilitetsfrågan kommer upp på IP-nivå. Lösningen heter mobil IP och är ett sätt att 
erbjuda roaming över flera olika nätverk, i en global och skalbar mobilitetslösning. 

3.2 Routing och bryggning 
Med routing menas hur man finner och väljer nästa hopp för ett paket. För detta ändamål finns en rad metoder, 
varav några beskrivs i denna rapport. Routingtabeller används för att veta vart man ska skicka paket i nätverket. 
Tabellerna är dynamiska och uppdateras periodiskt genom att använda olika routingprotokoll, till exempel RIP 
(Routing Information Protocol), OSPF (Open Shortest Path First) och tillverkare av nätverksutrustnings egna 
protokoll såsom Cisco:s EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol). Beroende på om man adresserar 
sitt nät klasslöst eller klassfullt används olika routingprotokoll. IP-adresser kan delas upp i olika klasser, klass A-
E, där varje klass innehåller ett bestämt antal nätverk samt ett bestämt antal IP-adresser per nätverk, se tabell 3. 
Klass D används för multicast och klass E är reserverad. De första siffrorna i IP-adressen anger nätverket och de 
resterande anger adressen inom nätverket.  
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Klass Startvärde 
Antal 

nätverksbitar 
Resterande 

bitar 
Antal 

nätverk 
Antal Adresser 

per nätverk 

A 0 7 24 126 16 777 216 

B 10 14 16 16 384 65 534 

C 110 21 8 2 097 152 254 

D 1110 - - - - 

E 1111 - - - - 

Tabell 3. IP-klasser och deras egenskaper. 8  

Då Internet utvecklades uppdagades det att det var ganska otympligt att använda sig av klasser för att routa IP-
paketen. Klasserna var inte särskilt flexibla, många adresser förblev outnyttjade då de var låsta i nätverk som var 
för stora. Ofta var klass C för liten och klass B för stor. Istället utvecklade man klasslös adressering. Där kan 
storleken på nätverken varieras betydligt mer, genom att ange nätverket med den sedvanliga IP-adressen som 
följs av ett /-tecken och en prefixlängd (en siffra mellan 1-32, där 32 är ett nätverk med en användare och 1 är ett 
nätverk med 2147483648 användare). Prefixlängd visar egentligen på hur lång submasken är, och bestämmer på 
så sätt storleken på nätverket. Det klasslösa sättet att adressera och routa kallas Classless Inter-Domain Routing 
(CIDR). Idag används CIDR för att routa trafik över hela Internet och även inom privata nätverk. Förutom att 
man med CIDR använder IP-adresserna på ett mer effektivt sätt, gör det större användandet av hierarkier i 
adresstilldelningar och den möjligheten att man kan slå samman intilliggande nätverk att belastningen på globala 
internet-routing-tabellen minskar.  

Man kan routa paket med avseende på att uppfylla olika krav, ofta en sammanvägning av olika parametrar. 
Parametrarna kan vara fördröjningen, antal passerade noder, bithastighet eller felfrekvens. Beroende på hur man 
routar sina protokoll blir ”kostnaden” olika stor. Detta leder till ett optimeringsproblem, där man vill hitta den 
bästa vägen givet vissa vägda kostnader. Ju mer avancerade routingalgoritmer som används, desto mer datakraft 
går åt för att räkna ut den bästa vägen. Det finns två huvudtyper av generella algoritmer som används av 
routingprotokollen, distansvektoralgoritmer (distance vector algorithms) och länkstatusalgoritmer (link-state 
algorithms). 

3.2.1 Distance vector algorithms 
Som namnet visar på bygger algoritmen på att räkna ut riktning och avstånd till alla länkar i nätverket. För att 
räkna ut vilken väg paketen ska ta i nätverket använder sig denna algoritm av Bellman-Ford-algoritmen, där 
mätvärden för att få fram en kostnad kan vara antalet hopp mellan noderna eller fördröjningar samt bandbredd. 
Principen bygger på att routern informerar sina grannar om ändringar i topologin periodiskt, samt i vissa fall 
även direkt när en ändring uppdagas. Hela eller delar av routingtabellen skickas till grannarna, som därmed kan 
göra erforderliga ändringar i sin egen tabell och därefter i sin tur skicka ändringarna vidare till grannarna 
runtomkring. På detta sätt sprids ändringar inom nätverket. Routrarna måste lita till att den information de får av 
intilliggande routrar är sann, något som kan skapa instabilitet och göra det möjligt att sprida routing information 
som inte är exakt. Det finns dock ett antal finesser som är till för att motverka detta fenomen inom distance 
vector algorithms.9 

Exempel på routingprotokoll som är av typen distance vector algorithms är RIP, IGRP (Interior Gateway 
Routing Protocol) och EIGRP. I många fall ses även EGP (Exterior Gateway Protocol) och BGP (Border 
Gateway Protocol) falla under denna definition. 

Distance vector routing protocols är enkla och effektiva i små nätverk. De kräver endast lite administration. 
Nackdelen är att de inte passar lika bra i storskaliga miljöer, eftersom dessa protokoll genererar mycket trafik då 
information skickas mellan noder i ett nätverk. Distance vector routing protocols har också problem med att det 
kan skapas loopar, något som brukar benämnas the count-to-infinity problem. 

                                                
8 Prasad & Prasad, 2005, s 62. 
9 B. Forouzan, 2003, TCP/IP Protocol Suite, Second Edition, McGraw-Hill, s 353-354. 
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3.2.2 Link-state algorithms 
Till skillnad från distance vector algorithms, så bygger principen med link-state algorithms på att alla routrar i 
nätverket självständigt räknar ut nästa bästa hopp för paketet, för alla möjliga destinationer i nätverket. För att 
kunna göra det måste alla routrar ha en uppdaterad karta av hur nätverket ser ut, med information om vilka noder 
som är anslutna till vilka andra noder. Routerns egna uträknade nästa bästa hopp samlas i en tabell, en 
routingtabell för den enskilda noden. Till skillnad från distance vector algorithms så har alltså alla noder i 
nätverket en egen routingtabell och den enda information som skickas mellan noderna är den om hur nätverket är 
uppbyggt. För att räkna ut nästa bästa hopp används oftast någon form av Dijkstra's algoritm. 

Exempel på routingprotokoll som är av typen link-state algorithms är OSPF och IS-IS (Intermediate System to 
Intermediate System). Inom trådlösa meshnätverk kan en link-state algorithm användas som heter OLSRP 
(Optimized Link State Routing Protocol), för att samla in data om tillgängliga nätverk och sedan räkna ut en 
optimerad routingtabell. 

En stor fördel med link-state routing är att systemet reagerar snabbare mot förändringar. Link-state routing 
genererar också mindre trafik. Den största nackdelen är att link-state routing kräver med utrymme och mer 
beräknande än distance vector routing. 

3.3 Nätverkslagret 
Nätverklagret ansvarar för att paket levereras från sändare till mottagare. Detta kan jämföras med datalänklagret 
som har till uppgift att leverera paket mellan två noder i nätverket. Nätverkslagret är det lager som adresserar 
paket samt översätter logiska adresser och namn till fysiska adresser. På det sättet anger nätverkslagret vilken 
rutt som paket ska ta i nätverket. Det får också hantera trafikstockningar och andra trafikproblem i nätverket. 
Routing, felhantering, flödeskontroll, datasegmentering och dataintegration är funktioner som nätverkslagret 
tillhandahåller. 

Protokoll som ligger under nätverkslagret är exempelvis IP, IPsec, ICMP, IGMP, RIP, OSPF, IGP samt ARP. 

3.4 Datalänklagret 
Som tidigare nämnts ansvarar datalänklagret för dataöverföring mellan två noder i ett nätverk, eller mer precist 
mellan två intilliggande noder i ett WAN samt inom ett och samma nätverkssegment i ett LAN. Förutom att 
tillhandahålla medel för att skicka data mellan nätverksenheter som i stort sett är direkt sammankopplade, 
erbjuder datalänklagret också en del funktioner för korrigering och detektering. Det görs för att åtgärda 
eventuella fel som uppstår på det underliggande fysiska lagret. Ibland erbjuds mekanismer som checksummor, 
ankomstbekräftelse samt flödeskontroll av datalänklagret, men inte alltid. Om så inte är fallet, får ovanliggande 
lager hantera detta. 

Ofta delas datalänklagret upp två underlager; LLC (Logical Link Control) samt MAC (Media Access Control). 
LLC multiplexerar (och demultiplexerar) protokoll som sänder (och tar emot) över MAC-lagret (t ex Ethernet, 
token ring och WLAN). Valfritt inom LLC är också flödeskontroll och upptäckt samt återsändning av tappade 
paket. MAC kontrollerar vem som har tillträde till datalänken vid en viss tidpunkt. MAC gör det möjligt för flera 
nätverksnoder att använda samma länk, något som är vanligt inom såväl LAN som MAN. MAC kan antingen 
vara distribuerad eller centraliserad. Distribuerad åtkomstkontroll används t ex inom Ethernet och 802.11 då 
DCF används. Centraliserad åtkomstkontroll används t ex vid 802.11 då PCF används. MAC-lagret bestämmer 
var en dataram slutar och nästa börjar. 

Det är inte alla datalänklösningar som delar upp datalänklagret i LLC och MAC, men när detta görs kan vilken 
LLC-lösning som helst matchas med vilken MAC-lösning som helst. En vanlig standard för LLC är IEEE 802.2, 
vilken kan tillämpas på Ethernet eller 802.11 eller någon annan MAC-modell. 

Protokoll som ligger under datalänklagret är exempelvis Ethernet, ATM, FDDI, ISDN, MPLS, Token Ring, PPP, 
SLIP samt Wi-Fi. 

3.5 Standarden 802.11 
Standarden 802.11 är en familj av standarder för trådlösa LAN, vad som i dagligt tal kallas WLAN. 
Organisationen IEEE står bakom standarden, som beskriver hur överföring av digital data kan ske över 
radiorummet. Idag finns en mängd olika standarder inom 802.11, som beskriver olika funktioner inom 
överföringen av data trådlöst med hjälp av elektromagnetiska vågor. Standarden 802.11 tillhandahåller 
funktioner för trådlös överföring för stationära, portabla eller mobila stationer på det fysiska lagret och på 
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datalänklagret. Det görs inom ett närområde och under förutsättningen att stationen rör sig sker det med 
hastigheter som motsvarar fotgängare och fordonshastigheter. 10 

Skillnaderna mellan ett trådlöst och ett trådbundet LAN är många. Eftersom mediet skiljer sig väsentligt från en 
kabel, är risken för avlyssning, obehörigt intrång på datakanelen och attacker större än för en trådbunden kanal. 
Det gör att säkerheten för ett trådlöst system är svårare att åstadkomma eftersom området som måste skyddas är 
större. Adressering i ett trådlöst nät blir mer komplex, eftersom önskemål från en station kan finnas om att nå 
flera nätverk. Topologin i ett trådlöst nät är dynamiskt, mottagarens adress motsvaras inte alltid av mottagarens 
läge.  

Då de mobila enheterna oftast inte har strömförsörjning på samma sätt som trådbunden utrustning, är någon form 
av energisparfunktioner önskvärt. De trådlösa nätverkskort som sitter på stationerna drar ström som snabbt kan 
ladda ur batterier, något som man förebygger genom att låta stationerna vara i vilande tillstånd under vissa 
perioder när de inte sänder data. För att inte missa data som ska överföras till stationerna mellanlagras 
informationen, som sedan sänds över när stationerna periodiskt vaknar till liv och kan ta emot information.  

Även bredden på frekvensbanden som kan utnyttjas i radiorummet är begränsat på ett annat sätt än för de 
trådbundna överföringsteknikerna. WLAN är hänvisade till att använda frekvensbanden som överensstämmer 
med ISM-banden, vilket ger en bandbredd som är mindre än för trådbundna system. Genom att komprimera data 
försöker man göra det bästa av den tillgängliga bandbredden för WLAN. 11 12   

3.5.1 Topologi inom 802.11 
Standarden stödjer två olika topologier; independent basic service set networks (IBBS) samt extended service set 
networks (ESS). IBBS förutsätter att ett antal stationer kommunicerar med varandra utan att använda en AP. 
Dessa stationer uppfattas logiskt sett som ett nät, och ligger naturligt sett inom räckvidden för radiosignalerna 
som används för att överföra information. Alla stationer i en BSS kontrolleras och styrs av en och samma 
koordinationsfunktion, antingen av DCF eller PCF som beskrivs nedan. IBSS är det formella namnet på ett 
nätverk av typen ad-hoc, se figur 3. För att få kommunikation till stånd inom ett IBSS, måste en station sättas till 
initierande station och få ett service set ID (SSID). Denna station sänder ut beacon-signaler, som andra stationer 
kan få information utav. Genom att jämföra det önskade SSID med de som skickas ut i olika beacon-signaler, 
kan stationer avgöra om de vill vara delar av ad-hoc-nätverk. Flera stationer kan vara initierande station. Om en 
AP används kallas nätverket för basic service set (BSS), se figur 4.  

 

 
Figur 3. Bild på IBSS.13  

                                                
10 Prasad & Prasad, 2005, s 5. 
11 Prasad & Prasad, 2005, s 55. 
12 Håkan Lindberg, 2002, Trådlösa Nätverk – WLAN, WEP och Wi-Fi, Studentlitteratur, s 90. 
13 http://www.wildpackets.com/support/compendium/manual_appendices/nxA1_AP 
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Figur 4. Bild på BSS. 14 

Om flera BSS kopplas samman med hjälp av ett distributionssystem (DS), som kan vara trådbundet eller trådlöst, 
kallas det ESS, se figur 5. 

Alla stationer som ingår i de olika BSS kan då kommunicera med varandra, trots att de inte nås av varandras 
radiosignaler, eftersom de logiskt sett tillhör samma nätverk. DS är inte bara nätverket som sammankopplar de 
olika AP, utan också funktioner i AP. DS är inte definierat i standarden 802.11, utan kan se ut på olika sätt. 
Gemensamt för de olika implementationerna av DS, är att de är ansvariga för transport på MAC-nivå av något 
som kallas MAC service data unit. Dessa är de paket som skickas mellan olika BSS i ett ESS. Ytterligare ett 
begrepp som förekommer är en portal, en gateway för trådlösa användare inom ett ESS mot trådbundna nätverk, 
till exempel Internet. Portalen är en logisk enhet som specificerar integrationspunkten i distributionssystemet där 
nätverk baserade på 802.11 integreras med ett nätverk som inte följer standarden 802.11. Portalen innehåller 
funktioner för att översätta olika format på ramar. Nätverk av typen ESS identifieras av extended service set 
(ESS). När stationer startar upp, skickas en förfrågan som lokaliserar AP:n som den associerar med. 15 16 

 

 
Figur 5. Bild på ESS med DS. 17 

3.5.2 Logisk arkitektur inom 802.11 
Den logiska arkitekturen som gäller för alla stationer består av ett MAC-lager och flera PHY-lager (till exempel 
DSSS, OFDM och FHSS)18, se figur 6.  

                                                
14 http://www.wildpackets.com/support/compendium/manual_appendices/nxA1_AP 
15 Prasad & Prasad, 2005, s 56. 
16 Linberg, 2002, s 101. 
17 http://www.wildpackets.com/support/compendium/manual_appendices/nxA1_AP 
18 Prasad & Prasad, 2005, s 59. 
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Figur 6. Bild på den logiska arkitekturen för 802.11.19 

3.5.3 MAC-lagret inom 802.11 
Målet med MAC-lagret är att erbjuda funktioner för kontroll av accessen till det gemensamma mediet, i detta fall 
radiorummet. MAC-lagret utför adressering och igenkänning av paket för att stödja LLC-lagret. Standarden 
802.11 använder sig av Carrier Sense Multiple Access with Collision Aviodance (CSMA/CA), att jämföra med 
Ethernet som använder sig av Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD). 
Anledningen till att man i 802.11 inte använder sig av detektering av fel utan endast undviker kollisioner, är att 
det är opraktiskt att sända och ta emot data på samma radiokanal. Detta går lättare på en kablad duplexkanal, 
såsom Ethernet. 

För att undvika att kollisioner inträffar när man sänder data över en trådlös förbindelse används CSMA/CA. 
Namnet i sig säger ganska mycket om hur det fungerar. Innan en station ska skicka data lyssnar det först om 
någon annan skickar, och mediet inte är ledigt väntar stationen och försöker sedan skicka när mediet är ledigt 
igen. Störst risk för att kollisioner ska hända inträffar precis när mediet blir ledigt, detta eftersom alla stationer 
som väntat då vill ha tillgång till mediet. För att komma runt det här problemet lägger stationerna till en extra 
tidsperiod innan de på nytt lyssnar och försöker få tillgång till mediet. Denna tid är slumpmässig för att alla 
stationer inte ska vänta lika lång tid.  

För att ytterligare motverka att paket inte kommer fram, skickas bekräftelser på att varje paket kommit fram, så 
kallade immediate positive acknowlegement. Om ett paket som skickas inte generar ett ACK-paket till sändaren, 
sker en återsändning av paketet som inte kom fram. 

MAC-lagret i 802.11 beskriver också hur AP ska skicka ut beacon-signaler, så att stationerna kan övervaka 
närvaron av AP. För att stationer ska kunna byta AP, finns också en uppsättning av management-ramar, så att 
stationer kan söka efter andra AP på en mängd olika kanaler. Algoritmer hos stationen bestämmer sedan när byte 
av AP ska ske, beroende på bland annat signalstyrka. Övriga funktioner som bestäms i MAC-lagret behandlar 
fragmentering av paket, reservation av mediet genom request-to-send/clear-to-send (RTS/CTS) samt 
koordineringsfunktioner för tillgången till mediet (DCF samt PCF, se nedan).  

Sublagret i MAC är ansvarig för processen som allokerar kanaler, adressering av protocol data unit (PDU), 
formatering av ramar, felkontroller samt fragmentering och ihopsättning av paket. Det finns två olika sätt att få 
tillgång till mediet, antingen genom tävlan under en så kallad contetion period (CP) eller utan tävlan i en så 
kallad contention free period (CFP). Under CFP är det AP som bestämmer vem som får skicka data, varför 
stationerna inte behöver tävla för att få tillgång till mediet. Koordineringsfunktionen DCF använder sig bara av 
CP medan PCF använder sig av både CP och CFP.  

802.11 stödjer tre olika typer av ramar; management-, kontroll- och dataramar. Managementramar har hand om 
att associera sig mot olika AP, tajming, synkronisering och autentisering. Kontrollramarna hanterar 
handskakning under CP, ACK-ramar under CP och avslutar CFP. Dataramarna överför data under både CP och 
CFP. Under CFP kan dataramar kombineras med pollningsramar och ACK-ramar under CFP. 20 21 

                                                
19 http://www.intelligraphics.com/articles/80211_article.html 
20 Prasad & Prasad, 2005, s 60-62. 
21 Linberg, 2002. 
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3.5.4 Inter Frame Spacing 
Inter Frame Spacing (IFS) är de olika givna tidsvärden som stationerna måste vänta innan de får försöka skicka 
data då mediet blir ledigt. Olika IFS finns för olika ändamål, med om det under avsnittet DCF och PCF. Dessa är 
de IFS som finns angivna i 802.11: 

 SIFS = short inter frame spacing, beror på PHY 
 PIFS = point coordination function (PCF) inter frame spacing = SIFS + slot time 
 DIFS = distributed coordination function (DCF) inter frame spacing = PIFS + slot time 
Längden på de olika tidsvärdena beror på vilken typ av 802.11 som används (PHY), se tabell 4. I tabellen finns 
också värden på CWmin. Detta är ett mått på hur kort minimitiden för det så kallade contetion window måste vara. 

 

PHY SIFS DIFS Tidslucka CWmin 

802.11a 16 34 9 15 

802.11b 10 50 20 31 

802.11g 10 50 20 15 

Tabell 4. Vanliga värden på olika IFS, i mikrosekunder.22 

I figur 7 kan man se hur de olika IFS ser ut och var de används. Vad som inte syns i figuren är att backoff-
window är uppdelad i ett antal tidsluckor. Under backoff-window pågår samtidigt Contention Window. 

 

 
Figur 7. Visuell beskrivning av IFS i 802.11. 23 

3.5.5 Distributed Coordination Function – DCF 
DCF är den grundläggande accessmetoden som bestämmer vem som får skicka data över det trådlösa WLAN:et 
när och hur. Metoden stödjer asynkron dataöverföring, baserat på det som brukar kallas best effort. Alla stationer 
stödjer DCF, vare sig de utgör ett IBSS, BSS eller ESS, om stationerna stödjer 802.11. 

DCF baseras på Carrier Sense Multiple Access with Collision Aviodance (CSMA/CA). Carrier sense kan dels 
utföras fysiskt på luftgränssnittet, dels virtuellt på sublagret i MAC. Den fysiska delen av carrier sense utförs 
genom att analysera alla detekterade ramar för att på så sätt upptäcka andra användare/stationer i WLAN:et. 
Fysisk carrier sense utförs också genom att aktivitet i kanalen spåras. Detta görs genom att mäta 
relativsignalstyrka från andra källor. Virtuell carrier sense åstadkommer man genom att använda information i 
headern på olika ramar, bland annat RTS-, CTS- samt dataramar. Informationen berättar hu lång tid i 
mikrosekunder, efter slutet på den nuvarande ramen, som kanalen kommer att vara upptagen. Informationen 
används för att justera stationernas network allocation vector (NAV). Alla stationer har en egen NAV och den 
vektorn indikerar hur lång tid som måste passera innan kanalen blir ledig igen och stationen kan tävla om 
tillgång till den. Genom att använda både fysisk och virtuell carrier sense får stationen en bättre uppfattning om 

                                                
22 Prasad & Prasad, 2005, s 62. 
23 http://www.acm.org/crossroads/xrds9-4/wirelessevolution.html 
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kanalen är ledig eller ej. Genom att stationerna har möjlighet att uppdatera NAV både genom RTS från 
avsändarstationen och från CTS från mottagarstationen, undviker man problem med det som brukar kallas 
hidden terminal, som annars kan förekomma och orsaka kollisioner. 

IFS används för att ge prioriterad access till det trådlösa mediet. Stationer som bara behöver vänta SIFS har 
prioritet framför de som måste vänta PIFS och DIFS. För den grundläggande accessmetoden, utan collision 
avoidance, måste stationer vänta DIFS när stationen känner att mediet är ledigt. Först därefter känner stationen 
av om mediet fortfarande är ledigt. Är så fallet, sänder stationen en ram. Den mottagande stationen räknar ut en 
checksumma och skickar en ACK-ram till sändaren, om ramen var korrekt mottagen, efter att ha väntat SIFS. 
Figur 8 visar en lyckad överföring av en dataram. 

 

 
Figur 8. Sändning av MPDU utan RTS/CTS. 

För att ytterligare förstärka accessmetoden har collision avoidance lagts till. Perioden efter DIFS då mediet är 
ledigt kallas contention window (CW). Det är här som kollisioner kan inträffa om många stationer har data att 
sända. För att undvika kollisioner måste stationer vänta ytterligare en tid, denna tid kallas back-off time. Denna 
tid kan delas upp i mellan 0-7 tidsluckor i första skedet. Back-off time är slumpmässig inom ett intervall för alla 
stationer, just för att undvika kollisioner. När mediet blir ledigt efter DIFS börjar stationen som vill sända data 
att räkna ner sin back-off timer. Det gör den tills det att mediet blir upptaget eller timern har räknat ner till noll. 
Om mediet blir upptaget medan stationen räknar ner sin timer, slutar timern att räkna ner. Nästa gång mediet blir 
ledigt efter DIFS och ett nytt CW öppnas, fortsätter stationen att räkna ner sin timer. När stationen till slut har 
räknat ner sin timer till noll, är det dags att skicka sin ram. 

Om kollisioner mellan två stationers ramar inträffar, förlängs back-off time till att ligga mellan 0-63 tidsluckor. 
Om ytterligare återsändning behövs, ökar back-off time till 0-127 tidsluckor osv. Maximalt kan back-off time 
ligga mellan 0-1023 tidsluckor.  

Fördelen med DCF är att den är rättvis stationer emellan. Rättvisa skipas eftersom alla stationer måste tävla om 
kanalen för varje ram som ska skickas. Alla stationer har samma sannolikhet att få tillgång till kanalen. Den stora 
nackdelen är att det i DCF inte finns någon mekanism för att garantera minimal fördröjning. Detta gör att DCF är 
mindre lämpad för realtidsapplikationer som tal, strömmande video och realtidsstyrning av maskiner. 

Fördröjningen som uppstår i WLAN:et beror av en mängd olika orsaker. En given faktor är de fysiska 
omständigheter som råder i WLAN:et. Om det bara finns en station per AP och radiomiljön är god finna alla 
chanser att realtidsapplikationerna fungerar tillfredsställande även då de använder sig av ett WLAN baserat på 
DCF och CSMA/CA. 

3.5.6 Request To Send/Clear To Send – RTS/CTS 
Eftersom en station inte samtidigt kan skicka och ta emot data, blir stationen medveten om att en kollision har 
ägt rum först när ACK-ramen uteblir. Om ramen som kolliderade är stor, går mycket bandbredd till spillo. För att 
effektivisera användandet av bandbredd används kontrollramarna request to send (RTS) och clear to send (CTS). 
Dessa ramar är relativt små, 20 och 14 bytes, jämfört med en dataram av maximal storlek på 2346 bytes. 
Sändarstationen skickar en RTS till mottagarstationen efter att ha fått tillgång till kanalen. Efter SIFS skickar 
mottagarstationen tillbaka en CTS. Sändaren kan då försäkra sig om att kanalen är stabil och reserverad för 
överföring av data. NAV hos alla stationer i BSS uppdateras när de lyssnar på både RTS och CTS. RTS/CTS kan 
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implementeras på olika sätt i WLAN:et. Stationer kan välja att alltid använda RTS/CTS, att aldrig använda 
RTS/CTS eller att använda RTS/CTS när storleken på de dataramar som ska skickas överskrider ett förutbestämt 
värde. 

Fördelen med att använda RTS/CTS är att mindre bandbredd går åt när kollisioner inträffar. Det är extra 
användbart om radiomiljön är ogynnsam eller om det är många stationer som tävlar om samma kanal, eftersom 
detta leder till ökad risk för att kollisioner ska inträffa. 

För en kanal med lite trafik skapar RTS/CTS endast onödig fördröjning, eftersom RTS/CTS ökar mängden 
overhead. Kollisioner undviks alltså inte med RTS/CTS, däremot minskas skadorna som kollisionerna genererar. 

3.5.7 Point Coordination Function – PCF 
Förutom DCF finns även ytterligare en metod inom standarden 802.11 för att få access till mediet. Denna metod 
kallas point coordination function (PCF) och är, till stor skillnad från DCF, något som brukar kallas connection 
oriented. Begreppet connection oriented kan enklast förklaras med att en uppkoppling skapas innan data 
överförs. PCF erbjuder överföring utan att först ha tävlat om kanalen. Detta sker med en så kallad CFP. Under 
denna period är det AP som bestämmer vem som får tillgång till kanalen genom att använda pollning. Hur 
sekvensen som utför pollning ser ut är upp till de som implementerar PCF att bestämma. Det är dock mycket få, 
om ens någon, tillverkare som använder sig av PCF i sin nätverksutrustning. Det är dock intressant att se hur 
PCF fungerar då den delvis har möjlighet att utföra QoS på datalänklagret. 

