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Sammanfattning 
Tjänsterna i ett IP nätverk har på senare år expanderat från e-post och www till att hantera 
en hel organisations telefoni och videoströmning. Genom att implementera telefonin i det 
befintliga datanätverket stöter komponenterna på nya problem, eftersom telefoni baseras 
på realtidstrafik. Nätverkskomponenterna måste därför kunna prioritera och kunna hantera 
prioriterad trafik och dess olika krav. Om realtidstrafik är oprioriterad kan kvalitén för 
tjänsten bli lidande eller till och med utebliven. För att kunna verkställa prioriteringarna 
måste en kö används som nyttjar de satta prioriteringsvärdena.  

Hela lösningen för ett stabilt nätverk för både telefoni och data hittas inte bara i 
prioritering, utan användning av Call Admission Control bör användas för optimalt 
resultat. 

Denna studie identifierar problem och lösningar för implementation av IP telefoni i ett 
befintligt datanätverk. För att ytterligare påvisa prioriteringars behov har tester gjorts. 
Genom dessa går det utläsa skillnader för olika typer av konfigurerade nät. 
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Abstract / Summary 
IP networks services are expanding from web browsing and sending e-mails to handle the 
organizations voice traffic and video streaming. By implementing real-time services into an 
existing IP network, the equipment faces challenges of prioritising traffic due to real-time 
traffic demands. If real-time traffic is not prioritised the VoIP (Voice over IP) service 
might suffer quality problems such as loss of words during a conversation.  

This degree project identifies problems and solutions for implementation of voice traffic in 
an existing IP network. Tests are made to further illustrate the importance of QoS (Quality 
of Service) in a real-time traffic environment.  
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Abstract 
IP networks services are expanding from web 

browsing and sending e-mails to handling 
organisations voice traffic and video streaming. By 
implementing real-time services into an existing IP 
network, the equipment faces challenges of 
prioritising traffic due to real-time traffic demands. 
If real-time traffic is not prioritised the VoIP (Voice 
over IP) service might suffer quality problems such 
as loss of words during a conversation.  

This degree project identifies problems and 
solutions for implementation of voice traffic in an 
existing IP network. Tests are made to further 
illustrate the importance of QoS (Quality of 
Service) in a real-time traffic environment.  

1. Introduktion 

I dagsläget kan organisationer sträcka sig över 
flera kontinenter, men ändå fungera som en logisk 
organisation istället för flera fysiska. Att 
sammanbinda kontor mot en centralpunkt är något 
som idag är möjligt genom de utbyggda 
kommunikationsmöjligheter som existerar[3].  
Tidigare användes e-post och www tjänster för att 
sammankoppla lokalkontor, men med ökad 
kapacitet i datanätverken tillåts även 
implementering av IP-telefoni (VoIP) och 
därigenom röst och videokommunikation[19]. För 
att kunna integrera telefoni ställs krav på 
datanätverket som möjliggör prioritering av 
realtidstrafik. Tillskillnad från vanliga telenätet 
erbjuder IP-telefoni mer kapacitet, vilket resulterar i 
fler tjänster såsom videosamtal[16]. Med 
implementering av IP-telefoni förändras 
datanätverket till ett multiservice nätverk som 
ytterligare kommer att kunna byggas ut med fler 
tjänster såsom närvarohantering[19].  

För multiservice nätverk ställs högre krav på 
bland annat köhantering och tillgänglighet, då all 
kommunikation använder samma nätverk istället 
för separata som tidigare. För att nätverket ska 
kunna leverera de tjänster som det är konfigurerat 
för att göra måste Quality of Service och dess 
parametrar integreras. Dess uppgift är bland annat 
att prioritera trafik samt tilldela tjänster 
bandbredd[10]. Ett välfungerande multiservice 
nätverk är ett nätverk där de olika tjänsterna som 
erbjuds fungerar tillsammans utan att de påverkar 
varandra. Tillgängligheten och pålitligheten blir än 

viktigare då VoIP (Voice over IP) integreras i 
datanätverket, eftersom realtidstrafik är mer känslig 
mot störningar än vad datatrafiken är. 

Rapporten är uppbyggd enligt följande. Kapitel 2 
behandlar IP-telefoni och VoIP med belysning på 
protokollet SIP och dess arbetsmetoder samt RTP. 
Det följs av ett kapitel som berör IP Presence, vilket 
spås bli nästa stora tjänst i multiservice nätverken. 
Vad som krävs för att implementera VoIP i ett 
befintligt nätverk gällande trafikadministrering 
behandlas i kapitel 4 och det följs upp av ett kapitel 
om de problem som rör VoIP lösningar. 
Avslutningsvis är tester gjorda på 
trafikadministreringslösningar för att framhäva dess 
relevans och reella funktion och verkan. 

1.1. Problemformulering 

I framtidens datanätverk kommer fler tjänster än 
endast trafik mellan datorer uppta bandbredd. För 
att kunna samsa tjänster såsom telefoni och 
datatrafik i ett nätverk måste rösttrafiken prioriteras, 
eftersom den är beroende av realtidsströmmar.  

• Vad är ett multiservice nätverk, och hur 
fungerar det? 

• Vad är QoS, och varför behövs det? 
• Vart behövs QoS? 
• Hur byggs ett stabilt och feltolerant 

multiservice nätverk?  

1.2. Avgränsning 

Studien är avgränsad till att behandla IP-telefoni 
och till viss del närvaro (presence) service nätverk 
som en del av multiservice nätverk. Med IP-telefoni 
tas aspekter av både röst och videosamtal. 
Rapporten kommer således inte behandla frågor 
gällande datatrafik i framtidens nätverk.  

Huvudinriktningen på studien är den 
trafikprioritering, bandbreddstilldelning och 
trafikbegränsning som äger rum då röst och 
videotrafik ska existera ihop med datatrafik. 

1.3. Nomenklatur 

CIR = Committed Information Rate 
FPS = Frames per Second 
IETF = Internet Engineering Task Force 
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ISDN = Integrated Services Digital Network 
PSTN = Public Switched Telephone Network 
PoE = Power-over-Ethernet 
QoS = Quality of Service 
RSVP = Resource Reservation Protocol 
SIMPLE = SIP Instant Messaging and Presence 
Leveraging Extensions 
SIP = Session Initiation Protocol 
VLAN = Virtual Local Area Network 
VoIP = Voice over IP 

1.4. Metod  

Under det inledande skedet av studien kommer 
fakta insamlas gällande ämnet. Då studien 
innefattar konfigurering måste ökad insikt i detta 
moment ges. Genom att studera liknande 
konfigureringar kommer kompetensnivån som 
krävs troligen uppnås. 

Informationen som kommer vara bas för 
litteraturstudien kommer i huvudsak från böcker 
och vetenskapliga rapporter från IEEE. Vissa 
böcker har även varit kurslitteratur för tidigare 
kurser.  

2. IP-telefoni och VoIP 

Denna tjänst har på senare år växt fram och spås 
växa ytterligare. Tekniken baseras på att använda 
det befintliga datanätverket även för röst och 
videosamtal, istället för det nuvarande PSTN 
nätverket[1]. Eftersom datanätverket innehar mer 
kapacitet än PSTN och ISDN, möjliggör IP-telefoni 
för fler tjänster. Trots mindre kapacitet har idag 
ISDN fler tjänster än IP-telefoni. De vanligaste 
tjänsterna finns dock tillgängligt för båda 
teknikerna, men IP-telefoni har möjlighet att 
ytterligare växa[24]. Exempel på tjänster är samtal 
väntar, vidarebefordran av samtal etc. Dock har IP-
telefonin fördelen att dess kapacitet tillåter mer 
krävande tjänster. IP-telefoni baseras på konceptet 
VoIP, vilket innehåller flertalet olika protokoll och 
kodningsalgoritmer. IP telefoner kan antingen vara 
en programvara till datorn eller en egen fysisk 
enhet[3].  

Ett telefonsamtal via datanätet kräver 64Kbps 
exklusive IP header och ethernet header kodat i 
G.711, vilket resulterar i cirka 85Kbps åt vardera 
hållen. Mindre bandbredd kan användas för 
rösttrafiken vid användning av mer komprimerande 
kodning, men resulterar i sämre kvalité av ljudet. 
Körs IP-telefoni på ett 100Mbps nätverk kan detta i 
teorin hantera upp till 1160 samtidiga samtal i full-
duplex kodat i G.711, dock har datatrafiken då inget 
utrymme[15].  

