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Sammanfattning 
Collaboration syftar på att skapa virtuella konferensrum med hjälp av voice- och videolösningar för att 

minimera behovet att resa till olika platser för att hålla affärsmöten. Den ökande populariteten för denna 

typ av trafik driver samtidigt upp kraven på tillfredsställande nivå av Quality of Service i tungt belastade 

nätverk för att motverka brutna samtal, hackande överföring och fördröjningar. Detta är lika nödvändigt 

i trådlösa nätverk som också ökar i popularitet, i synnerhet för collaborationtrafik. Best practice för 

Quality of Service med avseende för Collaboration existerar för närvarande inte på grund av uteblivna 

standarder för hur olika prioriteringsnivåer kan bestämmas. Efter att en omfattande litteraturstudie av 

Microsofts och Ciscos produktlinjer av servrar och trådlösa nätverksmiljöer utförts och sedan verifierats 

genom att testa lösningarna i en laborationsmiljö har två lösningar som kan klassas som ny Best practice 

upptäckts. 

Abstract 
Recently, there has been an increase in interest around using Collaboration technologies for tying 

together business meetings using voice and video applications, thus eliminating the need to send 

employees anywhere. Due to the increase in interest around these kind of technologies, the need for 

adequate Quality of Service also increases along with it, demanding a satisfactory level of user experience 

without call drops, chopping audio or significant latency, even in wireless environments which are 

becoming more common every year. Currently however, there is no set standard for determining how 

traffic should be marked for Quality of Service in Wireless networks, which ultimately could cause 

substantial quality issues for communication via Collaboration software. To solve these issues, an 

extensive literature study set off to locate ways to adjust these issues well enough to be considered a best 

practice. Two solutions were discovered through the literature study and later underwent tests contained 

within a lab environment to verify their behavior and prove their worth to be considered a Best practice.  
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1. Inledning 
Collaboration är en term som har vuxit fram under de senaste åren hos företag intresserade av att utöka 

sin effektivitet genom användandet av virtuella mötesrum. Collaboration har blivit en samlingsterm för 

alla digitala tekniker och medel som används för att föra samman människor som ska utföra en 

gemensam handling. [1] Enligt definitionen passar Voice- och videoprogramvaror som Skype och Cisco 

Jabber väl in som Collaborationmjukvaror. Definitionen av Collaboration ger dock likväl utrymme för 

äldre tekniker som e-post och analog telefoni, vilket dock ligger utanför räckvidden för det akuella 

projektet. 

Idag är collaboration en viktig del i hur företag och organisationer kan kommunicera med varandra. I 

dagens värld kan möten och arbetsrum sammanföras via Collaborationverktyg över hela världen, och 

samtidigt kan användarna kommunicera på ett så nära naturligt sätt som möjligt utan att fysiskt befinna 

sig på plats. Med dessa verktyg kan företag spara stora mängder pengar som annars hade gått till 

transport mellan möten. [2]  

Idag finns det mängder av Collaborationverktyg, däribland det tidigare nämnda Microsoft Lync, vilket 

länge har varit en naturlig komponent hos företag som i övrigt implementerat Microsoft Office. Dess 

möjlighet att enkelt kunna planera virtuella Lyncmöten direkt i Outlooks kalender har varit en 

avgörande faktor för många intresserade. Under senare tid har Lync döpts om till Skype for Business där 

Microsoft har slagit samman de bästa bitarna från Lync med de bästa bitarna från Skype, vilket har 

resulterat i en Businessvariant av Skype, kallat Skype for Business. Skype for Business är idag en av de 

mest använda lösningarna för Collaboration som finns [3]. Implementationer av Skype for Business i 

trådlösa nätverk påverkas dock av specifika problem, som i och med dess popularitet har 

uppmärksammats av väldigt många.  

De största aktörerna på marknaden för Collaboration är Cisco och Microsoft, som tillsammans äger 

närmare 30% av marknaden, varav Microsoft har den mindre andelen på runt 13% jämfört med Ciscos 

16% med Jabber och WebEx [3].  

I stora företag och miljöer med hög trafikvolym är det allmänt känt att man mer oftast återfinner Quality 

of Service i det underliggande nätverket för att hålla användarupplevelsen stabil under hög last. För 

realtidstrafik som röst, video och annan collaborationtrafik är en tillgänglig och stabil 

nätverksuppkoppling fundamental för att undvika att skapa irritation hos användarna om samtalen 

försvinner, hackar eller påverkas av tydlig fördröjning.  
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Idag ser dock Quality of Service nya utmaningar utanför den traditionella, trådbundna nätverksmiljön 

som många börjar lämna i förmån för trådlösa miljöer [4]. Allt eftersom trådlösa nätverk blir mer och mer 

vanligt på arbetsplatser runt om i världen för att underlätta förflyttning av användarna, ökar också 

kraven en väl planerad och implementerad Quality of Service.  

2. Problemformulering 
Trådlösa nätverk fungerar som bekant annorlunda jämfört med trådbundna nätverk. Tekniken är 

fundamentalt densamma som halv duplex-nätverk och fungerar på samma sätt som hubbar, när de 

fortfarande fortfarande användes, dock utan samma mobilitetsbegränsningar som trådbundna nätverk 

drabbas av.  

För närvarande existerar ingen standardiserad metod för hur collaborationtrafik ska hanteras i trådlösa 

nätverk sett till märkning och hur dessa hanteras. Följden av detta är naturligtvis att olika aktörer på 

marknaden löser detta efter egna metoder; Microsoft har ett sätt, samtidigt som Apple och Aruba har ett 

annat. Detta skapar problem som påverkar alla implementationer av Skype for Business i en trådlös 

miljö, vilket gör att detta är ett mycket välkänt problem hos alla som vill skicka Collaborationtrafik över 

WLAN. 

Problemet innebär i praktiken att röstsamtal från Skype for Business behandlas som videotrafik av 

underliggande nätverkinfrastruktur. Detta gör att de metoder som används till att prioritera trafik 

kommer ge röstsamtalen lägre prioritet och dessutom tävla om att få sända sin trafik enligt samma 

villkor som videotrafiken. Följden blir att tillförlitligheten för att snabbt och säkert leverera röstsamtal 

minskar.  

