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Förord  
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Ricoh IT-partner norr i Skellefteå 

och jag skulle vilja börja med att rikta ett stort tack till min handledare Thomas 

Eriksson och grabbarna på Ricoh som givit mig möjligheten att utföra mitt 

arbete hos dem. 

Jag har funnit att tiden under examensarbetet har varit väldigt givande och 

lärorik, där jag hunnit skaffat mig en bättre inblick i arbetslivet och hur 

nätverkslösningar faktiskt kan se ut i verkligheten. 

Jag vill även passa på att tacka Örjan Tjernström, Karl Andersson, alla andra 

lärare samt mina härliga klasskollegor för den otroligt inspirerande och lärorika 

tid vi har haft tillsammans. Jag lämnar nu min studietid som en bra mycket 

klokare person. Tack! 
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Sammanfattning 

Vi har alla någon gång upplevt känslan av att surfa på nätet samtidigt som man 

är uppkopplad via ett dåligt Wi-Fi, oftast ingen vidare rolig upplevelse. Den 

trådlösa tekniken är en viktig funktion i vår vardag där kravet på en allt 

snabbare och stabilare access bara ökar. Hotellbranschen är ett bra exempel på 

en domän som länge dragits med ett dåligt rykte indrbeträffande me bra Wi-Fi 

upplevelser. Med många små rum, tjocka väggar och långa korridorer så kan 

det vara svårt att säkerställa en stabil Wi-Fi prestanda. Men vad kan man göra 

åt saken, hur kan vi skapa en bättre miljö för gästerna som vill surfa på nätet? 

Jag har under fyra veckor med Ricoh IT-partner som arbetsgivare arbetat med 

att analysera och designa om det trådlösa nätverket på Malmia Hotell i 

Skellefteå. Jag har mätt, kartlagt, letat bakom kulisserna och vänt och vridit på 

det mesta som varit av relevans i jakten på att hitta en bra lösning på hotellets 

problematiska Wi-Fi. Självklart finns det som alltid i den ”perfekta” världen, en 

bästa lösning. Men ibland behövs en kompromiss för att göra denna lösning 

ekonomiskt försvarbar. Med fokus på att använda frekvenser med mindre 

störningar, flytta accesspunkter närmare klienterna och öka nätverkets 

bandbredd så skapas ett nytt designförslag. Ett förslag som säkerställer ett 

bättre fungerande och mera skalbart Wi-Fi, en framtidssäkrad lösning helt 

enkelt.  

Thomas med kollegorna på Ricoh har under mitt arbete figurerat goda 

mentorer och varit otroligt hjälpsamma, samtidigt som projektet helt vilat på 

mina axlar. Till min hjälp så har jag primärt använt mig av verktyget Ekahau 

Pro Planer, en fantastisk produkt för de flesta typer av analys och design inom 

trådlösa nätverk. 
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1.Introduktion  

Tack vare den trådlösa tekniken så är vi i dagens samhälle väldigt beroende av 

att access till nätet skall fungera oberoende på vart vi befinner oss. När 

vardagen knyts ihop av applikationer och tjänster via nätet, så är det också 

viktigt att den tekniska utrustningen som styr detta följer med i utvecklingen 

för att kunna tillgodose vårt ökade behov. 

Många som tillbringat tid på ett hotell kan ofta hålla med om att deras Wi-Fi 

många gånger inte håller särskilt hög kvalité när det kommer till att vara stabila 

och snabba. Det är ett känt faktum att hotell ofta har problem med att 

tillgodose gästernas behov av trådlös access till nätet. En orsak till detta beror 

helt enkelt på hur ett hotell är konstruerat, tjocka väggar, många rum, långa 

korridorer med många våningar staplade på varandra. Inte de mest optimala 

förutsättningarna för trådlös teknik att propagera inom. Ofta installeras 

accesspunkter längs korridorerna eftersom det är en enkel och relativt billig 

lösning, men denna implementering skapar ofta stora problem beträffande Wi-

Fi kvalitét och prestanda. Försämrad signalstyrka i rum och ökade störningar 

mellan kanaler är några av de faktorer som skapas utifrån denna lösning. 