De fördelar som finns med tekniken är att företag 
med utspridda kontor ofta sammankopplar 
datanätverket mot en centralpunkt. Genom att 
använda det befintliga datanätverket för telefoni, 
ringer även de anställda kostnadsfritt mellan 

varandra[24]. Organisationer som har kontor över 
hela världen undgår kostnaden för internationella 
samtal då dessa är kopplade mot en centralpunkt[2]. 
IP-telefoniväxeln ser ingen skillnad på om 
mottagaren av samtalet befinner sig i samma hus 
eller på en annan kontinent. Det är även möjligt att 
koppla telefonin mot det analoga telenätet (PSTN), 
för att sammankoppla med vanlig telefoni. 
Implementering av IP-telefoni är inte bara en 
kostnadsbesparing utan ett mer effektivt sätt att 
använda befintliga kommunikationsledningar[24].  

För att upprätta IP-telefoni kommunikation är 
tekniken beroende av olika protokoll. Dessa har 
olika uppgifter för att etablera, underhålla och 
kontrollera förbindelsen. Exempel på protokoll som 
tillämpas är; 

• SIP 
• H.323 
• RTP 

2.1. SIP 

Session Initation Protocol (SIP) växte fram under 
mitten av 1990-talet i ledning av Henning 
Schulzrinne professor vid Columbia University. 
1996 skickas ett utkast till IETF (Internet 
Engineering Task Force) som inte godtogs, men 
efter att ha reviderat utkastet till 1999 godtogs det 
och blev RFC 2543[7]. SIP är en standard för 
multimedia sammankomster via IP. Protokollet 
används av bland annat IP-telefoni och direkt 
meddelanden [5].  

SIP är ett signaleringsprotokoll på 
applikationslager nivå som används för att upprätta 
sessioner mellan användare i IP nätverk. Sessionen 
kan bestå av samtal mellan två eller fler IP 
telefoner, eller videokonferens mellan två eller flera 
parter. Protokollet är utvecklat för att arbeta så 
enkelt som möjligt och använder sig av ASCII 
kodning istället för binär kodning som H.323, vilket 
är ett äldre protokoll.[9,19,24] Arbetsuppgifterna 
för SIP är endast att upprätta, modifiera och avsluta 
sessioner vilket betyder att protokollet inte vet vad 
som innefattar de sessioner som upprättats. Detta 
betyder att SIP är beroende av andra protokoll för 
datatrafiken. För att fungera i en miljö av IP-
telefoni måste ett flertal andra protokoll användas 
för full funktionalitet, exempelvis[6]; 

• RTP, för transporten av realtidsdata 
• RSVP, för allokering av bandbredd för 

telefonin 
• RADIUS, för autentisering 

2.1.1. SIP komponenter 
För en SIP implementering krävs endast SIP User 

Agents och SIP nätverksserver, för dirigering av 
samtalen. För implementering av SIP i större skala 
behövs följande komponenter. 

•  SIP User Agent (UAs) 
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•  SIP Registrar Servers 
•  SIP Proxy Servers 
•  SIP Redirect Servers 

 
User Agenten motsvarar IP telefonen som är 

stationerad hos slutanvändaren. Detta behöver inte 
vara speciell fysisk IP telefon utan kan vara i form 
av en programvara i exempelvis en handdator. 
Registrar servern är en databas som registrerar 
lokaliseringen av användarna inom domänen. Den 
vidarebefordrar även användarnas IP adresser och 
annan relevant information till proxy servern för 
SIPs meddelandehantering. Proxy servern hanterar 
sessionsförfrågningar från UAs för att möjliggöra 
sammankopplingar mellan två användare. För att 
lokalisera mottagaren av samtalet skickas en 
efterlysning av mottagaren ut till registrar servrarna. 
Efter mottaget svar skickas en förfrågan från proxy 
servern direkt till den mottagande UAn om den 
befinner sig inom samma domän, annars till proxy 
servern i vilken domän som UAn är 
hemmahörande. Redirect servern möjliggör för 
proxy servern att skicka sessionsförfrågningar till 
andra domäner än den egna.[7] 

2.1.2. SIP signalering 
 

SIP använder sig av olika metoder (kommandon) 
för signalering av sessionsdata (se tabell 1)[4,11]. 

INVITE Inbjudan till en session 
ACK Används för att konfirmera 

sessionsinbjudningar 
BYE Avslutar en session mellan 

användare 
CANCEL Avslutar en förfrågan efter en 

användare 
OPTIONS Används för ökad insikt i 

serverns förmåga  
REGISTER Registrerar en användares 

nuvarande position 
INFO Används i signalering under 

pågående session 
Tabell 1, De olika metoderna som SIP använder sig 
av i signaleringen. 

 
Då en session ska initieras sänds ett INVITE-

meddelande till mottagaren, för att ansluta till 
sessionen. Är mottagaren i samma domän som 
sändaren sänds meddelandet från proxy servern 
direkt till mottagaren, annars via mottagarens 
proxy. Då sändaren mottar information att 
mottagaren vill börja sessionen skickas ett ACK ut 
som svar, och sedan startas samtalet mellan de två 
användarna. I sessionen som upprättats mellan de 
två användarna strömmas sedan RTP data, vilket 
motsvarar röster i ett telefonsamtal. Då samtalet 
avslutas skickas ett BYE-meddelande från 
avslutande part. För att en session ska upprättas 
korrekt måste INVITE-meddelandet svaras med ett 
ACK-meddelande. Figur 1 illustrerar upprättande, 

fortgång och avslutande av SIP session. Om två 
användare i samma domän kopplade till samma 
registrar server upprättar ett samtal kopplas de 
direkt mot varandra utan att gå via en proxy server. 
[8,9]

INVITE

100 Trying

Användare 1 Proxy Användare 2

INVITE

200 OK
200 OK

ACK
ACK

RTP Ström
RTP Ström

BYE
BYE

200 OK

200 OK

 
Figur 1, En SIP sessions start, fortgång och avslut 
via en proxy server. 

 
De metodmeddelanden som SIP skickar ut har 

sex kategorier av svar. Tabell 2 illustrerar de olika 
typerna av svar på metodmeddelanden[9]. 

 
1xx Informations meddelande 
2xx Lyckad sändning 
3xx Omdirigering (Redirection) 
4xx Förfrågnings fel (Request failure) 
5xx Server fel 
6xx Globalt fel 

Tabell 2, Illustrerar SIP svar på metod 
meddelanden. 

2.2. RTP 

Det mest använda transportlagerprotokollet är 
TCP. Det lämpar sig bra för en mängd olika 
applikationer, men inte för realtidsdata[1,10]. 
Lösningen för realtidsdata finns i RTP (Real Time 
Transport Protocol), som är det protokoll som 
används för att transportera röst och videosamtal. 
RTP förlitar sig på ett underliggande 
transportprotokoll, vilket oftast är UDP[10]. RTP 
tar bitströmmen och gör om den till paket som 
sedan skickas över nätverket till mottagaren, där 
RTP sedermera dekodrar paketen och spelar upp 
bitströmmen, genom kodningsalgoritmen[11]. RTP 
använder sig av sekvensnummer i varje paket, så 
mottagaren kan kontrollera att paketen kommer 
fram i rätt ordning. Det finns således ingen inbyggd 
mekanism som säkrar framkomsten av paket till 
mottagaren, utan leveransen förlitar sig på 
sekvensnummervärdet. För att eliminera 



2006-06-13, 4(16) 

återspelning av tidigare sänd data sätts även en 
tidstämpel på varje paket.[10,12]  

Då RTP är ett protokoll ämnat för att endast 
strömma realtidsdata är det inte anpassat för just 
röst eller videotrafik. För att kunna behandla olika 
typer av realtidsdata får varje paket som strömmas 
med RTP en fast paketheader. I headern anges hur 
paketets originalheader samt hur dess payload ska 
tolkas då det når mottagaren.[12] 

RTP är ett protokoll gjort för att transportera 
data, vanligtvis mellan användare i en session 
liknande multicasting. Protokollet RTCP (Real 
Time Control Protocol) arbetar tillsammans med 
RTP och har till uppgift att hantera kontrolltrafik 
mellan deltagare i sessionen. Detta innebär att 
RTCP kontrollerar så inte buffertar hos användare 
ändras då fördröjning och jitter uppstår.[10,12]    

3. IP Presence  

Med IP Presence menas att användarnas 
tillgänglighet och vilja att bli kontaktade påvisas. 
Utöver tillgängligheten blir medarbetarna upplysta 
om hur deras kollegor önskar bli kontaktade. 
Genom att informera om bäst medium för kontakt 
behöver en medarbetare inte chansa sig till hur en 
kollega är anträffbar[13]. Närvaron är uppbyggd 
kring tre block; 

• Registrering 
• Prenumerering 
• Notifiering 

 
Registreringen handlar om hur användare skall 

ansluta till tjänsten. Beroende på hur användarnas 
gränssnitt är utformat ansluts man centralt och för 
tillång till alla tjänster, eller så ansluter man till 
varje tjänst för sig (meddelande, telefoni etc.) [14]. 
Då SIP är en utvecklad standard för 
sessionshantering använder många klienter för till 
exempel IM och IP-telefoni SIP redan idag[5]. I 
presencelösningar används protokollet SIMPLE 
(SIP Instant Messaging and Presence Leveraging 
Extensions), som är ett underliggande protokoll till 
SIP[25]. Att göra en SIMPLE baserad 
registreringslösning skulle möjliggöra en enklare 
registrering, då produkter från olika tillverkare 
förstår varandra. För att undvika ytterligare 
inloggningar bör registreringen ske i samband med 
inloggning mot en katalogtjänst såsom Active 
Direcory. Prenumereringen av andras status, 
antingen direkt från användarna eller från en 
centralpunkt, är en vital del i systemet. Genom detta 
kan godkända användare se om och hur andra 
användare kontaktas. 