PCF måste kunna samexistera med DCF. Hur ofta PCF inträffar bestäms genom det intervall inom vilken CFP 
repeteras. I figur 9 kan man se hur intervallet är uppbyggt, med CP och CFP bredvid varandra, där både DCF och 
PCF finns tillsammans med den tidsperiod det tar för AP att skicka ut en beacon-ram. Beacon-ramen hjälper till 
med funktioner som tajming och synkronisering. Hela intervallet, som består av många parametrar man kan 
konfigurera, har alltid längden av ett antal beacon-ramar (trots att bara en beacon-ram skickas under ett 
intervall). Det finns några regler gällande hur storleken på hela intervallet ser ut. Det största värdet på CFP kallas 
CFP_Max_Duration. Det är reglerat så att det minsta värdet på CFP_Max_Duration är lika med tiden det tar att 
sända två dataramar (med maximal storlek och inklusive overhead), beacon-ramen och en ram som avslutar CFP 
(CP-End-ram). Det maximala värdet på CFP_Max_Duration är hela intervalltiden minus tiden det tar att överföra 
en dataram (med maximal storlek och inklusive overhead) under CP. Detta inkluderar även tid för RTS/CTS 
samt CK-ramar. Det maximala värdet för CFP_Max_Duration är satt för att man alltid ska kunna skicka 
åtminstone en dataram under CP. Beroende på hur trafiken ser ut på kanalen bestämmer AP hur lång tid CFP ska 
vara. Är det lite trafik i kanalen kan CFP kortas ned i intervallet. Det är också en fördel att CFP kan kortas ned 
om trafik från DCF från föregående intervall går över gränsen in i det nuvarande intervallet. 

 

 
Figur 9. Samexistens mellan PCF och DCF, där B står för Beacon. 

För att pollningen ska fungera utan att olika stationer skickar data utan ordning, uppdateras alla stationers NAV i 
början av ett intervall. NAV sätts till den maximala längden av CFP (d.v.s. CFP_Max_Duration). Under CFP får 
en station endast tillgång till mediet genom att point coordinator (PC), oftast AP, skickar en förfrågan, en poll, 
som stationen svarar på. Stationen är också tillåten att skicka en ACK-ram då SIFS tid har gått efter det att 
stationen mottagit en ram. 

I figur 10 kan man se hur PCF fungerar schematiskt. CP börjar med att avlyssna kanalen. Om kanalen 
fortfarande är ledigt efter PIFS, skickar CP ut en beacon-ram. Efter detta väntar CP SIFS innan den antingen 
skickar ut CF-poll-ram, dataram eller dataram + CF-poll-ram till en station.  
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Figur 10. Schematisk bild över hur överföring fungerar med PCF. 

Om det är lite trafik i kanalen och PC inte har trafik lagrat kan CFP avslutas genom att genast skicka ut CF-End-
ram. Om stationen stödjer CFP har den olika möjligheter när den får en CF-poll-ram. Antingen kan stationen, 
efter SIFS, svara med en CF-ACK-ram (ingen data) eller dataram + CF-ACK-ram. CF-ACK-ram meddelar att 
föregående dataram mottagits som den ska. Om stationen inte har någonting att skicka, sänder stationen en Null-
Function-ram, som talar om att stationen inte har någonting att sända, tillbaka till PC. Stationen kan alltså skicka 
både data- och ACK-ram under samma pollning. PC kan i sin tur skicka kombinationer av CF-ACK-, poll-, och 
dataramar. Möjligheten att kombinera dessa olika ramar är tänkt att effektivisera överföringen. 

Även om PCF var designad att stödja applikationer innehållandes multimedia finns några problem som leder till 
att QoS inte fungerar särskilt bra med PCF. För det första kan inte PCF hantera olika typer av trafik, eftersom 
algoritmen som definierar round-robin schemaläggningen endast innehåller en klass. För det andra kan det 
uppkomma fördröjningar, vilket beror på att även AP måste tävla om tillgång till det trådlösa mediet. Om det är 
mycket trafik kan det leda till att beacon-paketet blir försenat. I varje beacon finns en annonsering om när nästa 
TBTT (target beacon transmission time), vilket är den tid det tar för AP att generera beacon-paketet. Med PCF så 
får STA skicka data även om överföringen inte är klar innan nästa TBTT. Detta leder till att förseningar kan 
uppkomma. Den tredje och sista anledningen till att PCF inte är särskilt bra anpassat för att erbjuda QoS är att 
det är svårt för PCF att kontrollera överföringstiden för en STA som är pollad. STA får skicka ramar som kan 
variera mellan 0-2304 bytes samtidigt som kanalens fysiska skick kan variera gör att det är svårt att förutsäga 
precisa överföringstider. Detta leder i sin tur till att det är svårt att garantera prestanda på jitter och fördröjning 
för resterande STA som under CFP. 

3.5.8 Fragmentering 
Standarden 802.11 definierar även hur paket fragmenteras och sätts ihop. Fragmentering är användbart om 
kanalen är opålitlig, men skapar annars onödig overhead om förhållandena i kanalen är goda.  

För att avgöra om ramarna som kommer från LLC ska fragmenteras eller ej, jämförs de med ett tröskelvärde. Är 
ramen större än tröskelvärdet, delas det upp i fragment som är lika stora som tröskelvärdet. Endast det sista 
fragmentet kan ha en annan storlek än tröskelvärdet. En station som skickar ett paket som blivit fragmenterat 
släpper inte tillgången till kanalen förrän alla fragment skickats och mottagits. Om ett av fragmenten inte skulle 
nå fram till mottagaren, d.v.s. ACK-ramen uteblir, släpper dock sändarstationen kanalen. Stationen får då på nytt 
tävla för att tillgång till kanalen. När stationen på nytt får tillgång till kanalen börjar stationen med att skicka det 
fragment som inte kom fram vid det tidigare försöket. Stationen håller sedan på nytt fast vid kanalen tills alla 
fragment är överförda. Som man kan se i figur 11 så behåller stationen kanalen genom att endast vänta SIFS 
mellan det att ACK-ramen erhållits och det nästa fragmentet sänds. 

 
Figur 11. Schematisk bild av överföring av fragmenterad MPDU. 
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Det går utmärkt att kombinera fragmentering med RTS/CTS, men handskakningen används då endast innan det 
första fragmentet skickas. Även vid fragmentering uppdateras NAV genom att stationerna tar del av information 
i de olika ramarnas huvuden. 

3.5.9 Scanning 
Det finns olika tillfällen då en station vill scanna efter AP:er. Det är nödvändigt om stationen vill koppla upp sig 
till ett nätverk eller initiera och upprätthålla ett ad-hoc-nätverk. Även när stationen förflyttar sig och ska byta 
uppkoppling från en AP till en annan, måste stationen söka efter nya AP:er.  

Det finns två typer av scanning; passiv och aktiv. Vid passiv scanning lyssnarstationen till beacon-ramar från 
varje kanal. Från beacon-ramarna sparas parametrar som ESS-ID, BSS-ID och Timestamp. Då aktiv scanning 
används skickar istället stationen ut ett meddelande, en förfrågan, i varje kanal. Svaren som stationen eventuellt 
får från AP i de olika kanalerna, ger samma information som vid passiv scanning. Skillnaden är att det vid aktiv 
scanning går snabbare att få informationen. Aktiv scanning passar därför bättre i nätverk med många kanaler och 
där det är längre tid mellan det att becaon-ramarna skickas ut. När en station har gjort klart scanningen kan en 
AP väljas utifrån en given algoritm och stationen kan associera sig mot ett nätverk. 

3.5.10 Associering 
Då scanning är gjord måste stationen associeras mot en AP innan överföringen av informationen kan börja. 
Associeringen inom standarden 802.11 är mycket enkel; stationen skickar en probe till AP:n. Om inga hinder 
föreligger skickar AP:n ett svarsmeddelande om att associeringen är utförd. 

3.5.11 Autentisering 
Inom standarden finns två olika typer av autentisering; autentisering med ett öppet system och autentisering med 
en gemensam nyckel. 

Den enklaste formen av autentisering sker genom ett öppet system, där alla stationer som vill blir autentiserade. 
Detta sker förutsatt att stationen och AP stödjer det öppna systemet. 

Autentisering med en gemensam nyckel är endast möjlig om kryptering över radiokanalen är möjlig. Detta för att 
inte behöva skicka den gemensamma nyckeln öppet i WLAN:et. Autentiseringen sker i fyra steg: 

 Stationen skickar en förfrågan till AP. 
 AP skickar en textsträng, en ”utmaning”, till stationen. 
 Stationen använder den gemensamma nyckeln för att kryptera textsträngen (utmaningen), och skickar sedan 

den krypterade texten till AP. 
 AP dekrypterar textsträngen med hjälp av den gemensamma nyckeln. Beroende på om resultatet från 

dekrypteringen är den ursprungliga textsträngen eller ej, skickas ett positivt eller negativt svar angående om 
autentiseringen är utförd till stationen. 

3.5.12 Roaming 
Standarden beskriver inte hur roaming mellan olika AP fungerar. Detta är upp till tillverkaren att lösa, men det 
finns några standarder som tagits fram. En av dem kallas Inter-access-point Protocoll (IAPP) (eller 802.11F, som 
dock drogs tillbaka av IEEE under 2006). IAPP standardiserar hur AP meddelar varandra om att en mobil har 
reassocierat. Vad meddelandet som går till STA och AP ska innehålla bestäms av IAPP, men vissa parametrar 
bestäms av nätverksadministratören. Det jobbas också på IEEE att få fram en ny standard, 802.11r, som ska 
erbjuda snabb handover. Denna standard ska underlätta vid då handover krävs vid realtidsöverföring, t ex VoIP 
och video. Förhoppningen är att arbetet med att ta fram standarden är klar 2008. 

3.5.13 Synkronisering 
Synkronisering mellan alla stationer och AP i nätverket är viktigt, utan den skulle ingen kommunikation fungera. 
Synkroniseringen sker med hjälp av beacon-ramarna som skickas med välkända intervall. Genom att 
synkronisering finns kan stationer spara på energireserverna genom att sätta sig i viloläge mellan det att beacon-
ramarna sänds ut. 
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3.5.14 Energisparfunktioner – Power Management 
Då trådlösa nätverk ofta innehåller mobila stationer, till exempel laptops och PDA, är tillgången till 
energiresurser en begränsande faktor. För att spara på energireserverna, ofta olika typer av batterier, har 802.11 
en standardiserad energisparfunktion. Stationer kan välja att vara i viloläge, då information varken kan sändas 
eller tas emot. För att det ska fungera håller AP reda på vilka stationer som är i viloläge. Alla inkommande paket 
till de vilande stationerna lagras hos AP. De lagrade paketen skickas antingen då stationen använder pollning för 
att komma åt paketen eller genom att ändra från energisparläget till normalt läge. I beacon-ramarna som skickas 
ut av AP finns information om vilka stationer som har paket lagrade hos AP. Eftersom beacon-ramarna sänds 
med välkända intervall, kan stationer tillfälligt vakna ur energisparläget för att ta emot beacon-ramarna och på så 
sätt få veta om det finns paket att hämta hos AP. Multicast-paket och broadcast-paket skickas även de ut på 
förutbestämda tider, så att stationer som så önskar ska kunna ta del av dessa utan att avbryta energisparläget. 

3.6 VLAN 
VLAN står för Virtual Local Area Network och är en standard från IEEE för att logiskt dela upp ett fysiskt 
nätverk. Det är användbart om man har en grupp användare som är geografiskt åtskilda, men som ändå vill 
tillhöra samma LAN. Denna teknik medför att trafik från olika LAN kan transporteras i en och samma kabel. 
Åtkomsten begränsas till det egna virtuella nätverket, trots att information från flera VLAN skickas på samma 
kabel. Genom att använda VLAN-teknik kan man undslippa att dra om infrastrukturer och istället koppla 
samman användare virtuellt till ett LAN. Med hjälp av VLAN kan en fysisk switch delas upp i flera logiska. Den 
logiska uppdelningen av användare gör att styrningen av nätverket blir enklare. Med enkla konfigurationer som 
kan utföras på avstånd kan man addera, flytta, ändra eller ta bort användares tillhörighet till olika VLAN.  

Ett VLAN kan ses som en broadcast-domän som existerar inom en definierat serie switchar. Genom att ha 
mindre broadcast-domäner minskar spridningen av onödiga broadcast-paket och bandbredd sparas. Själva 
VLAN:et består av ett antal system, värdar (hosts) eller nätverksutrustning (routrar, switchar och bryggor), som 
är sammankopplade genom en domän. VLAN är en möjlig lösning på problem som är förknippat med 
skalbarhet, säkerhet och styrning av nätverk. Ytterligare funktioner som kan erhållas från routrar i VLAN-
topologier är filtrering av broadcast-meddelande, adressummering och styrning av trafikflödet.  

Alla enheter i ett VLAN kan kommunicera med varandra, men inte med användare i en annan grupp, förutsatt att 
användaren inte samtidigt är medlem även i den användargruppen. På det här sättet byggs nätverket upp kring de 
funktioner som användaren behöver istället för att bygga upp nätverket kring den infrastruktur som finns. Detta 
ökar också nätverkets prestanda, eftersom grupper av användare med samma önskemål om service från till 
exempel servrar länkas samman med de rätta resurserna, utan att störa andra användare i nätverket. Om olika 
VLAN ska kommunicera med varandra konfigureras det med hjälp av vanlig routing, där även 
säkerhetsfiltrering, QoS och beräkningar kan utföras med tillhörighet till VLAN som grund. 

Ett paket som skickas från en medlem av ett VLAN till en switch, märks av switchen med hjälp av ett VLAN-id, 
som läggs på headern till Ethernet-paketet, innan paketet skickas ut på stomnätet. När paketet sedan lämnar det 
switchade LAN:et tas märkningen av paketet bort innan paketet levereras till mottagaren. 

3.6.1 Tekniska detaljer 
Ett VLAN kan antingen vara märkt eller omärkt. Vid ett omärkt VLAN sätter man helt enkelt ut att vissa 
godtyckliga LAN-portar tillhör ett visst VLAN. I ett större nät är det mer praktiskt att märka ut vilket VLAN 
paketet tillhör genom att addera några bytes till Ethernet-paketet med information om VLAN:et och om vilken 
prioritet Ethernet-paketet har. En LAN-port kan vara medlem i flera olika VLAN samtidigt, ett omärkt och flera 
märkta. Standarden för att märka ut vilket VLAN ett paket tillhör kallas IEEE 802.1Q. Man adderar 4 byte till 
Ethernet-paketet istället för att kapsla in hela paketet. Den extra headern innehåller 3 fält; user priority, CFI och 
VDI. Det först fältet, user priority är 3 bitar långt och kan användas för att lagra en prioritetsnivå för paketet. Hur 
man använder detta fält är definierat i ytterligare en standard från IEEE, nämligen 802.1p. Denna standard 
sammanfogades med 802.1D under år 2004. Standarden 802.1D behandlar bryggning inom MAC-lagret. Det 
andra fältet i den extra headern är en flagga på en bit och kallas CFI, Canonical Format Indicator. Flaggan anger 
på vilket sätt MAC-adressen är representerad. Det är viktigt att veta då översättning av MAC-adressen görs. Det 
tredje och sista fältet utgörs av VID, VLAN ID, och består av ett 12 bitars VLAN-id. Det möjliggör 4094 olika 
VLAN inom samma nätverk. Efter den extra headern följer det ursprungliga Ethernet-paketet. Inuti Ethernet-
paketet ändras fältet EtherType, som säger vilken typ av protokoll som Ethernet-paketet transporterar, till 
0x8100. Det medför att även trailern på paketet måste ändras. Trailern kallas FCS, Frame Check Sequence, och 
är en checksumma som måste räknas om vid märkning med hjälp av 802.1Q. 
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3.6.2 VLAN implementerat i LKAB:s intranät 
Inom LKAB används VLAN för att skilja olika användargrupper åt. Till exempel så har LKAB:s olika 
dotterbolag egna logiska nätverk för sin kommunikation, även om de sitter på geografiskt skilda platser. Även 
andra grupper inom LKAB tillhör olika VLAN. På detta sätt byggs en flexibel struktur av användare upp, där det 
är enkelt att ändra användares tillhörighet till olika VLAN, utan att för den saken skull behöva ändra på den 
fysiska infrastrukturen. För LKAB är även implementeringen av VLAN en del av nätverkssäkerheten. Genom att 
de olika användarna inte kan kommunicera med andra grupper av användare, förhindras otillåten kommunikation 
och nätverket blir mer robust. Detta appliceras dock endast på vissa VLAN, de flesta kan fortfarande 
kommunicera med varandra.  

3.7 VPN 
VPN, Virtual Private Network, används för att bygga en krypterad tunnel mellan olika nät eller mellan olika 
stationer. Genom att skapa tunnlar där datakommunikationen kan passera erbjuds samma säkerhet och finesser 
som ett privat nätverk. VPN används istället för att antingen sätta upp egen infrastruktur eller hyra in sig på en 
egen kabel, två alternativ som är kostsamma. Det finns flera användningsområden för ett VPN. Ett av 
användningsområdena är att kunna erbjuda åtkomst till resurser som finns på företag eller dylikt från Internet. 
Det är även användbart om man vill koppla samman nätverk, som är geografiskt och/eller fysiskt åtskilda, över 
Internet. Det går även att koppla samman enskilda datorer över Internet genom att använda VPN.  

För att kunna erbjuda dessa funktioner måste ett par krav vara uppfyllda. Man måste kunna verifiera användarnas 
identitet, vilket gör att lösningen måste erbjuda stöd för audit- och kontoregister för att kunna påvisa vem som 
hade tillgång till vad vid vilken tidpunkt. Lösningen måste också kunna erbjudas stöd för adresshantering, då 
privata adresser måste kunna hållas privata. Även kryptering måste kunna erbjudas för att data som skickas över 
ett publikt nät inte ska kunna läsas av icke auktoriserade klienter. Den siste pusselbiten som måste på plats för att 
kunna erbjuda ett virtuellt privat nätverk är hanteringen av nycklar. Krypteringsnycklar måste genereras och 
distribueras till klienter och servrar.  

VPN-tekniken löser ovanstående genom att skapa tunnlar där trafiken slussa över det publika nätverket. Paketen 
som ska trafikera tunneln kapslas in i ytterligare en header. Den extra headern tillhandahåller information som 
behövs för att routa paketet i nätverket. Tunneln är den logiska väg som det inkapslade paketet tar över Internet. 
När paketet når fram till det privata nätet där mottagaren finns, tas inkapslingen bort och paketet levereras. Att 
tunnla paket innefattar inkapsling, överföring och borttagande av inkapslingen. 

När en VPN-tunnel har satts upp kan man använda den för olika applikationer, till exempel E-post, web, VoIP 
etc. 

3.7.1 Tekniska detaljer 
För att tillhandahålla VPN-tekniken krävs ingen speciell hårdvara, det räcker med att installera mjukvara hos de 
enheter man vill ska stödja VPN. Det finns en hel uppsjö av olika lösningar på marknaden för att tillhandahålla 
VPN. Bland annat kan man använda dessa protokoll: 

 PPTP: point to point tunneling protocol  
 L2TP: layer 2 tunneling protocol 
 IPSec: IP security 
 SSL/TLS: secure socket layer/transport layer security 
 SSH: secure shell 
 HTTPS: secure http (SSL/TLS) 
 
De olika VPN-teknikerna har olika för- och nackdelar och beroende på vilken funktionalitet man eftersträvar 
passar protokollen olika bra.  

PPTP är en förlängning av standarden PPP (Point-to-Point Protocol), ett protokoll på länklagret som har till 
uppgift att sända IP-paket över seriella länkar. PPTP utvecklades av Microsoft och är det enda VPN-protokollet 
som finns inbyggt som standard i Windows. PPTP erbjuder igen kryptering i sig själv, utan tar hjälp av MPPE 
(Microsoft Point-to-Point Protocol) för att skapa ett säkert VPN. Genom att kombinera PPTP med bra verifiering 
skapas ett säkert VPN. PPTP är snabbare än de andra VPN-teknikerna, mycket beroende på att det har lite 
overhead. 

L2TP skapades i ett samarbete mellan Cisco och Microsoft, genom att förena PPTP med Ciscos L2F-protokoll 
(Layer 2 Forwarding). L2TP verkar på datalänkslagret och är inbyggt i Windows 2000, XP och 2003. Förutom 
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att bistå med de funktioner som PPTP erbjuder, ger också L2TP möjligheten att verifiera integriteten hos data 
som skickas över VPN:et samtidigt som L2TP sörjer för att verifiera ursprunget på trafiken som skickas. Det ger 
dock en större overhead, något som gör L2TP lite långsammare än PPTP. L2TP erbjuder i sig inte verifiering 
och sekretess, utan tar hjälp av IPSec för detta ändamål. 

Ytterligare ett protokoll som erbjuder tunnling är IPSec. Liksom PPTP och L2TP erbjuder IPSec en uppkoppling 
som upphör i brandväggen och ger användarna fjärranslutning till hela det privata nätverket. Till skillnad från de 
två nämnda protokollen, arbetar IPSec på ett högre lager, nätverkslagret. IPSec är ett av de vanligaste 
protokollen för att skapa VPN-anslutningar. IPSec är dock en standard som kan användas till mer än att skapa 
VPN, det erbjuder verifiering av paketets sändare, dataintegritet, sekretess genom kryptering samt skydd mot 
replay-attacker genom sekvensnumrering. Verifiering uppnås genom att använda IKE-protokollet (Internet Key 
Exchange), antingen med digitala certifikat eller med en delad nyckel. VPN baserade på IPSec skyddar mot 
många av de vanligaste attackmetoderna; Denial of Service, replay och ”Man-in-the-middle”-attacker. 
Nackdelen med VPN baserat på IPSec är att det privata nätverket blir helt öppet för den som får tillgång till det, 
något som äventyrar säkerheten betydligt om ”fel” person får access. För fasta site-to-site-VPN är IPSEC ett bra 
alternativ, eftersom det kan implementeras i hårdvaran utan att klienterna måste ha stödjande mjukvara 
installerat. För mobila användare är det dock mer komplicerat, eftersom mjukvara måste installeras, konfigureras 
och underhållas, något som kan bli kostsamt.  

Om man vill använda en webbläsare för att få fjärraccess till ett privat nät är standarden SSL/TLS (Secure 
Socket Layer/Transport Layer Security) en möjlig lösning. Med ett VPN baserat på SSL/TLS behövs ingen 
speciell mjukvara. Det går med SSL/TLS att begränsa tillgången till vissa delar av det privata nätverk som man 
kommer åt, till exempel kan access ges till specifika applikationer som är web- eller Javabaserade. VPN-teknik 
baserat på SSL/TLS är ett bra alternativ om man vill ge fjärrtillgång till e-postsystem, intranät på företaget eller 
dylikt, då det är billigare och lättare att använda än exempelvis IPSec. Tyvärr innebär det att resurser som inte är 
webbaserade inte kan innefattas av ett VPN baserat på SSL/TLS. SSL/TLS använder TCP som underliggande 
transportprotokoll, vilket gör att det oftast undviker problem som kan uppstå när paket ska ta sig igenom 
brandväggar in till det privata nätet. VPN som bygger på SSL/TLS arbetar på högre lager än IPSec, nämligen 
applikationslagret. Detta gör att man kan specificera tillgänglighetskontroll och regler baserade på kriterier som i 
sig bygger på vilken applikation som körs, vilken TCP/IP-port som används eller vilken användare som 
efterfråga access. Detta är något som IPSec inte kan erbjuda utan att installera ytterligare brandväggar innanför 
tunnels ändpunkt (som oftast är just en brandvägg). SSL/TLS erbjuder verifiering av servrar och klienter baserat 
på asymmetrisk kryptering och certifikat som skapas av CA (Certification Authority). Även dataintegritet och 
verifiering av data samt sekretess erbjuds med SSL/TLS. Genom att SSL/TLS verkar transparant över proxies 
och routrar som använder sig av NAT (Network Address Translation), något som är en stor fördel. Detta är ett 
problem som IPSec har och löser genom att kapsla in IPSec-paketet inuti en UDP/IP-header. Detta förfarande 
måste dock stödjas av VPN-utrustningen samtidigt som alla NAT-arrangemang längs kommunikationsvägen 
måste vara identifierade. För att VPN:et baserat på IPSec ska kunna kommunicera över NAT-nät måste NAT-
utrustningen kunna hålla kvar samma tilldelning av IP-adresser. Det görs i sin tur genom att skicka ”stay-alive”-
paket periodiskt från slutanvändarna genom NAT-utrustningen. Genom att SSL/TLS kräver flera 
handskakningsförfarande per session, ökar belastningen på CPU:n både hos klienten och hos servern. Detta leder 
till att SSL/TLS är mindre benäget att stödja flera VPN samtidigt, något som IPSec klarar med bravur. 24 25 

3.7.2 VPN implementerat inom LKAB 
LKAB använder sig av ett antal VPN för att kommunicera med kontor på andra geografiska platser, till exempel 
med kontor i Finland, Tyskland och England. Företaget har också fjärraccess genom webbläsare med hjälp av 
SSL/TLS-VPN. Fjärraccess till det privata nätverket kan också åstadkommas genom att ringa upp en 
modempool, även denna teknik använder sig av VPN.  

LKAB använder sig av olika VPN-tekniker, både IPSec- och SSL-VPN förekommer. För att verifiera VPN-
användare använder sig LKAB av RADIUS-teknik. 

3.8 Transport- och realtidsprotokoll 
Inom de högre lagren i TCP/IP-stacken (transportlagret och applikationslagret) finns ett par protokoll som är av 
stort intresse. Protokollstacken TCP/IP specificerar två viktiga transportprotokoll; UDP (User Datagram 
Protocol) och TCP (Transmission Control Protocol). Dessa är de vanligaste och mest frekventa, men det finns 

                                                
24 Linberg, 2002, s 254. 
25 Prasad & Prasad, 2005, s 99 samt s 124-126. 
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även andra protokoll som definieras under transportlagret, t ex Datagram Congestion Control Protocol (DCCP) 
and Stream Control Transmission Protocol (SCTP). För realtidstrafik används RTP för dataöverföring och RTCP 
för kontroll av densamma. 

Under applikationslagret finns även där ett antal protokoll som är av intresse. Signaleringsprotokoll används för 
att signaler mellan applikationer, t ex vid överföring av realtidsdata. SIP och H.323 är signaleringsprotokoll som 
båda kan användas för VoIP. 

3.8.1 TCP 
TCP är ett protokoll som används för merparten av all kommunikation över Internet. TCP erbjuder en relativt 
pålitlig dataöverföring mellan två datorer. TCP använder sig av det underliggande protokollet IP, där det inte 
finns någon garanti för att paket kommer fram och ej heller för att paketen kommer i samma ordning som de 
skickades. Det finns därför i TCP ett sekvensnummer som tilldelas varje IP-paket (som innehåller ett TCP-
segment) ett sekvensnummer. Det gör att mottagaren kan sortera de inkommande paketen.  