Jag har fått i uppdrag av min arbetsgivare arbetsgivare att utreda bakgrunden 

till varför det trådlösa nätverket på Malma Hotell fungerar dåligt. Jag ska utföra 

en site survey där jag analyserar resultatet för att försöka reda ut nätverkets 

hälsa och sedan bearbeta och presentera ett förslag på en ny förbättrad trådlös 

nätverkslösning.    

Mina frågeställningar till detta uppdrag var följande: 

 Hur fungerar det nätverket idag, vilka problem finns det? 

 Vilka prioriteringar skall vidtagas till det nya designförslaget? 

 Vad finns det för underliggande/gömda hinder i topologin? 

Den mjukvara som jag kommer använda under mitt arbete är Ekahau Pro 

Planer vilket är ett verktyg speciellt anpassat för analys och design av trådlösa 

nätverk. Med utgångspunkt om min frågeställning kan planering och 

genomförandet av mitt arbete nu påbörjas. 
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2.Teori 

2.1.Malmia Hotell 

Malmia i Skellefteå är ett av sju hotell som ingår i Piteå Havsbad Group AB 

koncernen och ägs av Mycklebon Tobias Lindfors. Hotellet är beläget centralt 

och direkt angränsat till torget i stan. Byggnaden även kallad ”Malmiahuset” 

byggdes 1968 och består av sex våningar där de fyra översta huserar 

gästrummen. Till ytan (beräknat utifrån originalritningarna) så upptar hotellets 

lokaler ca 4400m². [1] 

 

2.2.Ekahau Pro Site Survey Tool 

Ett verktyg som arbetar utifrån industriella standarder och används för att 

designa analysera, optimera och felsöka trådlösa nätverk. Mjukvaran är 

kompatibel på Windows, macOS och iPad. Verktyget kan användas för att 

bygga 3D-modeller av byggnader, simulera belastningar i form av klienter och 

stötta simulerade tester av nästan alla accesspunkter/antenner på marknaden. 

[2]    

 

2.3.IEEE 802.11 standards 

802.11 standards skapas och underhålls av Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE). 802.11 kan definieras som standarder vars teknologi riktar sig 

mot Local Area Network (LAN) med trådlösa medium som kommunicerar via 

radiofrekvenser. Standarden använder sig utav de två understa lagren i OSI-

stacken, det fysiska lagret och MAC-lagret som tillhör Datalänklagret. 802.11n 

och 802.11ac är de två standarder som är vanligast förekommande på utrustning 

vi använder idag. Det var med 802.11n som High throughput (HT) 

introducerades, vilket tillför ökad bandbredd, spatiala strömmar och ny 

moduleringsteknik inom både 2.4GHz och 5GHz-banden, så denna standard 

revolutionerande marknaden när den lanserades 2009. 802.11ac är en nyare 

standard som lanserades 2013, denna fokuserar sin teknologi endast mot 5GHz 

banden. Med nyheter som MU-MIMO, upp till 160MHz i bandbredd och ännu 

snabbare moduleringsteknik så är detta standarden vi idag helst tillämpar vid 

nya installationer.  [3] [4] 
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2.4.Frekvensband 

För att ge en grundläggande förståelse kring denna teknologi så använder 

802.11–2012 standarden specifika frekvensband för att kommunicera igenom. 

Det två band som definieras och används är 2.4GHz ISM och U-NII banden. 

2.4GHz ISM bandet är det vanligaste och mest använda inom all trådlös 

kommunikation, inte bara 802.11 utrustning utan även till exempel kameror, 

mikrovågsugnar, telefoner m.m. använder sig också av detta band. Detta har 

gjort att bandet ofta är högt belastat och därför utsatt för stora störningar vilket 

påverkar och degraderar kommunikation mellan accesspunkter och klienter 

som nyttjar detta band. 2.4GHz nyttjar en bandbredd på 100MHz uppdelat i 14 

kanaler som vardera är 22Mhz breda (13 kanaler går att nyttja i Europa). [3] 

5GHz använder sig av tre frekvensband som kallas U-NII, dessa band utgör 4 

kanaler vardera och beroende på region styrs vilka band som får användas. 