4. Krav för implementering av VoIP 

Tidigare har data, röst och video haft olika nätverk 
[17]. Vid implementation av röst och video i 
samma backbone som datanätverket måste 

nätverkskomponenternas kapacitet såsom routrar 
och switchar tas i beaktning. Anledning till detta är 
att IP-telefoni involverar avancerad köhantering. 
Om komponenterna brister i QoS (Quality of 
Service) aspekterna av IP-telefonin leder det till att 
kvalitén på tjänsterna blir lidande och kanske 
uteblivna[16,19]. Signaleringskvalitén för 
röstsamtal kan påverkas av många faktorer och QoS 
hjälper till att eliminera dessa. Eftersom telefoni är 
realtidsdata blir tjänsten mer lidande än vad 
exempelvis datatrafik blir när en eller flera QoS 
parametrar felar. QoS kan indelas i följande 
kategorier[15]: 

• Tillgänglighet 
• Genomströmning 
• Fördröjning eller försening 
• Jitter 
• Paketförluster 

 
Tillskillnad från vanliga telefoner, som får 

strömtillförsel genom telenätet, drivs IP telefoner 
på ett individuellt nätaggregat. Det finns möjlighet 
att förse telefonen med ström via nätverkskabeln, så 
kallad Power-over-Ethernet (PoE). Att välja PoE 
tekniken medför att både ström och signalering är 
flyttad till en centralpunkt, som sedermera blir en 
single-point-of-failure. Att på denna punkt 
installera en UPS (Uninterruptible Power Supply) 
möjliggör drift även under strömavbrott[17].  

För att ytterligare förbättra driften eller utöka 
tjänsten av IP-telefoni kan kluster av 
signaleringsservar byggas. Detta kan för större 
företag vara ett måste då kapaciteten i en enhet inte 
är tillräcklig för organisationen. Genom kluster av 
många signaleringsservrar kan fler tjänster 
integreras i nätverket såsom väntetidsmusik. Ett 
kluster av signaleringsservrar bidrar även till en 
ökad tillänglighet för användarna, då tjänsten inte är 
beroende av en server utan förlitar sig på många[3].  

4.1. Implementering av QoS 

Med anledning av att röst och videosamtal är 
realtidsdata får datapaketen inte anlända fördröjda 
till mottagaren eller utebli. Detta skulle annars 
kunna leda till att mottagaren endast skulle höra 
delar av meningar under ett samtal. I händelse av en 
videokonferens skulle användaren endast motta en 
del av alla bildrutor som sänds, vilket resulterar i en 
hackig bildsekvens om paket uteblir eller fördröjs.  

Det finns flera olika variabler som kan påverka 
QoS, exempelvis jitter, fördröjning (delay) och 
förlust (loss). Jitter i VoIP nätverk är variationen i 
tid mellan paketens ankomst, som är orsakat av 
antingen trafikstockning i nätverket, tids-
förskjutning eller ändring av färdväg genom 
nätverket[12]. För att enkelt hantera jitter används 
en jitter buffert, som har till uppgift att jämna ut 
ankomsttiderna för paketen. Det maximala jittret 
som ett nätverk kan hantera för röst och video 
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samtal är 30ms. Uppstår det mer än 30ms jitter 
försämras ljudkvalitén eller vid videoströmning 
hackar uppspelningen. Den totala toleransen för 
fördröjning är 150 - 200ms[17]. QoS gör det 
möjligt att tilldela tjänster utrymme att disponera. 
Detta kan gälla exempelvis IP-telefoni, där en viss 
mängd bandbredd kan tilldelas för att endast 
hantera röst och videosamtal. Är det mycket 
datatrafik på nätverket påverkas inte röst och 
videosamtalen, då denna typ av trafik har företräde 
och ryms i bandbredd som inte är tilldelat 
datatrafiken.[10,12,17] 

Genom att implementera QoS används nätverket 
mer effektivt och kontrollerat. Trots detta kan 
expanderande nätverk behöva öka bandbredden, för 
att ytterligare klara den tillkommande lasten från 
fler noder.  

4.1.1. Traffic engineering 
När de multiserviceinriktade nätverken 

introducerades upptäcktes att det inte bara räckte 
med att öka bandbredden för att ha tillräckligt med 
utrymme för röst, video och data. Realtids 
användningen adderade ytterligare trafik på redan 
belastade nätverk. Lösningen för framtiden var 
således inte ökad bandbredd utan 
trafikadministrering (traffic engineering). IETF har 
utvecklat och standardiserat två ramverk som 
komplement för trafikadministration[10]; 

• Integrated Services (IntServ, IS) 
• Differented Services (DiffServ, DS) 

 
Integrated Services arbetar på förfrågan från 

applikationer, som kräver viss service innan datan 
sänds. Innan godkännande av förfrågan undersöks 
om den angivna bandbredden och förseningskraven 
är möjliga att disponera. I händelse av godkännande 
av förfrågningen disponerar applikationen över den 
överenskomna förbindelsen till dess att den 
utgått[17]. Allokering av utrymme för att sända 
data görs med hjälp av protokollet RSVP (Resource 
Reservation Protocol). All signalering kring IntServ 
ökar ytterligare belastningen på ett kanske redan 
begränsat nätverk, då varje tillagd ström data har en 
separat signaleringsprocess[12]. 

Till skillnad från IntServ, så hanterar DiffServ 
QoS på en per paket basis. Varje ram eller paket är 
märkta med ett värde, som antingen är CoS (Class 
of Service) eller DSCP (Differented Service Code 
Point). Ramar märks med CoS och paket med 
DSCP[17]. De paketen med ett högre DSCP värde 
är prioriterade framför de med lägre värde. I figur 2 
ses en IP telefon (IPT) och dator sända paket 
genom en switch konfigurerad för trafikprioritering 
av DSCP paket.     

 
Figur 2 Prioritering av DSCP paket från en IP 
telefon och en dator, genom en switch   
 

För att effektivisera arbetet för klassificering 
använder DiffServ gruppering av samma DSCP 
eller CoS värden. Genom detta behöver inte varje 
IP telefon behandlas individuellt utan de 
telefonerna med samma klassificeringsvärde slås 
samman. Detta medför att DiffServ skalar sig väl då 
liknande utrustning använder samma klassificerings 
värden.[10,15] 

4.1.2. Lager 2 trafik prioriteringsmekanismer 
För att underlätta prioriteringsarbetet för 

switchen med klassificering av ändpunkter finns 
CoS (Class of Service, lager 2) och ToS (Type of 
Service, lager 3). Enheter kan själva klassificera sig 
och det är upp till access switchen om den antar 
värdet satt av ändpunkten. Genom att konfigurera 
en port som opålitlig rensas klassificeringsvärdet 
och ett för switchen korrekt värde sätts [17]. 
Genom att tillåta en enhet vara pålitlig (trusted) kan 
den ange sitt klassificeringsvärde (se konfigurering 
bilaga A). I figur 3 ses IP telefonen som pålitlig 
medan datorn inte anses pålitlig. Gränsen för de 
pålitliga enheterna ska vara så nära ändpunkten som 
möjligt för optimal skalbarhet[3].  

 
Figur 3, Illustrerar hur gränsen för pålitlighet 
flyttas ut mot användaren.  
 

Om IP Telefonen (IPT) i figur 3 använder CoS 
värde 5 och är pålitlig, sänds det värdet vidare från 
access switchen till distributionsswitchen som 
sköter prioriteringen. Detta gäller endast på trafiken 
som härstammar från IP telefonen och inte från 
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datorn som är kopplad via telefonen. Vid en 
installation som den i den övre delen av bilden 
används Voice VLANs (VVLAN). Detta möjliggör 
för två separata VLAN för telefonen och datorn. 
Genom användning av en 802.1p trunk märks 
röstpaketen med ett CoS värde av 5, medan 
datapaketen förblir omärkta. Det går även att 
använda en 802.1Q trunk, som genom 
konfigurering av VVLAN märker trafiken från 
telefonen till CoS 5. Skillnaden mellan de olika 
trunkarna är att 802.1p använder sig av VLAN 0 
(native VLAN) för att skicka trafiken, medan 
802.1Q använder sig av ett konfigurerat VLAN 1-
4094.[17]  

Datorn i den nedre delen av bilden anses opålitlig 
men skickar ändå ett CoS värde. Då access 
switchen ska skicka vidare information från datorn 
nollställs dess CoS värde då den anses opålitlig. Det 
värde som är satt från början på röstpaketen är 5 på 
både ToS och CoS. Kontrollsignaleringen är 
tilldelad värde 3 i båda lagren[3]. Tabell 3 visar 
CoS och DSCP värden och de olika nivåerna för 
prioritering. 