För varje paket som skickas och kommer fram till mottagaren, skickar mottagaren ett ACK-meddelande. Om 
ACK-meddelandet inte når fram till sändaren inom en viss tid, antar denne att paketet har tappats och paketet 
skickas åter en gång. Att paket tappas antas bero på att nätverket är hårt belastat. Därför har TCP en funktion 
som gör att sändningstakten dras ner till hälften om ett paket tappas, och ökar sedan på takten tills nya paket 
tappas. Detta kan i nätverk få till följd att många dataströmmar vid trafikstockningar rasar samman samtidigt. De 
byggs sedan upp samtidigt igen för krascha igen synkroniserat en stund senare. Detta fenomen kallas global 
synkronisering. 26 

TCP är förbindelseorienterat, det betyder att det innan det sänder över data sätter upp en 
kommunikationsförbindelse. En TCP-session innehåller tre steg; anslutning, dataöverföring och nedkoppling. Så 
kallade handskakningsprocedurer används vid anslutning och nedkoppling, i tre respektive fyra steg.  

TCP har som ovanstående text beskriver mekanismer för felkontroll. Detta gör det illa lämpat att använda TCP 
för realtidstrafik, eftersom TCP gör omsändningar av tappade eller trasiga paket. Ett borttappat paket gör ingen 
större skillnad för en användare som lyssnar eller tittar på realtidsdata. Redundans i audio- och videosignaler gör 
att omsändningar är omotiverade. TCP har ej stöd för tidsstämpling eller multicasting, funktioner som kan vara 
användbara vid realtidsöverföring.27  

TCP är anpassat efter att fel som dyker upp beror på trafikstockning i nätverket. Detta gäller dock inte för 
trådlösa nät, där fel istället i mycket hög utsträckning beror på variationer i överföringshastighet, som i sin tur 
beror på att signalstyrkan avtar med avståndet från accesspunkten. I trådlösa nät är överföringsfel vanliga och det 
gäller även för förluster av paket. Antagandet att tappade paket beror på trafikstockning i det trådlösa nätet är 
alltså oftast helt fel och gör att TCP går onödigt långsamt i trådlösa nät, det finns till och med studier som visar 
att TCP endast når 20 % av sin normala genomströmningshastighet om 2 % av paketen tappas.28 29 

3.8.2 UDP 
UDP är, till skillnad från TCP, ett förbindelselöst protokoll såsom IP. Det betyder att data överförs utan att det 
finns någon upprättad förbindelse mellan sändare och mottagare. Det leder i sin tur till att det inte finns några 
möjligheter att kontrollera att paketen kommit fram. Det gör UDP mindre pålitligt, men också snabbare då 
mängden overhead som skickas blir mindre. UDP använder sig av det underliggande protokollet IP som 
transportprotokoll. 

UDP använder sig inte av omsändningar, även om paket tappas bort eller är skadade, något som passar 
överföring av realtidsdata. Ytterligare en fördel med UDP är att det har stöd för multicasting. Det UDP saknar 
för att kunna erbjuda transport av realtidsdata är regler för tidsstämpling och sekvensering.30 

3.8.3 RTP och RTCP 
RTP, Real-time Transport Protocol, används för att hantera realtidstrafik över Internet. RTP har dock inte någon 
leveransmekanism, till exempel stöd för portnummer, multicasting, multiplexering etc., varför RTP måste 

                                                
26Gulliksson & Lindström, 2002, s 218.  
27 Forouzan, 2003, s 738. 
28 Linberg, 2002, s 34-35.  
29 Gulliksson & Lindström, 2002, s 217-218. 
30 Forouzan, 2003, s 274. 
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kombineras med UDP. RTP kapslas in i UDP, där portnummer måste vara ett temporärt jämt nummer. RTP 
används endast för att skicka data mellan sändare och mottagare. Funktioner som RTP erbjuder är 
synkronisering av data genom tidsstämpling. Eftersom RTP har funktioner för tidsstämpling kan video och audio 
spelas upp i rätt ordning. Sekvensering gör att upptäckt av borttappade paket är möjlig. Det finns dock inget stöd 
för kontrollmeddelanden i RTP. För att kontrollera dataflöde och kvalitet på data används istället RTCP, Real-
time Transport Control Protocol.  

RTCP används för att det finns återkoppling till sändare och mottagare om hur tillståndet för realtidstrafiken ser 
ut i nätverket. Det gör RTCP genom att skicka meddelanden med olika innehåll. RTCP kan skicka fem olika 
meddelandetyper; Sender report, Receiver report, Source description message, Bye message samt Application 
specific message. Sender report skickas periodiskt och innehåller information om överförings- och 
mottagningsstatistik. Detta meddelande innehåller tidsstämplar, för både audio och video, så att mottagaren kan 
synkronisera olika RTP-medelanden.31 

3.8.4 Session Initiation Protocol (SIP)  
SIP är en standard för initiering, modifiering och avslutning av interaktiva sessioner som involverar multimedia 
(video, ljud, spel och virtual reality). SIP kan således användas för VoIP. Protokollmeddelanden i SIP är ganska 
lika dem i HTTP. UDP tillsammans med port 5060 används som standard, men även TCP kan användas som 
transportprotokoll. Mekanismerna i SIP upprättar sessioner mellan sändare och mottagare genom att meddela 
mottagaren om en inkommande session.  Det är möjligt i SIP att förhandla om hur mediakodningen ska se ut och 
även avsluta en pågående session. Det är även i SIP möjligt för sändaren att bestämma IP-adress till mottagaren. 
Man kan parkera sessioner, vidarekoppla dem, ändra kodningen, bjuda in nya deltagare i sessionen samt lägga 
till nya dataströmmar.32 

3.8.5 Signaleringsprotokollet H.323 
H.323 är en paraplystandard för flera olika signaleringsprotokoll från ITU-T. Signalering görs över TCP, men 
H.323 media transporteras med hjälp av RTP och RTCP över UDP. H.323 används för realtidsöverföring av 
media, t ex VoIP. H.323 kan hantera applikations-, presentations- och sessionslager, då standarden ligger ovanpå 
transsportlagret.33  

 

 

  

                                                
31 Prasad & Prasad, 2005, s 166. 
32 Prasad & Prasad, 2005, s 164-165. 
33 Ibid., s 163. 
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4 Quality of Service 
Grunden i nätverkskommunikation med protokollstacken IP är att det inte finns någon garanti för att paketen 
kommer fram i nätverket, överföringen bygger på best effort. Det är dock en sanning med modifikation, då det i 
hög grad beror på vilket transportprotokoll som används. Om man använde TCP finns funktioner för att göra 
omsändningar om paket inte kommer fram, något som inte finns om man använder UDP. Varje enskilt paket 
hanteras var för sig och routas genom nätverket. En stor nackdel med detta är förstås att man inte kan garantera 
service i nätverket, något som efterfrågas av bland annat realtidsapplikationer som använder nätverket. För IP-
baserade nätverk som endast använder sig av best effort finns det två mekanismer för att ge så bra service som 
möjligt. Den ena är routingalgoritmen, där paketens väg genom nätverken ofta kan optimeras för att uppnå 
minsta möjliga fördröjning. Den andra mekanismen är kastning av paket, vilket händer när en routers buffert 
svämmar över.  

Quality of Service, ofta förkorta till QoS, är ett försök att skapa garanterad eller prioriterad service i en miljö där 
det inte finns i grunden. Det görs genom att använda sig av vissa protokoll och andra standarder för att sätta upp 
regler och policys för trafiken i nätverken som möjliggör att man kan garantera service eller garanterar prioritet 
för viss trafik. QoS kan vara parametriserad (med garanterad service) eller prioritiserad (med garanterad 
prioritet). Med parametriserad QoS menas strikta krav som uttrycks i termer av kvantitativa värden, t ex 
datahastighet, fördröjning och jitter. Prioritiserad QoS uttrycks i termer av relativa leveransprioriteter, utan strikt 
och kvantitativ stöd för service. Garantierna för en bestämd servicenivå gäller dock endast för viss trafik i 
nätverket; om alla trafikströmmar har mycket hög prioritetsgrad leder det i praktiken till att trafiken har samma 
låga servicenivå som om ingen av trafikströmmarna prioriterades.  

För att kunna skapa QoS krävs alltså att man antingen särskiljer trafik i nätverket och differentierar trafiken med 
olika servicenivåer eller har en åtkomstkontroll som skapar nätverk med garanterade värden på ovan nämnda 
parametrar. Det är inte självklart att QoS behövs, i vissa fall kan önskad servicenivå levereras helt utan QoS, 
med det som brukar kallas best effort. En åsikt inom debatten om huruvida QoS behövs är att det faktiskt räcker 
med best effort. Ett av huvudargumenten emot denna åsikt är att applikationer alltid kommer utvecklas i takt 
med att bandbredden ökar, något talar för att det därför kommer att behövas QoS även om tekniken utvecklas. 

Genom att använda en flexibel arkitektur baserad på IP för både datakommunikation (paketbaserat) och tal- och 
videobaserad kommunikation tvingar vi nätverket att hantera trafik som har mycket olika karaktär. Det rör sig 
om allt från trafik med konstant hastighet till trafik av mycket stötvis karaktär (skurar av data). De olika 
trafiktyperna ser inte bara olika ut, de kräver också olika typer av QoS. För IP-telefoni är det viktigt att 
fördröjning och jitter är låg, medan strömmande audio och video kräver hög bandbredd. Den grad av påverkan 
som olika QoS-mått (bandbredd, fördröjning, fördröjningsvariation, paketförlust) har på olika funktioner (t ex 
VoIP, e-post, HTTP) i nätverket kan beskådas i tabell 5.34  

  

                                                
34 Prasad & Prasad, 2005, s 161. 
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Klienter 
Känslighet 

för 
fördröjning 

Känslighet 
för jitter 

Känslighet 
för låg 

bandbredd 

Känslig för 
paketförlust 

Krav på 
QoS 

Tal, VoIP, 
VoWLAN Hög Hög Låg/medel Låg och 

förutsägbar 
Hög 

prioritet 

Strömmande 
video Hög Hög Hög Låg och 

förutsägbar 
Hög 

prioritet 

Styrmeddelande 
i realtid, Client-
Server exchange 

Hög Låg Låg Hög, ej 
omsändning 

Hög 
prioritet 

E-post, 
Filöverföring 

(FTP), Remote 
Terminal 
(Telnet) 

Låg Låg Låg Låg, 
omsändning 

Best 
effort 

Web Browsing 
(HTTP) Medel Låg Variabel Låg, 

omsändning 
Best 

effort 

Tabell 5. Krav på QoS för olika Internet-applikationer.35 

QoS innehåller en mängd olika, mer eller mindre, vedertagna standarder och definitioner, varav några utvalda 
beskrivs nedan. 

4.1 Definitioner av QoS 
QoS kan vara kvantitativa, statistiska, kvalitativa och relativa. Det finns användarorienterade faktorer samt 
teknikorienterade faktorer. De användarorienterade faktorerna kan bestå i frågor som hur ofta nätet är upptaget, 
vilka väntetider som drabbar användaren, hur ofta nätet är nere samt hur information om nätets tillstånd ser ut för 
användarna. De teknikorienterade faktorerna kan vara hur tillförlitliga komponenterna i nätet är, hur skalbart 
nätet är, hur säkerheten för nätet ser ut samt hur lätt det är att underhålla nätet.36  

QoS kan beskrivas som vilken typ av service som ges till vilka grupper. Typer av service som finns är kvalitativ 
service (eng qualitative service), kvantitativ service (eng quantitative service) och bästa möjliga service (eng best 
effort service). Grupper som servicen ges till kan antingen vara per flöde (per-flow QoS) eller per klass (per-
class QoS). Ett nätverk kan använda en kombination av olika QoS service och vissa nätverk kan inkludera flera 
typer av QoS, för att erbjuda lösningar till olika applikationer.37 Här är några exempel på QoS: 

 Guaranteed Intergraded Service (IntServ): per flöde och kvantitativ QoS 
 Controlled Load Intergraded Service (IntServ): per flöde och kvalitativ QoS 
 Differentiated Service (DiffServ): per klass och kvalitativ QoS 
 Best Effort: även kallat brist på QoS 
Dessa olika typer av QoS finns att läsa mer on nedan. 

För att förenkla kommande läsning definieras QoS nedan, med en uppdelning på applikationsnivå och 
nätverksnivå. Denna rapport behandlar i huvudsak QoS på nätverksnivå. 

4.1.1 QoS på applikationsnivå 
QoS på applikationsnivå kan sägas vara hur användarna av applikationerna uppfattar kvaliteten av det 
användarna tar del av, t ex ljudkvalitet och bildkvalitet. Här kan man göra applikationerna mindre känsliga för 
fördröjning och jitter, genom att t ex använda buffertar för strömmande video, Forward Error Correction (FEC) 
och transportprotokoll såsom RTP (se kapitel 3.8.3). På detta sätt behandlar man ”symptomen” som användarna 
upplever som störande för kvalitén (ljud, bild etc.). 

                                                
35 Ibid., s 162. 
36 Gulliksson & Lindström, 2002, s157-158. 
37 http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/qos.htm 
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4.1.2 QoS på nätverksnivå 
QoS på nätverksnivån syftar till påtagliga mätvärden såsom fördröjning, paketförlust, jitter, bandbredd etc. Ett 
sätt att beskriva detta är genom att ställa upp en ekvation som beskriver kraven på flödet för olika applikationer 
(därav benämningen Bapp etc.)38: 

QoS = (Bapp, Dapp, Japp, PLPapp), där: 

Bapp = bandbredd (eng throughput) 

Dapp = fördröjning (eng latency) 

Japp = fördröjningsvariation (eng delay variation) 

PLPapp = sannolikhet för förlust av paket (eng error rate) 

Istället för att försöka kompensera för brister i nätverket genom att behandla symptom i applikationerna försöker 
man här ändra nätverksimplementationen för att få önskat QoS i nätverket. Mekanismer och frågeställningar som 
måste hanteras av QoS på nätverksnivå är39: 

 Specifikationer för QoS för individuella flöden 
 Verifiering av QoS för individuella/totala flöden 
 Styrning av nätverksbandbredd 
 Tillträdeskontroll, så att erforderliga resurser i nätverket finns att reservera, även kallast admission control 
 Klassificering, så att paket klassas efter sitt innehåll enligt policys, även kallat classification 
 Trafikövervakning, så att givna regler och policys följs, även kallat shaping och policing 
 Schemaläggning av paket 
 Mekanismer för vidare befordran av paket  
 Mekanismer för routing som tillfredsställer givna restriktioner för QoS 
 Styrning vid trafikstockning, även kallat congestion management 
 Mekanismer för att undvika trafikstockning, även kallat congestion avoidance 
 Signalering 
 Mekanismer för att få effektivitet på länknivå, även kallat Link Efficiancy Mechanisms 

4.1.3 QoS på datalänksnivå 
För att skapa verklig QoS krävs det att trafiken prioriteras även på datalänknivå i ett trådlöst nätverk. Det betyder 
att man vid trådlös överföring måste utveckla de MAC-funktioner som används då olika trafikströmmar tävlar 
om att få skicka data till AP. Dessa kallas koordineringsfunktioner och beskrivs tidigare i rapporten. Från AP ner 
till stationer i det trådlösa nätet kan man med hjälp av QoS på nätverksnivå prioritera trafik, med samma 
förhållande gäller inte då trafiken går åt motsatt håll, varför utseendet av koordineringsfunktionerna hos AP har 
stor inverkan på om QoS går att uppnå. För LKAB är det av stor vikt att informationen som går från stationerna 
(t ex lastarmaskiner) i det trådlösa nätet kan prioriteras, så att miniminivåer på fördröjning kan uppnås. Därför 
kan det argumenteras att QoS på datalänkslagret behövs. Standarden 802.11e beskriver hur QoS kan uppnås i 
trådlösa nätverk med hjälp av nya koordineringsfunktionerna i MAC-lagret. Dessa funktioner kallas enhanced 
distributed channel access (EDCA) och HCF controlled channel access (HCCA) och beskrivs längre fram i 
rapporten, under kapitlet med rubriken 802.11e. Där finns även Wi-Fi Multimedia (WMM), en standard som 
använder delar av 802.11e beskrivet. 

4.2 QoS – i komponenter, mellan komponenter samt generellt 
För att enklare få en överblick över vad som behövs för att skapa QoS mellan två noder i ett nätverk kan man 
dela in QoS i tre delar; QoS som behövs i en nätverkskomponent, QoS som behövs mellan nätverkskomponenter 
samt QoS som behövs generellt i ett nätverk. 

                                                
38 Gulliksson & Lindström, 2002, s 156. 
39 http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/qos.htm 
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 QoS i nätverkskomponenter inkluderar mekanismer för köhantering (eng queueing) och trafikreglering (eng 
traffic shaping eller traffic policing) 

 QoS mellan nätverkskomponenter inkluderar mekanismer för signalering, så att QoS kan koordineras. Det 
innefattar också identifiering och märkning av paket. 

 QoS generellt i nätverket inkluderar mekanismer för att kontrollera och administrera trafiken genom 
nätverket, där policys och kontofunktioner används. 

En översiktlig bild av QoS finns att beskåda i figur 12. 

 

 
Figur 12. Generell översiktsbild av arkitektur och interface av QoS. 40 

Alla QoS-mekanismer är inte användbara i alla nätverkskomponenter, på samma sätt som andra funktioner i ett 
IP-nätverk inte används överallt i nätverket. Detta gäller kanske framförallt kärnnätet och gränskomponenter. 
Beroende på om nätverkskomponenten (routern) ligger i utkanten av nätverket och gränsar till andra nätverk 
eller om nätverkskomponenten (routern) tillhör kärnnätet, använder komponenten olika QoS-mekanismer. En 
router som gränsar till andra nätverk hanterar QoS-funktioner såsom klassificering (eng classification), 
åtkomstkontroll (eng admission control) och stockningskontroll (eng configuration management). En router som 
tillhör kärnnätet hanterar andra QoS-funktioner, bland annat stockningskontroll (eng congestion management) 
Storleken på paketen som skickas i nätverken kan ha stor inverkan på nätverkets prestanda och är även det något 
som kan kontrolleras av nätverksadministratören. För att råda bot på problem som kan uppstå när både stora och 
små paket samsas i samma nätverk kan man använda sig av något om kallas mekanismer för länkeffektivitet (eng 
link efficiency mechanisms). 

4.2.1 Köhantering  
Köhantering används för att routern ska ha möjlighet att kontrollera vilka paket som skickas först på ett 
interface. Om det är trafikstockning i routern blir effekten att man med hjälp av köhantering bestämmer i vilken 
ordning som paket ska skickas på det utgående interfacet. Nedan beskrivs några olika standarder (algoritmer) för 
köhantering. För några av nedanstående köstandarder (WFQ och CBWFQ) kan man om de används tillsammans 
med den så kallade läckande hinken (eng leacky bucket), se figur 13, erbjuda en garanterad 
minimunfördröjning.41 

4.2.1.1 First In First Out (FIFO)  
I en kö av typen FIFO skickas paket ut på interfacet i samma ordning som de kommer in, den enklast tänkbara 
paketscheduleringen. Kön är lättimplementerad och snabb, men kan inte ge bättre service till viktiga flöden. När 

                                                
40 http://www.futsoft.com/french/qos.htm 
41 Kurose, James F. & Ross, Keith W., 2005, Computer Networking – A Top-Down Approach Featuring the Internet, Third 
Edition, Addison Wesley, s 627. 
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belastningen ökar måste paket kastas, och detta görs hänsynslöst utefter ankomsttid. Ytterligare en nackdel med 
FIFO är att flöden med låg hastighet kan svältas ut av flöden med högre hastighet, vilket gör att 
låghastighetsflöden riskar att bli än mer långsamma med FIFO. 

4.2.1.2 Priority Queuing (PQ) 
Denna typ av köhantering är ursprungligen avsedd för länkar med låg bandbredd och medför att trafik som är 
högst prioriterad måste gå först, oavsett om all annan trafik kastas. Trafik delas upp i fyra köer; hög, medium, 
normal eller låg prioritet. När routern är redo att skicka data kollar den först i kön för högst prioriterad trafik. 
Finns inget paket att sända går den ner till kön med trafik som har prioritet medium etc. För varje paket går 
routern igenom köerna i prioritetsordning.  

4.2.1.3 Custom Queuing (CQ) 
Till skillnad från PQ använder CQ hela 17 olika köer för att dela 
upp bandbredd på ett interface. Routern kollar alltid i kö nummer 
0 först, finns det någon trafik där skickas denna. Denna kö 
används för kritisk interface-trafik, såsom ”keep-alive”-
meddelanden. De övriga 16 köerna tar hand om övrig trafik och 
processas i tur och ordning. CQ används för att dela upp 
bandbredden på en länk. Om det finns oanvänd bandbredd på 
länken delas den upp lika mellan de andra köerna.  

4.2.1.4 Weighted Fair Queuing (WFQ) 
När man använder sig av WFQ sorteras paketen i en viktad 
ordning baserad på ankomst av den sista biten av paketet. Detta 
sätt gör att man efterliknar Time Division Multiplexing, dock med 
en viktad ordning. Genom detta sätt jämnas skurar av trafik ut för 
att minska den genomsnittliga förseningen (fördröjning) i noden. I 
praktiken betyder det att trafik som kommer från länkar med låg 
bandbredd prioriteras framför trafik från länkar med hög 
bandbredd. WFQ erbjuder automatisk sortering av trafikströmmar, 
utan att man först måste definiera en accesslista. Det görs genom 
att utnyttja vissa delar av headern i IP-protokollet, till exempel 
bitarna i TOS, mottagarens och sändarens IP-adress samt TCP- 
eller UDP-port. WFQ hanterar trafikströmmar i en eller två 
riktningar. 

4.2.1.5 Class-Based Weighted Fair Queuing 
(CBWFQ) 

CBWFQ är ganska lika WFQ, med den skillnaden att vikten för 
ett paket i CBWFQ baseras på vilken klass paketet tillhör, inte 
vilken trafikström paketet tillhör. Vikten härrör sedan från den 
bandbredd som angavs för den speciella klassen. CBWFQ ger 
alltså möjligheten att klassificera paket och sedan ange hur olika 
klasser ska behandlas. Alla paket processas efter hur vikten ser ut, 
vilket gör att ingen klass kan garanteras strikt prioritet. 

4.2.1.6 Low-Latency Queuing (LLQ) 
LLQ ger en möjlighet att ge strikt prioritet till vissa klasser i 
CBWFQ. Detta gör att trafik som är känslig för fördröjning och förändringar i fördröjningar kan med hjälp av 
LLQ få prioritet framför annan trafik. Om flera klasser är konfigurerade att vara prioritetsklasser, kommer all 
trafik från dessa klasser att hamna i samma kö, med strikt prioritet. Att sammanföra flera olika typer av 
realtidstrafik, till exempel ljuddata och videodata, på denna prioriterade klass kan medföra att variationen i 
fördröjningen ökar, något som är negativt för ljudtrafiken.42 

4.2.2 Trafikreglering 
För att kontrollera trafiken på de utgående interfacen, både volym och hastighet, används trafikreglering, som 
också kontrollerar användandet av bandbredden. I grova drag kan man säga att trafikreglering används för att 

                                                
42 http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios120/120newft/120t/120t7/pqcbwfq.htm#wp5329 

Figur 13. Läckande hinken (eng Leaky 
Bucket), med varierande inkommande flöden 

som jämnas ut och skickas med en jämn 
hastighet (till skillnad från token bucket). 
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fördröja trafik, för att undvika att en central, snabb nod inte skapar trafikstockning på länkar i andra delar av 
nätverket. Detta kan göras på olika sätt, men i IP-nätverk används en algoritm som benämns token bucket. Token 
bucket tillåter, till skillnad från ovan nämnda leaky bucket, att paket skickas iväg i klump även om det finns en 
övre gräns för medelhastigheten på den utgående bitströmmen. Innan trafikreglering används kan man 
klassificera paket, se nedan. Detta för att kunna hantera differentierade trafikströmmar. Paket hamnar i en buffert 
och kan skickas genast, med viss fördröjning eller inte alls. Trafikreglering används också för att kasta och 
märka paket. Olika delar av trafikreglering utförs i olika delar av nätverket. 

4.2.3 Signalering 
För att kunna åstadkomma QoS behöver man ofta signalera att resurser ska reserveras. Detta kan göras med ett 
protokoll som heter Resourse Reservation Protocol (RSVP). 

4.2.3.1 RSVP 
För applikationer finns möjlighet att reservera bandbredd, primärt bandbredd över WAN. Det kan göras med 
hjälp av RSVP, ett protokoll för att distribuera kravbeskrivningar från applikationerna, så att noderna kan 
reservera sina resurser. RSVP är designad för att kunna användas tillsammans med WFQ eller Traffic Shaping 
på det utgående interfacet.  

 

 
Figur 14. Schematisk bild av hur resurser serveras med RSVP. 

I figur 14 beskrivs hur resurser reserveras med hjälp av RSVP. Ett PATH-meddelande skickas till mottagaren, 
som om inga hinder föreligger skickar ett RESV-meddelande tillbaka till sändaren. Det finns flera vägar att 
reservera resurser, till exempel beroende på om det ska vara tillåtet för flera sändare att dela på samma 
reservation. Hur dataflödet ser ut i en reservation karakteriseras av parametrarna som specificeras Token Bucket. 

4.2.4 Åtkomstkontroll 
Admission control är en mekanism som har till uppgift att kontrollera att nätet kommer att klara av en begäran 
om resurser. Genom att implementera scheman där bandbredd och fördröjning allokeras till olika trafikströmmar 
mellan nätverkets utkant och nätverkets kärna kontrolleras trafik som anländer till nätverket. Applikationer som 
har QoS-krav måste först begära en uppkoppling, så att nätverket får kännedom om trafiktyp och de krav på QoS 
som applikationen har. Informationen sparas i ett slags trafikkontrakt. Nätverket kan sedan välja om det ska 
tillåta trafiken eller inte, beroende på om nätverket har de efterfrågade resurserna. Syftet med admission control 
är förstås att undvika att överbelasta nätet, så att prioriteringsgraderna kan upprätthållas.43 

                                                
43 Prasad & Prasad, 2005, s 169. 
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4.2.5 Klassificering 
Klassificering av trafik i nätverket kan göras med hjälp av bitar i IP-headerns fält Type of Service (TOS) (8 
bitar), där man kan sätta prioritet med hjälp av IP Precedence (3 bitar). Detta ger en uppfattning om vilka 
resurser som ska allokeras hos routern relativt sett till andra datagram. Fältet TOS innehåller även TOS Subfield 
(4 bitar), där man kan sätta den QoS som önskas. TOS Subfield ger en hjälp till noder när nästa hopp ska väljas 
för datagrammet. Det är inte alla nätverksutrustning som stödjer TOS, varför den relativa prioriteringen och 
allokeringen av resurser endast är intressanta om det finns stöd för detta hos routrar och annan utrustning. I tabell 
6 går det att se vilka värden som kan väljas på IP Precedence och TOS Subfield. 44 

 

IP 
Precedence 

Bitvärde 

IP Precedence 
Benämning 

TOS 
Subfield 
Bitvärde 

TOS Subfield 
Benämning 

111 Network control 1000 Minimize delay 

110 Internetwork 
control 0100 Maximize 

throughput 

101 Critical 0010 Maximize 
reliability 

100 Flash override 0001 Minimize 
monetary cost 

011 Flash 0000 Normal service 
010 Immediate 
001 Priority 
000 Routine 

Tabell 6. Bitvärden och benämningar på fältet Type of Service i IP-headern.45 

Trafiken klassificeras sekventiellt genom att jämföras med olika mönster som matchar specifikationer, där den 
första träffen i listan bestämmer vilken klass trafiken tillhör. Baserat på om trafiken överensstämmer med 
mönstret gäller vissa regler. Reglerna som används på paketen är; sänd, kasta, fortsätt (då vidare till nästa regel 
på listan), sätta IP Precedence och sända, sätta IP Precedence och fortsätta, sätta QoS grupp och sända samt sätta 
QoS grupp och fortsätta. 