Utöver dessa tre så finns därtill ett U-NII-2 extended band med ytterligare 12 

kanaler. För att få tillämpa dessa band krävs det att radion stödjer DFS 

(Dynamic frequency selection). Med DFS har vi möjlighet att använda upp till 

20 kanaler för kommunikation inom Europa. U-NII banden är till skillnad från 

2.4GHz bandet betydligt mindre belastade och därför ofta ett bra val att 

tillämpa för nya 802.11 implementationer. 802.11ac standarden använder sig 

endast av kommunikation över U-NII banden. 5GHz-banden nyttjar totalt 

580MHz bandbredd med kanaler om 20MHz breda (i Europa kan vi nyttja 

555MHz av denna bandbredd). [3] [5] 

 

2.5.Wi-Fi Alliance  

Wi-Fi är ett samlingsnamn som skapades av Wi-Fi Alliance för att göra det 

lättare för kunden att förstå sambandet mellan 802.11 teknologier och trådlösa 

LAN medium. Men Wi-Fi Alliance primära mål är att alla Wi-Fi produkter, 

oavsett leverantör ska vara kompatibla och kunna samverka inom samma 

nätverk. Till detta använder man olika certifieringstester och samtidigt ställer 

vissa krav på vad en produkt med en viss standard ska kunna leverera. På detta 

sätt garanterar en Wi-Fi produkt att den är kompatibel med andra Wi-Fi 

produkter. [3] [6]   
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3.Metod  

Materialet under denna rubrik beskriver min planering och tillvägagångssätt 

samt utreda vilka tekniska detaljer jag tänker tillämpa under processen från 

analys till slutgiltigt designförslag.  

 

3.1.Tidsplanering  

Min tid har jag nyttjat på följande sätt under veckorna jag spenderat med detta 

examensarbete. 

Vecka 1 

 Installation på Ricoh, träffa och lära känna mina nya arbetskollegor. 

 Blir introducerad till mitt uppdrag. 

 Efterfrågar ritningarna över hotellet via hotellchefen. 

 Får tillgång till de behörigheter och information jag behöver för att 

navigera och förstå företagets nätverkstopologi.    

 I väntan på att börja så följer jag Ricohs It-tekniker Stefan till Malå hotell 

där vi genomför en analys och vidtar nödvändiga åtgärder för att lösa 

problemen. 

Vecka 2 

 Gör ett kort besök tillsammans med Stefan på Malmia för att lokalisera 

noder och skaffa en bättre uppfattning om hur byggnaden är 

konstruerad. 

 Får ritningarna och bygger den 3D-modell som ska användas till analys 

och design. 

 Ägnar tid åt att fördjupa mina kunskaper i Ekahau. 

Vecka 3 

 Utför en site survey på Malmia Hotell. 

 Slutför och presenterar min rapport till min handledare Thomas. 

 Påbörjar rapporten om mitt nya designförslag. 
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Vecka 4–5 

 Slutför och presenterar designförslaget till Thomas. 

 Får förfrågan om att hjälpa till med att designa en Wi-Fi design för 

installation åt Skellefteå Buss på Östra Navet. 

 Mappar kartor och besöker Östra Navet för att få en bättre uppfattning 

om läget. 

 Slutför och lämnar min rapport angående ovanstående till Thomas. 

 

3.2.Site Survey analys och design 

För att komma igång och innan man kan utföra en site survey med Ekahau, så 

behöver man först skapa ett nytt modellobjekt utifrån sina planritningar. 

Denna modell kommer att figurera som underlag för både analysen och till det 

senare designförslaget.  Vid flervåningsprojekt så kan man i Ekahau skapa en 

3D-modell, som utifrån flera planritningar synkroniserar våningarnas position 

till varandra. Innan man sedan kan börja så behöver man bestämma det 

verkliga avståndet utifrån skalan på ritningen, alternativt efter egen tagna mått. 

Värdet läggs in till objektet, nu är vi redo att börja.  

Själva analysen utförs sedan på plats med en Ekahau dual-band Wi-Fi adapter 

kopplad till i detta fall, min laptop. Adaptern kan aktivt mäta och analysera 

radio frekvenser i området, vilket inkluderar signalstyrka (dBm), brusnivå 

(dBm) och SNR (dB). Förutsatt att vi associerat oss till accesspunkt och 

etablerat en lager-2 uppkoppling så kan adaptern också analysera information 

som packet loss och andelen lager-2 retransmissions. 