 
CoS 
värde 

DSCP 
värde 

Prioritet 

0  Best effort 
1 - 2 0 - 15 Lägsta prioritet 
3 16 – 31 Best effort 
4 - 5 32 - 47 Hög prioritet 
6 – 7 48 – 63 Högsta prioritet 

Tabell 3 Prioriteringsnivåerna för de olika CoS och 
DSCP värdena [20]. 

4.1.3. Köer 
För att märka vilken trafik som ska bli prioriterad 

används exempelvis DiffServ, men för att verkställa 
prioriteringen används köer. Paket med ett DSCP 
värde av 40 går förbi de med lägre i kön (se figur 
2).  

Det finns olika typer av köer att använda vid 
implementering av QoS, exempelvis; 

• FIFO (First In First Out) 
• FQ (Fair-queing) 
• RED (Random Early Detection) 

 
FIFO är en kö som skickar paketen i den ordning 

som de anlände, se figur 4 [10,17]. FQ är en kö som 
används för att behandla all trafik lika och tilldela 
lika mycket utrymme till alla köer. Då det finns 
flera köer som väntar på behandling av FQ, 
används en round-robin teknik för att ge samtliga 
köer lika mycket utrymme. WFQ (Weighted Fair 
Queing) är en variant av FQ med stöd för 
prioritering av paket. Kriterier för prioritering kan 
exempelvis vara efterfrågan av QoS parametrar 
såsom DSCP[17]. WFQ kan konfigureras för hur de 
prioriterade paket skall tas om hand. I figur 4 ses 
WFQ prioritera den nedre kön med två paket åt 
gången. WFQ fungerar endast på lager 3 

kompatibla gränssnitt exempelvis router portar i en 
multilayer switch. 

 
Figur 4 Illustrerar hur köerna FIFO och WFQ går 
tillväga vid sändning av trafik. WFQ är 
konfigurerat att prioritera två paket per gång i den 
prioriterade kön. 

4.1.4. Traffic Shaping 
Klassificering av trafik i samband med 

köhantering prioriterar trafik. I kapitel 6.1 visas hur 
bandbredd tilldelas köerna och viss trafik 
prioriteras. Den tilldelade bandbredden är vad som 
är minimum för respektive policy. Traffic shaping 
ser till att inget nätverk eller gränssnitt exempelvis, 
överstiger sin tilldelade bandbredd (CIR). Om en 
organisation har flera lokalkontor, som har olika 
bandbredd för att ansluta till huvudkontoret kan 
traffic shaping användas. Huvudkontoret 
konfigurerar så att trafik till respektive lokalkontor 
sänds i en bandbredd avsedd för länken mellan de 
två. Detta gäller då VoIP är implementerat över 
länken.[3] Traffic shaping är viktig då realtidstrafik 
ska korsa Frame Relay länkar, eftersom de 
switcharna inte ser prioriteten satt på paketen. Detta 
medför att samtliga paket är behandlade lika oavsett 
prioritet.[17] 

Vid konfigurering av traffic shaping konfigureras 
inte bara den maximala bandbredden över en länk. 
För varje ström bitar som skickas konfigureras hur 
många bitar ett intervall ska innehålla, burst-size. 
Standard för hur stor burst-size ska vara är bit-rate 
delat på åtta. I händelse av trafikstockning 
konfigureras även excess burst-size vilket indikerar 
antalet bitar som får överträda första intervallets 
burst-size. Det intervall som bitarna skickas med 
räknas fram genom att dela burst-size med bit-rate. 
Om burst-size skulle vara noll används excess 
burst-size.[23] Tester på traffic shaping utförs i 
kapitel 6.2 och dess konfiguration ses i Backup 
routern i bilaga A. 
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4.2. Call Admission Control 

För att kunna förverkliga de QoS parametrarna 
som är satta måste det finnas utrymme för trafiken i 
länken. Att ge utrymme till ytterligare samtal i ett 
redan belastat nätverk medför att kvalitén sänks på 
både de pågående och de tillkommande samtalen. 
Kvalitén fortsätter sjunka för varje ytterligare 
samtal som tillförs det belastade nätverket[28]. 
Genom att implementera Call Admisson Control 
(CAC) finns det en mekanism som kontrollerar om 
det finns utrymme för ytterligare samtal. Antingen 
antas samtalet och användaren använder tjänsten 
som vanligt och märker inget, eller så blir försöket 
blockerat[3,28]. 

Implementeringen av den valda algoritmen för 
CAC kan ske i vardera router eller switch för en så 
kallat per-hop CAC implementering, vilket betyder 
att tilldelning av bandbredd sker vid varje enhet. 
Tillskillnad från per-hop CAC finns ramverk såsom 
ATM och IntServ som möjliggör för en global 
allokering utigenom hela nätverket.[3,28,29]  

 IntServ kan användas för att genom 
signaleringsprotokoll allokera bandbredd för 
samtalet. Då denna metod generar massa extra 
trafik i form av signaleringsmeddelanden utnyttjas 
bandbredden mindre effektivt. I större IP nätverk 
skalar dessutom inte denna metod bra, då routrarna 
måste hantera ytterligare trafik i form av 
signalering. Fördelen är att bandbredden mellan 
enheterna kan delas fullt ut mellan data och 
telefoni, då telefonin inte upptar mer bandbredd än 
de pågående samtalen och de som initieras. [28]  

En annan typ av verifiering av tillgänglig 
bandbredd för QoS är Measurement-Based CAC 
(MBCAC). Denna metod mäter den nuvarande 
lasten på nätverket och genom given data 
kontrollerar om det finns utrymme för ytterligare 
samtal. MBCAC arbetar efter per-hop tekniken där 
varje länk genomgår mätning av dess last[29]. 

4.3. Redundans 

För att öka tillgängligheten för ett nätverk och 
tjänster i ett nätverk används redundans. Detta 
innebär att nätverket har flera vägar att tillgå då den 
primära vägen fallerar om redundanta gateways 
används. För redundant IP-telefoni krävs multipla 
signaleringsservrar, vilket annars skulle betyda att 
telefonin skulle sluta fungera om 
signaleringsservern får driftsstopp. Redundans 
tillgås inte bara genom fler fysiska enheter utan kan 
även vara i form av flera länkar. Tekniker som 
eliminerar felande länkar är Etherchannel, som är 
patenterat av Cisco och IEEE standarden LACP 
(802.3ad). Teknikerna bygger på att flera länkar 
kopplas mellan två enheter men ses som en logisk 
och utökar dessutom bandbredden mellan 
enheterna. Skulle en fysisk länk gå ner känner 

enheterna av detta och den används således inte, 
utan trafiken dirigeras till de fungerande 
länkarna.[3,17] 

Redundans kan även bidra till ett sämre 
fungerande nätverk. Om redundanta länkar mellan 
enheter installeras på grund av paketförluster kan 
detta lösa problemet. Är problemet egentligen 
trafikstockning i switchen eller routern då dess 
kapacitet är otillräcklig, ökar trafiken med 
redundanta länkar och genom det även antalet 
förlorade paket.[16] 

För redundans av gateways finns bland annat 
IETF standarden VRRP (Virtual Router 
Redundancy Protocol, RFC 3768 [26]) och Cisco 
HSRP (Hot Standby Router Protocol [17]). De båda 
protokollen arbetar på ett liknande sätt. I händelse 
av att den ordinarie gatewayen går ner, omdirigeras 
trafiken till en backup gateway som tar över. Det är 
även möjligt att använda en gateway som primär för 
några underliggande nät och sekundär för andra. 
Detta resulterar i en mer kostnadseffektiv lösning 
då samtliga gateways används, vilket även bidrar 
till lastdelning.[17,26]  

För att kunna göra en sömlös övergång för 
signaleringsservrarna måste alla signalerings-
servrar känna till samtliga samtal/sessioner som 
pågår. Om en server felar måste en annan kunna ta 
över de samtal som pågår. Om servrarna inte känner 
till varandras samtalshantering bryts de pågående 
samtalen på den felande servern medan en 
fungerande tar över. Trots att VoIP är paket 
switchat räcker det inte med byte av 
signaleringsserver utan den nya servern måste veta 
vart sessionen är bunden.[15,27] 

5. Problem med VoIP 

Vid implementation av VoIP i ett befintligt 
datanätverk måste det finnas tillräckligt med 
kapacitet för att köra data och telefoni tjänster 
parallellt. AT&T lanserade under 2004 en IP-
telefoni tjänst för företag. För en del företag visade 
det sig att deras uppkoppling inte var tillräcklig för 
att leverera den bandbredd som krävdes för 
tjänsterna[21]. Då uppkopplingar levereras som 
ADSL är oftast bandbredden uppströms mycket 
lägre än nedströms, vilket kan leda till problem för 
IP-telefonin såsom fördröjningar och paketförluster. 
AT&T rekommenderar att minst ha 90Kbps åt 
vardera riktningar för bruk av IP-telefoni[21]. 