4.2.6 Stockningskontroll 
Hantering av trafikstockning i nätverk kallas för på engelska för congestion management eller congestion 
avoidance. För att minska eller i bästa fall förebygga trafikstockning i nätverket används en funktion som kallas 
Random Early Detection (RED). Funktionen kan se ut på lite olika sätt, till exempel kan den vara viktad och 
flödesbaserad, som i exemplet på den RED-funktion som beskrivs nedan. Tekniken är designad för en FIFO-kö 
och kan användas i alla intranät.46 

Ett intressant fenomen som kan uppstå då TCP-paket kastas är global synkronisering (eng TCP global 
synchronization). Fenomenet innebär att alla TCP-strömmar tenderar att bygga upp sändningstakten samtidigt, 
för att så småningom nå toppen för vad nätverket klarar av. Det leder till att paketen kastas och sändningstakten 
minskas, sedan börjar det om från början igen. Ett sätt att motverka global synkronisering är att använda sig av 
RED.47 

4.2.6.1 Flödesbaserad viktad Random Early Detection (WRED) 
Genom att anta att paketets sändare använder TCP som transportprotokoll, försöker WRED utnyttja de 
förebyggande trafikstockningsmekanismer som finns inbyggda i TCP. Genom att kasta paket innan en period 
med mycket trafikstockning på en länk, sänker sändaren hastigheten på utgående TCP-paket. WRED kastar 
paket selektivt, beroende på prioritet. I nätverkets ytterkant sätter routrarna prioritet på paket som äntrar 
nätverket. WRED använder sedan paketprioriteten för att avgöra vilka paket som ska kastas för att försöka 

                                                
44 William Stallings, 2002, High-Speed Networks and Internets: Performance and Quality of Service, Second Edition, 
Prentice-Hall, s 56-57. 
45 Stallings, 2002, s 52. 
46 Stallings, 2002, s 485. 
47 Prasad & Prasad, 2005, s 176. 
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förebygga eller minska trafikstockning. WRED används därför oftast i kärnnätet. Oftast finns möjligheten att 
konfigurera funktionen så att routern inte tar hänsyn till paketprioritet när den ska kasta paket.48  

4.2.7 Paketstorlek 
Storleken på paketen som skickas i ett nätverk har relativt stor påverkan på prestandan i nätverket. Ett känt 
fenomen som visar på detta är något som på engelska kallas Store and Forward. I varje nod måste hela paketet 
anlända innan det kan skickas vidare. Figur 15 visar att för dataströmmar som skickas med stora paket tar det 
längre tid överföra data än för små paket, fram till dess att overheaden på de små paketen blir så stora att 
överföringstiden stiger igen. 

 

 
Figur 15. Effekter på överföringstider som uppstår på grund av store-and-forward-mekanismer. 

Tidigare tester som gjorts i produktionsområdet i LKAB för att se hur paketstorleken påverkar prestandan i det 
trådlösa nätverket visar på att större paket ger större genomströmning och färre procent tappade paket. Dock ger 
större paket också något längre fördröjning.49 Oberoende av hur nätverket ser ut, till exempel hur många noder 
som paket färdas genom och hur många trådlösa hopp det finns, finns det anledning att tro att paketstorleken 
spelar roll för prestandan i nätverket.   

Det bästa för ett nätverk är om man kan kontrollera paketstorleken som kommer in i nätverket, eftersom det kan 
finnas problem med att fragmentera stora IP-paket. Ett uppenbart problem är om man har samma storlek på alla 

                                                
48 http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios111/cc111/wred.htm#xtocid236360 
49 Damien Mahinc et al., 2005, Measurement-based study and avaluation of IEEE 802.11 b/g wireless communication 
network in underground mines.  
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paket och fragmenterar till den givna storleken. Viss ineffektivitet kommer uppstå då inte alla paket 
storleksmässigt är jämt delbara med den givna storleken. Vidare måste alla delar av det fragmenterade paketet 
skickas om utifall en del försvinner på vägen. Fragmenteringen måste eventuellt göras i varje steg, varför viss 
fördröjning även adderas.  

När både stora och små paket samsas i samma nätverk kan det uppstå problem. Ett sätt att lösa detta är att 
använda mekanismer för länkeffektivitet, till exempel länkfragmentation och interfoliering (eng Link 
Fragmentation and Interleaving, LFI). 

4.2.7.1 Mekanismer för länkeffektivitet 
Om det i nätverket finns paket med signifikant olika storlekar kan det uppstå problem. Stora paket kan hindra 
flödet för paketströmmar med små paket. För till exempel VoIP-strömmar kan detta bli ett stort problem, 
eftersom det skapar jitter och fördröjningar som påverkar ljudkvaliteten hos slutanvändaren negativt. Nedan ses i 
figur 16 hur LFI fungerar, tillsammans med andra funktioner inom QoS såsom klassificering och köhantering 
(WFQ). 

 

 
Figur 16. Link Fragmentation and Interleaving.50  

 

4.3 Integrated Services  
Integrated Services, eller IntServ som det vanligen förkortas, är en konstruktion som erbjuder QoS på 
nätverksnivå. Grundidén med IntServ är att varje router i nätverket implementerar IntServ och varje applikation 
som vill ha QoS gör sin egen reservation av resurser. I IntServ definierar man ett flöde, som är en ström av paket 
som har samma sändar- och mottagaradress och portnummer. Det finns idag två olika trafikklasser i IntServ; 
guaranteed service (GS) och controlled load (CL). Den senare kräver ett nätverk som är fritt från 
trafikstockningar för att ge en garanterad service. 

För att reservera resurser används protokollet RSVP (se kapitel 4.2.4.2), ett signaleringsprotokoll. För att IntServ 
ska kunna fungera krävs ett par funktioner. Först måste det kontrolleras att tillgängliga resurser finns i nätverket 
(admission control), för att sedan reservera resurser med hjälp av RSVP, som i sin tur kommunicerar vilka 
resurser som applikationen behöver. Processen med RSVP behöver även ha kontakt med blocket som har hand 
om trafikkontrollen (klassificering och schemaläggning) och blocket som kontrollerar att policys följs. 
Komponenterna som används inom IntServ kan ses i figur 17 och beskrivs nedan.51 

                                                
50 http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fqos_c/fqcprt6/qcflem.htm#wp1000888 
51 Prasad & Prasad, 2005, s 167-170. 
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Figur 17. Grundläggande komponenter i IntServ/RSVP. 

1. RSVP-processen; denna process är ansvarig för att upprätthålla tillståndet med reservationen och 
kommunikationsvägar samt för att processa meddelande (t ex felmeddelanden). Mer i detalj hur 
signalering med RSVP finns att läsa om i kapitel 4.4.1. 

2. Routing; denna del ser till att paket som tillhör en viss trafikström skickas ut på samma interface som 
tillhörande RSVP-meddelanden. 

3. Policykontroll; här bestäms vilka som har tillstånd att göra QoS-reservationer. 
4. Admission control; här fattas beslut om förfrågan om reservation ska godtas eller ej, beroende på det 

finns tillgängliga resurser i den specifika noden. För att kunna göra den avvägningen måste det finnas 
information om vad det finns för tillgängliga resurser, något som kan göras med hjälp av 
realtidsmätningar av nätverkstrafiken.   

5. Trafikkontroll; denna del erbjuder funktioner för nedanstående QoS-mekansimer: 
 Klassificering; här bestäms vilken klass ett paket har, och därför också vilken servicenivå som 

ska användas. Vilken klass ett paket tillhör kan vara baserat på information i headern eller 
ytterligare information som lagts till paketet. Klassificeraren uppdateras av information från 
filterspec.  

 Schemaläggning; alla paket som tillhör en viss klass behandlas likadan av schemaläggaren. 
Schemaläggaren ser till att paket skickas så att de villkor på bandbredd och fördröjning som 
flödet har uppfylls. Detta görs genom att använda mekanismer för att styra trafiken, vanligtvis 
köer (queues) och timers. Schemaläggaren uppdateras av information från flowspec. 

 Flowspec; information om hur flödet ser ut vilka resurser som varje flöde vill ha reserverade. 
Informationen, som består av en lista av parametrar, delges varje router som flödet passerar. 

 Filterspec; denna mekanism ger routrar som sänder PATH-meddelanden (se kap 4.2.4.2) 
möjlighen att identifiera sig själva och ger mottagare av RESV-meddelanden möjlighet att 
välja vilka sändare som de vill ta emot meddelande ifrån.  

 

Det finns ett antal nackdelar med att använda IntServ för att skapa QoS i ett nätverk. Höga krav ställs på den 
utrustning som används i nätverket, framför allt routrar men även servrar och klientdatorer. Eftersom alla enheter 
måste använda RSVP för att signalera den önskade QoS, vilket innebär att de även måste hantera admission 
control, klassificering och mekanismer för schemaläggning. En annan nackdel är att reservationerna måste 
uppdateras regelbundet, vilket leder till oönskad trafik i nätverket. Mängden information som hanteras ökar 
proportionellt med antal flöden, vilket i sin tur gör att krav på lagring av data och processkraft ökar. Detta 
faktum gör att IntServ är mindre lämpat att använda i stora nätverk. Komplexiteten ökar för varje nätverksnod 
som flödet passerar, då routrar måste hålla reda på vilket tillstånd varje flöde har samtidigt som admission 
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control måste utföras vid varje hopp. Information måste lagras i routern för varje reservation, något som det kan 
uppstå problem med om det finns ett mycket stort antal flöden.52  

4.4 Differentiated Services 
Idén med Differentiated Services, eller DiffServ som det kallas, är att använda bitar i IP-headern för att visa för 
nätverket hur viktigt det speciella paketet är. De bitar man använder kallas ToS och Precedence, och det finns 
åtta olika prioriteringsgrader att använda sig av för att prioritera trafik. DiffServ är baserad på klasser, jämfört 
med IntServ som baseras på flöden. Varje paket hanteras för sig och placeras i någon utav prioriteringsklasserna. 
Alla routrar i nätverket konfigureras för att skilja på trafik beroende på vilken klasstillhörighet trafiken har. Det 
är dock administratorn av nätverket som bestämmer vilken trafik som ska tillhöra vilken klass. DiffServ bygger 
på att nätverk delas upp i mindre domäner, kallade DiffServ domains. En DiffServ domän består oftast av ett 
eller flera nätverk med samma administrator, t ex ett företags intranät eller en ISP. Inom domänen använder sig 
noderna av samma servicebestämmelser. Genom att använda domäner flyttar DiffServ komplexiteten från 
kärnnätet till routrarna som ligger på gränsen till domäner (gränsroutrar). Det gör DiffServ skalbart på ett helt 
annat sätt än IntServ. Routrar som implementerar DiffServ använder sig av Per-Hop Behaviours (PHB), vilket 
definierar hur paketet ska vidarebefordras beroende på vilken klass det tillhör. Olika PHB:s kan definieras, för 
att erbjuda t ex minsta fördröjning, minsta paketförlust eller best effort. Inom en domän används samma serie av 
PHB:s inom varje nod. 

Alla paket som anländer till ett DiffServ-nätverk märks med en kod kallad Differentiated Services Code Point 
(DSCP), som ligger i det åtta bitar långa fältet Differentiated Services (DS) i IP-paketets header. DSCP visar 
vilken PHB som ska appliceras på paketet. Alla paket med samma DSCP, oberoende vilket flöde de tillhör, sägs 
vara behavior aggregate. PHB:s är definierade för att tillåta att allokera plats i buffertar och allokera bandbredd 
vid varje nod då det finns trafikströmmar som tävlar om resurserna. I dagsläget finns det 2 PHB:s Expedited 
Forwarding (EF) och Assured Forwarding (AF). EF PHB erbjuder service som innehåller kort fördröjning, lite 
jitter, få tappade paket och försäkran om bandbredd. Trafiktyper som faller in under denna kategori är VoIP, 
video och annan realtidstrafik. EF-trafik ges ofta strikt prioritet över all annan trafik, varför man ofta begränsar 
andelen trafik till 30 % av länkens kapacitet (och ofta mycket lägre andel). AF PHB kan jämföras med CL som 
IntServ erbjuder. AF erbjuder flera nivåer av försäkran om vidarebefordran. Nivån baseras på hur mycket 
resurser som allokerats till AF-klassen som paketet tillhör, hur mycket last AF-klassen har för tillfället samt 
vilken prioritet på att kasta paketet som föreligger. Det finns i gruppen AF fyra separata klasser definierade. 
Dessa klasser ges också en prioritet på hur sannolikt det är att paket kastas i tre steg (låg, mellan och hög). 
Kombinationen av klasser och kastprioritet ger tolv separata Differentiated Services Code Point (DSCP-koder), 
som kan beskådas i tabell 7.53 

 

 Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 

Låg 
kastprioritet AF11 AF21 AF31 AF41 

Medium 
kastprioritet AF12 AF22 AF32 AF42 

Hög 
kastprioritet AF13 AF23 AF33 AF43 

Tabell 7. Separata DSCP-koder för AF. 

Om trafikstockning uppstår mellan klasser, ges prioritet till trafik med högre klass. Oftast används dock inte 
strikt prioritet, utan t ex weighted fair queuing (WFQ). Om trafikstockning uppstår inom en klass, kastas de 
paket som har lägst kastprioritet. Om köer blir fulla och inte kan ta emot fler paket, kastas paket innan de blivit 
identifierade. Detta fenomen kallas för tail drop och kan leda till att paket med hög prioritet kastas. För att 
motverka detta används algoritmer av typen random early detection (RED) eller weighted random early 
detection (WRED) för att kasta paket. 

PHB:s kan vara specificerade i termer av resursens (buffertar, bandbredd etc.) prioritet i jämförelse med andra 
PHB:s eller i termer av relativa, observerbara mätvärden för trafiken (t ex fördröjning eller paketförlust). PHB:s 
används som block för att allokera resurser och ska vara specificerade som en grupp för att ge stabilitet. 

                                                
52 Prasad & Prasad, 2005, s 171. 
53 http://www.cisco.com/warp/public/105/dscpvalues.html 
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Figur 18. Visualisering av DiffServs arkitektur. 

Arkitekturen i DiffServ bygger på en enkel modell där trafik som kommer till ett nätverk klassificeras och om 
möjligt undersöks för att sedan anvisas till olika behavior aggregates. Komponenterna som undersöker trafiken 
kan klassificera, märka, forma och kasta paket när de träder in eller ut ur domänen. Hur trafik mellan två 
domäner hanteras beskrivs i service-level specification (SLS). SLS innehåller ett antal parametrar; förväntad 
bithastighet, sannolikhet för att paket kastas, service för att märka, forma och mappa trafik samt vilken service 
som garanteras. Arkitekturen i DiffServ kan ses i figur 18 och i figur 19. 

 

 
Figur 19. Logisk arkitektur i DiffServ-router. 

1. Klassificerare; DiffServ definierar två typer av klassificerare. Den ena, behavior aggregete (BA), 
klassificerar paket endast baserat på DSCP-koden. Den andra; multi-field classifier, väljer paket utifrån 
värdet på en kombination av ett eller flera fält i IP-headern. Den kan titta på sändar- eller 
mottagaradress samt DiffServ-fältet.  

2. Mätare; denna del i modellen bestämmer om trafiken överensstämmer med den trafikprofil som baseras 
på SLS. Profilen kan innehålla mätvärden som t ex medelhastighet, storlek på bitskur. Beroende på 
reglerna för trafiken ser ut, kan mätaren sätta igång andra mekanismer, t ex märkning, formning eller 
övervakning av trafiken. 

3. Märkare; denna funktion märker paket med en DSCP-kod och lägger till paketet till ett särskilt BA.  
4. Formare/ Övervakare; den mekanism som formar trafiken försenar några eller alla paket i en trafikström 

för att uppfylla trafikprofilen. Formaren har oftast en buffert med ändlig storlek. Här kan tail drop 
uppstå, om det inte finns tillräckligt med utrymme att lagra de försenade paketen. Övervakaren kastar 
några eller alla paket i en trafikström för att uppfylla trafikprofilen.  
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Om det inte finns någon aktiv trafikprofil, behöver paketen endast passera genom klassificerare och funktionen 
som märker paketen.54 

Till skillnad från IntServ är DiffServ i behov av underhåll. För att kunna bestämma klasser i nätverket krävs 
kunskap om applikationer och om trafiken. Det kan vara tidsödande att gå igenom applikationerna som använder 
nätverket och att skapa profilerna, en nackdel för DiffServ. 

Styrning av DiffServ är relativt svårt. Styrning innefattar också debitering och övervakning, vilket är 
problemfyllt i DiffServ.  

En nackdel med DiffServ är att det är svårt att förutsäga den uppnådda effekten, då det kan var godtyckligt hur 
olika routrar behandlar ToS-biten i IP-headern. Ju fler domäner som paketet passerar, desto mer komplicerat blir 
det att förutsäga vilken QoS som egentligen kan erbjudas, då olika domäner kan ha olika standarder för var som 
är högsta prioritet etc. Det kan också uppstå problem på grund av att DiffServ ger servicegarantier på klassnivå. 
Om t ex http-trafik har klassificerats som EF och har tilldelats 100 Mbit/s, kan klassen bestå av många flöden där 
en enda ström tar upp hela bandbredden. Det finns i DiffServ ingen mekanism som förhindrar detta.  

Då DiffServ i grunden är en teknik för att kasta paket av lägre prioritet till förmån för högre prioriterad trafik när 
det inte finns tillräckligt med kapacitet i nätverket, medför det att paket kastas. Vissa menar att detta sker i 
onödan, då högre kapacitet skulle medföra att trafik i alla klasser skulle kunna levereras. Det kan också 
argumenteras för att det är både enklare och billigare att öka kapaciteten i nätverket, än att laborera med QoS i 
form av DiffServ.  

En nackdel, sett till en effektiv helhet, är att DiffServ kastar paket som redan tagit sig en bit på vägen. Det 
bygger på det faktum att DiffServ implementeras i utkanten och i kärnan av nätverk. Det är slöseri med resurser, 
då de kastade paketen oftast leder till omsändningar. Speciellt gäller detta för TCP–trafik, då TCP antar att ett 
paket kastas på grund av att det är trafikstockning i nätverket. Det kastade paketet sänds igen och 
sändningstakten minskar.  

4.5 Kombination av IntServ och DiffServ  
Som ovanstående text beskriver är IntServ och DiffServ två olika arkitekturer för att skapa QoS genom att 
erbjuda differentierad service för trafik i nätverk. De olika modellerna har sina fördelar och nackdelar, även de 
beskrivna ovan. Ett förslag är att kombinera IntServ och DiffServ för att ta del av modellernas fördelar. 
Kombinationen går ut på att använda kontrollfunktionerna som IntServ erbjuder i nätverkets gränser och att 
använda DiffServ inom nätverket. IntServ erbjuder flödes- och nätverksbaserad end-to-end QoS i olika 
heterogena nätverk (om alla mellanliggande noder stödjer IntServ). DiffServ samlar ihop trafik och garanterar 
end-to-end service som inte har stöd i RSVP/IntServ (på grund av problem med skalbarhet). Genom att 
kombinera IntServ och DiffServ fås QoS-nätverk som är skalbart och sträcker sig end-to-end. Det finns ett par 
klara fördelar med att använda kombinationen. DiffServ skulle kunna använda RSVP för att tillhandahålla 
resurser, istället för att göra det statiskt (baserat på SLS). Det skulle leda till att man kan optimera utnyttjandet av 
resurserna. Även admission control skulle kunna baseras på resurser och/eller policys.  

Hela mekanismen för att skicka ett paket med hjälp av en kombination av IntServ och DiffServ kan 
sammanfattas såhär: 

1. Klienten som ska sända genererar ett RSVP PATH-meddelande. 
2. PATH-meddelandet skickas på ett normalt sätt över IntServ-nätverket. 
3. PATH-meddelandet skickas på ett transparant sätt genom transitnätverket av DiffServ-typ. 
4. PATH-meddelandet skickas över det avslutande IntServ-nätverket. 
5. Den mottagande klienten genererar ett RSVP RESV-meddelandet och skickar det genom det avslutande 

IntServ-nätverket. 
6. Vid interfacet som innehåller DiffServ-nätverket, anropas DiffServs admission control system (DACS). 

Om förfrågan passar in med de tillgängliga resurserna registrerar DACS reservationen och den 
medföljande DSCP-koden. RESV-meddelandet skickas vidare igenom DiffServ-nätverket. 

7. RESV-meddelandet skickas vidare igenom IntServ-nätverket. 
8. Klienten får därefter tillåtelse att börja skicka trafik. 

                                                
54 Prasad & Prasad, 2005, s 171-175. 
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Ytterligare en fördel med att kombinera de två är att endast trafik som tillåts in till IntServ-nätverket kommer in i 
DiffServ-nätverket. Det förbättrar noderna i DiffServ-nätverket att tillhandahålla garanterad service.55 56 

4.6 802.11e 
Gemensamt för både DCF och PCF i 802.11 är att det inte finns någon mekanism som kontrollerar inträde till det 
trådlösa nätverket. När trafikbelastningen i nätverket är hög leder det till att båda funktionernas prestanda kan 
minska avsevärt. För att skapa QoS på datalänklagret i det trådlösa nätverket har en standard med namn 802.11e 
arbetats fram av IEEE. Standarden innehåller i huvudsak en ny koordinationsfunktion, hybrid coordination 
function (HCF). HCF har både CFP (Contention-free Period) och CP (Contention Period) och använder sig av 
de redan kända DCF och PCF samt nya accessmetoder, nämligen enhanced distributed channel access (EDCA) 
och HCF controlled channel access (HCCA). MAC-arkitekturen för 802.11e finns i figur 20. Delar av 802.11e 
finns idag som en Wi-Fi-standard. Denna kallas Wi-Fi Multimedia (WMM).  

 

 
Figur 20. MAC-arkitektur för 802.11e. 

I samband med 802.11e kallas AP och STA som implementerar QoS för QAP respektive QSTA. En stor nyhet 
med 802.11e är ett koncept som kallas TXOP (transmission opportunity) och som refererar till tiden då QSTA 
har tillåtelse att sända data. TXOP kan man få antingen genom att tävla med hjälp av EDCA (EDCA-TXOP) 
eller genom HCCA, där en QoS-poll skickas till QSTA från QAP (HCCA-TXOP). För att kontrollera 
förseningen i nätverket sätts ett maximalt värde på TXOP, kallat TXOPLimit, som bestäms av QAP. En QSTA kan 
skicka flera ramar inom sin allokerade TXOP. Det nya konceptet med TXOP verkar erbjuda tidsbaserad rättvisa 
mellan QSTA, vilket kan kompensera att STA med olika överföringshastighet kan sinka varandra. Det är endast 
vid upplänken som QAP skickar en QoS-poll till QSTA, vid nerlänk behöver ingen kontrollram skickas för att 
erhålla HCCA-TXOP.57  

EDCH, HCCA samt WMM beskrivs nedan. 

4.6.1 Enhanced Distributed Channel Access, EDCA 
EDCA är designad för att erbjuda prioriterad QoS, genom att förbättra den ursprungliga koordineringsfunktionen 
DCF. Innan paket kommer till MAC-lagret har de tilldelats en specifik prioritet av högre lager. Hur denna 
prioritet sätts är det upp till implementeringen att avgöra. Vid MAC-lagret introducerar EDCA fyra olika FIFO-
köer, som kallas access categories (AC). Alla paket från högre lager med tillhörande prioritet mappas in i 
korresponderande AC enligt exempel i tabell 8. 

  

                                                
55 Prasad & Prasad, 2005, s 177. 
56 http://www.cs.helsinki.fi/research/iwtcp/papers/costa_thesis.pdf 
57 Qiang Ni, 2005, Performance Analysis and Enhancements for IEEE 802.11e Wireless Networks.  
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Prioritet 

(samma som 
802.1D) 

Access 
Category 

(AC) 
Benämning 

Lägst 
prioritet 1 0 Best Effort 

 2 0 Best Effort 
 0 0 Best Effort 
 3 1 Video Probe 
 4 2 Video 
 5 2 Video 
 6 3 Voice 

Högts 
prioritet 7 3 Voice 

Tabell 8. Exempel på mappning av paket med prioritet till AC.58 

Varje station kan alltså ha upp till fyra AC med möjlighet att använda upp till åtta olika prioritetsgrader, där en 
eller flera prioritetsgrader kan länkas till en AC. En schematisk modell av mappningen till AC går att se i figur 
21. 

 

 

Figur 21. Modell över mappning av paket till AC och tillhörande åtkomstfunktioner. 

Det viktiga med EDCA är att varje AC fungerar som en egen virtuell station, med egna parametrar. Dessa 
parametrar (CWmin, CWmax, AIFS och TXOPLimit) annonseras periodiskt av QAP i beacon-ramen. Ju lägre värde 
på CWmin, CWmax och AIFS desto kortare blir förseningen vid tillträde till kanalen för den motsvarande AC och 
desto högre prioritet till mediet. I tabell 9 kan man se typiska värden på nämnda parametrar. 

AC CWmin CWmax AIFS 

0 CWmin CWmax 2 
2 CWmin CWmax 1 
3 [(CWmin + 1)/2] - 1 CWmin 1 
4 [(CWmin + 1)/4] – 1 [(CWmin + 1)/2] - 1 1 

Tabell 9. Typiska parametrar i EDHC för att skapa QoS.59 

                                                
58 Prasad & Prasad, 2005, s 155. 
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I EDCA introduceras en ny IFS (se kapitel 3.5.4 Inter Frame Spacing) som kallas Arbitrary IFS (AIFS) och 
motsvarar DIFS i DCF (se figur 7 samt figur 22). AIFS definieras på detta sätt: 

AIFS[AC] = SIFS + AIFSN[AC] ∙ slot time 

AIFSN är det nummer som skiljer olika AIFS åt, där N korresponderar mot en särskild AC.  

Efter att ha lyssnat på det lediga mediet under tidsintervallet AIFS, kalkylerar varje AC sin egen random backoff 
time (CWmin ≤ backoff time ≤ CWmax). EDCA bygger på att använda olika parametrar i de olika köerna för att på 
så sätt skapa prioritet genom lägre väntetider för högre prioriterad trafik än för lägre prioriterad trafik. Detta görs 
med en inbyggd slumpgenerator, vilket kan leda till att två olika AC inom en QSTA kan nå noll samtidigt och på 
så sätt skapa en intern kollision. För detta ändamål finns inom QSTA en virtuell schemaläggare som endast 
tillåter den AC med högst prioritet att sända.   

 

 
Figur 22. Visuell beskrivning av IFS i 802.11e.  