3. Bakgrund 
Trenderna i det internationella näringslivet rör sig mer och mer mot brukandet av 

Collaborationprogramvaror för att effektivisera hur affärsmöten kan hållas utan att behöva flyga 

anställda över halva jordklotet. Samtidigt ökar också trådlösa nätverk i popularitet med syfte att 

mobilisera arbetarna på arbetsplatserna. 

När dessa tekniker för virtuella mötesrum stiger i popularitet så ökar också kraven på adekvat 

bandbredd, tillgänglighet och Quality of Service där bandbredden inte räcker till, och detta gäller inte 

minst för trådlösa nätverk som också blir mer attraktivt för företag.  
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Idag är det vanligt att kombinationen av Collaboration och trådlösa nätverk inte riktigt lever upp till 

användarnas förväntningar, och det ofta på grund av otillräcklig Quality of Service i dessa trådlösa 

nätverk som måste behandla trafik för Skype for Business eller andra verktyg för Collaboration. 

Problemet är idag väldigt känt och många lösningsförslag finns för att åtgärda den undermåliga 

samtalskvalitet som upplevs med otillräcklig Quality of Service. Dock lyser en Best practice för dessa 

lösningar med sin frånvaro, så alla konsulter och administratörer som arbetar med att lösa dessa problem 

alla har olika lösningsmetoder. Mångfald anses ofta vara en bra egenskap, dock mår datornätverk och 

trafikflöden oftast bäst av att vara förutsägbara och stabila. 

4. Metod 
För att kunna fastställa ett tillförlitligt resultat för arbetet behövdes det utfärdas i två faser: Först och 

huvudsakligen utfördes en litteraturstudie för att djupare utforska vad som orsakar problemen med 

felmarkering av trafik. Litteraturstudien övergick sedan till att lokalisera möjliga åtgärder att vidta för att 

åtgärda problemet. Ett mål med litteraturstudien var också att fastställa effektiviteten hos 

lösningsförslaget. De möjliga lösningarna som litteraturstudien gav har sedan verifierats genom 

laborationer i Cygates labbmiljö. Förutom verifiering av funktion och effektivitet har också 

implementationens svårighetsgrad redogjorts för. 

4.1. Litteraturstudie 
Litteraturstudiens syfte är att övergripande identifiera källan till problemen och undersöka möjliga 

åtgärder. Litteraturstudien ska även ge förslag på vad som ska granskas för att fastställa när felmarkering 

av trafik äger rum i aktuell nätverksmiljö. 

Litteraturstudien har baserats till största del på material från Cisco och Microsoft tack vare att tillgången 

till laborationsutrustning begränsats till utrustning från dessa aktörer. Studiematerialet har bestått av 

böcker, webbaserad dokumentation, konfigurationsguider, videoföreläsningar och vetenskapliga 

tidskrifter. För att utöka litteraturstudiens omfattning utanför Cisco- och Microsoftmaterial har material 

från nätverkstillverkaren Aruba också granskats då de besitter tekniker med skild funktionalitet från 

Cisco. 

Förutom läsmaterialet utgörs läromaterial från videoproduktionsstudior som CBT- eller INE Nuggets 

rörande Collaboration, Lync Server. Dessa utgör en stor del i att fastställa grundkoncepten inom 

collaboration och kringliggande tekniker. 
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Teorier, frågor och lösningsmöjligheter har diskuterats med väl insatta människor inom Cygate och 

Mälardalens Högskola. Dessa diskussioner har sedan verifierats via tredjepartskälla.  

4.2. Laboration 
Cygate har tillhandahållit utrustning till en testmiljö belagt i deras kontor i Solna, där utrustning från 

Cisco och Microsoft installerats för att testa problemen som upptäckts under litteraturstudien. Syftet är 

också att testa att föreslagna lösningsförslag uppnår önskad effekt. 

Testmiljön bestod huvudsakligen av två delar, varav en fysisk och en virtuell. Den fysiska miljön bestod 

av en nätverksinfrastruktur bestående av multilagerswitchar och trådlös utrustning, samt trådlösa 

klienter som skulle upprätthålla röstsamtal via Skype for Business. Den fysiska miljön tilldelades en 

dedikerad, segmenterad sammankoppling till Cygates Proof-of-Concept (POC) via Cygates egna 

nätverksinfrastruktur. POC:en är ett virtuellt serverkluster som efterliknar Mälardalens Högskolas 

Netlab i funktionalitet.  

Den trådlösa miljön har fysiskt installerats i Cygates laborationslokaler i Solna. testmiljön har utgått ifrån 

Ciscos AireOS-baserade Wireless Lan Controllers och Accesspunkter som installerats och konfigurerats 

med Quality of Service. I den fysiska miljön finns också möjlighet att testa trådlös utrustning från andra 

tillverkare som Aruba. 

5. Teori 
Implementering av Quality of Service för trådlösa nätverk innebär mängder av nya utmaningar jämfört 

med trådbundna nätverk. Trådlösa nätverk är idag ett Halv-duplex shared medium, vilket är jämförbart 

med hubbade nätverk. Att omarbeta trådlösa nätverk till Full-Duplex är idag ingenting som planerats 

införas på sikt, så nuvarande tekniker förväntas vara aktuella under minst tio år framöver. [5] 

Ett Halv-duplex shared medium innebär att kollisioner kommer att äga rum och att datatakt aldrig är 

garanterad utan enbart en teoretisk maxgräns, då datatakten försämras av att enheter måste skicka om 

korrumperad trafik på grund av kollisioner. Adderat till denna faktor kommer de klienter som 

kommunicerar med Accesspunkterna befinner sig på olika avstånd, och påverkas då av skillnader i 

signalstyrka som ger klienterna olika förutsättningar i kommunikationen med Accesspunkten. De olika 

klienterna kan också besitta olika sofistikerade nätverkskort som kan begränsa klientens egna 

kommunikationsmöjligheter sett till räckvidd och datatakt. [6] 

WLAN kan allmänt delas in i två generationer; WLAN med Quality of Service, och utan Quality of 

Service. Under den första generationen var behoven för trafikprioriteringar inte eftertraktade då 
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realtidstrafik och stora trafikvolymer inte existerade i samma omfattning, det var således inte lika kritiskt 

för företag och organisationer som det är idag att missa några paket. På den tiden fanns enbart analoga 

samtalsledningar som kommunikationsmedium via telefon. Intresset för trafikprioritering ökade dock 

när samtalsteknik rörde sig mer mot IP-baserade medium. Under den tiden var den största utmaningen 

att optimera datatakt genom att undvika kollisioner. Detta behov skulle täckas med Distributed 

Coordination Function (DCF) genom att introducera backoff timers för varje kommunicerande enhet. Allt 

eftersom teknikerna mognat och smält in i varandra med mer realtidstrafik utvecklades Enhanced 

Distributed Channel Access (EDCA) för att prioritera trafik beroende på trafikklasser. [6] 

5.1. Distributed Coordination Function 
När trådlösa nätverk introducerades fanns enbart Carrier-Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance (CSMA/CA) för att motverka kollisioner i trådlösa nätverk. CSMA/CA:s syfte var att vid 

trådlösa nätverk där fler än en enhet är närvarande så ska klienten vänta tills mediumet är ledigt innan 

den skickar sin frame som väntar på att få sändas. 