En annan stor nackdel som framhävts gällande 
IP-telefoni har varit nödsamtal. Då IP telefoner har 
samma telefonnummer oavsett vart i organisationen 
de befinner sig går det inte att spåra från vilken 
adress samtalet kommer[3]. Detta beror till viss del 
på bristande information som skickas vid etablering 
av samtal. Genom att ålägga ett områdes ID i 
växeln från vilket samtalet utgår ifrån skulle 
information ges om vilket kontor i företaget som 
samtalet kommer ifrån.  Detta är ett förslag som 
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SOS alarm Sverige har på remiss enligt Computer 
Sweden. Det har även visat sig att vanliga 
företagsväxlar utgör en större fara än IP-telefoni på 
grund av dess bristande lokaliserings information 
och stora utsträckning[4]. 

Samtal mellan VoIP operatörer (VoIP peering) är 
ett problem, då samtalen måste kopplas ut till det 
analoga telenätet och sedan till den andra 
operatören. Operatörerna och dess kunder ses som 
öar och inte en unisont nät[21]. En anledning till att 
det är så är debitering av trafikavgifter. Då en 
operatör inte vill gå miste om intäkter för ringda 
samtal. I praktiken skulle det vara möjligt att ringa 
gratis även mellan operatörerna genom att använda 
en SIP trunk mellan operatörernas nät. Då samtalen 
korsar telenätet utnyttjas dess stabilitet men lägger 
samtidigt på ytterligare överskott (overhead) till 
paketen[22]. 
 

6. Testförfarande 

Trafikprioritering är en viktig del vid 
implementation av multiservice nätverk, eftersom 
toleransen för förlorade paket är mindre vid 
realtidstrafik[3]. För att förtydliga vikten av QoS 
har en labbmiljö används för implementering av de 
olika parametrarna. De delar som kommer testas är 
framförallt prestandaskillnaden mellan ett 
okonfigurerat och ett konfigurerat nätverk, samt 
skillnaden i prestanda i olika konfigurerade nätverk. 
De konfigurerade nätverken fokuseras kring 
klassbaserad klassificering och dess prioritering. 
Tilldelning av bandbredd till nätverkets olika delar 
testas för att kunna försäkra att vissa tjänster inte 
blir lidande på grund av andra sessioners 
överbelastning. 

De komponenter som användes för 
laborationsmomentet var: 

• Cisco 3550 multilayer switchar som 
primära gateways 

• Cisco 2621XM som backup router 
• Cisco 2950 som access switchar 
• Datorer som IP telefoner som strömmar 

prioriterad trafik 
• Datorer som belastar nätverket med 

filöverföring 
 
I figur 5 illustreras den topologi som använts för 

testerna av QoS i ett multiservice nätverk. I ett 
inledande skede testades nätverket och dess 
prestanda. Samtliga länkar var inledningsvis 
konfigurerade till 10Mbps med anledning av att 
insamlande av data underlättas då nätverket har en 
lägre tillgänglig bandbredd. Länkhastigheten 
kontrollerades genom testning i Iperf, vilket 
resulterade i 9,41 Mbps för 10 Mbps 
konfigurationen och 70,6 Mbps i 100Mbps 
konfigurationen. Testerna utförs med hjälp av 
programvara från Cisco som strömmar IP-TV 

genom multicasting till VLANen för IP-telefoni och 
agerar därmed prioriterad trafik. En fördel med att 
använda videoströmning som prioriterad trafik är 
att antal bilder per sekund reduceras då 
bandbredden blir otillräcklig. Detta leder till att 
man direkt upptäcker belastningar i nätverket. 
VLANet som är avsett för datorer belastas med 
filöverföring via FTP för att försöka störa ut den 
prioriterade trafiken och därmed även kunna 
kontrollera prioriteringen av trafik i switcharna. IP 
telefonerna är konfigurerade inom ett eget 
adresseringsspann och ett eget VLAN (10). 
Datorerna och IP-TV servern sitter på separata 
VLAN (20 respektive 30) och har också eget 
adresseringsspann. För att påvisa de olika 
testscenariona har fast ethernet portarna 14 – 16 (14 
för första, 15 för andra osv.) använts för VLAN 20. 
För utförligare information gällande nätverket se 
Bilaga A. 

En backup router används för att ge en ökad 
tillgänglighet. Routern och multilayer switchen 
(MLS A) är konfigurerade med HSRP, vilket 
möjliggör att trafiken går genom routern då den 
primära vägen mellan multilayer switcharna går 
ner. Programmet som strömmar ut den prioriterade 
trafiken använder multicasting, vilket inte 
möjliggör för testning av gateway byte.  
 

 
Figur 5 Topologi för de genomförda testerna De 
tjockare linjerna utgör den primära vägen, medan 
de streckade utgör en backup rutt. 
 

De filer som strömmas till VLAN 10 är två 
stycken 1,4Mbps och två stycken 1,8Mbps CBR 
(Constant Bit-Rate) kodade filer. De filer med lägre 
bitrate är de som startas först på respektive IP 
telefon, för att i steg två starta de med högre bitrate. 
Den IP telefon som är kopplad till samma switch 
som IP-TV servern är alltid startad som nummer 
två. Då bandbreddsåtgången mäts på de två 
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servrarna (FTP och IPTV) spelar klienternas 
utplacering mindre roll. I bilaga A återfinns 
konfigurationerna för samtliga enheter i nätverket. 

På grund av en baskonfigurering inbäddad i 
operativsystemet i komponenterna kunde endast 
7,5Mbps av 10Mbps användas för trafik, då de sista 
25% av bandbredden är reserverad för 
kommunikationstrafik för enheterna. Detta medför 
att vid 100 % användning av nätverket används 
endast 75% av dess totala kapacitet[17]. 

6.1. Klassbaserad köhantering 

Det inledande testet genomfördes med en 
prioritering i form av klassificering av paket på 
VLAN 10. Kön som användes var CBWFQ (Class-
Based Weighted Fair Queuing,[17]). De portar som 
ämnas användas för IP-telefoni har konfigurerats 
med ett DSCP värde av 40, vilket motsvarar CoS 
värde av 5 (se tabell 3). I policyn för prioritering av 
trafik tilldelades IP-telefoni trafiken 3 Mbps och 
datatrafiken 2 Mbps 

6.1.1. Testscenario 1 
Då strömningen av prioriterad trafik påbörjades 

sjönk den använda bandbredden för datatrafiken 
med ungefär 10 - 20% per startad fil beroende på 
den bitrate filen hade, medan IP-TV servern 
brukade motsvarande mängd (10 - 20%). Efter att 
ha startat alla realtidsströmmar användes omkring 
30% av bandbredden för filöverföring och 66% till 
prioriterad trafik (se figur 6).  
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Figur 6 Samtliga filer startades och IP-TV 
strömningen tar överhanden efter tre startade filer. 
 

De platåer som uppstår i diagrammet indikerar 
starttiderna för realtidsströmmarna. Genom de 
platåer som uppstår går det även utläsa att de filer 
med lägre bitrate var de som startades först. De filer 
kodade i en högre bitrate tar mer bandbredd vilket 
kan ses i skillnaden i nätverkslast mellan platåerna. 

6.1.2. Testscenario 2 
I ett andra test konfigurerades även de portar som 

är avsedda för datatrafik med ett DSCP värde av 16 
motsvarande CoS 3. Då denna prioritering endast 
arbetar efter en best-effort policy, prioriteras inte 

trafiken men den understiger inte heller den 
tilldelade bandbredden. Under det inledande skedet 
presterar båda konfigurationerna liknande resultat, 
med då nätverklasten för respektive typ av trafik 
försökte överstiga 50% slutade videoströmmarna 
flyta utan hackade eller stannade. 