Mekanismen som kontrollerar tillgång till mediet behöver stöd från både QAP och QSTA. QSTA har till uppgift 
att hålla reda på två lokala variabler, admitted time och used time. De båda variablerna sätts till noll då 
anslutningen startar. Varje AC i QSTA skickar en förfrågan till QAP, som innehåller en specifikation (eng traffic 
specification, TSPEC) gällande trafiken i ansökan. TSPEC innehåller information om medel- och maxvärden för 
överföringshastigheten, medel- och maxvärden för ramstorleken samt fördröjningsbegränsning (eng delay 
bound). När QAP får förfrågan, bestämmer QAP om den ska acceptera eller avslå ansökan. Om ansökan 
accepteras, räknar QAP ut andelen tid per sekund som ska generera tillgång till mediet, för just den ansökan, en 
variabel som kallas medium time. Vidare skickar QAP ett svar innehållandes det erhållna medium time till 
QSTA, varpå QSTA uppdaterar variabeln admitted time med värdet på medium time. För att kontrollera att den 
totala tiden som kanalen är tillgänglig inte överstigs, använder QSTA used time för att registrera hur lång tid som 
QSTA har haft tillgång till kanalen. Variabeln used time uppdateras efter varje överföringsförsök, oavsett om det 
är lyckat eller ej. Om used time är större än admitted time får inte den berörda AC skicka någon data förrän en ny 
anslutning påbörjas, d.v.s. used time sätts till noll. Om QSTA behöver mer tid för att överföra data måste en ny 
begäran skickas till QAP. 60 

4.6.2  HCF Controlled Channel Access, HCCA 
För att kunna erbjuda parametriserad QoS har HCCA blivit en del av standarden 802.11e. HCCA löser tre 
problem som PCF uppvisade. För det första så introduceras trafikklasser inom HCCA. Dessa kallas 
trafikströmmar (eng traffic streams, TSs). Tillverkare har möjlighet att designa algoritmer för att schemalägga 
multiklasser, för att stödja olika applikationer. Algoritmer för schemaläggning är beroende av implementation, 
vilket gör att tillverkare av utrustningen inte behöver ta hänsyn till standarden 802.11e i detta fall. För det andra 
får QSTA inte skicka paket om överföringen av ramen inte slutar innan nästa beacon-ram skickas. Detta löser 
                                                                                                                                                   
59 Ibid., s 155. 
60 Qiang, 2005, s 3. 
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problemet med fördröjning av beacon-ramar i PCF. För det tredje används ovan nämnda TXOPLimit för att 
begränsa tiden en pollad QSTA får överföra data. I figur 23 finns ett exempel på hur ett beacon-intervall kan se 
ut, då standarden 802.11e används. 

 

 
Figur 23. Ett exempel på ett 802.11e beaconintervall, där HCF:s schemaläggningsalgoritm använts. 

Under ett beacon-intervall får QAP starta flera sändningar utom tävlan, kallade kontrollerade åtkomstperioder 
(eng controlled access periods, CAPs), genom att använda HCCA då kanalen har varit ledig under minst PIFS. 
Eftersom PIFS är kortare än både DIFS och AIFS har QAP större möjlighet att starta HCCA än EDCA. HCCA 
är mer flexibel än PCF, eftersom QAP kan starta HCCA närhelst den önskar under ett beacon-intervall, medan 
PCF endast kan användas i en CFP. PCF är tillåten att användas inom 802.11e, men eftersom flexibiliteten i 
HCCA gör den mer eller mindre överflödig är PCF valfri i 802.11e. För att lämna utrymme för EDCA 
tidsbegränsas HCCA genom variabeln TCAPLimit. 

En enkel schemaläggningsalgoritm föreslås i 802.11e; innan dataöverföring sker etableras en TS och varje 
QSTA tillåts ha högst åtta TSs med olika prioriteringsgrader. Värt att nämna är att TSs (i HCCA) och ACs (i 
EDCA) kan använda olika MAC-köer. För att initiera en TS-anslutning skickar QSTA en QoS-förfrågan till 
QAP. Förfrågan innehåller TSPEC, som förutom de vanliga parametrarna också innehåller maximal begärt 
serviceintervall (eng required service interval, RSI). Maximalt RSI refererar till den maximala tiden mellan 
starten och gradvisa TXOPs som kan tolereras av applikationen som efterfrågar överföringsmöjligheten. För en 
given TS finns det ett samband mellan maximalt RSI och fördröjningsbegränsning. Som en konsekvens av detta 
föreslår 802.11e att endast max RSI används för att räkna ut TXOP-schemat om båda parametrarna specificeras 
av QSTA. Efter att ha fått ett antal QoS-förfrågningar bestämmer schemaläggaren i QAP hur lång tid som 
serviceintervallet (eng service intervall, SI) ska vara. SI ska vara den högsta multipel av beaconintervallet och 
samtidigt inte vara större än alla de maximala RSI som begärts av olika TSs från olika QSTAs. Beacon intevallet 
delas sedan upp i ett antal SI, och därefter pollas QSTA sekventiellt under varje SI. På detta sätt blir varje TS 
pollad en gång inom det intervall som den mest fördröjningskänsliga TS krävt. Till sist så räknar schemaläggaren 
ut värden på HCCA-TXOP för de olika QSTA, genom att använda deras TSPEC 

Precis som för EDCA så föreslås i 802.11e en algoritm för åtkomstkontroll i HCCA. Genom att använda 
informationen i TSPEC kan QAP räkna ut ett förhållande of överföringstiden reserverad för HCCA för alla K 
QSTA i ett SI: 

 
För att kunna bestämma om en ny förfrågan ska accepteras i HCCA behöver schemaläggaren i QAP endast 
kontrollera att den nya förfrågan TXOPK+1 plus den nuvarande allokeringen av TXOP är lägre eller lika med den 
maximala andel av tid som kan användas av HCCA: 
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Där TCAPLimit står för den maximala varaktigheten av HCCA och TBeacon står för längden av beaconintervallet. 61 

4.6.3 WMM 
WMM står för Wi-Fi Multimedia och är en standard som Wi-Fi alliansen arbetat fram. Wi-Fi alliansen är en 
internationell handelsorganisation som certifierar produkter inom trådlöst LAN för att öka interoperabiliteten. 
För att ta del av den funktionalitet som WMM erbjuder behövs tre saker; att AP är WMM-certifierad och att 
WMM-funktionen är påslagen, att klienten där applikationen körs är WMM-certifierad och slutligen måste även 
källapplikationen stödja WMM.  

WMM innehåller delar av 802.11e och bygger i stort på EDCA. Bland annat används de fyra AC; tal, video, best 
effort och bakgrundstrafik. Eftersom WMM är en delmängd av 802.11e beskrivs standarden inte mer utförligt i 
denna rapport. 62 

 

 

                                                
61 Qiang, 2005, s 4-5. 
62 http://www.wi-fi.org/files/wp_1_WMM%20QoS%20In%20Wi-Fi_9-1-04.pdf 
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5 Förslag på systemdesign 

5.1 Utgångspunkter vid systemdesign 

5.1.1 Gruvmiljö 
Att ha trådlös och trådbunden datakommunikation i industri- och gruvmiljö ställer extra hårda krav på tekniken 
och utrustningen. En del av nätverksutrustningen är placerad i anslutning till produktionsområdet, vilket gör att 
sprängningar utförs relativt nära nätverksutrustningen. Detta gör att delar av utrustningen är utsatt för 
vibrationer, damm, smuts samt fukt. Även stora variationer i temperatur kan förekomma på vissa ställen i 
produktionsområdet. Eftersom produktionsområdet hela tiden förflyttar sig måste man installera och konfigurera 
nya maskiner och montera ny utrustning, t ex kablage och accesspunkter, fortlöpande på nya områden. 
Medellängden för ett produktionsområde är ca 18 månader. Med denna typ av produktion ökar vikten av att ha så 
underhållsfria nätverk som möjligt. På vissa svåråtkomliga områden ger ett behov av underhåll av 
nätverksutrustningen stopp i produktionen, något som självklart är kostsamt och därmed högst oönskat.  

Trådlös kommunikation sker med hjälp av elektromagnetiska vågor, ofta kallade radiovågor. Radiomiljön i 
gruvorterna skiljer sig från radiomiljön ovan jord, till exempel i kontorsmiljö. I underjordsgruvan är 
flervägsutbredning ett utbrett problem, då väggarna i gruvgångarna reflekterar den elektromagnetiska 
strålningen. Detta resulterar i att det blir svårare för mottagare av ta emot radiovågorna, med stora variationer i 
signalstyrka beroende på position inne i gruvgången63. Efter att ha gjort efterforskningar vet man på LKAB att 
frekvenserna runt 900 MHz ger bäst SNR (signal to Noise Ratio). Reglerna för vilka frekvenser man får använda 
under jord skiljer sig med reglerna för vilka frekvenser man får använda ovan jord. Detta beror på att 
produktionsområdet ligger mer än 800 meter under jord och att det därför inte finns någon risk att radiovågor 
läcker upp ovan jord. ISM-banden ligger på 900 MHz, 2400 MHz samt 5800 MHz. Eventuellt kan det finnas 
grund för att ha en enhetlig standard på LKAB gällande vilka frekvenser som används.  

5.1.2 Realtidssystem 
Vissa av funktionerna i intranätet, t ex styrningen av maskiner i underjorden, sker i realtid utan större buffring. 
Detta är ett faktum som måste tas i beaktande när man designar systemet eller tar beslut om vilka tekniker som 
kan komma att användas. Realtidsfunktioner ställer högre krav på systemet än applikationer som inte körs i 
realtid. Det finns ett brett spann över hur beroende applikationer är av att systemet klarar av realtidsdata, från 
den mycket krävande styrningen av maskiner till den mindre krävande insamlandet av statistiska data, där det går 
lika bra att skicka informationen från sändaren, t ex en temperatursensor, via en buffert till mottagaren, t ex en 
databas i en server. Genom att kartlägga hur realtidsberoende applikationer är kan man också genomföra någon 
slags prioritering av data. Prioritering av data kan bestå i olika prioritering till olika dataströmmar i intranätet, 
men också prioritering av vissa klienter på särskilda nät. I det första fallet kan högre prioritet ges till mer 
realtidberoende funktioner såsom maskinstyrning. I det andra fallet av prioritering kan exempelvis access till det 
trådlösa nätet inom ett produktionsområde endast ges till lastarmaskiner. Den senare typen av prioritering kan 
vara av vikt för att möjligheten till styrning av maskiner inte ska hotas av att andra klienter tar upp 
prestanda/bandbredd i nätet. Det är inte ett krav på att realtidstrafik inte ska buffras, men däremot kan buffrar 
ställa till en del problem om de används på fel sätt. 

5.2 Krav på funktionalitet 
Funktionaliteten i det mobila nätverket ska vara ungefär den samma som för en central nod i intranätet, trots det 
trådlösa hoppet. Genom att göra intervjuer och diskutera funktionaliteten i intranätet med anställda på LKAB har 
en bild över hur intranätets funktionalitet ser ut växt fram. 

Tillgången till nätet är självklart den viktigaste funktionaliteten, finns det inget nät att använda är det heller ej 
aktuellt med säkerhet i nätet eller krav på fördröjning. 

Nedan beskrivs de krav på funktionalitet som ska testas. 

                                                
63 Veronica Nyberg et al., 2005, Measurement based study and evaluation of IEEE 802.11b/g wireless communication 
nertwork in an underground mine, s 8. 
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5.2.1 Processbeskrivning 
Den mobila nätverksnoden skall i princip ha samma funktion som en centralt placerad nod i det fasta nätet. Med 
en mobil nod menas här en mobil router eller liknande, exempelvis en laptop, som sitter på en mobil enhet, till 
exempel en lastarmaskin, och kommunicerar trådlöst med nätverket och trådbundet med ombordlokaliserade 
klienter, till exempel styrsystem. Beroende på att den mobila noden kommunicerar trådlöst, där prestanda i 
överföringsfunktionen varierar, måste den mobila noden säkerställa att överföringskvalitet för vissa 
realtidsberoende dataflöden upprätthålls. Detta skulle kunna göras genom att prioritera trafik till och från den 
mobila noden i nätverket. Nätverket är ett IP-nät. 

5.2.2 Fysisk påfrestning 
Den mobila noden måste tåla de krav den yttre miljön i en gruva innebär. Den fysiska påfrestningen på 
apparaturen kan innebära stötar, vibrationer, rök, damm, smuts samt olje- och vattenstänk. Den mobila noden 
måste också klara av att upprätthålla sin funktion i de temperaturer och den luftfuktighet som omgivningen ger, 
både under och över jord. Utrustningen måste också klara av att utsättas för tryckvågor och annan åverkan 
orsakade av sprängning i produktionsområdet. För att beskriva mekanisk påverkan, stänkskydd och dylikt 
används IP-klassning, där IP67 och IP68 är av intresse. Noden ska kunna installeras på maskinen. 

5.2.3 Kommunikationsfunktion 
Trådbunden kommunikation med klienter som sitter på den mobila enheten ska vara möjlig via Ethernet 10/100 
och via seriella portar med standarden RS-232 samt RS-422. Önskvärd funktion är att enheten även kan anslutas 
till lokala klienter (styrsystem) via CAN eller Profibus. 

5.2.4 Radiofunktionalitet 
Den mobila noden ska ha trådlös kommunikationsstandard enligt 802.11 a/b/g. Den mobila noden skall stödja 
full diversitet i både upp- och nerlänk. För framtida syfte är det önskvärt att noden har möjlighet att använda sig 
av andra radiostandarder. 

5.2.5 Routingfunktionalitet 
Den mobila noden ska ingå i ett kommunikationsnätverk baserat på TCP/IP-standarden. Därtill ska noden ha 
stöd för de allmänna nätverksprotokollen för att på så sätt erbjuda möjligheten att skapa anslutningar med ett 
brett spektrum av LAN- och WAN-länkar. Det är önskvärt att noden har en hög interoperabilitet med produkter 
och utrustning från olika leverantörer. Detta skapas genom att den mobila noden stödjer allmänna standarder för 
nätverkskommunikation och är WiFi-certifierad. 

5.2.6 QoS – Datalänklagret 
Önskvärt är att QoS i framtiden även ska kunna ske på datalänkslagret. Det skulle betyda att QoS även kan ske 
vid den trådlösa överföringen. IEEE har arbetat fram en standard som beskriver detta, 802.11e. Tekniken finns 
idag bara delvis implementerad i kommersiell nätverksutrustning. Wi-Fi konsortiet har en egen standard WMM, 
som använder sig av delar av 802.11e. Även Meru säger sig kunna leverera QoS på datalänklagret, genom att 
lastbalansera sitt mesh-nät av AP.  

5.2.7 QoS – Nätverkslagret 
Möjlighet ska finnas att sätta prioritet på olika dataströmmar på IP-nivå. Prioritet ska kunna sättas i den mobila 
noden efter portnummer, IP-adresser, VLAN, MAC-adresser, baserat på IP-flöden samt baserat på 
specifikationer av IP-filter. Den mobila noden ska kunna routa prioriterad trafik till och från den mobila enheten 
och stödja de protokoll och standarder som är nödvändigt för ändamålet. Prioritering måste kunna göras av fem 
eller fler nivåer.  

I enskilda nätverksnoder är det önskvärt med QoS som innefattar trafikformning (traffic shaping), 
paketschedulering och klassificering. I nätverkslösningen ska QoS kunna signaleras mellan olika användare i 
nätet. Även policing och styrning av QoS i hela nätverket är en önskvärd funktionalitet. 

5.2.8 Säkerhet 
Den mobila noden ingår i ett kommunikationssystem som har höga krav på nätverkssäkerhet och måste därför 
stödja protokoll och förfarande som säkerställer möjligheten att på ett säkert och kontrollerat sätt kommunicerar 
data till och från den mobila enheten. Möjlighet ska finnas till verifiering och attestering av klienter för att kunna 
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fastställa vem och vilka apparater som har tillåtelse att använda nätverket. Möjlighet ska finnas till kryptering av 
data för att på ett säkert sätt kunna skicka data över nätverket. Det ska också finnas möjlighet att använda sig av 
VPN och VLAN. Vidare är det önskvärt att det finns möjlighet till IDS (Intrution Detection System), för att 
upptäcka eventuella attacker på nätverket, och IPS (Intrution Prevention System), för att förhindra 
nätverksattacker.  

5.2.9 Mobilitet - Datalänklagret 
Det är av högsta vikt att den mobila noden kan erbjuda transparent mobilitet. Även under handover måste 
realtidsapplikationer kunna erbjudas överföring av data samtidigt som kraven på bandbredd, fördröjning, jitter oh 
paketförlust uppfylls. 

5.2.10 Mobilitet - Nätverkslagret 
Mobila klienter ska kunna röra sig mellan olika subnät. För att kunna göra detta kan mobile IP användas, en 
funktion som är önskvärd hos nätverkslösningen.  

5.2.11 Management 
För att i så hög grad som möjligt minska underhåll skall det finnas stöd för automatisk konfiguration av de 
mobila noderna, till exempel med hjälp av DHCP. För att ytterligare underlätta underhållet av nätverket ska 
fjärrkonfiguration kunna utföras. Fjärrstyrning och fjärrövervakning ska kunna genomföras med SNMP, Telnet 
eller HTTP. Då fjärrstyrd konfiguration är omöjlig ska direkt konfiguration kunna genomföras, lämpligen genom 
en consoleport. Den mobila noden ska även erbjuda stöd för övergripande nätverksstyrning 

5.2.12 Adressering och multicasting 
Stöd ska finnas i den mobila noden för att effektivt använda multicast-funktioner. Även stöd för IP-multicasting 
ska stödjas. 

5.2.13 Tillgänglighet 
Då den mobila noden ingår i ett system för att styra lastarmaskiner i produktion, ställs det höga krav på att noden 
är tillgänglig för att kommunicera data. Endast vid inplanerade produktionsstopp kan underhåll utföras, övrig tid 
måste den mobila noden fungera problemfritt. Det är önskvärt att nätverkslösningen ger en tillgänglighet på 
99,8%. 

5.2.14 Strömförsörjning 
Då den mobila noden kommer installeras på en mobil enhet, måste strömförsörjningen av noden utgå ifrån de 
begränsningar som den mobila enheten har. Om batteridrift är oundviklig ställs vidare krav på ett minimum av 
batteriunderhåll, baserat på hur produktionsprocessen med planerade produktionsstopp ser ut. 

5.2.15 Sammansatta testfall 
Det är önskvärt att utföra sammansatta testfall, för att ge en helhetsbild hur nätverkslösningen klarar av att 
hantera många krav samtidigt. Genom att utgå från en grundkonfiguration och sedan bygga på allt fler 
funktioner, skapas ett mer verklighetstroget scenario. Funktioner att lägga till kan vara kryptering, VPN, olika 
QoS-funktioner (t ex portprioritet). Slutligen skulle det framvaskade scenariot kunna testas med handover 
och/eller mobile IP. 

Om det finns möjlighet till QoS på datalänklagret, måste den funktionen testas genom att ha många stationer i 
WLAN:et som konkurrerar om samma AP. Genom att ge en eller flera stationer högre prioritet testas huruvida 
funktionen är effektiv. Detta är ett mycket viktigt test för att undersöka framtidens möjligheter till ett 
multifunktionellt WLAN inom LKAB. 

5.3 Förslag på systemdesign 
För att kunna ersätta flera kommunikationssystem inom LKAB, bland annat WUCS, beskrivs nedan ett förslag 
på ett system för att i första hand styra lastarmaskiner i underjorden.  

Grundtanken med det nya systemet är att hyllprodukter ska användas, till skillnad mot det specialdesignade 
system som till exempel WUCS är. Vidare dras intranätet ner i produktionsområdet, om det inte redan finns där. 
Där förlängs det trådbundna datanätverket med trådlöst nätverk baserat på 802.11. Vid varje gruvort sätts en AP 
upp, för att ha räckvidd in i hela orten. Lastarmaskinerna utgör STA, genom att ett trådlöst nätverkskort 
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installeras i någon form, för att kunna kommunicera med AP. Lastarmaskinerna kan ses som mobila noder som 
kommunicerar trådlöst med intranätet med hjälp av 802.11. STA kan också ses som mobila routrar, där flera 
dataströmmar kan komma från en och samma lastarmaskin (STA). Lastarmaskinerna styrs fortfarande av 
styrsystem (PLC), som med hjälp av IP-paket skickar data fram och tillbaka genom intranätet upp till 
fjärrstyrningscentralen ovan jord. I denna rapport tas ej STAs roaming mellan AP upp, men är dock en 
frågeställning som är av intresse för vidare studier. En visualisering av systemdesignen finns i figur 24. 

 

 
Figur 24. Tänkt testtopologi. 

Ytterligare en frågeställning som är av intresse är hur man får PLC på lastarmaskinerna att skicka sina 
dataströmmar, som förut packades till ATM-frames, med IP-paket? Det finns sätt att lösa problemet då de flesta 
PLC idag stödjer TCP/IP-standarden. Prioritet kan sedan sättas i den mobila routern (på lastarmaskinerna) och 
kan baseras på portnummer i styrsystemet, IP-adresser, VLAN, MAC-adresser, IP-flöden och/eller på IP-filter. 
PLC måste då ha ett interface som matchar interface hos den mobila routern. Det kommer dock krävas en hel del 
omprogrammering i PLC för att kunna genomföra ovanstående förslag. En stor fördel är dock att mycket av den 
teknik och utrustning som används idag kommer att kunna vara kvar. 

Beroende på om data skickas på nerlänk (från AP till STA) eller upplänk (från STA till AP) tas beslut om vilken 
data som ska sändas på olika sätt. När paket skickas på nerlänk är det AP som bestämmer och att prioritera trafik 
här är inget problem. När paket skickas på upplänk beror det på vilken koordineringsfunktion som används (se 
ovan). 802.11g har inte någon koordineringsfunktion (som används av hyllprodukter, däremot finns PCF 
definierad) där AP bestämmer vilken av STA som får sända data. Det gör i praktiken att trådlös datatrafik på 
upplänken inte kan prioriteras, endast enskilda STA kan prioritera sina olika dataströmmar genom olika 
applikationer utanför det grundläggande MAC-lagret. Med hjälp av 802.11e och dess koordineringsfunktioner 
kan dock datatrafik som kommer från olika stationer prioriteras på upplänken, samtidigt som prioritering av 
dataströmmar från en enskild STA lättare utförs med nya koordineringsfunktioner (se ovan).  
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6 Testmiljö 
LKAB vill testa en nätverkslösning för ett mobilt nätverk, implementerat exempelvis på lastarmaskinen, som kan 
erbjuda samma funktionalitet som en central nod i intranätet. Den mobila noden kommunicerar trådlöst med 
nätverket och trådbundet med ett antal klienter på det lokala nätverket på den mobila enheten. Beroende på att 
den mobila noden kommunicerar trådlöst, där prestanda i överföringsfunktionen varierar, måste 
nätverkslösningen säkerställa att överföringskvalitet för vissa realtidsberoende dataflöden upprätthålls. Om inte 
best effort kan erbjuda den prestanda som behövs är QoS ett sätt att få garanterad service eller prioriterad 
service, genom att till exempel prioritera trafik till och från den mobila enheten i nätverket. Nätverket är ett IP-
nät. 

Nedanstående testspecifikationen syftar till att i detalj beskriva övergripande krav och riktlinjer för tester som 
ska utföras på den mobila routern. I möjligaste mån ska testerna kunna upprepas med samma förutsättningar som 
i detta examensarbete. 

Tester utförs med avseende på QoS genom att belasta det mobila nätverket med trafik och utföra mätningar på 
bandbredd, fördröjning och paketförlust med varierande antal klienter i det trådlösa nätverket och varierande 
antal klienter i det trådbundna nätverket. Genom att sniffa trafik och med hjälp av IP-telefoni undersöks hur 
trafiken skickas i nätverket och om skillnader i ljudkvalitén är hörbar för ett människoöra. 

6.1 Avgränsningar 
Tester inom ramen för examensarbetet har endast utförts i laborationsmiljö, där LKAB:s nätverk har återskapats. 
Testerna har utförts med två olika trådlösa nätverkslösningar, Cisco samt Meru Networks. Testerna har utförts 
med radiostandarden 802.11g och i så kallad optimal testmiljö. Den mobila enheten rör sig endast då detta 
uttryckligen anges i testfallet. Testerna utförs under kort tid, ofta under några minuter. Långtidstester på 
nätverkslösningens prestanda har ej utförs. 

6.2 Testobjekt 
Två olika nätverkslösningar kommer att testas. En av nätverkslösningarna bygger på WLAN-teknik från Meru 
Networks. Den andra nätverkslösningen bygger på nätverksutrustning från Cisco. På klientsidan används 
utrustning från Hirschmann, en radiobrygga samt en switch. Även switchar från Nortel används för att simulera 
LKAB:s intranät. Beskrivning av vilken funktionalitet som den testade nätverkslösningen bör ha beskrivs i 
kapitel 5.2. Trafik i nätverket genereras med testprogrammet Chariot. För att simulera klienter på den mobila 
enheten används flera bärbara datorer som kopplas till switchen och radiobryggan. 

6.2.1 Testutrustning 
Utrustning som kommer att användas vid testerna är följande: 

 3 st. laptops, varav en med Chariot/Vivinet Assessor 
 1 stationär Lab-PC 
 Switchar för att återskapa LKAB:s intranät 
 VPN-koncentrator  
 2 st. accesspunkter (Meru och Airospace/Cisco finns i laboratoriet) 
 1 st. Hirschmann klientkoncept, enligt önskemål från LKAB med Hirschmann (Eagle, BAT54, MICE) 
 Patchar, Cu och F/O, och strömförsörjning 

6.3 Teststrategi 
Testerna genomförs med utgångspunkt från funktionskrav och testplan framtagna i detta examensarbete. Det 
praktiska genomförandet sker i Relacoms LAN-lab i Västerås, av Relacoms tekniker tillsammans med 
examensarbetaren och handledaren från LKAB. Testerna leds av examensarbetaren samt handledaren för 
examensarbetet från LKAB med stöd av Relacom. Relacom tillhandahåller samtlig testutrustning för testerna i 
Västerås. 

Testutrustningen skall stödja mätningar och dokumentation av testfall. 
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6.3.1 Trafikströmmar och klienter 
För att simulera olika typer av klienter, dels i intranätet, dels på den mobila enheten, skickas olika 
trafikströmmar i nätverket. För att representera klienter på den mobila enheten ansluts tre bärbara datorer. Med 
hjälp av testprogrammet Chariot belastas nätet med trafikströmmar.  

6.3.2 Mätning och mätvärden 
Fördröjning uppmäts totalt mellan sändare och mottagare. Vid extremt höga värden på fördröjning skall 
fördröjning mätas i varje enskild länk. Genom att isolera den del av nätverkslösningen som man tror är upphovet 
till de höga värden, får man en klarare bild av hur fördröjning ser ut i nätverkslösningen. Troligtvis kommer den 
största delen av fördröjningen uppstå på radiodelen, varför det kan vara intressant att undersöka den närmare. 
Fördröjningvärden av intresse är både min- max- och medelvärden för envägsfördröjning och fördröjning 
applikation till applikation. Även jitter mäts, för att se hur variationen på fördröjningen ser ut. Bandbredd mäts, 
för att undersöka hur nätet påverkas av olika konfigurationsinställningar. Paketförlust är av intresse att mäta, då 
omsändningar ger ytterligare fördröjning och även visar på att problem finns i nätverket. Värden på beräknat 
Mean Opinion Score mäts vid VoIP-trafik, för att få mätvärden på hur ljudkvalitén ser ut. Även enstaka test med 
IP-telefoner används för att verifiera ljudkvalitet över nätverket. Dessa mätningar är dock svårt att utföra i stor 
skala och med vetenskaplig grund i detta test, då dessa resurser ej finns att tillgå. Sniffning av trafik utnyttjas för 
att kontrollera hur trafiken i nätverket ser ut samt för felsökning vid inledande fas av testverksamheten. 