CSMA/CA orsakade dock fortfarande en betydande mängd kollisioner och korrumpterad trafik. För att 

minska risken för kollisioner så utvecklade man Distributed Coordination Function (DCF). DCF 

adderade en slumpmässigt vald timer, kallat Contention Window (CW) som klienten genererar inom ett 

förbestämt fönster vid namn CWmin och CWmax. Den som först räknade ner sitt CW-fönster är den 

första som får skicka, de andra enheterna backar då tillbaka tills mediumet är ledigt, innan alla andra 

klienter räknar ner en ny DIFS-period plus sitt uppskjutna CW. På så sätt minskade kollisionsrisken 

drastiskt. Därefter väntar klienten på att få tillbaka ett Acknowledgement (ACK) från accesspunkten som 

berättar att paketet mottagits. [6] 

Om klienten inte mottar något ACK så skickades paketet igen i ett nytt försök, dock dubblas klientens 

CW för det paketet. Om kollisioner upprepas i nätverket så fortsätter CW dubblas till CWmax-värdet är 

nått. När CWmax är nått och kollisioner fortsätter ske så kommer omsändningsförsök att fortsätta ske 

med samma CW som maxvärdet tillåter tills dessa att ett ACK mottages, eller antal omsändningsförsök 

når 64. I dagens värld med mer tidskritisk trafik har en funktion vid namn Low Latency MAC införts, 

vilket sänker retry count från 64 till 3. Detta för att det har upptäckts att om realtidstrafik tar för lång tid 

att sända ut i och med kollisioner så kommer informationen att vara föråldrad redan när den kommer 

fram, därför offras hellre de enstaka paket som ej kommer fram till förmån för att bibehålla låg 

fördröjning. [5] 
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DCF är idag en föråldrad teknik, tack vare dess oförmåga att prioritera trafik på något annat sätt än med 

CW, vilket inte kan ge någon prioritet till någon särskild trafikklass eller enhet per design.  

5.2. Enhanced Distributed Channel Access 
Eftersom DCF inte hade möjlighet till någon form av trafikprioritering så ökade behovet av en 

omformulering av de trådlösa nätverken för att öka tillförlitligheten hos tidskritisk trafik i och med att 

populariteten för dessa ökade. Under 2005 formade 802.11e-gruppen inom IEEE en vidareutveckling till 

DCF, kallat Enhanced Distributed Channel Access (EDCA). [6] Med EDCA introducerades mängder av 

nya funktioner, varav många av dessa inriktade på just trafikprioritering för att öka tillförlitligheten hos 

tidskritisk trafik. Fortfarande är det inte möjligt att garantera prioritering av önskad trafik då kollisioner 

fortfarande sker i trådlösa nätverk, därav går det bara att öka sannolikheten att önskad trafik levereras 

snabbt och oskadat. 

Fyra stora relevanta tekniker introducerades i och med formandet av EDCA, vilka listas nedan. [6] 

 Införandet av fyra Access Categories (AC) med egna köer. de här är hårdkodade och går inte att 

modifiera.  

 Arbitrary Interframe Spacing Number (AIFSN) som ger varje AC en egen DIFS 

 Modifierade Contention Windows med olika CWmin och CWmax beroende på AC 

 Call Admission Control (Tspec) som är tänkt att ge en egen circuit till samtal så att de inta kan störas 

av annan trafik.  

 Transmission Opportunity (TXOP)  

5.2.1. Access Categories 
För att kunna prioritera trafik behöver de klassificeras och grupperas efter prioritet och tidskänslighet. 

Trådbundna nätverk använder sig idag av Diffservstandardens DSCP-värden för att märka trafik och 

placera dem i olika trafikklasser och prioriteringsköer. Grundtanken med trafikklasser och 

prioriteringsköer bibehölls vid formandet av EDCA, vilket resulterade i fyra olika trafikklasser med egna 

prioriteringsnivåer. [6] 

Trafikklasserna baseras, precis som trådbunden trafik på paketens DSCP-värden. I trådlösa miljöer finns 

dock bara fyra trafikklasser som varken kan utökas eller krympas, utan dessa fyra klasser är låsta till 

specifika DSCP-värden som återfinns i Figur 1 nedan, dessa visar vilka AC:s som kopplas till respektive 

DSCP-värde. 
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Traffic Type DSCP EDCA Access Category 

Reserved (Network Control) 56 (CS7) (unused) 

Reserved (CAPWAP) 48 (CS6) (unused) 

Voice 46 (EF) Voice 

Interactive Video 34 (AF41) Video 

Call Signaling 24 (CS3) Video 

Transactional / Interactive Data 18 (AF21) Best Effort 

Bulk Data 10 (AF11) Background 

Best Effort 0 (BE) Best Effort 
Figur 1: 802.11e Access Categories. Notera att otaggad trafik behandlas som Best Effort och inte Background. 

5.2.2. Arbitrary Interframe Spacing Number 
Eftersom EDCA är en omrevision av DCF så grundas EDCA på samma grundtekniker, detta gäller även 

de DIFS, och CW-värden som användes i DCF. [6] När EDCA skapades så modifierades dessa värden för 

att ge de fyra accesskategorierna ett mervärde. Accesskategorierna är tämligen fullständigt onödiga om 

det inte appliceras några regler för att skilja på hanteringen av de olika trafikklasserna. En av de stora 

förändringarna med EDCA är att trafikklasserna tilldelas olika DIFS-perioder och byter namn till 

Arbitrary Interframe Spacing Number (AIFSN). [5] AIFS ger olika räknetider till olika AC, se figur 2 

nedan för skillnaden i längd på AIFSN för de fyra olika trafikklasserna. 