Då belastningen på nätverket för IP-telefoni 
överstiger 50% går det inte att starta fler strömmar, 
då bandbredden som tilldelats strömningen är 
utnyttjad. I detta skede använder respektive VLAN 
sin maximala tilldelade kapacitet, vilket betyder att 
den fjärde filen för realtidsströmning inte gick att 
starta då det inte fanns tillräckligt med utrymme 
kvar för VLAN 10 att utnyttja (se figur 7). Trots att 
VLAN 10 och 20 har blivit tilldelade 3 respektive 2 
Mbps överstiger båda dessa, men inget VLAN får 
mer än 50% av totalt tillgängliga bandbredden. 

Prioritering av VLAN 10 och
Best-effort av VLAN 20
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Figur 7, Endast tre av de fyra testfilerna gick att 
starta pga. otillräcklig bandbreddstillgång.  

6.1.3. Testscenario 3 
Då bandbredden i nätverket var begränsad till 

10Mbps under de första två testerna kördes även ett 
test i en konfiguration på 100Mbps. Då de två 
VLANen tidigare delat på den tillgängliga 
bandbredden, fanns det i detta test mer bandbredd 
än vad som behövdes totalt av båda parter. Detta 
resulterade i att nätverket aldrig belastades mer än 
40%, vilket var max för filöverföringen. 
Videoströmningen behövde som mest endast 6 
Mbps, se figur 8. 
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Figur 8, Test genomfört på 100Mbps konfigurerat 
nätverk. 
 

Den angivna bandbredden för VLAN 10 och 20 
var 3 respektive 2 Mbps (se bilaga A). 
Bandbredden i de klassbaserade köerna agerar som 
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ett lägsta värde och inte som en statisk inramning 
av den totala bandbredden. I testscenario två där 
datatrafiken hade en best-effort klassificering 
märktes bandbreddstilldelning då filöverföringen 
inte understeg 2 Mbps. Det tredje testet påvisar att 
QoS inte behövs då den tillgängliga bandbredden 
överstiger den behövda kapaciteten. Detta leder till 
ett slöseri av resurser. 

6.2. Traffic shaping 

Vid implementation av traffic-shaping användes 
en Cisco 2621XM router, då multilayer switcharna 
saknar stöd för detta. WAN länken konfigurerades 
så de olika VLANen blev tilldelade bandbredd. 
VLAN 10 och 30 blev tilldelade 1,75Mbps var, 
med en burst-size på 218750 bitar, vilket 
resulterade i en stadig ström data. Vid körning av 
realtidstrafik gick det endast att belasta länken till 
omkring 17% av 10Mbps, vilket motsvarar den 
tilldelade bandbredden. De filer som strömmades 
var båda CBR kodade i 500Kbps och 1,2Mbps. 

VLAN 20 blev tilldelat 4 Mbps, vilket även syns 
i datatrafiken som till slut hade en stadig belastning 
på omkring 40%. Inledningsvis var burst-sizen på 
50000 bitar per ström för dålig, vilket resulterade i 
toppar och dalar i trafiken mellan 15 – 22% i 
nätverkslast. Att ändra burst-sizen till 1/8 av bitrate, 
resulterade i att strömmen bestod av 500000 bitar 
istället för 50000. Efter ändrad burst-size flöt 
trafiken stadigt kring 40% (se figur 9), vilket 
motsvarar de 4 Mbps som tilldelats datatrafiken.  

 

Traffic-shaping på VLAN 20
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Figur 9 Skillnaden i nätverkslast mellan 500k och 
50k burst-size 

 
Eftersom traffic-shaping endast kunde 

konfigureras på routern kördes testerna endast 
mellan IP-TV servern och den fjärranslutna IP 
telefonen. Detta med anledning av att trafiken 
måste passera routern för att erhålla begränsningen. 

7. Diskussion 

Vid implementation av telefoni i det befintliga 
datanätverket måste aspekter kring prioritering av 
telefonitrafiken tas i beaktning. Beroende på 

tillgången av bandbredd och krav för röst och 
datatrafiken passar olika lösningar olika bra.  

För ett så effektivt utnyttjande av utrustningen 
som möjligt ska gränsen för pålitliga enheter 
sträcka sig så nära användarna som möjligt, helst 
vid IP telefonen. Genom detta kan switcharna på 
accessnivå användas för att primärt skicka vidare 
trafik och inte behöva märka paket med 
prioriteringsvärde. Då paketen från telefonerna 
märker sig själva med prioriteringsvärde, kan de 
mer kraftfulla switcharna på distributionsnivå sköta 
prioriteringen av de paketen. Eftersom 
realtidstrafiken blir mer lidande av paketförluster, 
trafikstockning och förseningar etcetera krävs det 
att den trafiken blir prioriterad för att uppnå bästa 
resultat. De genomförda testerna påvisar hur viktig 
prioriteringsköer är för realtidstrafikens framfart. 
Användning av klassbaserade köer (CBWFQ) 
möjliggör för gruppering av adresspann till vilket 
IP telefoner är kopplade. Klasserna behandlas 
sedermera som en enhet vad det gäller prioritering, 
vilket underlättar för köhanteringen. Istället för att 
varje IP telefon ska behöva klassificeras görs detta 
via en generell konfigurering av IP telefonerna.  

I testerna påvisas prioriteten hos realtidstrafiken, 
som inte understiger den satta nedre gränsen för 
tilldelad bandbredd. Denna typ av prioritering av 
trafik är att föredra, eftersom datatrafiken inte är 
lika beroende av bandbredd som realtidstrafik är. 
Som fallet visar sig i testscenario ett tar 
realtidstrafiken överhanden över datatrafiken och 
belastar över 60% av nätverket. Skulle fler 
strömmar startas skulle än mer bandbredd nyttjas 
för detta. Detta är inget optimalt resultat och en 
lösning är att sätta en best-effort prioritering för 
datatrafiken som i testscenario två. Genom att 
kunna konfigurera den nivå som tjänsterna minst 
ska ha tillgång till maximeras båda tjänsternas 
prestanda. Detta förutsätter att de tilldelade 
resurserna räcker för att driva tjänsterna 
tillfredställande. 

I motsats till CBWFQ finns traffic-shaping, som 
sätter en övre gräns för tilldelad bandbredd. Traffic-
shaping sätter även intervaller i vilket strömmar av 
data skickas. Denna typ av klassificering för trafik 
är inte ett effektivt utnyttjande av den tillgängliga 
bandbredden. Blocken av tilldelad bandbredd är 
statiska och reserverar en konstant konfigurerad 
kapacitet oavsett hur mycket som används. 
Fördelen med traffic shaping är att tekniken kan 
reservera bandbredd på en länk med låg bandbredd, 
och riktar sig mestadels till Frame Relay nätverk, 
där prioritering inte ses av switcharna. I ett 
multiservice nätverk över ethernet finns fördelar 
gällande indelning för datatrafiken, men i huvudsak 
inte för telefonitrafiken.  

För att ytterligare säkra kvalitén för de pågående 
samtalen kan Call Admission Control (CAC) 
användas. CAC är ett bra sätt att garantera god 
kvalité för de uppkopplade samtalen, men begränsar 
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antalet pågående samtal. Detta betyder att man 
ibland inte får kopplingston när ett samtal ska 
försöka kopplas upp på grund av för många 
pågående samtal. I en miljö utan CAC försöker 
samtal kopplas upp oavsett om det finns bandbredd 
för det eller inte. En nackdel med en 
implementering av CAC är att mängden last på 
nätverkskomponenter och länkar ökar. I en miljö 
där de olika nätverkskomponenterna hanterar CAC, 
är det en tillgång mer än en belastning tack vare 
dess resultat. 

8. Slutsats 

Ett multiservice nätverk med telefoni och data, 
måste implementera QoS för att effektivt kunna 
utnyttja den tillgängliga kapaciteten. Visar det sig 
att den tillgängliga kapaciteten överskrider den 
maximala användningen är det dock inte 
nödvändigt med QoS(se testscenario tre).  

De tester som körts påvisar hur viktigt det är med 
prioritering av realtidstrafik. Då den oprioriterade 
trafiken led av prestandaförluster flöt strömmarna 
av prioriterad trafik obemärkt av lasten från 
datorerna.  

Användning av en klassbaserad viktad kö såsom 
CBWFQ är att föredra framför andra köer och 
traffic shaping, eftersom telefonin får tillgång till en 
konfigurerad bandbredd som är tillräcklig för att 
fungera. Användning av traffic shapingens 
reservering av bandbredd oavsett om den används 
eller ej, leder till att de resurser som finns att tillgå 
inte används optimalt. Datatrafiken ska dock inte 
vara oprioriterad, eftersom det finns risk för att 
telefonitrafiken upptar alltför stor del av den totala 
kapaciteten(se testscenario ett).  Att föredra är att 
datatrafiken har en medelprioritering, medan 
telefonitrafiken ska vara högprioriterad. Genom 
detta prioriteras telefonitrafiken men datatrafiken är 
konfigurerad att ha tillgång till viss del av 
bandbredden(se testscenario två). 