6.4 Nätverkstopologi 
Nedan beskrivs nätverkstopologin med tillhörande IP-adresser, för att testprotokollen enklare ska kunna följas. 
Med upplänk menas att information skickas från den mobila enheten till det fasta nätet som ska likna LKAB:s 
stamnät. Med nerlänk menas att information skickas från det fasta nätet till den mobila enheten. Topologin för 
testnätverket finns i figur 25. 

IP-adresserna 172.17.2.201, 172.17.2.202, 172.17.2.204, 172.17.2.205, 172.17.2.206, 172.17.2.20 tillhör datorer 
som används för att skicka trafikströmmar över nätverket. På dessa datorer är Chariots programvara installerad, 
för att kunna skicka och mäta trafikströmmar. AP kan vara antingen Cisco Aironet 1000 Series Lightweight 
Access Points eller Meru AP 201/208. Motsvarande AP på klientsidan är en Hirschmann BAT54. Bakom denna 
sitter en Hirschmann switch MICE (MS20). För att bygga upp en motsvarighet till LKAB:s backbone finns två 
Nortel Business Policy Switch 2000 samt en Nortel Passport 8600 uppsatta och konfigurerade i nätverket.  

 

 
Figur 25. Topologi för testnätverket med IP-adresser för datorer som används för att skicka trafikströmmar. 
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6.5 Testförfarande 
Innan testerna beskrivs av testfallen i bilaga 2 påbörjades, gjordes allmänna kontroller att all utrustningen var på 
plats och synbart verkade fungera. Trafik skickades över nätverket och över den trådlösa delen, samtidigt som 
trafiken sniffades, för att kontrollera att nätverket var konfigurerat enligt önskemål. Teknikerna från Relacom 
hade en kort genomgång av testmiljön och diskussioner om syftets med testerna fördes för att undvika att dyrbar 
tid förspilldes under testdagarna. 

De första testfallen som gjordes  var att undersöka testnätverket genom att koppla upp nätverket helt trådbundet, 
för att få en uppfattning om hur nätverket beter sig utan trådlös överföring. Redan här insågs att det tyvärr inte 
gick att ändra paketstorleken i testprogrammet, något som annars hade varit intressant at testa.  

Vidare sattes ett grundscenario upp med den trådlösa länken. Trafik med syfte att mäta bandbredd skickades på 
upplänk, på nerlänk samt på både upp- och nerlänk. Trafiken skickades med ett script som tillhörde 
programvaran Chariot, liknande en FTP-hämtning enligt Relacoms personal. Trafiken skickades med TCP med 
hjälp av trådlös utrustning från både Meru och Cisco. Sniffning av trafiken visade att fragmentering av paketen 
inte utfördes. Ett script som använde sig av UDP testades också, dock utan större framgång, då testteamet inte 
fick scriptet att fungera. Trots kontakt med tillverkarna av testprogramvaran för support blev utgången att UDP-
scriptet inte gick att använda under testerna.  

Vidare fortsatte testerna med att lägga till VoIP-trafik, ensamt eller i kombination med bakgrundstrafik. Scriptet 
som användes för att skapa VoIP-trafik använde sig av G.711 och krävde en bandbredd på 64 kbit/s. Det nya 
scriptet producerade resultat på VoIP-värden, bland annat Mean Opinion Score (beräknat värde på ljudkvalitén), 
paketförlust samt fördröjning.  

Med hjälp av testprogramvaran kunde man enkelt sätta upp samtal mellan olika datorer i nätverket. På grund av 
en språklig miss, ett enkelriktat samtal kallas något missvisande för pair i programvaran, gjordes många tester 
med endast enkelriktade samtal. Enkelriktade samtal motsvaras av att en person talar med tomma intet utan att få 
svar, något som endast i undantagsfall överensstämmer med verklighetens telefonsamtal människor emellan. 
Under den andra testdagen uppdagades dock misstaget och trots tidsbrist kunde några tester göras med 
dubbelriktade telefonsamtal. 

Testfall gjordes med olika antal telefonsamtal, enkel- och dubbelriktade, kombinerat med bakgrundstrafik och 
även kombinerat med ett script som skickade en videoström över nätverket. För att få en uppfattning om hur 
ljudkvalitén var i nätverket testades även att koppla in IP-telefoner på varsin sida om den trådlösa länken. För att 
koppla upp det autentiska VoIP-samtalet använde NetMeeting. Detta testade med utrustning från både Meru och 
Cisco.  

Nästa steg i testfasen var att införa portprioritet på klientsidan. Det visade sig dock innebära en del problem, 
varav några förblev olösta. Problemet bestod i att det inte gick att IP-adressera flera klienter bakom utrustningen 
från Hirschmann. Det berodde på att MAC-adresserna till de båda klienterna var en och samma, nämligen MAC-
adressen som tillhörde Hirschmann-utrustningen. Det gick utmärkt att pinga samtidigt ifrån flera klienter till en 
dator som var uppkopplad i det som motsvaras av LKAB:s backbone. Tvärtom gick däremot inte att utföra, 
beroende på att den MAC-adress som fanns tillgänglig inte kunde användas av flera klienter samtidigt. För att 
komma runt problemet testades att upprätta en statisk ARP-tabell, något som dock endast fungerade med 
utrustningen från Cisco. Inledande tester med flera klienter med olika portprioritet, med hjälp av en statisk ARP-
tabell, visade på andra värden på genomströmningen. Detta fick oss att tro på att trafik verkligen 
portprioriterades och ytterligare tester med portprioritet utfördes. Tyvärr tog felsökningen vid problemen med 
portprioriterad trafik mycket tid och kraft, något som inverkade negativt på omfattningen av de fortsatta testerna. 

Trafik, i form av VoIP-samtal, bakgrundstrafik med hjälp av TCP-scriptet samt en videoström, skickades från 
klientsidan med 3 olika prioritetsgrader. Videoströmmen gav dock upphov till vidare svårigheter, då 
trafikströmmen terminerade innan testkörningen var avslutad. Ett felmeddelande, som uppkom i samband med 
videoströmmens terminering, försökte uttolkas med hjälp av support från tillverkarna av testprogrammet. En 
möjlig lösning som diskuterades var att någon buffert svämmade över, på grund av den låga prioritet som 
videoströmmen hade relativt sett till andra dataströmmar, varför videoströmmen terminerades. Olika 
lösningsförslag med varierande konfigureringar testades utan större framgång. Således blev tester med 
videoströmmar dels få till antalet, dels mindre tillförlitliga. 

Beträffande testfallen som rörde säkerhet kan nämnas att dessa påbörjades, men inte avslutades då 
konfigureringen av utrustningen tog oväntat mycket tid i anspråk. Tidsbrist uppstod och dessa tester ströks då till 
förmån för andra testfall. 
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Många av testerna utfördes flera gånger, då nya inställningar för att lösa mindre problem användes. Syftet var att 
få fram testkörningar som kunde jämföras med varandra. Tidsbrist och brist på passande utrustning förde med 
sig att ganska få tester utfördes på hur Quality of Service påverkar funktionerna i ett WLAN.  

För att få slumpmässighet i testerna användes nya s.k. frön i varje testkörning. 
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7 Resultat 
Resultaten från de utförda testerna är sammanställda från testprotokoll, som genererats av testprogrammet 
Chariot. Olika testfall är, i den mån det är möjligt, jämförda med varandra.  

Alla testfall finns beskrivna i bilaga 2. 

7.1 Mätvärden 
Från LKAB finns ett krav att nätverkslösningen ska klara av att erbjuda funktionalitet i form av en stabil 
hastighet på minst 4 Mbit/s samt fördröjning som maximalt uppgår till 200 ms. Kraven på de olika testfallen 
finns att läsa i testplanen. 

Programvaran Chariot producerar i testprotokollen en mängd mätvärden, som talar om hur bra testnätverket är. I 
detta kapitel tittar rapporten närmare på vissa av dessa mätvärden; bandbredd, beräknat MOS, fördröjning, jitter, 
tappade paket i jitterbuffertar samt paketförluster. Bandbredd är ett mått på genomströmning av data, vilket mäts 
i Mbit/s. Beräknat MOS är ett beräknat värde på ljudkvalitén vid ett VoIP-samtal. Värdet på MOS ligger mellan 
0-5, där 5 är utmärkt ljudkvalité. Testprogrammet genererar två huvudsakliga värden på fördröjning; 
envägsfördröjning (eng one-way) och applikation-till-applikationsfördröjning (end-to-end). Envägsfördröjning 
(som är det värde på fördröjning som visas i alla resultatdiagram förutom det sista) genererar min-, medel- och 
maxvärden. Fördröjningen som mäts från applikation till applikation genererar endast medelvärden. Jitter är 
variationer i fördröjningen. Sammankopplade med jitter finns jitterbuffertar, där det i några av de nedanstående 
resultatdiagrammen visas värden för hur många paket som kastats i jitterbuffertar. Utöver det visas också värden 
på den totala paketförlusten under ett specifikt testfall, som är antal eller andel tappade paket. Enligt LKAB, 
Relacom och Chariot finns gränsvärden för vissa av ovanstående mätvärden som ej bör över- eller underskridas 
om testnätverket ska anses ha tillräcklig prestanda. Dessa gränsvärden är: 

 Beräknat MOS: över 3,8 är rekommenderat (4,37 är max för G.711) 
 Fördröjning: max 200 ms applikation till applikation (LKAB:s övre gräns på fördröjning i dagens nätverk, 

baserat på fjärrstyrning av maskiner med hjälp av WUCS) 
 Bandbredd: minst 4 Mbit/s stabil genomströmning (per klient i nätverket, d.v.s. alla applikationer hos en 

klient får dela på minst 4 Mbit/s) 
Från testprotokollen fås min-, medel- och maxvärden för de flesta värden av intresse, dock inte applikation-till-
applikationsfördröjning och jitter. Beroende på vilket mätvärde som analyseras, är det mer eller mindre 
intressant att titta på min-, medel- och maxvärden. För bandbredd är medelvärdet det mest intressanta, men även 
min- och maxvärdet kan ge en idé om hur stabil hastigheten är. När man tittar på beräknat MOS-värde och 
envägsfördröjning är det minvärdet som är intressant. Det är ju faktiskt det värdet som berättar om testnätverket 
klarar av uppsatta krav på fördröjningar. Dock kan en analys av min-, medel- och maxvärden ge en bättre 
helhetsbild av hur de två värdena speglar prestanda i testnätverket. Vad gäller tappade paket är det just andelen 
paket som tappats som är intressant om man vill jämföra det erhållna värdet med andra. Det beräknade MOS-
värde bygger på fördröjning, jitter och antal/andel tappade paket.64VoIP-samtalen skickas med största 
sannolikhet med RTP som i sin tur använder sig av UDP.  

Medelvärdet på bandbredden är en addering av medelvärden för de olika trafikströmmarna. Beroende på vilka 
trafikströmmar som skickas används TCP eller UDP, varför bandbredden blir något svår att tolka och framför 
allt jämföra med utomstående värden på bandbredd. Då testfallen i detta test alla använder samma sätt att räkna 
ut bandbredden ger det att resultaten är relativa varandra och därför jämförbara inom ramen för detta test. 

Observera att fördröjningen inte mäts för varje ström, utan som en sammanräkning av de olika 
trafikströmmarnas (bakgrundstrafik, VoIP, video) fördröjning.  

7.2 Resultat Kommunikationsfunktion 
För att testa kommunikationsfunktionen i nätverket har testfall 2.1–2.3 testats (se bilaga 2). 

Bandbredden vid trådbunden kommunikation med hjälp av Ethernet 100 uppgår till 93,0 Mbit/s (medelvärde) vid 
halv duplex (nerlänk). Bandbredden vid trådbunden kommunikation med hjälp av Ethernet 100 uppgår till 78,7 

                                                
64 http://www.ixiacom.com/library/white_papers/display?skey=voip_quality 
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Mbit/s på nerlänk och 79,9 Mbit/s på upplänk (medelvärden) vid full duplex. I diagram 1 kan man tydligt se att 
kravet på 4 Mbit/s stabil hastighet uppfylls mer än väl vid trådbunden kommunikation.  

 
Diagram 1. Bandbredd för trådbunden kommunikation med Ethernet 100 med halv och full duplex. 

Testerna visar också att det går utmärkt att använda consoleporten för att konfigurera nätverksutrustningen på 
den mobila enheten. 

7.3 Resultat Radiofunktionalitet 
För att testa radiofunktionalitet i nätverket har testfall 3.3–3.20 testats (se bilaga 2). 

7.3.1 Skillnader mellan trådbunden och trådlös kommunikation 
Diagram 2 visar på stora skillnader i bandbredd mellan trådbunden och trådlös kommunikation. Dock uppfylls 
kravet på 4 Mbit/s i stabil hastighet av alla testade fall.  

 
Diagram 2. Skillnader mellan min-, medel- och maxvärde av bandbredden vid trådbunden kommunikation med 
Ethernet 100 med halv och full duplex och trådlös kommunikation med utrustning från både Cisco och Meru, på 

både upp- och nerlänk. 
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Diagram 3 visar att det skiljer omkring 6 Mbit/s (minvärden) beroende på om trafiken skickas på upplänk eller 
nerlänk, där upplänk är den långsammare. 

 
Diagram 3. Skillnader mellan minvärde av bandbredden vid trådbunden kommunikation med Ethernet 100 med 

halv och full duplex och trådlös kommunikation med utrustning från både Cisco och Meru, på både upp- och 
nerlänk. 

7.3.2 Skillnader mellan trådlös kommunikation med Cisco och med Meru, ökande 
trafik 

Om man lägger till trafikströmmar så att trafik skickas på både upp- och nerlänk kan man se i diagram 4 hur 
medelvärden av bandbredden inte nämnvärt skiljer sig ifrån när trafik endast skickas en väg. Testerna visar också 
att bandbredden (medelvärden) inte skiljer särskilt mycket mellan de olika utrustningarna från tillverkarna Cisco 
och Meru, möjligtvis har Cisco något sämre genomströmning än Meru. Medelvärden överstiger med god 
marginal kravet på 4 Mbit/s. 

 
Diagram 4. Medelvärden av bandbredden vid trådlös kommunikation med utrustning från Cisco och Meru, på 

både upp- och nerlänk samt på både upp- och nerlänk. 
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Om man lägger till trafikströmmar så att trafik skickas på både upp- och nerlänk kan man dock se i diagram 5 att 
utrustning från både Cisco och Meru har minvärden på bandbredd som understiger 4 Mbit/s. För Meru är 
minvärdet för trafik på både upp- och nerlänk 3,7 Mbit/s och för Cisco är motsvarande siffra 3,3 Mbit/s. 

 
Diagram 5. Minvärden av bandbredden vid trådlös kommunikation med utrustning från Cisco och Meru, på 

både upp- och nerlänk samt på både upp- och nerlänk. 

Vidare kan man utläsa skillnader mellan de olika tillverkarna genom att titta på MOS-värden vid VoIP-trafik. 
Diagram 6 visar att medelvärdet inte understiger 3,8; vilket är satt som rekommenderat lägsta värde för MOS.  

 
Diagram 6. Medelvärden av beräknat MOS vid trådlös kommunikation med utrustning från Cisco och Meru, på 

nerlänk, med ökad trafikmängd. 

I diagram 7 kan man se att utrustning från Meru får dåliga värden då många samtal kopplas upp samtidigt, men 
är inte känslig för om bakgrundstrafik läggs till. Med utrustning från Cisco verkar mönstret vara tvärtemot, 
utrustningen klarar av att hantera många samtal samtidigt, men ljudkvalitén på samtalen försämras betydligt av 
bakgrundstrafik. Några minvärden på MOS ligger under gränsen för vad som är rekommenderat, något som 
tyder på att ljudkvalitén på några av de samtal som ingick i testerna inte är tillfredsställande. 
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Diagram 7. Minvärden av beräknat MOS vid trådlös kommunikation med utrustning från Cisco och Meru, på 

nerlänk, med ökad trafikmängd. 

Förklaringen till ovanstående kan fås genom att titta på procent tappade paket, se diagram 8, där man tydligt kan 
se att fler paket tappas när många VoIP-strömmar skickas samtidigt med hjälp av utrustning från Meru. 

 
Diagram 8. Procent tappade paket för ökande trafikmängd då trådlös utrustning från Cisco och Meru används. 

I diagram 9 ses skillnader i fördröjningen vid ökande trafik för min-, medel- och maxvärden. Det beräknade 
MOS-värdet borde till viss del bygga på fördröjning och paketförlust, vilket kan ses om man jämför diagram 7 
med diagram 8 och diagram 9.  
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Diagram 9. Skillnader mellan min-, medel- och maxvärde av fördröjning vid trådlös kommunikation med 

utrustning från Cisco och Meru, på nerlänk, med ökad trafikmängd. 

Vid fördröjning är maxvärdet mest intressant att titta på, se diagram 10, eftersom LKAB satt ett övre tack för 
fördröjningen på 200 ms. Med bakgrundstrafik och 5 enkla VoIP-samtal uppfylls detta krav utan problem. 

 
Diagram 10. Maxvärden av fördröjning vid trådlös kommunikation med utrustning från Cisco och Meru, på 

nerlänk, med ökad trafikmängd. 

Förutom antal tappade paket och fördröjning, är även jitter intressant att titta på. Jitter påverkar ljudkvalitén vid 
VoIP och det borde således också påverka det beräknade MOS-värdet.  I diagram 11 går det att utläsa medeljitter 
(enligt RFC 1889) för tester med både Meru och Cisco, med ökande trafik. Det höga värdet vid testet med Cisco-
utrustning (5 enkla VoIP-samtal samt bakgrundstrafik) kan vara en orsak till att MOS-värdet på samma test i 
diagram 6 och 7 är så låga. 
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Diagram 11. Medeljitter vid trådlös kommunikation med utrustning från Meru och Cisco, på nerlänk, med 

ökande trafik. 

För att ytterligare se hur jitter påverkar kvalitén på finns det i diagram 12 värden på antal tappade paket i 
jitterbufferten. Genom att jämföra diagram 12 och diagram 7 kan man se viss korrelation. 

 
Diagram 12. Antal tappade paket i jitterbuffert vid trådlös kommunikation med utrustning från Meru och Cisco, 

på nerlänk, med ökande trafik. 

7.3.3 Skillnad mellan enkel och dubbelriktad trådlös kommunikation (Meru) 
Vidare kan det vara av intresse att titta på skillnader mellan enkelriktade och dubbelriktade VoIP-samtal. De 
beräknade MOS-värden, som kan åskådas i diagram 13, skiljer sig något då VoIP-trafiken blir dubbelriktad. 
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Utrustningen från Meru verkar klara av dubbelriktad VoIP bättre än enkelriktad, trots att mängden skickad trafik 
är densamma (5 dubbelriktade VoIP-samtal är jämförbart med 10 enkelriktade VoIP-samtal).  

 
Diagram 13. Minvärden av beräknat MOS vid trådlös kommunikation med utrustning från Cisco och Meru, på 

nerlänk, med enkelriktad och dubbelriktad VoIP-trafik. 

För att få en tydligare bild av hur MOS ser ut för enkelriktad respektive dubbelriktad VoIP-trafik kan man titta 
på beräknat MOS för de olika VoIP-samtalen under testets gång. I diagram 14 och 15 kan man se hur MOS 
varierar i tiden under testperioden.  

 
Diagram 14. Beräknat MOS för de 10 olika enkelriktade VoIP-strömmar som skickas åt ett håll samtidigt. 
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Diagram 15. Beräknat MOS för de 10 olika dubbelriktade VoIP-strömmar som skickas 5 på upplänken och 5 på 

nerlänken samtidigt. 

Varför det är så stor skillnad mellan enkelriktad trafik och dubbelriktad är svårt att säga, men en del i 
förklaringen är att procent tappade paket är avsevärt mycket högre vid den enkelriktade trafiken än vid den 
dubbelriktade, något som kan ses i diagram 16. 

 
Diagram 16. Procent tappade paket för de olika jämförbara enkelriktade och dubbelriktade VoIP-strömmarna. 

Det är också intressant att titta på jitter (medelvärde) för att få någon förklaring till varför MOS-värdet skiljer sig 
mellan enkel- och dubbelriktade trafik med ungefär likartad belastning, se diagram 17.  
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Diagram 17. Medelvärde för jitter för de olika jämförbara enkelriktade och dubb 

Genom att jämföra diagram 13 och 17 kan man se att beräknat MOS och jitter inte visar en samstämmig bild, om 
man antar att jitter påverkar det beräknade MOS-värdet. Det skulle kunna bero på att värdena på jitter är för låga 
för att påverka det beräknade MOS-värdet. 

Tester för att undersöka ljudkvalitén då verkliga VoIP-samtal ägde rum gav att ljudkvalitén upplevdes som 
mycket bra av de två personer ur testteamet som pratade med varandra i IP-telefonerna från olika rum när ingen 
annan trafik belastade nätverket. Även när bakgrundstrafik lades till, i form av 5 enkla VoIP-samtal och 
bakgrundstrafik från TCP-scriptet, upplevdes ljudkvalitén vara mycket bra. Ingen skillnad upplevdes mellan 
utrustningarna från Meru och Cisco. 

7.4 Resultat QoS datalänklagret 
För att testa QoS på datalänklagret i nätverket har testfall 6.1 - 6.3 testats (se bilaga 2). 

De få tester som i slutet av testomgången utfördes med differentierade prioritetsgrader på trafikströmmar 
resulterade i en del intressanta resultat. Tyvärr finns inte helt jämförbara testfall för trafik som använder olika 
prioritetsgrader och trafik som inte använder differentierade prioritetsgrader utan skickar all trafik med samma 
prioritet. De testfall som jämförs i nedanstående diagram är dock relativt likartade och bedömningen är att 
testfallen trots olikheter kan jämföras. Skillnaden ligger i att testfallen där differentierade prioritetsgrader 
används skickar sin VoIP-trafik och sin bakgrundstrafik på upplänk eller nerlänk, medan testfallet som de 
jämförs med skickar all trafik på nerlänk. 

VoIP-trafiken har haft högst prioritet. Därefter har videoströmmen prioriterats, vilket ger bakgrundstrafiken lägst 
prioritet. 

7.4.1 Skillnader mellan trafik med olika prioritetsgrad och trafik utan möjlighet till 
prioritet 

I diagram 18 kan man se skillnader i bandbredd mellan trafik som använder sig av differentierade 
prioritetsgrader och trafik som skickas inte gör detsamma. Diagrammet innehåller två tester med prioriterad 
trafik, där skillnaden mellan dem ligger i om de skickas på upplänk eller nerlänk. Mellan dessa båda tester finns 
stor skillnad i bandbredd (medelvärde), vilket tycks bero på om bakgrundstrafiken skickas på upplänk eller 
nerlänk. Jämförelse kan göras med diagram 5 (minvärde), där samma trend, att genomströmningen på upplänk är 
avsevärt sämre än på nerlänk, visas. 
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Om man särskilt tittar på de två fall där bakgrundstrafiken skickas på nerlänk (den första och den sista stapeln), 
finns dock en skillnad på medelvärdet på ca 5,6 Mbit/s, där den prioriterade trafiken har högst genomströmning. 
Teoretiskt sett borde trafik som använder olika prioritetsgrader ge lägre medelhastigheter, om man gör 
antagandet att fler paket kastas på grund av att andra prioriteras. Detta stämmer dock inte med resultatet från 
utförda tester, något som kan ses i diagram 18. 

 
Diagram 18. Medelvärden av bandbredden vid trådlös kommunikation med trafik som använder sig av, och inte 

använder sig av, differentierade prioriteringsgrader.  

Vidare är det av mycket stort intresse att titta på hur skillnaderna för de beräknade MOS-värdena ser ut för trafik 
som använder sig av, och inte använder sig av, differentierade prioriteringsgrader. Dessa värden finns att tillgå i 
diagram 19. Intressant att se är att ingen av testerna resulterar i ett beräknat MOS-värde under det 
rekommenderade värdet (3,8), något som tyder på att ljudkvalitén på VoIP-samtalen är bra i genomsnitt. 
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Diagram 19. Medelvärden av beräknade MOS-värden vid trådlös kommunikation med trafik som använder sig 

av, och inte använder sig av, differentierade prioriteringsgrader. 

Minvärden på beräknade MOS, som finns att se i diagram 20, visar att den oprioriterade trafiken genererar något 
sämre ljudkvalité för minvärden. Diagram 19 överensstämmer med diagram 20 i trenden att testet där 
bakgrundstrafiken skickas på upplänk (stolpen i mitten i diagram 19 och 20) har väsentligt bättre värden på 
beräknat MOS än då bakgrundstrafiken skickas på nerlänk. 

 
Diagram 20. Minvärden av beräknade MOS-värden vid trådlös kommunikation med trafik som använder sig av, 

och inte använder sig av, differentierade prioriteringsgrader. 
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Om man tittar i diagram 21 kan man tydligt se att det finna skillnader i fördröjning (medelvärde) mellan trafik 
som använder sig av, och inte använder sig av, differentierade prioriteringsgrader.  

 
Diagram 21. Medelvärden av värden på envägsfördröjning vid trådlös kommunikation med trafik som använder 

sig av, och inte använder sig av, differentierade prioriteringsgrader. 

Även i diagram 22, som visar på maxvärden på fördröjningen, ger prioriterad trafik avsevärt lägre fördröjning än 
oprioriterad trafik. Värt att notera är att maxfördröjningen för oprioriterad trafik dock inte har några problem 
med att hamna under det krav som LKAB satt på fördröjningen om maximalt 200 ms. 

 
Diagram 22. Maxvärde av värden på envägsfördröjning vid trådlös kommunikation med trafik som använder sig 

av, och inte använder sig av, differentierade prioriteringsgrader. 
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I diagram 23 kan man se att trafik som inte använder sig av differentierade prioriteringsgrader procentuellt sett 
tappar mer paket än trafik som använder differentierade prioriteringsgrader.  

 
Diagram 23. Procent tappade paket vid trådlös kommunikation med trafik som använder sig av, och inte 

använder sig av, differentierade prioriteringsgrader. 

Intressant är också att se skillnaden på de olika testerna med differentierade prioritetsgrader (de två första 
staplarna/punkterna), där det skiljer mycket i både bandbredd (diagram 18), beräknat MOS (diagram 19 och 20) 
och i procent tappade paket (diagram 23). Däremot finns ingen nämnvärd skillnad i fördröjning, vare sig i 
medelfördröjning (diagram 21) eller i maxfördröjning (diagram 22). För att få närmare klarhet varför det 
beräknade värdet på MOS skiljer sig mellan de olika testfallen med prioriterad trafik finns i diagram 24 värden 
för medeljitter. 