 

Figur 2: EDCA Access Category AIFSN i slotlängd 

Figuren illustrerar de tidsfönster som skiljer mellan de olika accesskategorierna i vad Cisco kallar för slot 

times. En slot time är en tidsenhet på 9 µs som grupperas ihop för att skapa olika långa väntetider för de 

olika trafikklasserna. Den vänstra kolumnen är det obligatoriska fönstret som varje trafikklass måsta 

vänta innan nedrälningen av det slumpmässigt beräknade CWmin-värdet inleds. Dessa olika timers syfte 

är att korta ner räknetiden för trafik med högre prioritet för att ge dem större chans att vinna election 

över att få skicka trafik över det trådlösa mediumet. CWmin som också återfinns i Figur 2 tas upp i mer 

detalj under kommande sektion. Se även tabellen i Figur 3 
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EDCA Access Category AIFSN Slot Times 

Voice 2 

Video 2 

Best effort 3 

Background 7    
Figur 3: Antal Slot times per trafikklass 

5.2.3. EDCA Backoff Timers 
Varför skillnaden i översättning spelar roll är för att efter att trafiken placerats i en specifik kö så kommer 

det att behandlas på olika sätt beroende på vilket grupp det hamnar i, med olika AIFS, CWmax och 

CWmin. 

Alla olika timers är baserade på så kallade slot timers, och alla slot timers är 9µ. Se nedan tabell för de 

olika trafikklassernas olika AIFS-timers, samt den stora skillnaden i CWmin och CWmax mellan de olika 

klasserna. 

EDCA AC AIFSN CWmin CWmax  

Voice 2 3 7 

Video 2 7 15 

Best Effort 3 15 1023 

Background 7 15 1023 
Figur 4: Uppställning av olika WMM AC och deras DIFS-timer och storleken på CW 

Meningen med skillnaden i dessa timers är att med kortare timers på högprioriterad trafik så ökar man 

chansen att man bibehåller hög tillförlitlighet på dessa trafikklasser med så få omsändningar som möjligt. 

5.2.4. Transmission Opportunity (TXOP) 
Ytterligare en teknik som drastiskt kan påverka kvaliteten på samtalstrafik och annan högprioritetstrafik 

är någonting som kallas för Transmission Opportunity (TXOP). TXOP utgör en timer som bestämmer hur 

länge en klient kan få skicka trafik av en viss trafiktyp innan den behöver gå tillbaka och tävla om att få 

skicka trafik på nytt.  

TXOP kan både vara en av de bästa och sämsta egenskaperna i ett trådlöst Quality of Service-orienterat 

nätverk: Meningen med TXOP är att i och med utökandet av sändfönster så kan högprioriterad trafik 

som voice och video automatiskt få mer tid att skicka sin trafik när den väl vunnit tid att få sända, och på 

så sätt få än mer möjlighet att få god kvalitet i dessa samtalsgrupper. Nedan tabell visar tid i µs som varje 

trafikgrupp får skicka sin trafik, så enligt tabellen får Best effort och Background bara skicka en frame 

innan den får gå tillbaka och förhandla om att få skicka igen.  
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EDCA AC TXOP (µs) TXOP (slots) 

Voice 1504 47 

Video 3008 94 

Best Effort 0 0 

Background 0 0 
Figur 5: TXOP för de olika Accesskategorierna i µs och slot times 

Där TXOP kan komma att störa är när Voicetrafik får lika stora TXOP som Video och vice-versa, då det 

kan ge ostabila samtalskvaliteter om voicetrafik får skicka sitt under lika lång TXOP som video, då det 

teoretiskt sätt ger längre mellanrum mellan varje sändning av video, därför kan konferenssamtal på 

samma AP ta lång tid att få ta emot och skicka meddelanden mellan varje sändning och mottagning. 

En ny standard för TXOP är 802.11revmc där man har utökat alla trafikklassers TXOP. På så sätt tilldelas 

även Best effort och Background ett bestämt TXOP, vilket har funnits ge bättre kvalitet på all trafik, även 

Voice och Video, trots att de lägre klasserna får mer sändningstid, tabell 3 nedan visar de kommande 

TXOP-fönstren som förväntas presenteras i 2016 års 802.11-journal. [5] 

EDCA AC TXOP (µs) TXOP (Units) 

Voice 2080 65 

Video 4096 128 

Best Effort 2528 79 

Background 2528 79 
Figur 6: kommande TXOP i 802.11revmc 

5.3. 802.11e User Priority 
Allt som rör trafikprioritering i trådlösa nätverk sker på lager 2, därför behövdes en ny standard för att 

kunna prioritera trafik på lager 2 istället för lager 3 vilket använder sig av Differentiated Services Code 

Point (DSCP). 802.11e arbetade fram en standard som kallas för 802.11e User Priority. 802.11e User 

Priority kommer fortsatt att refereras till vid sitt mer använda namn ”UP”.  

UP-värdet behöver hämtas någonstans ifrån för att inte vara taget ur luften. Informationen hämtas då 

från det redan bestämda DSCP-värdet på paketet och översätter det till ett UP-värde och tillsätter det i 

Lager 2-ramen.  

Översättningen mellan DSCP och UP är inte standardiserad idag. Därför har Microsoft en metod där de 

tar de tre mest betydelsefulla bitarna i DSCP-värdet och sätter dem till paketets UP och därefter placeras 

dem i rätt AC. Cisco och Apple använder helt andra metoder idag, där många av värdena skiljer från 

Microsofts översättningsmetod. Ett återbesök till tidigare sektions tabell över Accesskategorierna visar 

kopplingen mellan DSCP och UP samt vilka accesskategorier de tillhör.  
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Trafiktyp DSCP 802.11e UP EDCA Access Category 

Reserved (Network Control) 56(CS7) 7 (unused) 

Reserved (CAPWAP) 48 (CS6) 7 (unused) 

Voice 46 (EF) 6 Voice 

Interactive Video 34 (AF41) 5 Video 

Call Signaling 24 (CS3) 4 Video 

Transactional / Interactive Data 18 (AF21) 3 Best Effort 

Bulk Data 10 (AF11) 2 Background 

Best Effort 0 (BE) 0 Best Effort 
Figur 7: Ciscos mapping table mellan DSCP, UP och EDCA AC. 