För att ytterligare effektivisera nätverkets 
resurser ska IP telefoner konfigureras som pålitliga 
enheter, vilket gör att access switchen inte behöver 
klassificera paketen från telefonerna.  

Då signaleringsservern är en utsatt punkt bör dess 
funktion spridas över ett kluster. Detta resulterar i 
att en felande server inte orsakar hela 
telefonitjänsten att utebli. Ytterligare åtgärder för 
ett feltolerant nätverk kan vara installation av 
redundanta länkar mellan de kritiska enheterna. 

8.1. Framtida Studier 

En intressant vidareutveckling i ämnet skulle vara 
att skapa ett kluster av signaleringsservrar och testa 
dess redundans. Fungerar överlämningen av trafik 
från en felande server till en fungerande lika enkelt 
som överlämnandet mellan gateways gör i HSRP? 

Hur möjliggörs en förflyttning av sessioner mellan 
signaleringsservrar för en sömlös övergång?  

9. Referenser 

[1] Goode Bur (2002) Voice over Internet 
Protocol (VoIP) [Elektronisk], Proceedings of 
the IEEE Volume 90,  Issue 9,  Sept. 2002 
Page(s):1495 – 1517, Digital Object Identifier 
10.1109/JPROC.2002.802005, Tillgänglig: 
IEEE Xplore [2006-04-28] 

[2] Voice-over-IP.com (Senast uppdaterad 2006-
04-01) Voice over IP Phone Telephony 
[Elektronisk] Tillgänglig: <http://www.voip-
voice-over-ip.com/ip-
telephony?gaw=4952572358> [2006-04-07] 

[3] Asadullah Salman, Kaza Ramesh (2005) Cisco 
IP Telephony: Planning, Design, 
Implementation, and Optimization. 
Indianapolis: Cisco Press, ISBN:1-58705-157-
5 

[4] Lindström Karin (2006). Orättvis kritik. 
Computer Sweden 5 april. 

[5] Schulzrinne Henning, Session Initiation 
Protocol (SIP), Columbia University, 
[Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.cs.columbia.edu/sip/> [2006-04-
07] 

[6] SIPCenter.com, What Is SIP Introduction 
[Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.sipcenter.com/sip.nsf/html/What
+Is+SIP+Introduction> [2006-04-07] 

[7] Ubiquity (2004) White paper - Understanding 
SIP – Today’s Hottest Communications 
Protocol Comes of Age [Elektronisk] 
<http://www.sipcenter.com/sip.nsf/html/WEB
B5YNVK8/$FILE/Ubiquity_SIP_Overview.pd
f> Tillgänglig: [2006-04-29] 

[8] SIPCenter.com, SIP Signaling [Elektronisk] 
Tillgänglig: 
<http://www.sipcenter.com/sip.nsf/html/SIP+S
ignaling> [2006-04-07] 

[9] Hung Chih Yuan, Tan Chin Ping, Chuang Li 
Chiung, Lee Wei-Tsong (2002) The 
implementation of the communication 
framework of SIP and MGCP in VoIP 
applications. [Elektronisk], Networks, 2002. 
ICON 2002. 10th IEEE International 
Conference on 27-30 Aug. 2002 Page(s):449 – 
454, Tillgänglig: IEEE Xplore [2006-04-29] 

[10] Stallings William (2002) High-speed Networks 
and Internets – Performance and Quality of 
Service, Second edition. New Jersey: Prentice 
Hall ISBN: 0-13-032221-0  



2006-06-13, 12(16) 

[11] Shulzrinne Henning, Rosenberg Jonathan 
(1999) The IETF Internet Telephony 
Architecture and Protocols [Elektronisk] IEEE 
Network, Volume 13, Issue 3, May-June 1999 
Page(s):18 – 23 Tillgänglig: IEEE Xplore 
[2006-04-29] 

[12] Comer Douglas E. (2000) Internetworking 
with TCP/IP – Principles, Protocols, and 
Architectures, fourth edition. New Jersey: 
Prentice Hall, ISBN: 0-13-018380-6 

[13] Forrester Consulting (2006), Unified 
Communication Industry Study [Elektronisk] 
Tillgänglig: 
<http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/g
uest/products/ps6884/c1244/cdccont_0900aec
d80424544.pdf> [2006-04-29] 

[14] 3Com (2004) White paper - What’s so 
interesting about IP presence [Elektronisk] 
Tillgänglig: < 
http://www.3com.com/other/pdfs/products/en_
US/503129.pdf> [2006-04-29] 

[15] Alcatel (2003) White paper – IP Telephony 
Design Guide [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.alcatel.com/enterprise/en/resourc
e_library/pdf/wp/wp_IPT_Design-Guide.pdf> 
[2006-04-29] 

[16] Hersent Olivier, Petit Jean-Pierre, Gurle David 
(2005) Beyond VoIP protocols: Understanding 
voice technology and networking techniques 
for IP telephony. Chichester: John Wiley & 
Sons Ltd, ISBN: 0-470-02362-7 

[17] Lewis Wayne (2005) CCNP3: Multilayer 
Switching companion guide, second edition. 
Indianapolis: Cisco Press, ISBN: 1-58713-143-
9 

[18] Marwah, Manish, Chavez David, Gillespie 
Don, Velamala, Vivek (2005) Efficient, 
Scalable migration of IP telephony calls for 
enhanced fault-tolerance [Elektronisk] 
Computer Communications and Networks, 
2005. ICCCN 2005. Proceedings. 14th 
International Conference on 17-19 Oct. 2005 
Page(s) :517 – 522, Tillgänglig: IEEE Xplore 
[2006-04-30] 

[19] Tachimoto Shinya, Hiramatsu Atsushi, 
Murakami Tatsuro (2003) Roles of the network 
in next generation IP services. NTT Network 
Service Systems Laboratories, APCC 2003. 
The 9th Asia-Pacific Conference on Volume 2, 
21-24 Sept. 2003 Page(s):792 - 796 Vol.2, 
Tillgänglig: IEEE Xplore [2006-04-29] 

[20] Dell, Quality of Service (QoS) Overview 
[Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://docs.us.dell.com/support/edocs/networ
k/PC27xx/en/ug/qos.htm> [2006-05-01] 

[21] CNet News.com (publicerad 2004), VoIP's 
broadband bottleneck [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://news.com.com/2100-
7352_3-5184599.html> [2006-05-01] 

[22] VoIP Lowdown (publicerad 2006), VoIP Calls 
Peering [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.voiplowdown.com/2006/03/voip
_calls_peer.html> [2006-05-01] 

[23] Welcjer Peter J. (1999), Quality of Service, 
Part III [Elektronisk] Tillgänglig: 
<http://www.netcraftsmen.net/welcher/papers/
qos3.html> [2006-05-01] 

[24] Hillenbrand Markus, (2005) Voice over IP - 
considerations for a Next Generation 
Architecture. University of Kaiserslautern, 
Software Engineering and Advanced 
Applications, 2005. 31st EUROMICRO 
Conference on 30 Aug.-3 Sept. 2005 
Page(s):386 – 393. Tillgänglig: IEEE Xplore 
[2006-04-28] 

[25] Jin Zhigangm Jin Hui, Han Lu (2004) Instant 
Messaging and Presence Services Using 
SIMPLE, Tianjin University, [Elektronisk] 
TENCON 2004. 2004 IEEE Region 10 
Conference Volume C,  21-24 Nov. 2004 
Page(s):157 - 159 Vol. 3, Tillgänglig: IEEE 
Xplore [2006-04-29] 

[26] IETF, RFC 3768 – Virtual Router Redundancy 
Protocol [Elektronisk] Tillgänglig:  
<http://www.ietf.org/rfc/rfc3768.txt> [2006-
04-30] 

[27] Gould Shari L. (publicerad 2006), A 
Developer's Introduction to VoIP [Elektronisk] 
Tillgänglig: 
<http://www.devx.com/avaya/Article/30273> 
[2006-05-01] 

[28] Lucent Technologies (2005), White paper - 
Call Admission Control (CAC) for Quality of 
Service in VoIP Networks [Elektronisk] 
Tillgänglig: < www.lucent.com/livelink/ 
090094038009c70e_White_paper.pdf> [2006-
05-09] 

[29] Belenki Stanislav (2002) On Connection 
Admission Control in Computer Networks 
Göteborg: Chalmers Reproservice, ISBN: 91-
7291-243-X  

 

  



2006-06-13, 13(16) 

Bilaga A 

Konfiguratinsfilerna för de använda enheterna i 
labbmiljön. Bilagan innehåller endast de interfacen 
och funktioner som ändrats och tillagts för testerna. 
Informationen baseras på ”show running-config” 
kommandot. 
 