 
Diagram 24. Medeljitter vid trådlös kommunikation med trafik som använder sig av, och inte använder sig av, 

differentierade prioriteringsgrader. 
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Som synes ovan så finns inga större skillnader i medeljitter mellan testfallen med prioriterad trafik. Testfallet 
med oprioriterad trafik har avsevärt större medeljitter än de två testfallen med prioriterad trafik. I diagram 25 kan 
man se hur många paket som kastas i jitterbufferten för de olika testfallen. Om man jämför diagram 23 med 
diagram 25 kan man se att de inte följer samma trend, vilket tyder på att det finns andra ställen förutom 
jitterbuffertar där paket kastas. 

 
Diagram 25. Antal tappade paket i jiterbuffert vid trådlös kommunikation med trafik som använder sig av, och 

inte använder sig av, differentierade prioriteringsgrader. 

 

7.4.2 Ökande trafikbelastning med trafik med differentierade prioritetsgrader 
Nedan finns diagram som visar på värden för tester som alla utförts med trafik som har differentierade 
prioritetsgrader. De första två testerna (första 2 staplarna/punkterna i nedanstående diagram) har körts med 5 
enkla VoIP-par samt bakgrundstrafik, men på varierande länkar (upplänk/nerlänk). Det tredje testet har körts 
med 5 enkla VoIP-samtal, bakgrundstrafik samt videoström, samtliga strömmar på upplänk.  

Medelvärde på bandbredden, se figur 25, visar att en av testfallen precis överstiger (4,4 Mbit/s) det krav på 
genomströmning som LKAB kräver (4,0 Mbit/s). 
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Diagram 26. Medelvärden av bandbredden vid trådlös kommunikation med ökande trafik som använder sig av 

differentierade prioriteringsgrader.  

Medelvärde på beräknat MOS, diagram 27, visar att de tre testfallen alla har värden över 3,8. 

 
Diagram 27. Medelvärden på beräknat MOS vid trådlös kommunikation med ökande trafik som använder sig av 

differentierade prioriteringsgrader. 

Minvärden på beräknat MOS, se diagram 28, ger betydligt sämre värden än medelvärden, där testfallet som 
skickar sin VoIP-trafik på upplänk (de två sista staplarna) endast har minvärden beräknade MOS på 2,56. 
Testfallet som skickar VoIP-samtalen på nerlänk har betydligt bättre beräknat MOS, nämligen 3,8. 
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Diagram 28. Minvärden av beräknat MOS vid trådlös kommunikation med ökande trafik som använder sig av 

differentierade prioriteringsgrader. 

Om man tittar på fördröjningen, medelvärde i diagram 29, kan man se att den ökar något då en videoström läggs 
till trafiken. Medelfördröjningen är dock väldigt låg vid dessa testfall med prioriterad trafik.  

 
Diagram 29. Medelvärden av fördröjning vid trådlös kommunikation med ökande trafik som använder sig av 

differentierade prioriteringsgrader. 
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Vidare kan man se i diagram 30 att maxvärden på fördröjningen är avsevärt högre för det testfall då trafiken ökat 
med en videoström. Värt att notera är dock att maxvärdet på fördröjningen är väldigt lågt, som högst 12 ms när 
det samtidigt skickas 5 enkla VoIP-samtal, en videoström och bakgrundstrafik. 

 
Diagram 30. Maxvärden av fördröjning vid trådlös kommunikation med ökande trafik som använder sig av 

differentierade prioriteringsgrader. 

Andel tappade paket ökar avsevärt när en videoström läggs till, något som går att se i diagram 31. 

 
Diagram 31. Procent tappade paket vid trådlös kommunikation med ökande trafik som använder sig av 

differentierade prioriteringsgrader. 

För att ytterligare se hur prestandan förändras när trafiken ökas finns i diagram 32 medeljitter för ovanstående 
testfall att tillgå. Som väntat ökar medelvärdet för jitter när en videoström adderas. 
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Diagram 32. Medeljitter vid trådlös kommunikation med ökande trafik som använder sig av differentierade 

prioriteringsgrader. 

7.4.3 Skillnader mellan trafik med olika prioritetsgrad och trafik utan möjlighet till 
prioritet inklusive videoström 

Den sista jämförelsen som utförda tester bjuder in till är mellan testfall som innehåller något olika 
trafikströmmar. Det ena testfallet, där trafiken har differentierade prioritetsgrader, innehåller 5 enkla VoIP-
samtal, en videoström samt bakgrundstrafik. Det andra testfallet, där trafiken skickas utan prioritet, innehåller 4 
dubbla VoIP-samtal, en videoström samt bakgrundstrafik. I diagram 33 finns en jämförelse mellan antal 
skickade paket och procent tappade paket. Testfallet som använder sig av differentierade prioritetsgrader skickar 
fler paket och har färre procent tappade paket än testfallet som inte använder sig av differentierade 
prioritetsgrader. 
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Diagram 33. Antal skickade paket och procent tappade paket vid trådlös kommunikation med trafik, 

innehållandes VoIP-samtal, videoström och bakgrundstrafik, som använder sig av, och inte använder sig av, 
differentierade prioriteringsgrader. 

I diagram 34 visas min-, medel- och maxfördröjningen för de två testfallen. Både medel- och maxvärde på 
fördröjningen är avsevärt högre för testfallet som inte använder differentierade prioritetsgrader. Värt att notera är 
dock att LKAB:s krav på maximal fördröjning på 200 ms uppfylls av båda testfallen. 

 
Diagram 34. Värden på fördröjning vid trådlös kommunikation med trafik, innehållandes VoIP-samtal, 

videoström och bakgrundstrafik, som använder sig av, och inte använder sig av, differentierade 
prioriteringsgrader. 

Värden på bandbredd (min-, medel- och maxvärden) i diagram 35 visar hur medelvärden för de båda testfallen 
överstiger LKAB:s krav på 4 Mbit/s. Minvärdena ligger dock nära 0 Mbit/s. 
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Diagram 35. Värden på bandbredd vid trådlös kommunikation med trafik, innehållandes VoIP-samtal, 

videoström och bakgrundstrafik, som använder sig av, och inte använder sig av, differentierade 
prioriteringsgrader. 

Alla ovanstående resultat som behandlar fördröjning avser fördröjning en väg (eng one-way), där det går att 
utläsa min-, medel- och maxvärden. Testprotokollen genererar även fördröjning från applikation till applikation 
(eng end-to-end), dock endast medelvärden. Dessa värden finns att beskåda för ett stort antal av ovan utförda 
testfall i diagram 36 nedan.  
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Diagram 36. Medelvärden på fördröjning applikation-till-applikation (eng end-to-end) för testfall med 

varierande trafikströmmar, varav några testfall använder differentierade prioritetsgrader. 

Det minsta medelvärdet för denna typ av fördröjning är 62 ms och det största värdet uppgår till 77 ms. Alla 
testfall visar på medelvärden som understiger 200 ms, det värde som LKAB satt som översta gräns för 
fördröjning. Vissa skillnader finns mellan medelvärde för denna typ av fördröjning för testfall som använder 
differentierade prioriteringsgrader och jämförbara testfall som inte använder sig av differentierade 
prioriteringsgrader, där de första har något lägre värden på fördröjningen applikation till applikation. 
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8 Diskussion 

8.1 Kommunikationsfunktion 
De tester som utförts visar på att bandbredden uppnådde medelvärden på 78-93 Mbit/s vid överföring med 
Ethernet 100 på full eller halv duplex, där halv duplex ger bättre genomströmning. Den trådbundna 
kommunikationen fungerar utan anmärkning i testtopologin. 

8.2 Radiofunktionalitet 
I testet ingick testfall för att utvärdera radiofunktionaliteten, där utrustning från både Cisco och Meru användes. 
Testerna visade att det fanns stora skillnader på genomströmningen i nätverket vid trådlös och trådbunden 
kommunikation. För den trådlösa kommunikationen uppnåddes medelvärden på bandbredden på 12-16 Mbit/s, 
då trafik skickades på nerlänk eller på upplänk. För minvärden var bandbredden mellan 6-14 Mbit/s. Om trafik 
skickades på både upp- och nerlänk samtidigt resulterade det i minvärden på 3,3–3,6 Mbit/s. Att 
genomströmningen är sämre vid trådlös kommunikation är väntat. En intressant iakttagelse är dock att 
bandbredden är ca 6 Mbit/s högre på nerlänken än på upplänken, oavsett tillverkare av nätverksutrustningen. 

Vidare skickas VoIP-trafik, där beräknade MOS-värden ger en fingervisning om ljudkvalitén. MOS-värden 
beräknas med hjälp av värden på fördröjning, andel tappade paket och jitter. Konfigurationsfel, som under testet 
upptäcktes och rättades till, gjorde att många testfall utfördes med endast enkelriktade samtal. Enkelriktade 
samtal motsvaras av att en person talar med tomma intet, något som oftast inte stämmer med verklighetens 
telefonsamtal människor emellan. De utförda testerna har endast hanterat maximalt 10 VoIP-strömmar samtidigt 
på grund av begränsningar i licensen på testprogrammet. Genom att öka trafiken, från 1 enkelt VoIP-samtal till 
10 enkla samtal vidare till 5 enkla tillsammans med bakgrundstrafik, genereras en bild av hur prestandan 
påverkas av ökande trafik i nätverket. Medelvärden på beräknat MOS för dessa testfall överstiger alla det 
rekommenderade värdet på 3,8. Detta tyder på att prestandan i nätverket är bra nog för att erbjuda god 
ljudkvalitet. För minvärden är det dock två testfall som klart understiger detta värde; testfallet då 10 enkla VoIP-
samtal skickas med hjälp av utrustning från Meru samt när 5 enkla VoIP-samtal tillsammans med 
bakgrundstrafik skickas med Cisco. Varför det här skiljer sig åt mellan tillverkarna är svårt att säga. Som ett 
förtydligande ska det också poängteras att VoIP-trafiken skickas till/från enbart en klient, det är alltså endast en 
STA som har kontakt med AP. Detta är en förenkling mot verkliga förhållanden, där trafiken istället förmodligen 
skulle ha karaktären av många klienter i det trådlösa nätverket som var och en skickade en eller några få VoIP-
strömmar. Med många STA som samtidigt vill kommunicera med AP får vi en helt annan bild av den trådlösa 
kommunikationen, eftersom det då uppstår tävlan om resurser. Först då skulle man verkligen kunna testa hur det 
trådlösa nätverket klarar kraven på prestanda. Med fler STA som tävlar om APs resurser förväntas högre 
fördröjning, mer jitter och fler tappade paket. I LKAB:s produktionsområde där lastarmaskinerna ska styras med 
WLAN finns dock en inbyggd gräns för hur många STA som får använda samma AP. Området där 
lastarmaskinerna arbetar är avlyst och endast två maskiner arbetar samtidigt. Grindar och andra 
säkerhetsmekanismer håller personal och fordon på behörigt avstånd. Detta är en fördel, eftersom fler klienter 
leder till delade resurser. I framtiden kan man dock tänka sig att prestandan i de trådlösa nätverken utvecklats, så 
att fler klienter kan få tillgång till samma AP samtidigt. Det är inte heller omöjligt att framtida 
produktionsprocesser kräver att fler än två klienter delar på resurserna som en AP erbjuder. Ett meshat trådlöst 
nätverk där alla AP har identiska MAC-adresser och samtidigt mer avancerade och anpassade routingalgoritmer 
kan vara ett alternativ för att göra det trådlösa nätverket mer stabil (d.v.s. att det klarar att erbjuda erforderlig 
service till fler klienter i nätverket). En annan lösning är att använda sig av 802.11e, som ger möjlighet för AP att 
erbjuda garanterad eller prioriterad service för stationer i det trådlösa nätverket. På så sätt kan man, förutom att 
prioritera trafikströmmar som skickas från en STA, också välja vilka STA som ska prioriteras i det trådlösa 
nätverket. Lastarmaskiner skulle, med hjälp av koordineringsfunktionerna som beskrivs i 802.11e, kunna 
prioriteras framför STA som hämtar uppdateringar till mjukvara (eller andra typiska dataströmmar som inte 
behöver skickas i realtid).  

Antal tappade paket är avsevärt större när 10 VoIP-samtal skickas med utrustning från Meru än när jämförlig 
trafik skickas med utrustning från Cisco. Varför det skiljer så mycket är svårt att förstå. Här uppenbaras en stor 
brist med mätningarna, nämligen att inga replikationer gjorts av testerna. Om det fanns 100 tester där 10 VoIP-
samtal skickats med utrustning från Meru hade det statistiskt kunna säkerställas att det fanns en stor skillnad 
mellan tillverkarna. Nu kan det lika gärna ha varit högst temporära faktorer som orsakat det stora antalet tappade 
paket i testfallet. Fördröjningen, framför allt maxfördröjningen, ökar med ökande trafik. Även medelvärdet för 
jitter ökar med ökande trafik, men endast avsevärt när VoIP-samtal skickas tillsammans med annan trafik. 
Värden för jitter är större när trafik skickas med trådlös utrustning från Cisco. Testprotokollen från 
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testprogrammet ger också värden på antal tappade paket i jitterbufferten, vilket även det är högre till antalet för 
Cisco.  

Vidare testades om det fanns skillnader om mellan enkel- och dubbelriktad trådlös kommunikation. Testerna 
visade att det fanns en tydlig skillnad i värden på beräknat MOS och procent kastade paket, med fler procent 
kastade paket och sämre beräknat MOS då ungefär samma mängd (10 enkla VoIP-samtal respektive 5 dubbla 
VoIP-samtal) trafiken skickades på endast en länk. Mätningarna visar dock på ökat medelvärde på jitter då trafik 
skickas på både upp- och nerlänk samtidigt. 

8.3 QoS på datalänklagret 
Vissa slutsatser kan dras när man jämför testfall som använder sig av, och inte använder sig av, differentierade 
prioritetsgrader, trots att dessa testfall inte är helt jämförbara. Både medelvärdet och minvärdet på beräknat MOS 
är något högre för testfallen som använder sig av differentierade prioritetsgrader. Det beror i sin tur på att 
fördröjningen (både medel- och maxvärden) är avsevärt lägre för testfallet som använder sig av differentierade 
prioritetsgrader. Även mätningar av procent tappade paket och medeljitter visar på värden som indikerar att 
trafik som använder sig av differentierade prioritetsgrader ger bättre överföringskvalité. Det finns dock en 
inbyggd svårighet, eftersom det inte går att se hur t ex fördröjningen ser ut för olika trafikströmmar utifrån de 
testprotokollen som testprogrammet genererar. Värdena är istället en sammanslagning av siffror från de olika 
trafikströmmarna som ingår i testet. Detta är särskilt olyckligt när det gäller testfall som använder sig av 
differentierade prioritetsgrader, eftersom vi inte kan säga hur fördröjningen ser ut för de mest krävande 
trafikströmmarna, t ex VoIP-samtalen, utan endast får en generell uppfattning baserat på hela testfallet. Det går 
därför inte heller att säga om t ex VoIP-samtalen i de olika testfallen skiljer sig åt i värden på beräknat MOS. På 
frågan om en hög prioritering ger någon fördel för en viss trafikström kan vi därför inte svara entydigt. 
Resultaten visar dock att den totala fördröjningen, procent tappade paket och jitter är lägre då differentierade 
prioritetsgrader används, vilket i sin tur resulterar i högre värden på beräknat MOS. 

8.4 Säkerhet och mobilitet 
Testfallen som utförts har inte inkluderat någon typ av rörlighet av den mobila noden (STA), vilket är en mycket 
grov förenkling av verkligheten. Mobilitet innebär, i bästa fall, att STA rör sig inom räckvidden för en AP där 
radiomiljön ändras och ger upphov till variationer i bandbredd. I sämsta fall genererar mobiliteten krav på 
roaming, då STA måste byta AP. Byte av AP medför en mängd nya problem att hantera, bland annat måste det 
finnas algoritmer som beslutar när bytet av AP ska ske. Algoritmerna kan baseras på signalstyrka, där 
tröskelvärden talar om när STA ska söka efter andra AP och när STA ska byta AP. Roaming måste också lösa 
vad som händer med de paket som skickas till den gamla AP och hamnar i buffert där, innan den nya vägen till 
STA har blivit känd i nätverket. Adresseringen är ett område som kan orsaka problem då en STA byter AP. Det 
finns dock standarder för att lösa detta välkända problem, en av standarden kallas mobile IP. Ett sätt att kringgå 
addresseringsproblematiken är att använda subnät. En ny standard från IEEE, som förhoppningsvis är klar 2007 
eller 2008, kallas 802.11r och beskriver hur snabb roaming ska kunna ske i nätverk. Roaming genererar ofta 
ökad fördröjning, ett försök visar på en fördröjning på grund av roaming på 88 ms.65    

Säkerheten kan också orsaka fördröjning, till exempel när trafiken i det trådlösa nätverket krypteras. Det hade 
varit intressant att försöka påvisa fördröjningar på grund av kryptering med t ex WEP. 

8.5 Allmänt 
Testerna har utförts under mycket kort tid, oftast under en minuts testtid. Testerna har av endast utförts en gång, 
vilket bidrar till att det inte statistiskt går att säkerställa de testresultat som framkommit, för detta skulle serier av 
tester behövas. Testerna kan dock tjäna som vägledning inför LKAB:s teknikval. 

Bakgrundstrafiken skickades med TCP. VoIP-trafiken med största sannolikhet skickades med RTP som i sin tur 
använde UDP. VoIP-trafik belastar dock inte nätverket särskilt hårt, vilket ett script som skickar bakgrundstrafik 
med UDP skulle kunnat göra.  

Ett problem med att använda TCP som transportprotokoll är att det är svårt att säga vad det är för värde på 
bandbredden som man får ut. Bandbredden i TCP begränsas av fönsterstorleken och av round-tripp-time (RTT), 
övriga faktorer får sägas vara utomstående (t ex radiomiljön som ger genomströmningen i det trådlösa 
nätverket). Ytterligare en svårighet med att använda TCP för att mäta bredband är den slowstart som protokollet 
ger upphov till. Om den fasen ingår i mätningarna eller ej finns ingen information om. Beroende på ovanstående 

                                                
65 Prasad & Prasad, 2005, s 199. 
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faktorer blir värden på bandbredd olika beroende om man mäter då TCP och UDP används. Exakt hur mätvärden 
för bandbredd uppmäts av testprogrammet är oklart, men då alla testfall som jämförts använt sig av samma 
mätningsmetod anses att detta spelar mindre roll. Om testfallen däremot skull jämföras med värden hämtade 
utanför detta test blir det av större vikt att veta exakt hur värden på genomströmningen mätts upp för få en 
sanningsenlig jämförelse. 

Storleken på paketen som skickas i ett trådlöst nätverk är av stor vikt för nätverkets prestanda. Minskad 
paketstorlek ger lägre fördröjning, eftersom store-and-forward-mekanismerna ger fördröjning i noderna. En mer 
exakt länkbudget som visade på vart i nätverket fördröjningen uppstod hade varit av intresse att analysera. 
Testprogrammet kunde tyvärr inte producera dessa utdata.  

Topologin som sattes upp i testlaboratoriet orsakade en mängd problem, även om den grundläggande topologin 
med vissa ändringar förvänts fungera i verkligheten. I testlaboratoriet försökte testteamet ha fler anslutande 
klienter med enskilda IP-adresser (t ex en laptop som genererar en videoström samtidigt med annan laptop som 
genererar VoIP-strömmar) bakom den huvudsakliga klienten (i dessa tester en Hirschmann BAT54) i WLAN:et. 
Varför klienterna var tvungna att ha specifika IP-nummer hängde samman med att testprogramvaran som 
genererade trafikströmmarna gjorde detta ifrån tre olika laptops, som kopplades in till den huvudsakliga klienten 
som därefter prioriterade trafikströmmarna per inkommande port i switchen. Trafiken skickades sedan via 
radiobryggan och tillhörande AP upp i intranätet En smidigare lösning i testerna hade varit att skicka 
trafikströmmarna på olika portar från en och samma laptop, och ändå få till prioritet på de olika 
trafikströmmarna. En möjlig framtida lösning på adresseringsproblemet är att AP är monterade direkt på de 
mobila enheterna, i ett slags meshat trådlöst nätverk. Med en switch eller router bakom varje AP skulle flera 
klienter kunna vara kopplade trådbundet till en AP.  

Både max- och medelvärden på fördröjning av typen one-way samt medelvärden på fördröjning av typen end-to-
end understiger alla 200 ms. Kravet på 200 ms baseras dock på fjärrstyrningen där kopplingen mellan ögat som 
tittar på en monitor som visar lastarmaskinen och handen som sedan styr lastarmaskinen sätter gränserna. Viss 
fördröjning kan ske mellan det att handen rör sig och det går att se på monitorn att lastarmaskinen åtlyder 
kommandot innan det uppfattas som störande för operatören. I framtida system, där även VoIP kommer ingå, 
finns möjligheten att kravet på fördröjningen skärps ytterligare, eftersom interaktion mellan människor ställer 
högre krav på att fördröjning inte ska vara märkbar. 

Ytterligare en frågeställning som diskuterades under testerna var hur det återskapade intranätet harmoniserade 
med det trådlösa nätverket. Om man skickar trafik från nätverk som är anpassat för 100 Mbit/s eller kanske 1 
Gbit/s till ett trådlöst nätverk som har en genomströmning på 15 Mbit/s kan man anta att det finns stor risk att 
problem uppstår, eftersom nätverken inte är anpassade för varandra. Detta kan leda till buffertproblem, om inte 
nätverken är konfigurerade eller utformade för att hantera länkar med olika bandbredd. I testfall då en 
videoström skickades kan detta fenomen ha orsakat översvämning i bufferten, varpå videoströmmen upphörde 
att sändas av testprogrammet. Här kan storleken på bufferten ha stor inverkan, något som dock inte testades inom 
ramen för detta examensarbete. 
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9 Slutsats 
Den maximala fördröjningen understeg i alla testfall 200 ms, ett värde som representerar den maximala 
fördröjning som LKAB kan acceptera. Både fördröjning uppmätt en väg (one-way) och applikation-till-
applikation (end-to-end) klarade LKAB:s krav. Alla testfall hade medelvärden på genomströmningen som låg 
över 4 Mbit/s, vilket är LKAB:s krav på stabilt bandbredd. Värden på beräknat MOS beror på fördröjning, jitter 
och andel kastade paket. Ju mer trafik som finns i nätverket, desto sämre värden på beräknat MOS erhölls. Alla 
medelvärden överstiger dock det rekommenderade värdet på 3,8; något som tyder på att ljudkvalitén vid VoIP-
samtal skulle vara bra. Testerna ger med ovanstående som bakgrund att utrustningen i det testade nätverket 
erbjuder tillräckligt med prestanda.  

Vidare visar jämförelser av testfall som använder sig av, och inte använder sig av, differentierade prioritetsgrader 
att något bättre kvalité på service i nätverket ges till de testfall som använder sig av differentierade 
prioritetsgrader. Fördröjningen är något mindre, andel tappade paket är mindre och medelvärdet på jitter är något 
lägre för trafik som använder differentierade prioritetsgrader. Detta resulterar i beräknade MOS-värden som är 
högre för trafik som använder differentierade prioritetsgrader, vilket tyder på att ljudkvalitén vid VoIP-samtal är 
bättre om man använder sig av differentierade prioritetsgrader. Dessa resultat visar på tendenser som indikerar 
att prioritering av trafikströmmar i allmänhet ger bättre service i nätverket. Det är dock svårt att bevisa med 
testerna som utförts under detta examensarbete, då det inte statistiskt går att säkerställa resultaten samtidigt som 
mätvärden per testfall från testprogrammet endast går att få per testfall, inte per trafikström. Detta gör att 
rapporten inte kan jämföra trafikströmmar som använder differentierade prioritetsgrader, rapporten kan endast 
jämföra testfall. 

En annan viktig slutsats är att få av frågorna huruvida QoS påverkar funktionaliteten i WLAN:et blev besvarade 
av utförda tester. Tester för att undersöka QoS på datalänklagret utfördes inte, då utrustning med stöd för detta 
inte fanns att tillgå. Det ger i sin tur att vidare testaktivitet bör utföras innan WLAN, eventuellt med QoS, kan 
introduceras inom LKAB:s produktionsområde för att styra lastarmaskiner.  

Topologin i testet orsakade problem med adressering och buffring av paket, då testutrustningen inte var 
harmoniserad. I verkligheten, med något ändrad utrustning, skulle topologin förmodligen fungera. Dock skulle 
med största sannolikhet andra problem uppstå. Ett av dessa problem är roaming, som inte testats eller beskrivs 
inom ramen för detta examensarbete. Testerna har endast omfattat en STA i det trådlösa nätverket. I verkligheten 
kommer det i produktionsområdet finnas flera STA samtidigt och lastarmaskiner kommer även ha behov av att 
byta AP.  

Om längden på testtiden spelar roll för resultatet går inte att säga, då inga testfall gjorts mer olika testtider. En 
slutsats är att fortsatta tester bör göras med fler replikationer och med varierande testtider, för att statistiskt 
säkerställa resultat. 
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10 Fortsatt arbete 
För LKAB finns det många incitament för att följa utvecklingen av WLAN och multifunktionella IP-nätverk. För 
att få bra svar på om kraven på funktionalitet krävs att ytterligare tester utförs, eventuellt både i simulerad miljö 
och på plats vid produktionsområdet i LKAB. Hur standarden 802.11e fungerar implementerat i hyllprodukter 
vore intressant för LKAB att titta närmare på, trots att de i skrivandets stund inte kommit ut på marknaden ännu. 
Vidare skulle det vara av intresse att närmare studera vilka framtida funktioner som skulle kunna samsas i ett 
multifunktionellt IP-nät och hur de skulle kunna påverka LKAB som företag. 

10.1 Framtida funktioner 
I ett multifunktionellt IP-nätverk med trådlös och trådbunden kommunikation finns en uppsjö av funktioner och 
klienter som skulle kunna samsas. I rapporten beskrivs funktionerna som överföring av tal och video, 
dataöverföring, processtyrning, kontroll av inpassering, larmrapportering, ventilationsstyrning och automation. 
Inom dessa områden finns en stor potential att utveckla system och rutiner för många typer av arbete inom 
LKAB som skulle kunna utnyttja det multifunktionella IP-nätverket. Underhållspersonal skulle kunna använda 
laptops eller PDA för realtidsrapportering. För telefoni samt gruvradio skulle VoIP kunna användas. 
Positionering i gruvan skulle kunna användas dels som säkerhetsmekanismer, för att i varje stund veta vart det 
befinner sig människor i gruvan, men också som en parameter för att styra och kontrollera arbetsinsatser. Detta 
skulle kunna göras genom tracking av maskiner och manskap med hjälp av positioneringssystem byggda på 
802.11 och dess beacon-signaler. Övervakning av arbete och säkerhet skulle också kunna göras i högre 
utsträckning i ett multifunktionellt IP-nätverk med WLAN, då det finns färdiga hyllprodukter inom området. 
Trådlösa nätverkskameror är ett exempel på hyllprodukter som utvecklats kraftigt de senaste åren. 