I och med att hanteringen av översättningen skiljer mellan olika aktörer på marknaden så kan det ofta 

innebära att trafik hanteras på helt andra sätt än vad som är menat; exempelvis kan ett voice-paket bli 

behandlat som video tack vare att klienten märker paketet med vad det tror är rätt voice-tagg, medan 

nätverksinfrastrukturen kommer att tycka att det ser ut som ett videopaket och behandla det därefter.  

5.4. Wi-Fi Multimedia™ 
Även om IEEE 802.11e-gruppen är den aktör som skapar en teknologisk standard som utgör trådlösa 

nätverk ur ett QoS-perspektiv så är deras makt hos nätverkstillverkare förhållandevis låg. De har inte 

möjligheten att kunna kräva dessa tillverkare att följa den standard som arbetats fram och specificerats 

inom IEEE. [6] 

Den ansvariga aktör för vilka standarder som skall följas är känd som Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Alliance är 

en kollaborativ organisation mellan marknadens ledande tillverkare av nätverksutrustning, servrar och 

andra IT-företag, med företag som Apple, Cisco, Texas Electronics, Microsoft i spetsen som sponsorer. [7] 

Wi-Fi Alliance bestämmer gemensamt vilka delar av 802.11-standarden som ska bli standardiserad. 

Organisationen är möjligen mest känd för sina certifieringar av nätverksprodukter där de låter testa Wi-

Fi Alliance:s medlemmars produkter för att verifiera att de når över en viss funktionell standard, vilka 

tilldelas en Wi-Fi CERTIFIED™-titel. [8] 

Wi-Fi Alliance:s arbete med IEEE har resulterat i en standardisering av de delar som utgör 802.11e-2005 

och EDCA-standarden, vilken har namngetts Wi-Fi Multimedia™, även kallad WMM®. [9] I de flesta 

sammanhang när 802.11e eller WMM® diskuteras så anses dessa termer vara utbytbara med varandra 

och används således för att beskriva en och samma sak. [6] Fortsättningsvis kommer WMM® att 

användas som samlingsterm för att beskriva de tekniker som tidigare diskuterats i rapporten där . 
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5.5. QoS i WLAN 
Fokus kommer att ligga på Ciscos AireOS-WLAN då det idag är det som är mest i bruk hos Cygates 

kunder, även om Cisco IOS-XE finns tillgängliga så är de ännu inte aktuella. 

5.5.1. Profiler 
De fyra WMM® AC-grupperna används av Cisco för att prioritera trafik. De fyra grupperna placeras in i 

liknande grupper på WLC:n enligt en gradering som Cisco kallar för ”Precious Metal Profiles”, dessa 

heter Platinum, Gold, Silver och Bronze och korresponderar direkt med EDCA AC som beskrivs i tabell 4 

nedan   

Profilnamn EDCA AC Max Dowstream DSCP Max Upstream DSCP 

Platinum Voice 48 (CS6) 46 (EF) 

Gold Video 34 (AF41) 34 (AF41) 

Silver Best Effort 18 (AF21) 18 (AF21) 

Bronze Background 10 (AF11) 2 
Figur 8: Ciscos "Precious Metals" QoS-profiler med max tillåtna DSCP 

Ovanstående profiler är WMM®-profiler och påverkar således bara enheter som följer WMM®-

standarden. De enheter som inte har WMM® får då inget UP-värde över huvudtaget när det ska skickas 

ut i den trådlösa miljön. En AireOS-AP som har tillåtit en non-WMM-enhet att koppla upp sig kommer 

automatiskt att få all trafik prioriterad efter Platinaprofilen, vilket placerar dessa enheter högst upp i 

hierarkin i prioriteringsnivå, oavsett vilken trafik de skickar.  

5.5.2. Cisco AVC 
Vid trådbundna nätverk har Cisco under en tid erbjudit NBAR som möjliggör filtrering av trafik ända 

upp på lager 7 med hjälp av att granska applikationssignaturer. Möjligheterna som NBAR för med sig är 

oerhört stora, både ur ett övervaknings- och ett QoS-perspektiv där man kan prioritera portflyktiga p2p-

protokoll och eventuellt droppa dessa helt.  

Cisco AVC använder NBAR2-motorn för att identifiera applikationer som går via WLC:n. [10]  Det 

tillåter användaren att droppa applikationer, sätta ett specifikt DSCP från Platinum till Bronze eller 

begränsa datatakten. [5] 

AVC ger således en bypass förbi felaktigt satta UP-värden då den ändå tittar på applikationsdatat för att 

prioritera trafiken vidare.  

AVC kan således möjliggöra en effektiv lösning för att ge rätt prioritering till de felmärkta Skype for 

Businessamtalen som går som Video istället för Voice när man inte har tillgång till Skype for 

Businesservern för att installera en SDN API. Värt att ta i beaktning är att när AVC registrerar och 
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markerar trafik så kan den enbart göra det på inkommande paket, den bryr sig alltså inte om trafiken 

kommer från WAN- eller LAN-sidan; den kommer behandla alla paket som den tar emot. Detta för att 

AVC enbart arbetar på WLC:n och inte på WLC och AP. [6] 

Den enda enheten som kan utföra deep packet inspection i trådlösa miljöer idag är WLC:n. Trafikflödena 

ser ut som nedan punktlista: 

Ett paket som skickas uppströms: 

 En windowsklient startar ett röstsamtal med Skype for Business och taggar det paketet med DSCP 46 

och UP-värde 5. 

 AP tar emot paketet och ser att det är UP 5. AP behandlar peketet som om det vire som ett 

videopaket.  

 WLC tar emot paketet och utför Deep packet inspection på samtalet och ser att det är ett Skype for 

Businesspaket, WLC skriver då om paketets DSCP till 46 istället för att nedgradera paketet till ett 

DSCP 34 som hade hänt utan AVC. 

 WLC skickar vidare paket med rätt DSCP. 

Notera: AP:n kommer fortfarande att behandla paketet som ett videopaket innan WLC tar emot det. 