Under site surveyn är det bra om man att man för noggrann dokumentation, 

markera den faktiska positionen på accesspunkterna i området, mjukvaran är 

inte alltid helt tillförlitlig gällande sin automatiska positionering. Notera genom 

att testa den verkliga throughput man har i zoner där exempelvis analysen 

påvisar sämre värden. Dokumentera modellnummer på AP:s och övriga noder 

som innefattas i nätverkets topologi. Dokumentera vad som är möjligt att 

genomföra i form av installation och implementering, samt notera övriga 

iakttagelser som du uppmärksammat. Med god dokumentation underlättar 

arbetet för din rapport, men är även fördelaktigt när det senare är dags att 

designa ett nytt förslag. 

Efter genomförd site survey är det nu dags att återvända till ritbordet för att 

granska resultatet och sammanställa en rapport.[3] 
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3.3.Design av ny implementering  

När det sedan är dags att göra den nya designen så kan Ekahau Pro Planer 

applikationen användas till att skapa en simulerad analys, där 3D-modellen 

som användes under site surveyn återigen används som underlag. Den kan 

projektera väggar, definiera zoner, virtuella accesspunkter och iscensätta 

minimumkrav och belastningsgrader. Detta utförs med hjälp av förutbestämda 

algoritmer i mjukvaran som sedan skapar en visuell prognos liknande en riktig 

site survey analys. En sådan prognos innehåller bland annat följande 

funktioner: 

 Kanalåteranvändning 

 Gränser för täckningsceller 

 AP positionering 

 AP inställningar för sändarstyrkor 

 Summering av AP:s 

 Data rates 

Med bakgrund från site survey analysen och den insamlade dokumentationen 

är det bara att börja konstruera det nya designförslaget. Ekahau Pro Planer är 

ett väldigt smidigt verktyg för nybyggen och perfekt som en första skiss om hur 

din nya implementation kan komma att se ut. Det är dock viktigt att poängtera 

att detta endast är en teoretisk analys, som ofta kan behöva göra förändringar 

under själva installationen. [3] 

Designen kan sedan enkelt sammanställas i form av en rapport som Ekahau på 

ett smidigt sätt genererar åt dig.    
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4.Resultat  

Under denna rubrik kommer med bakgrund utifrån min frågeställning 

besvaras. 

 

4.1.Hur fungerar nätverket idag, vilka problem finns det? 

Efter att ha sammanställt min rapport utifrån site survey analysen så kan jag 

konstatera att det trådlösa nätverket på Malmia hotell är av undermålig 

prestanda och är ett dåligt exempel på hur man bör implementera Wi-Fi på ett 

hotell. Följande är mina noteringar: 

 AP:s endast monterade i korridorerna. 

 2.4Ghz bandet är har väldigt högt belastat i hela byggnaden. 

 Dåligt utförd kanalplanering. 

 5Ghz bandet saknar täckning och används knappt av klienterna. 

 AP:s och WLC är gammal hårdvara som tillämpar en äldre standard. 

För min bifogade sammanfattning till rapporten, se bilaga.1 

Länk till hela analys rapporten, 

https://www.edocr.com/v/z8p2y59z/fredrikemmerskold/Malmia-Hotell-WiFi-analys 

 

4.2.Vilka prioriteringar skall vidtagas till det nya designförslaget? 

Med bakgrund och kännedom från min site survey så har jag sammanställt 

följande punkter som varit till underlag för sammanställningen av mitt nya 

designförslag. 

 Flytta accesspunkter närmare klienten. 

 Fokus på att optimera och använda 5Ghz-banden. 

 Nyttja band-steering. 

 Utöka antalet användbara kanaler med hjälp av DFS 

 Öka throughput genom att bredda kanalerna 

 Reglera supported-rates 

 

För min bifogade sammanfattning till rapporten, se bilaga.2.1 och 2.2 

Länk till hela design rapporten, 

https://www.edocr.com/v/egomyp7e/fredrikemmerskold/Malmia-WiFi-design 

https://www.edocr.com/v/z8p2y59z/fredrikemmerskold/Malmia-Hotell-WiFi-analys
https://www.edocr.com/v/egomyp7e/fredrikemmerskold/Malmia-WiFi-design
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4.3.Vad finns det för underliggande/gömda hinder i topologin? 