ALSwitch1 

hostname ALSwitch1 
! 
enable secret 5 

$1$4.w/$7xhSCNnIi006KKijjubg80 
! 
! 
class-map match-all PHONE-CLASS 
  match access-group name PHONES 
class-map match-all COMPUTER-CLASS 
  match access-group name COMPUTER 
! 
! 
policy-map COMPUTER-POLICY 
  class COMPUTER-CLASS 
    set ip dscp 16 
policy-map PHONE-POLICY 
  class PHONE-CLASS 
    set ip dscp 40 
! 
ip subnet-zero 
! 
spanning-tree mode pvst 
no spanning-tree optimize bpdu transmission 
spanning-tree extend system-id 
! 
! 
! 
interface FastEthernet0/5 
 switchport access vlan 10 
 switchport mode access 
 no ip address 
 service-policy input PHONE-POLICY 
 mls qos trust device cisco-phone 
 mls qos trust dscp 
 spanning-tree portfast 
! 
interface FastEthernet0/15 
 switchport access vlan 20 
 switchport mode access 
 no ip address 
 speed 10 
 service-policy input COMPUTER-POLICY 
 spanning-tree portfast 
! 
interface FastEthernet0/16 
 switchport access vlan 20 
 switchport mode access 
 no ip address 

 speed 100 
 service-policy input COMPUTER-POLICY 
 spanning-tree portfast 
! 
interface FastEthernet0/23 
 switchport access vlan 30 
 switchport mode access 
 no ip address 
 speed 100 
 spanning-tree portfast 
! 
interface FastEthernet0/24 
 switchport access vlan 30 
 switchport mode access 
 no ip address 
 speed 10 
 spanning-tree portfast 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 
 switchport mode trunk 
 no ip address 
 speed 10 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 
 switchport mode trunk 
 no ip address 
 speed 10 
! 
interface Vlan1 
 ip address 192.168.1.101 255.255.255.0 
 no ip route-cache 
! 
ip access-list standard COMPUTER 
 permit 192.168.20.0 0.0.0.255 
ip access-list standard PHONES 
 permit 192.168.10.0 0.0.0.15 
! 
end 

 

ALSwitch2 

hostname ALSwitch2 
! 
enable secret 5 
$1$kYHC$tfFQZwHSuqNak7lRZJXzw. 
! 
! 
class-map match-all PHONE-CLASS 
  match access-group name PHONES 
class-map match-all COMPUTER-CLASS 
  match access-group name COMPUTER 
! 
! 
policy-map COMPUTER-POLICY 
  class COMPUTER-CLASS 
    set ip dscp 16 
policy-map PHONE-POLICY 
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  class PHONE-CLASS 
    set ip dscp 40 
! 
ip subnet-zero 
! 
spanning-tree mode pvst 
no spanning-tree optimize bpdu transmission 
spanning-tree extend system-id 
! 
! 
interface FastEthernet0/5 
 switchport access vlan 10 
 switchport mode access 
 no ip address 
 service-policy input PHONE-POLICY 
 mls qos trust device cisco-phone 
 mls qos trust dscp 
 spanning-tree portfast 
! 
interface FastEthernet0/15 
 switchport access vlan 20 
 switchport mode access 
 no ip address 
 speed 10 
 service-policy input COMPUTER-POLICY 
 spanning-tree portfast 
! 
interface FastEthernet0/16 
 switchport access vlan 20 
 switchport mode access 
 no ip address 
 speed 100 
 service-policy input COMPUTER-POLICY 
 spanning-tree portfast 
! 
interface GigabitEthernet0/1 
 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 
 switchport mode trunk 
 no ip address 
 speed 10 
! 
interface GigabitEthernet0/2 
 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30 
 no ip address 
! 
interface Vlan1 
 ip address 10.0.1.101 255.255.255.0 
 no ip route-cache 
! 
ip access-list standard COMPUTER 
 permit 10.0.20.0 0.0.0.255 
ip access-list standard PHONES 
 permit 10.0.10.0 0.0.0.15 
! 
! 
end 
 
 

Backup router 

hostname Backup                
!  
enable secret 5 $1$gWL/$fnsQKTdKUojPOr7V                                   
!  
memory-size iomem 10                     
ip subnet-zero               
!  
!  
interface FastEthernet0/0                          
 no ip address               
 duplex auto             
 speed 10          
!  
interface FastEthernet0/0.10                             
 encapsulation dot1Q 10                        
 ip address 192.168.10.3 255.255.255.0                                       
 standby 10 ip 192.168.10.1                            
 standby 10 priority 110                         
 standby 10 preempt                    
!  
interface FastEthernet0/0.20                             
 encapsulation dot1Q 20                        
 ip address 192.168.20.3 255.255.255.0                                       
 standby 20 ip 192.168.20.1                            
 standby 20 priority 110                         
 standby 20 preempt                    
!  
interface FastEthernet0/0.30                             
 encapsulation dot1Q 30                        
 ip address 192.168.30.3 255.255.255.0                                       
 standby 30 ip 192.168.30.1                            
 standby 30 priority 110                         
 standby 30 preempt                    
!  
interface FastEthernet0/1                          
 ip address 172.16.1.6 255.255.255.252                                       
 duplex auto             
 speed 10          
 traffic-shape group 10 1750000 218750 218750 
1000                                                   
 traffic-shape group 20 4000000 500000 500000 
1000                                                   
 traffic-shape group 30 1750000 218750 218750 
1000                                                   
!  
ip classless             
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/1                                         
!  
access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.15                                           
access-list 20 permit 192.168.20.0 0.0.0.15                                           
access-list 30 permit 192.168.30.0 0.0.0.15                                           
!  
end 
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Multilayer Switch A 

hostname MLS_A 
! 
enable secret 5 
$1$iOf3$rGMbllSs2qHEEwxpEKiW.0 
! 
ip subnet-zero 
ip routing 
! 
! 
class-map match-all VOICE-CLASS 
  match ip dscp 40 
class-map match-all COMPUTER-CLASS 
  match ip dscp 16 
! 
! 
policy-map WAN-POLICY 
  class VOICE-CLASS 
   bandwidth 3000 
  class COMPUTER-CLASS 
   bandwidth 2000 
! 
! 
spanning-tree mode pvst 
spanning-tree extend system-id 
! 
! 
interface FastEthernet0/1 
 no switchport 
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252 
 speed 10 
 service-policy output WAN-POLICY 
! 
interface FastEthernet0/13 
 switchport trunk encapsulation dot1q 
 switchport mode trunk 
 no ip address 
 speed 10 
! 
interface Vlan1 
 ip address 172.16.100.1 255.255.255.0 
! 
interface Vlan10 
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 
 no ip redirects 
 standby 10 ip 192.168.10.1 
 standby 10 priority 150 
 standby 10 preempt 
 standby 10 track FastEthernet0/1 60 
! 
interface Vlan20 
 ip address 192.168.20.2 255.255.255.0 
 no ip redirects 
 standby 20 ip 192.168.20.1 
 standby 20 priority 150 
 standby 20 preempt 
 standby 20 track FastEthernet0/1 60 
! 
interface Vlan30 

 ip address 192.168.30.2 255.255.255.0 
 no ip redirects 
 standby 30 ip 192.168.30.1 
 standby 30 priority 150 
 standby 30 preempt 
 standby 30 track FastEthernet0/1 60 
! 
ip classless 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/1 
! 
end 
 

Multilayer switch B 

hostname MLS_B 
! 
enable secret 5 
$1$j6J.$XM14kqfRwDuJGEJzD8TU20 
! 
ip subnet-zero 
ip routing 
! 
! 
class-map match-all VOICE-CLASS 
  match ip dscp 40 
class-map match-all COMPUTER-CLASS 
  match ip dscp 16 
! 
! 
policy-map WAN-POLICY 
  class VOICE-CLASS 
   bandwidth 3000 
  class COMPUTER-CLASS 
   bandwidth 2000 
! 
! 
spanning-tree mode pvst 
spanning-tree extend system-id 
! 
! 
interface FastEthernet0/1 
 no switchport 
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252 
 speed 10 
 service-policy output WAN-POLICY 
! 
interface FastEthernet0/2 
 no switchport 
 ip address 172.16.1.5 255.255.255.252 
 service-policy output WAN-POLICY 
! 
interface FastEthernet0/13 
 switchport trunk encapsulation dot1q 
 switchport mode trunk 
 no ip address 
 speed 10 
! 
interface Vlan1 
 ip address 10.0.1.110 255.255.255.0 
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! 
interface Vlan10 
 ip address 10.0.10.1 255.255.255.0 
! 
interface Vlan20 
 ip address 10.0.20.1 255.255.255.0 
! 
ip classless 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/1 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/2 5 
! 
end 

 