5.5.3. QoS Maps 
Under 2015 samt i och med lanseringen av WLC software 8.2 introducerades QoS Maps som lösning runt 

problemet med att UP-värdet översätts till felaktigt DSCP-värdet som appliceras på CAPWAP-tunneln 

mellan WLC och accesspunkterna. QoS maps tar Ciscos UP/DSCP-tabell och gör den modifierbar för 

administratören, vilket innebär att beroende på vilket UP-värde som mottas så går det att modifiera 

mappningen från Ciscos standard till valfria DSCP-värden och tvärtom. [11] 

Detta kan göras både nedströms och uppströms vilket ger administratören mycket stor frihet i 

översättningen som i slutändan ger samma effekt som går att göra i Windowsklienterna, skillnaden här 

blir bara att det görs i nätverksenheterna och inte i klienterna, vilket kan komma till användning om 

administratören inte har behörighet att komma åt klient/servermiljön. För att hålla sig till 

standardvärdena så använder man helst den vanliga Trust DSCP Upstream. 

Syftet med att applicera QoS Maps är att dessa flyttar märkningen från WLC till AP, vilket enligt Ciscos 

Best practice flyttar den korrekta märkningen betydligt närmare källan jämfört med vad som varit 

möjligt med märkning på WLC, vilket varit en stor nackdel med exempelvis AVC.  
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QoS Maps introducerade samtidigt en funktion vid namn Trust DSCP Upstream, vilket låter AP:n 

ignorera trafikens UP-värde och istället läsa direkt av paketets DSCP-värde och sätta det på CAPWAP. 

[5]  Genom denna handling kommer paketet att behandlas korrekt genom hela nätverket på väg till 

WLC. 

De negativa sidorna med att lita på uppströms DSCP:n är att AP:n fortfarande tar emot paketet via UP-

värdet innan den kan konverterar det till ett voice-paket genom att märka om paketet med dess DSCP. 

Detta minskar då tillförlitligheten för voice-paketet fram till denna punkt, även om man ökar 

tillförlitligheten längre ner i trafikvägen. Den andra negativa saken med att lita på DSCP:n är att värdet 

inte alltid är tillförligtilgt då konfigurationsmissar på klientnivå kan ske. Cisco rekommenderar dock att 

använda Trust DSCP Upstream som lösning idag då det för trafikmärkningen så nära källan som det är 

möjligt i dagsläget. 

5.5.4. Best Practice, WLAN QoS 
Cisco har, precis som i trådbundna nätverk fastställt ett Best practice för hur QoS i trådlösa nätverk ska se 

ut för att fungera så optimalt som det är möjligt. Riktlinjerna för trådlösa nätverk är heller inte 

annorlunda från vad som rekommenderas för trådbundna nätverk, utan rekommendationerna lyder 

fortfarande att märka trafik så nära källan som möjligt för att möjliggöra för korrekt trafikhantering 

under så lång väg som möjligt mellan källa och destination. Samma sak gäller implementering av 

policing och köhantering så nära källan som möjligt och då särskilt kring de noder som har potential att 

överbelasta nätverket. 

5.5.5. Allmän trafikanalys – WLAN 
I trådbundna nätverk är NBAR eller annan valfri form av Deep packet inspection-teknik mycket 

användbar för att identifiera vilken typ av trafik som rör sig på nätverken. I nätverk med trådlös åtkomst 

kan NBAR i AVC användas för att uppfylla samma funktion. [6] Eftersom AVC är aktivt på WLC så 

kommer all insamlad statistik att komma från WLC:n. AVC har som möjlighet att exportera insamlad 

statistik till en Netflow-collector för granskning och presentation på en tredjepartsenhet. [6] 

Cisco WLC har dock inbyggt presentationsverktyg, vilket kan visa statistik över de mest använda 

applikationerna och hur stor portion av trafiken som utgörs av varje trafiktyp. Figur 9 nedan presenterar 

statistikverktyget i AVC och vilka applikationer som färdas genom det trådlösa nätverket med hjälp av 

cirkeldiagram. 
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Figur 9: Statistik över applikationerna som färdas över valt "Exjobb"-WLAN. 

5.6. Skype for Business 

5.6.1. Skype vs. Skype for business 
Skype och Skype for Business är två olika applikationer som låter lika när man hör namnen. Skillnaderna 

mellan de två är dock större än vad man kan tro. På ytan delar de samma koncept i att båda är 

collaborationverkyg, samtidigt som gränssnittet inte är helt olika när de startas upp. Dock, när de två 

jämförs utanför det kosmetiska så uppenbarar sig skillnaderna desto mer.   

Skype for Business är en del av Officesviten som ger användarna möjlighet att föra samtal i realtid mellan 

två eller fler personer i konferenssamtal.  

Under 2014 presenterades dessutom en ”rebranding” av Lync till Skype for Business, vilket togs i bruk 

under 2015. [12] Rebrandingen var inget mer än ett namnbyte och en liten kosmetisk förändring i 

klientens grafiska gränssnitt som då blev mycket mer lik Skype sett till färgskala, placeringar av 

funktioner och chattfönster. I övrigt behölls fortfarande många av funktionerna från Lync, så den 

praktiska användarupplevelsen blev inte drastiskt annorlunda. En logisk förklaring till rebrandingen är 

att många använder Skype till privat bruk, så valet att flytta över Skypenamnet till professionella 
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företagsnät kan tyckas logiskt. Till och med Microsofts certifiering för Lync Server är densamma, vilket 

återigen tyder på att förändringarna är små. 

En av de huvudsakliga skillnaderna mellan Skype och Skype for Business är möjligheten att hålla 

konferenssamtal med fler medlemmar. Skype kan ha 25 medlemmar per samtal [13]medan Skype for 

Business klarar av konferenssamtal med 250 medlemmar i ett och samma samtal. [14] 

Skype for Business kan ses som ett uppvuxet Skype som tillåter mängder av tekniker och tillbehör som 

verkligen gör Skype for Business till ett sant collaborationsmedel. Det stödjer tekniker som Skype Room 

System som tillåter tillkoppling av fristående bildskärmar, kameror, mikrofoner och högtalare. [15]Det 

stödjer Skype meeting Broadcast som kan sända ut en videoström av ett möte till 10000 tittare. [16] 

Jämfört med andra Collaborationlösningar och konsumentersionen av Skype är Skype for Business:s 

möjlighet för integrering i en Office 365-miljö en stark säljpunkt, med möjligheten att kunna planera 

virtuella möten direkt i Outlook eller starta konversationer med kollegor i Powerpoint eller Word. [17] 

5.6.2. Säkerhet 
Säkerhet är också något av högt värde för företag som vill behålla integriteten i informationen som kan 

diskuteras i samtal. Detta behov kan Skype for Business täcka genom kryptering av trafiken som skickas 

via Autentiserings, och krypteringsprotokollet Mutual Transport Layer Security (MTLS) som ger 

tvåvägsautentisering med certifikat. [18] 

5.7. QoS i Windowsmiljö 
Quality of Service påverkas av nätverksinfrastrukturen som sköter all trafikförmedling och plattformen 

där alla klienter återfinns. Denna plattform kan utgöras av servermiljöer och klientmiljöer av varierande 

slag, exempelvis Windows, Mac OS, Linux, Android etc.  