Utöver ovanstående punkter påträffades även andra problem, som alla på något 

sätt kan komma att vara ett hinder vid implementeringen av det nya 

designförslaget. Följande punkter är noterade: 

 Router Cisco 1812 (end-of-life 2012) agerar som en flaskhals ut mot nätet. 

 Switchar HP2520-8-POE klarar inte försörja det antal AP:s som 

beräknats till den nya designen 

 Registrerat totalt 23 ”okända” AP:s i hotellet, dessa skapar mycket 

interference som påverkar det trådlösa prestanda negativt.    

Cisco 1812 Router datasheet: https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/1812-

integrated-services-router-isr/model.html#DataSheets 

HP2520-8-POE Switch datasheet: 

https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04315107&doctype=q

uickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=us&lc=en 

För dokumentation gällande ”okända” AP:s, se bilaga.3 

Topologikarta, se bilaga.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/1812-integrated-services-router-isr/model.html#DataSheets
https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/1812-integrated-services-router-isr/model.html#DataSheets
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04315107&doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=us&lc=en
https://h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c04315107&doctype=quickspecs&doclang=EN_US&searchquery=&cc=us&lc=en
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5.Diskussion  

Under denna rubrik kommer det att diskuteras runt planeringen och 

utförandet av detta arbete, samt mina egna åsikter kring arbetet. 

 

5.1.Analys och planering 

Det första jag gjorde efter att ha påbörjat planeringen till min site survey analys 

på Malmia var att kontakta hotellchefen Emma Lundmark, jag ville ta reda på 

vilka tankar och funderingar hon eventuellt hade kring arbetet jag skulle utföra. 

Jag fick reda på att Stadshotellet (som ingår i samma hotellkoncern) tidigare 

hade uppgraderat sitt Wi-Fi och att det nu var dags att göra detsamma på 

Malmia. Hon bekräftade att gäster upplever att hotellets Wi-Fi fungerar dåligt. 

Därefter så skickade hon mig ritningarna över hotellet med instruktioner om 

vilka våningar som berörde ärendet. 

Det första jag noterade under min site survey var att samtliga AP:s på hotellet 

var placerade i korridorerna, vilket ofta inte är en särskilt bra lösning för ett väl 

fungerande Wi-Fi. Dock är det väldigt enkelt att montera dem på detta sätt, lätt 

att dra kablage och fästa i dom löstagbara takplattorna. Problemet med denna 

lösning visade sig med klartext via resultatet från analysen. Hittade många 

zoner som helt saknade täckning, särskilt påträffande i många av gästrummen 

där ibland en godtagbar signalstyrka kunde vara i stort sett obefintlig. Analysen 

påvisade också om mycket störningar i form av co-channel och adjacent-

channel interference, speciellt inom 2.4Ghz-bandet som i sin helhet kan 

betecknas som överfyllt och i princip obrukbart för konstruktiv användning. 

Jag utförde ett antal hastighetstester på olika platser i byggnaden, från min 

uppkoppling ut mot nätet och min genomsnittliga throughput snitt visade ligga 

på ~10Mb/s i nedladdningshastighet. Hastigheten utlovad från ISP:n (Tele2 i 

detta fall) är idag 100/100Mb. Så det finns helt klart faktorer som begränsar 

hastigheten inom topologin. 

Vid tidpunkten som jag utförde min site survey så var det väldigt få gäster på 

hotellet och potentiell trafik inom nätverket bör också varit relativt låg, 

föreställ dig då vid tidpunkter då hotellet är fullbelagt med gäster. 

Efter att ytterligare undersökningar visade det sig att router Cisco1812/k9 som 

utgör kopplingen ut mot nätet vara flaskhalsen i topologin. [7] Routern är 

konfigurerad som ett OSPF stubbnätverk där de vlan som nyttjar WAN porten 

matchas och routas via route-maps, detta medför att routern behöver göra fler 

uppslag och kan definitivt vara en orsak till den låga hastigheten, dessutom 

figurerar den som DHCP server för alla vlan i nätverket. Modell 1812 nådde sin 
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end-of-life 2012 och bör betraktas som förbrukad och är en av anledningarna till 

att den bör ersättas. 