10.2 Framtida tester 
Då resultaten av de tester som utförts i samband med detta examensarbete inte gav utförliga svar på vare sig om 
kraven på funktionalitet kan uppnås eller om huruvida QoS genererar tillförlitlig kommunikation, finns det en 
hel del tester kvar att göras. Inom ramen för den testplan som upprättades för LKAB:s räkning finns 
testaktiviteter kvar att utföras, testfallsbeskrivningar finns att tillgå i bilaga 2. Då testutrustningen inte 
innefattade den teknik, 802.11e, som ger QoS bör sådan utrustning testas. Prestationstester med QoS kan 
rekommenderas på både nätverks- och datalänklagret. Tester med varierade paketstorlekar rekommenderas. För 
att få förståelse för vart i nätverket fördröjningar uppkommer kan en länkbudget göras. Även tester med fler 
VoIP-samtal än de 5 dubbelriktade som programlicensen erbjöd kan testas. I ett andra steg skulle även 
långtidstester kunna göras på plats i produktionsområdet. I ett tredje steg skulle simulerade tester på 
helhetslösningar av ett multifunktionellt IP-nätverk kunna utföras i laborationsmiljö.  

10.2.1 Meshade trådlösa nätverk 
En intressant standard som förmodligen är klar 2008, är IEEE 802.11s. Standarden behandlar trådlösa meshade 
nätverk baserade på 802.11, där det inte finns någon central nod för att styra trafiken. Flera BBS kopplas 
samman för att på så sätt bilda ett ESS. AP fungerar här även som repeatrar och bygger på så sätt ett stort trådlöst 
nät. För industrin kan denna teknik få stor betydelse, då grundtanken är att öka tillgängligheten och stabiliteten.66 
Även kostnaden för hårdvara förväntas sjunka, då meshade trådlösa nätverk blir alltmer utbredda och 
accepterade inom industrin. Mobiliteten i ett meshat WLAN ökar avsevärt, vilket korresponderar väl med önskad 
funktionalitet för LKAB:s produktion. En spännande utveckling som skulle kunna ske är att mesh-
funktionaliteten i WLAN-utrustning blir inbyggd och valbar.  I Sverige har en tjänstetillhandahållare infört minst 
ett meshat trådlöst nätverk i en stad.  67 

                                                
66 http://wireless.industrial-networking.com/articles/articledisplay.asp?id=1639 
67 http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Sakerhet_lokala_tradlosa_nat.pdf 
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Bilaga 1 - OSI-modellen och TCP/IP-protokollstacken 
Nedan beskrivs OSI-modell, där det dock finns en modifikation jämfört med den ursprungliga modellen; 
presentationslagret har kombinerats med sessionslagret. Bredvid OSI-modellen finns en IP-stack, modellerad 
som ett timglas. Längst till vänster finns benämningen på data beroende på vilket lager man befinner sig på. 
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Bilaga 2 - Testfallsbeskrivningar 

Testfallsbeskrivningar 

Testfall Fysisk påfrestning 

Testfall 1.1. Temperatur 
Testkrav 
Testning av att nätverkslösningen klarar av att upprätthålla funktion med de temperaturer som den kommer att 
utsättas för. 

Initialisering 
Antaganden och begränsningar 
Kriterier för godkännandet av testfallet 
Nätverkslösningen ska klara att bibehålla funktion i temperaturer mellan -40° till +85° C. 

Genomförandet 
Inga tester genomförs, hänvisning till utrustningsspecifikation. 

Testfall 1.2. Luftfuktighet 
Testkrav 
Testning av att nätverkslösningen klarar av att upprätthålla funktion, givet den luftfuktighet som den kommer att 
utsättas för. 

Initialisering 
Antaganden och begränsningar 
Kriterier för godkännandet av testfallet 
Nätverkslösningen ska klara att bibehålla funktion i luftfuktigheter mellan 0 % - 95 %. 

Genomförandet 
Inga tester genomförs, hänvisning till utrustningsspecifikation. 

Testfall 1.3. Stöttålighet 
Testkrav 
Testning av att nätverkslösningen är tillräckligt stöttålig. 

Initialisering 
Antaganden och begränsningar 
Kriterier för godkännandet av testfallet 
Nätverkslösningen ska fortsätta att fungera trots stötar som motsvaras av kapsling enligt IP67 eller likvärdig 
standard. 

Genomförandet 
Inga tester genomförs, hänvisning till utrustningsspecifikation. 

Testfall 1.4. Vibrationer 
Testkrav 
Testning av att nätverkslösningen tål vibrationer. 

Initialisering 
Antaganden och begränsningar 
Kriterier för godkännandet av testfallet 
Nätverkslösningen ska fortsätta att fungera trots vibrationer som motsvaras av kapsling enligt IP67 eller 
likvärdig standard. 

Genomförandet 
Inga tester genomförs, hänvisning till utrustningsspecifikation. 
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Testfall 1.5. Rök, damm och smuts 
Testkrav 
Testning av att nätverkslösningen kan upprätthålla funktion trots rök, damm och smuts. 

Initialisering 
Antaganden och begränsningar 
Nätverkslösningen behöver inte överleva att sänkas ner i eller översköljas av olja, dock innebär den fysiska 
miljön stänk av vatten i nära anslutning eller i direkt anslutning till nätverkslösningen på den mobila enheten. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Nätverkslösningen ska fortsätta att fungera trots rök, damm och smuts som motsvaras av kapsling enligt IP67 
eller likvärdig standard. 

Genomförandet 
Inga tester genomförs, hänvisning till utrustningsspecifikation. 

Testfall 1.6. Oljestänk 
Testkrav 
Testning av att nätverkslösningen kan upprätthålla funktion trots att den utsätts för stänk av olja. 

Initialisering 
Antaganden och begränsningar 
Nätverkslösningen behöver inte överleva att sänkas ner i eller översköljas av olja, dock innebär den fysiska 
miljön stänk av olja i nära anslutning eller i direkt anslutning till nätverkslösningen på den mobila enheten och 
nätverket av accesspunkter. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Nätverkslösningen ska vara skyddad mot oljestänk, ett skydd som motsvaras av kapsling enligt IP67 eller 
likvärdig standard.  

Genomförandet 
Inga tester genomförs, hänvisning till utrustningsspecifikation. 

Testfall 1.7. Vattenstänk 
Testkrav 
Testning av att nätverkslösningen kan upprätthålla funktion trots att den utsätts för stänk av vatten. 

Initialisering 
Antaganden och begränsningar 
Nätverkslösningen behöver inte överleva att sänkas ner i eller översköljas av vatten, dock innebär den fysiska 
miljön stänk av vatten i nära anslutning eller i direkt anslutning till nätverkslösningen på den mobila enheten och 
nätverket av accesspunkter. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Nätverkslösningen ska vara skyddad mot vattenstänk, ett skydd som motsvaras av kapsling enligt IP67 eller 
likvärdig standard. 

Genomförandet 
Inga tester genomförs, hänvisning till utrustningsspecifikation. 

Testfall 1.8. Tryckvågor 
Testkrav 
Testning av att nätverket av accesspunkter inte skadas av de tryckvågor som sprängningar i orten medför. 

Initialisering 
Antaganden och begränsningar 
Antag att nätverket av accesspunkter är monterat då sprängningar utförs. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Nätverket av accesspunkter ska inte påverkas av de tryckvågor som sprängningarna medför. Kapslingen skall 
klara en rörelseenergi av min 323 Nm på 346 mm² yta utan genomslag. 
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Genomförandet 
Inga tester genomförs, hänvisning till utrustningsspecifikation. 

Testfall Kommunikationsfunktion 

Testfall 2.1. Ethernet 100 Full duplex 
Testkrav 
Testning av att trådbunden kommunikation, full duplex, mellan klient som är lokaliserade på den mobila enheten 
och AP kan ske med hjälp av Ethernet 100. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen. Koppla upp det interface som ska testas och skicka sedan 
trafik över Ethernet 100, full duplex. 

Antaganden och begränsningar 
Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik kan skickas mellan klient som är lokaliserade på den mobila enheten och AP över Ethernet 100 med 
full duplex. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s i vardera riktning. 

Genomförandet 
Skicka trafik över Ethernet 100 och mät bandbredd. 

Testfall 2.2. Ethernet 100 Halv duplex 
Testkrav 
Testning av att trådbunden kommunikation, halv duplex, mellan klient som är lokaliserade på den mobila 
enheten och AP kan ske med hjälp av Ethernet 100. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen. Koppla upp det interface som ska testas och skicka sedan 
trafik över Ethernet 100, från AP till klienten (nerlänk). 

Antaganden och begränsningar 
Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik kan skickas mellan klient som är lokaliserade på den mobila enheten och AP över Ethernet 100 med 
halv duplex. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över Ethernet 100 och mät bandbredd. 

Testfall 2.3. Consoleport 
Testkrav 
Testning av att den mobila routern kan konfigureras via consoleporten. 

Initialisering 
Antaganden och begränsningar 
Kriterier för godkännandet av testfallet 
Konfiguration av den mobila routern ska kunna ske direkt via consoleporten. 

Genomförandet 
Koppla upp den mobila routern med en dator via consoleporten och utför konfigurationskommandon. 
Kontrollera att åtkomst till konfigurationsinterfacet är möjligt. 

Testfall Radiofunktionalitet 

Testfall 3.1. 802.11a 
Testkrav 
Testning av att trådlös kommunikation mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkter kan ske med hjälp av 802.11a. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11a som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik över den trådlösa länken med hjälp av 802.11a. 
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Antaganden och begränsningar 
Endast en station med radiobrygga, en klient som sänder data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och accesspunkten över 
den trådlösa länken med hjälp av 802.11a. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11a och sniffa trafiken. 

Testfall 3.2. 802.11b 
Testkrav 
Testning av att trådlös kommunikation mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkter kan ske med hjälp av 802.11b. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11b som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik över den trådlösa länken med hjälp av 802.11b. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station med radiobrygga, en klient som sänder data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik kan skickas mellan den mobila routern/AP som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11b. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11b och sniffa trafiken. 

Testfall 3.3. 802.11g – Meru, Bandbredd, Upplänk 
Testkrav 
Testning av att trådlös kommunikation mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkter kan ske med hjälp av 802.11g. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Trafik skickas från en klient på den mobila noden. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station, en klient som sänder data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP. AP från Meru 
används. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och accesspunkten över 
den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd. 

Testfall 3.4. 802.11g – Meru, Bandbredd, Nerlänk 
Testkrav 
Testning av att trådlös kommunikation mellan accesspunkter och radiobryggan som är lokaliserade på den 
mobila enheten kan ske med hjälp av 802.11g. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Trafik skickas från en klient i nätverket till den 
mobila klienten. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station, en klient som mottager data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP. AP från Meru 
används. 



Introducing a multifunctional IP network within LKAB 

93 

 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik kan skickas mellan accesspunkten och radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten över 
den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd. 

Testfall 3.5. 802.11g – Meru, Bandbredd, Upp- och nerlänk 
Testkrav 
Testning av att trådlös kommunikation mellan accesspunkter och radiobryggan som är lokaliserade på den 
mobila enheten kan ske samtidigt med hjälp av 802.11g. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Trafik skickas samtidigt från en klient i nätverket till 
den mobila klienten och tvärtom. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station, en klient som mottager och sänder data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP. AP från 
Meru används. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik kan samtidigt skickas mellan accesspunkten och radiobryggan som är lokaliserade på den mobila 
enheten och tvärtom över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Bandbredden skall uppgå till minst 4 
Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd. 

Testfall 3.6. 802.11g – Meru, VoIP, 1 enkel trafikström, Nerlänk 
Testkrav 
Testning av att kommunikation av typen VoIP kan ske i nätverket. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station som sänder/mottager data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP/RTP. AP från Meru 
används. En trafikström skickas på nerlänken. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall 3.7. 802.11g – Meru, VoIP, 10 enkla trafikströmmar, Nerlänk 
Testkrav 
Testning av att kommunikation av typen VoIP kan ske i nätverket. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station som sänder/mottager data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP/RTP. AP från Meru 
används. 10 trafikströmmar skickas på nerlänken. 
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Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall 3.8. 802.11g – Meru, VoIP, 5 enkla trafikströmmar samt bakgrundstrafik, Nerlänk 
Testkrav 
Testning av att kommunikation av typen VoIP kan ske i nätverket, med bakomliggande trafik som störning. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Skicka även bakgrundstrafik. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station som sänder/mottager data och en AP behövs. Voip-trafiken skickas med TCP/RTP. 
Bakgrundstrafiken skickas med TCP. AP från Meru används. 10 trafikströmmar av typen VoIP samt 
bakgrundstrafik skickas på nerlänken. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredden, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall 3.9. 802.11g – Meru, VoIP, 1 dubbel trafikström 
Testkrav 
Testning av att kommunikation av typen VoIP kan ske i nätverket. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station som sänder/mottager data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP/RTP. AP från Meru 
används. En dubbel trafikström skickas, motsvaras av ett vanligt telefonsamtal. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredden, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall 3.10. 802.11g – Meru, VoIP, 5 dubbla trafikströmmar 
Testkrav 
Testning av att kommunikation av typen VoIP kan ske i nätverket. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station som sänder/mottager data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP/RTP. AP från Meru 
används. 5 dubbla trafikströmmar skickas, motsvaras av 5 vanliga telefonsamtal. 
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Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall 3.11. 802.11g – Meru, VoIP, 4 dubbla trafikströmmar samt bakgrundstrafik på upplänk 
Testkrav 
Testning av att kommunikation av typen VoIP kan ske i nätverket, med bakomliggande trafik som störning. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Skicka även bakgrundstrafik på 
upplänk. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station som sänder/mottager data och en AP behövs. Voip-trafiken skickas med TCP/RTP. 
Bakgrundstrafiken skickas med TCP. AP från Meru används. 4 dubbla trafikströmmar skickas, motsvaras av 4 
vanliga telefonsamtal. Även bakgrundstrafik skickas på upplänken. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall 3.12. 802.11g – Meru, VoIP, 4 dubbla trafikströmmar samt en videoström på upplänk 
Testkrav 
Testning av att kommunikation av typen VoIP kan ske i nätverket, med videotrafik som störning. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Skicka även videotrafik på upplänk. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station som sänder/mottager data och en AP behövs. Voip-trafiken skickas med TCP/RTP. 
Videotrafiken skickas med TCP/RTP. AP från Meru används. 4 dubbla trafikströmmar skickas, motsvaras av 4 
vanliga telefonsamtal. Även videotrafik skickas på upplänken. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall 3.13. 802.11g – Meru, VoIP, 4 dubbla trafikströmmar, en videoström samt bakgrundstrafik på 
upplänk 

Testkrav 
Testning av att kommunikation av typen VoIP kan ske i nätverket, med videotrafik och bakgrundstrafik som 
störning. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Skicka även videotrafik och 
bakgrundstrafik på upplänk. 
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Antaganden och begränsningar 
Endast en station som sänder/mottager data och en AP behövs. Voip-trafiken skickas med TCP/RTP. 
Videotrafiken skickas med TCP/RTP. Bakgrundstrafiken skickas med TCP. AP från Meru används. 4 dubbla 
trafikströmmar skickas, motsvaras av 4 vanliga telefonsamtal. Även videotrafik och bakgrundstrafik skickas på 
upplänken. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall 3.14. 802.11g – Cisco, Bandbredd, Upplänk 
Testkrav 
Testning av att trådlös kommunikation mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkter kan ske med hjälp av 802.11g. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Trafik skickas från en klient på den mobila noden. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station, en klient som sänder data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP. AP från Cisco 
används. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och accesspunkten över 
den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd. 

Testfall 3.15. 802.11g – Cisco, Bandbredd, Nerlänk 
Testkrav 
Testning av att trådlös kommunikation mellan accesspunkter och radiobryggan som är lokaliserade på den 
mobila enheten kan ske med hjälp av 802.11g. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Trafik skickas från en klient i nätverket till den 
mobila klienten. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station, en klient som mottager data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP. AP från Cisco 
används. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik kan skickas mellan accesspunkten och radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten över 
den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd. 

Testfall 3.16. 802.11g – Cisco, Bandbredd, Upp- och nerlänk 
Testkrav 
Testning av att trådlös kommunikation mellan accesspunkter och radiobryggan som är lokaliserade på den 
mobila enheten kan ske samtidigt med hjälp av 802.11g. 
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Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Trafik skickas samtidigt från en klient i nätverket till 
den mobila klienten och tvärtom. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station, en klient som mottager och sänder data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP. AP från 
Cisco används. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik kan samtidigt skickas mellan accesspunkten och radiobryggan som är lokaliserade på den mobila 
enheten och tvärtom över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Bandbredden skall uppgå till minst 4 
Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd. 

Testfall 3.17. 802.11g – Cisco, VoIP, 1 enkel trafikström, Nerlänk 
Testkrav 
Testning av att kommunikation av typen VoIP kan ske i nätverket. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station som sänder/mottager data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP/RTP. AP från Cisco 
används. En trafikström skickas på nerlänken. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall 3.18. 802.11g – Cisco, VoIP, 5 enkla trafikströmmar, Nerlänk 
Testkrav 
Testning av att kommunikation av typen VoIP kan ske i nätverket. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station som sänder/mottager data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP/RTP. AP från Cisco 
används. 5 trafikströmmar skickas på nerlänken. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall 3.19. 802.11g – Cisco, VoIP, 10 enkla trafikströmmar, Nerlänk 
Testkrav 
Testning av att kommunikation av typen VoIP kan ske i nätverket. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. 
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Antaganden och begränsningar 
Endast en station som sänder/mottager data och en AP behövs. Trafiken skickas med TCP/RTP. AP från Cisco 
används. 10 trafikströmmar skickas på nerlänken. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall 3.20. 802.11g – Cisco, VoIP, 5 enkla trafikströmmar samt bakgrundstrafik, Nerlänk 
Testkrav 
Testning av att kommunikation av typen VoIP kan ske i nätverket, med bakomliggande trafik som störning. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Skicka även bakgrundstrafik. 

Antaganden och begränsningar 
Endast en station som sänder/mottager data och en AP behövs. Voip-trafiken skickas med TCP/RTP. 
Bakgrundstrafiken skickas med TCP. AP från Cisco används. 5 trafikströmmar av typen VoIP samt 
bakgrundstrafik skickas på nerlänken. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall Routingfunktionalitet 
Inga tester utförs för att verifiera att allmänna nätverksprotokoll stöds av nätverkslösningen, ej heller för att 
verifiera interoperabilitet. Hänvisning till utrustningsspecifikationer. 

Testfall QoS datalänklagret 
Inga tester utförs för att undersöka hur QoS på datalänklagret påverkar prestanda. Då ingen utrustning fanns att 
tillgå hos Relacom var tester av detta slag uteslutet. 

Testfall QoS nätverkslagret 

Testfall 6.1. 802.11g – Cisco, Portprioritet, 5 enkla VoIP-trafikströmmar på nerlänk samt 
bakgrundstrafik på upplänk 

Testkrav 
Testning av hur portprioritet påverkar kvaliteten på kommunikation av typen VoIP då det finns med 
bakomliggande trafik som störning. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Skicka även bakgrundstrafik. 
Portprioritera trafiken som sänds vid upplänk 

Antaganden och begränsningar 
Två klientdatorer som sänder/mottager data och en AP behövs på klientsidan. Även två datorer som 
sänder/mottager trafik från intranätet behövs. Voip-trafiken skickas med TCP/RTP. Bakgrundstrafiken skickas 
med TCP. AP från Cisco används. 5 trafikströmmar av typen VoIP skickas på nerlänken medan bakgrundstrafik 
skickas på upplänken. 
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Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall 6.2. 802.11g – Cisco, Portprioritet, 5 enkla VoIP-trafikströmmar på upplänk samt 
bakgrundstrafik på nerlänk 

Testkrav 
Testning av hur portprioritet påverkar kvaliteten på kommunikation av typen VoIP då det finns med 
bakomliggande trafik som störning. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Skicka även bakgrundstrafik. 
Portprioritera trafiken som sänds vid upplänk 

Antaganden och begränsningar 
Två klientdatorer som sänder/mottager data och en AP behövs på klientsidan. Även två datorer som 
sänder/mottager trafik från intranätet behövs. Voip-trafiken skickas med TCP/RTP. Bakgrundstrafiken skickas 
med TCP. AP från Cisco används. 5 trafikströmmar av typen VoIP skickas på upplänken medan bakgrundstrafik 
skickas på nerlänken. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall 6.3. 802.11g – Cisco, Portprioritet, 5 enkla VoIP-trafikströmmar på upplänk, videotrafik på 
upplänk samt bakgrundstrafik på upplänk 

Testkrav 
Testning av hur portprioritet påverkar kvaliteten på kommunikation av typen VoIP och videotrafik då det finns 
med bakomliggande trafik som störning. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Skicka 
sedan trafik av typen VoIP över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. Skicka även videotrafik och 
bakgrundstrafik. Portprioritera trafiken som sänds vid upplänk. 

Antaganden och begränsningar 
Tre klientdatorer som sänder/mottager data och en AP behövs på klientsidan. Även två datorer som 
sänder/mottager trafik från intranätet behövs. Voip-trafiken skickas med TCP/RTP. Videotrafiken skickas med 
TCP/RTP. Bakgrundstrafiken skickas med TCP. AP från Cisco används. På upplänken skickas 5 trafikströmmar 
av typen VoIP, videotrafik, samt bakgrundstrafik. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Datatrafik av typen VoIP kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och 
accesspunkten över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Skicka trafik över 802.11g och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 
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Testfall Säkerhet  

Testfall 7.1. 802.11g TCP, ingen kryptering 
Testkrav 
Testning av hur fördröjning ser ut med säkerhetskonfiguration, utan någon kryptering. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. Ingen 
kryptering används. 

Antaganden och begränsningar 
Trafikström med bakgrundstrafik som använder TCP skickas på upplänk. Även 5 trafikströmmar av typen VoIP 
skickas på upplänk. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Trafiken kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och accesspunkten och 
tvärtom över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. Envägsfördröjning 
ska ej överstiga 50 ms. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Sätt upp konfigurationen och skicka trafik över 802.11g. Mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning 
(envägsfördröjning). 

Testfall 7.2. 802.11g TCP, kryptering med WEP 
Testkrav 
Testning av hur fördröjning ser ut med säkerhetskonfiguration, med avseende på kryptering med WEP. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard och WEP 
som krypteringsstandard. 

Antaganden och begränsningar 
Den största nyckel som finns tillgänglig används. Trafikström med bakgrundstrafik som använder TCP skickas 
på upplänk. Även 5 trafikströmmar av typen VoIP skickas på upplänk. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Trafiken kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och accesspunkten och 
tvärtom över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. Envägsfördröjning 
ska ej överstiga 50 ms. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Sätt upp konfigurationen och skicka trafik över 802.11g. Mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning 
(envägsfördröjning). 

Testfall 7.3. 802.11g TCP, kryptering med WPA 
Testkrav 
Testning av hur fördröjning ser ut med säkerhetskonfiguration, med avseende på kryptering med WPA. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard och WPA 
som krypteringsstandard. 

Antaganden och begränsningar 
Den största nyckel som finns tillgänglig används. Trafikström med bakgrundstrafik som använder TCP skickas 
på upplänk. Även 5 trafikströmmar av typen VoIP skickas på upplänk. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Trafiken kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och accesspunkten och 
tvärtom över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. Envägsfördröjning 
ska ej överstiga 50 ms. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Sätt upp konfigurationen och skicka trafik över 802.11g. Mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning 
(envägsfördröjning). 
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Testfall 7.4. 802.11g TCP, kryptering med WPA2 
Testkrav 
Testning av hur fördröjning ser ut med säkerhetskonfiguration, med avseende på kryptering med WPA2. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard och WPA2 
som krypteringsstandard. 

Antaganden och begränsningar 
Den största nyckel som finns tillgänglig används. Trafikström med bakgrundstrafik som använder TCP skickas 
på upplänk. Även 5 trafikströmmar av typen VoIP skickas på upplänk. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Trafiken kan skickas mellan radiobryggan som är lokaliserade på den mobila enheten och accesspunkten och 
tvärtom över den trådlösa länken med hjälp av 802.11g. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. Envägsfördröjning 
ska ej överstiga 50 ms. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Sätt upp konfigurationen och skicka trafik över 802.11g. Mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning 
(envägsfördröjning). 

Testfall Mobilitet datalänklagret  

Testfall 8.1. 802.11g TCP, hopp mellan 2 AP 
Testkrav 
Testning av att handover mellan två olika AP fungerar. 

Initialisering 
Sätt upp en grundkonfiguration för nätverkslösningen, med 802.11g som trådlös överföringsstandard. 
Trafikström med bakgrundstrafik som använder TCP skickas på upplänk. Även 5 trafikströmmar av typen VoIP 
skickas på upplänk. 

Antaganden och begränsningar 
Två AP används och den mobila stationen rör sig mellan dessa, så att roaming inträffar. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Den mobila stationen ska kunna byta AP, utan att förlora data. MOS-värdet bör ej understiga 3,8. 
Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s. 

Genomförandet 
Sätt upp konfigurationen och skicka trafik. Låt den mobila enheten röra sig mellan två AP-områden så att 
handover sker. Sniffa trafiken och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning (envägsfördröjning). 

Testfall Mobilitet nätverkslagret 

Testfall 9.1. 802.11g TCP, mobile IP 
Testkrav 
Testning av att mobilitet mellan olika IP-nät fungerar. 

Initialisering 
Sätt upp två olika IP-nät, med varsin AP, och en konfiguration som använder mobile IP för att bibehålla samma 
adress trots att man trafikerar ett annat nät. Konfiguration ska ha 802.11g som trådlös överföringsstandard. 
Trafikström med bakgrundstrafik som använder TCP skickas på upplänk. Även 5 trafikströmmar av typen VoIP 
skickas på upplänk. 

Antaganden och begränsningar 
Två AP används och den mobila stationen rör sig mellan dessa, så att roaming inträffar. Mobile IP används för 
adressering. 

Kriterier för godkännandet av testfallet 
Den mobila stationen ska kunna byta AP samt använda mobile IP utan att förlora data. MOS-värdet bör ej 
understiga 3,8. Envägsfördröjning ska ej överstiga 50 ms. Bandbredden skall uppgå till minst 4 Mbit/s.  
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Genomförandet 
Sätt upp konfigurationen och skicka trafik. Låt den mobila enheten röra sig mellan två AP-områden med olika 
subnät, så att mobile IP måste används. Sniffa trafiken och mät bandbredd, MOS, paketförlust och fördröjning 
(envägsfördröjning). 

Testfall Management 
Inga tester utförs för att verifiera att managementfunktioner stöds av nätverkslösningen. Ej heller verifieras att 
centraliserad fjärrstyrning samt fjärrövervakning kan genom SNMP, Telnet eller HTTP. Hänvisning till 
utrustningsspecifikationer.  

Testfall Adressering och multicasting 
Inga tester utförs, hänvisning till utrustningsspecifikationer. 

Testfall Tillgänglighet 
Inga tester utförs. Långtidstest kommer att genomföras i ett senare skede, fram till dess hänvisas till 
utrustningsspecifikationer. 

Testfall Strömförsörjning 
Inga tester utförs, hänvisning till utrustningsspecifikationer. 

Testfall Skalbarhet 
Inga tester utförs eftersom erforderlig utrustning saknas, hänvisning till utrustningsspecifikationer. 

Testfall Sammansatta tester 
Inga tester utförs eftersom erforderlig utrustning saknas. Denna typ av testfall är dock viktig att utföra innan man 
installerar ett verkligt system, för att få en uppskattning av hur systemet klarar av en sammansatt kravbild. 