Enligt Microsoft så är det drivrutinerna som bestämmer översättningen mellan DSCP och UP. Detta gör 

att Microsoft inte har någon makt i hur översättningen ska ske. Så alla NIC-tillverkare kan ha sina egna 

bestämmelser.  

I en windowsmiljö ligger AD-servern bakom märkningen av trafik. Om man vill ändra på taggningen 

och ändra märkningen av specifik trafik så kan man BARA göra det med hjälp av GPO om man vill 

skriva över det som drivrutinerna gör.  

Genom att ändra i GPO:erna kan man med enkla medel se till att voice-trafik prioriteras på rätt sätt. 

Problemet där är att det kräver att man ändrar DSCP på all trafik i nätverket inom vissa portnummer så 

att de blir tillräckligt ”höga” för att inte råka skrivas om till Voice-UP. Detta gör att de DSCP-värdena 
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hamnar utanför standardvärdena för DSCP vilket inte kommer att ändras under hela trafikvägen. Detta 

rekommenderas inte av Cisco då trafiken kommer att vara felmärkt genom hela vägen till 

slutdestinationen, vilket kan ge dålig samtalskvalitet. [5] 

Genom att bryta mot Diffserv så frånsäger man sig också standarden i hantering, det finns enheter ute i 

Internet som inte stödjer några specialvärden, vilka kan bestämma sig för att droppa trafiken i värsta fall.  

Även om det är en möjlighet att ändra beteendet av trafikklassningen över WLAN på detta sätt så är det 

ofta inte heller önskvärt från kundens sida att dessa inställningar görs på deras utrustning. 

5.8. SDN API 
En möjlighet som finns för modernare nätverk och servermiljöer är att installera Skype for Business SDN 

Interface på nätverkets Skype for Businesserver.  

SDN API:n konfigureras för att kommunicera med WLC:n och utbyta information om ”states of audio, 

video and app-sharing streams” och på så sätt kunna övervaka dessa typer av strömmar för att 

identifiera eventuella kvalitativa problem.  

I Ciscotermer innebär detta att när samtal ska startas så går signaltrafiken via Skype for Businesservern 

och därmed också SDN Managern som identifierar vilken typ av trafik som håller på att initieras, om det 

är Voice, Video, filöverföring eller skärmdelning. WLC:n får sedan den här informationen ifrån SDN 

Managern och kan då känna igen trafiken och hantera den på rätt sätt. Eftersom WLC:n då märker om 

trafiken till rätt DSCP efter informationen som kommer från SDN Managern. Enligt Cisco går det idag 

bara att applicera SDN:s regler på nedströmstrafik, det går alltså inte att låta paket från klienten märkas 

om i riktning mot det utomstående nätverket, vilket i längden låter felmarkeringarna sitta kvar ända 

fram till destinationen.  

Huvudsakligen består API:n av fyra komponenter. Den första observerar samtalskvalitet och signaler 

som skickas mellan enheter och samtal, denna kallas för en Dialog Listener. En SDN Manager tar sedan 

emot informationen och distribuerar sedan vidare till managementsystem. Den tredje komponenten 

kallas för Data Store och är en databasserver som samlar in alla tillstånd från de Managers som skickar 

information till Data Storen. Slutligen finns managementsystemen som använder det insamlade datat 

från managern och gör förändrningar i nätverket efter det som Managern önskar. [19] 

Det rekommenderas att SDN-managern installeras på en enskild fysisk eller virtuell server som kräver 

som lägst .NET Framework 4.5.  



Collaboration Quality of Service in WLAN environments 

   

 

Teori  20 

 

SDN Managern, som är hubben av alla komponenter och vidarebefordrar all information till network 

controllern. Controllern kan vara precis vilken typ av system som helst så länge det kan ta emot http-

trafik. Det är här som Ciscos WLC blir aktuell, där den kan ta emot informationen och bestämma hur den 

ska hantera trafik som rör sig mellan Skypeklienter.  

5.9. Laborationsdesign 
För att testa de lösningar som litteraturstudien har presenterats så behövdes en testmiljö planeras och 

byggas upp. I syfte att göra miljön så intuitiv och överskådlig som möjligt och samtidigt minimera 

tidsåtgången nödvändig för att realisera miljön så planerades en till synes väldigt nerskalad nätverksplan 

med enbart de nödvändigaste enheterna och konfigurationerna för att få en funktionerande testmiljö. 

Testmiljön har blivit uppbyggt enligt figuren nedan. Börjat uppifrån innehåller nätverket två stycken av 

Cygate tillhandahållna virtuella Windowsservrar via deras POC. Dessa virtuella maskiner (VM) huserar 

nätverkets Active Directory (AD)-miljö för att göra det möjligt att installera Skype for Businesservern 

som placerades på en annan VM. Under detta placerades en Cisco 2504 Wireless LAN Controller (WLC), 

vilken hanterar kommunikationen till Accesspunkterna, längre ner. WLC:n kommunicerar via ett 

Collapsed Core bestående av en Cisco Catalyst 3750, kopplat till en Cisco Catalyst 3560-CX som 

accesswitch. De trådlösa Accesspunkterna skulle kopplas till accesswitchen och skicka sin trafik upp till 

WLC:n 

5.9.1. Servrar 
De servrar som använts till laborationen baseras på Windows Server 2012 R2 och befinner sig på Cygates 

POC-miljö i form av ESXi-baserade virtuella servrar. Två servrar krävdes för att få igång en fungerande 

servermiljö, varav en Windows Active Directory (AD)-server, vilken huserar domänen som innehåller 

testmiljön medföljande alla användarkonton. Servermiljön kan anses mycket primitiv, vilket var ett 

medvetet val, då inga särskilda extrafunktioner önskats bevisas.  