En annan anledning är att utifrån tester gjorda från en Windows-server med 

direkt koppling mot routern visade på nedladdningshastigheter så låga som 

10Mb/s. Detta är definitivt ett hinder när WAN porten på routern är av typen 

Fast Ethernet med en bandbredd på 100Mb/s. 

Efter att ha betraktat konfigurationen i WLC:n (Cisco air-wlc2125-k9) så visade 

det sig att controllern är en gammal modell som närmar sig sin end-of-life 

cykeln. [8] Accesspunkterna (Cisco AIR-LAP1142N-E-K9) är också dom äldre 

och tillämpar 802.11n standard. [9] Kanalplaneringen över 2.4Ghz-bandet var 

inte tillämpad efter 1,6,11-metoden och inga åtgärder om att korrigera 

supported data-rates inte heller var gjorda. 

Under analysen påträffades på flera av våningarna även andra accesspunkter av 

äldre fabrikat som aktivt med god styrka signalerade ut sina SSID:n över 

2.4Ghz-bandet. De flesta av dessa var märkta att tillhöra hotellet, men efter 

ingen visste någonting om dessa när jag frågade om detta. 

En positiv detalj var att jag kunde bekräfta väldigt lite störningar över 5Ghz-

bandet. I nuläget är det nästan ingen annan källa som använder detta 

frekvensband innanför hotellets väggar. Men trots att 5Ghz radion var påslagen 

på samtliga AP:s så visar historiken i controllern att väldigt få klienter 

associerat sig till detta band. Detta beror förmodligen till största del på att 

signalstyrkan och räckvidden på denna frekvens var väldigt knapp i jämförelse 

med signalerna från 2.4Ghz radion i samma område. Vilket leder till att de 

flesta klienter också kommer välja att associera sig med detta band i första 

hand. 

 

5.2.Design och implementation  

När det var dags för mig att börja arbeta på mitt designförslag så disskuterade 

jag först med min handledare om vilken approach och vilka produkter de 

använt under deras tidigare implementering av nytt Wi-Fi på Stadshotellet. 

Fick bekräftat att där hade man bara ersatt de gamla accesspunkterna med nya 

på samma plats. Ingen site survey analys blev utförd innan implementeringen 

då kunden inte önskat detta. Dessvärre så fick man istället göra denna analys i 

efterhand för att få det att fungera ordentligt. Produkterna de riktat in sig på är 

från märket Ubiquiti, en leverantör som specialiserat på främst hårdvara riktad 

till trådlös teknik. Ett starkt argument för dessa produkter är ett lågt pris med 

ett licensfritt upplägg i jämförelse mot exempelvis produkter från Cisco. Jag 
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presenterade för Thomas min synvinkel med argument om hur vi skulle lösa 

implementationen av Wi-Fi på Malmia. Han tyckte att det lät som en bra idé 

och bad mig göra designen efter mitt egna omdöme. 

Eftersom jag nu hade kännedom om läget på hotellet gjorde jag ett 

designförslag utformat efter följande prioriteringar: 

 Flytta accesspunkterna bort från korridorerna och närmare klienterna. 

 Planera med fullgod täckning för användandet av 5Ghz-banden. 

 Alternativt ha möjligheten att stänga av 2.4Ghz radios. 

 Öka throughput genom hela topologin. 

 Nyttja funktioner som:  

o DFS  

 Med att aktivera DFS har vi möjligheten att använda flera 

kanaler via U-NII-2C [5] bandet och på så vis minska 

risken för olika typer av channel-interference 

o Band-steering  

 Genom band-steering kan AP:n försöka styra klienterna till 

att associera sig med ett specifikt frekvensband, med 

vilken vi önskar styra mot 5Ghz-bandet. 

o Maximum bandwidth 

 Genom att slå ihop flera kanaler tillsammans så möjliggörs 

också supportför för ökad throughput. Förslaget är att köra 

med 40Mhz kanaler i denna implementering.   

o Supported data-rates 

 Med att stänga av lägre supported data-rates ger en bättre 

kontroll på vilka standarder som är godkända hos klienten 

som försöker associera sig med AP:n. Samtidigt reglerar vi 

även vilken hastigheter som minimalt får användas för t ex 

en klient som genom att sänka sin data-rate försöker nå 

fram med sina frames. Detta reglerar även hastigheten på 

alla managementframes som genom default skickas med 

lägsta supported data-rate. Förslaget till denna 

implementationen är att välja bort alla data-rates under 

12Mb/s och då samtidigt neutralisera äldre spread 

spectrum teknologier än OFDM.     

Min första tanke var att man kunde förslå en design där man installerar en 

UniFi AC In-Wall AP [10] i varje gästrum, vilket är en vanlig lösning på 

framförallt hotell. Gästen skulle få god täckning på rummet och samtidigt ha 

möjlighet att koppla upp sig med Ethernet kabel via denna AP. Men eftersom 

man inte redan dragit in Ethernet i rummen så kom vi fram till att detta projekt 

skulle bli för kostsamt gentemot hotellets önskemål.  
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Står dock fast vid att detta skulle vara den bästa lösningen.  

Den slutliga designen byggdes utifrån de ovanstående prioriteringarna och 

accesspunkter flyttades bort från korridorerna för att istället portioneras ut 

mellan gästrummen på respektive våning. Totalt blev det 34 nya accesspunkter 

att installera, alltså mer än en fördubbling jämfört med nuvarande antal. Detta 

ställer också högre krav på att övrig utrustning är redo för denna förändring.   

Switcharna HP2520-8-POE på respektive våning behöver bytas ut eftersom 

dessa inte klarar den PoE support och bandbredd som kommer krävas för att 

motsvara de nya förväntningarna. Angående router Cisco 1812 så lämnades till 

denna rapport inget konkret förslag på ersättare eftersom min handläggare 

önskade få förankra denna fråga med hotellansvarige innan vi kunde gå vidare 

med frågan. Men det är av största vikt att den i detta samband byts ut. 

 

5.3.Slutsats 

Det har verkligen varit en rolig och lärorik tid tillsammans med grabbarna på 

Ricoh, kul att få en inblick i hur deras verksamhet fungerar och hur vardagen 

ser ut i denna del av It-branschen. Eftersom jag inte hade tillgång till en 

spectrum analyzer så har jag inte kunnat utföra en ordentlig och korrekt 

mätning av brusnivåerna på hotellet, jag har dock lagt fram förslag till Thomas 

om värdet till att införskaffa ett sådant verktyg för framtida analyser. Det känns 

tråkigt att jag inte hann med att närvara vid själva installationen av denna 

design, men jag kommer definitivt återkoppla för att få veta hur det gick. 

Utöver mitt projekt på Malmia så fick jag också möjligheten att under min sista 

vecka, designa ett Wi-Fi för Skellefteå Buss nya lokaler ute på Östra Navet. Ett 

kul projekt som inkluderade flera nya erfarenheter med lösningar som krävde 

både rikt- och sektor antenner inne som utomhus. Mitt intresse för trådlös 

teknik har under denna tid definitivt vuxit och jag ser fram emot att få fortsätta 

följa utvecklingen inom framtidens 802.11 teknologier.   
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6.Ordlista  

AP    Accesspoint 

dB    Decibel 

dBm    Decibel referenced to 1 milliwatt   

DFS    Dynamic Frequency Selection 

DHCP    Dynamic Host Configuration Protocol  

HT    High Throughput 

ISM    Industrial, Scientific and Medical 

ISP    Internet Service Provider 

MAC    Media Access Control 

MIMO   Multiple-input, Multiple-output 

MU-MIMO   Multiuser MIMO 

OSPF    Open Shortest Path First 

OFDM   Othogonal Frequency Division Multiplexing 

PoE    Power over Ethernet 

QAM    Quadrature amplitude modulation 

SNR    Signal-to-Noise-Ratio 

SSID    Service Set Identifier 

VHT    Very High Throughput 

WAN    Wide Area Network 

WLC    Wireless Controller 
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7.4.Bilaga.3 
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