Skype for Businesservern kräver ett flertal tjänster. Av dessa behöver AD och Certifikatserver installeras 

på en annan server för att installationen ska kunna gå igenom  

5.9.2. Nätverksenheter 
Nätverksutrustningen har baserats på Cisco-enheter med Lager 3-funktionalitet efter tillgänglighet och 

har använts för att koppla samman PoC:en med ett fysiskt labb placerat i Cygates kontorslokaler.  

Till den trådlösa Miljön valdes Cisco 2504 som nätverkets WLC, då den fanns tillgänglig och efter 

uppdatering till mjukvaruversion 8.2 så fanns också all funktionalitet som behövdes för att testa de teser 
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som litteraturstudien gett. QoS Maps kom i version 8.2 och AVC fick bättre funktionalitet och stöd för fler 

applikationer [11] 

Konfigurationsmässigt behövde den underliggande nätverksstrukturen tillåta QoS och lita på de 

inkommande DSCP-värdena, samt vidarebefordra dessa till switchen som kopplas till dem. Eftersom 

switcharna inte kan klassificera trafik på egen hand behövde detta utföras med mls qos trust dscp. Efter att 

kommandot aktiverats så märker switchen tillbaka med samma trafikklass som det kom in med. [20] 

5.9.3. Klienter 
De klienter som använts till att starta och hålla samtal med varandra valdes med kravet att de skall vara 

kapabla till att kommunicera trådlöst då examensarbetet riktar sig till collaborationtrafik i just trådlösa 

nätverk. Till detta valdes två Windowsklienter som skulle ansluta sig till den lokala AD-domänen som 

skulle skapas.  

6. Resultat 
Följande sektioner utgör litteraturstudiens och laborationens resultat.  

Skype for Business SDN API ligger utanför det här arbetets omfattning då det är en Windowsbaserad 

tjänst, snarare än nätverksbaserad. Huvudproblemet med API:n är svårigheten att få tillgång till att 

installera det i en nätverksmiljö som idag är i bruk: De flesta som idag upplever samtalskvalitetsproblem 

ger ganska tydliga avgränsningar till vilka delar som får modifieras för att förbättra situationen, och en 

redan fungerande server med AD och Skype for Business tenderar till att inte vara sådana enheter.  

6.1. QoS på klienter 
Innan QoS Maps och AVC kunde implementeras behövde Skype- och AD-servern uppfylla särskilda 

grundförutsättningar för att lösningsteknikerna över huvudtaget ska kunna fungera. Huvudsakligen 

behöver QoS aktiveras på servernivå och ge direktiv åt klienterna att märka trafik. I en Windowsmiljö 

kan detta enbart göras med hjälp av Group Policy Objects (GPO), i något som Microsoft kallar för Policy-

Based QoS. Med Policy-Based QoS kan QoS-reglerna centraliseras och förbli sammanhängande inom hela 

domänen. Microsoft publicerar fyra huvudsakliga fördelar med Policy-Based QoS: Granularitet, säkerhet, 

prestanda och hanterbarhet. [21] 

Granularitet uppnås genom att QoS-regler enkelt kan appliceras på användarnivå, gruppnivå, datornivå, 

domännivå, etc. Policy-Based QoS kan appliceras enligt samma regler som vanliga GPO:er. [21] 
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Säkerhetsmässigt går det att genom centraliserad hantering av QoS-reglerna kan möjligheten för 

slutanvändarna att modifiera sin egna DSCP på valfri trafik att motverkas. På så sätt går det att förhindra 

att användarna prioriterar sin egen valfria trafik framför andra användare på nätverket. [21] 

Genom GPO-applicerad QoS finns möjlighet att förflytta reglerna efter var användaren, maskinen etc. 

befinner sig. På så sätt kan prestanda optimeras genom att konstant behålla QoS-regler närmast källan. 

[21] [6] 

Genom att centralisera QoS-regler på en domänserver så är potentialen för reglernas genomslagskraft 

lika stor som domänen själv, från en enda enhet kan QoS för hela domänen bestämmas på önskvärd nivå. 

Dessa QoS-regler identifieras dessutom med DNS istället för IP, vilket ökar QoS-implementationens 

hanterbarhet avsevärt genom att eliminera behovet att erinra sig IP-adresser till enheterna, exempelvis I 

serverkluster som kan ha en gemensam URL. [21] 

Den centraliserade metoden innebär dock att alla QoS-regler i domänen behöver appliceras explicit för 

alla användningsområden. De applikationer och enheter som behöver QoS kan inte själva bestämma 

vilka QoS-värden som ska användas till att ge förtur till den egna trafiken.  

6.1.1. Aktivering av QoS för Skype for Business 
QoS behöver aktiveras och konfigureras på flertal platser för att nå full funktionalitet. Dels på servernivå 

vilket konfigureras via Powershell, och på klientnivå som aktiveras med GPO.  

Den tillgängliga dokumentationen rörande konfigurering av QoS är enbart inriktade mot Enterprise 

Edition av Skype for Business Server, vilket innebär att vid en implementation av Standard Edition 

Server så kommer vissa funktioner att exkluderas, och då kommer ej QoS att behöva konfigureras för att 

innehålla dessa delar. Beroende på funktioner som kommer att användas i den aktuella domänen så kan 

även QoS-inställningar göras för att täcka upp dessa delar.  
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Konfiguration av QoS på Skype for Businesservern består av att bestämma vilka portnummer som Skype 

for Business ska använda sig av för att kommunicera mellan sina klienter och tjänster. För aktuellt arbete 

och för demonstrations skull användes en kalkylator från ”Ehloworld.com” innehållande av Microsoft 

rekommenderade portnummer för Skype for Business. [22] Kalkylatorn bestod av ett Exceldokument 

innehållande färdiga Powershellscript, vilka kunde klistras in i Powershell efter. Se figur 10 nedan för de 

inställningar som behövdes göras i kalkylatorn för att ge resultat som kan anses passande för aktuell 

konfiguration. 

 

Figur 10: QoS-kalkylator från "Ehloworld.com". 

I Figur 10 ovan så angavs valen för de flesta funktioner bort då de inte var installerade på Skype for 

Businesservern för närvarande. Överst på sidan ger kalkylatorn förslag på vilka portnummer som kan 

användas för de olika funktionerna i Skype for Business. Figur 11 nedan visar de Powershellskript som 

genererats till följd av valen som gjorts i föregående figur. 
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Figur 11: Genererade Powershellskript för aktivering av QoS-regler 

Som bilden visar så blir det många kommandon som behöver köras för att få QoS att fungera 

fullständigt. Viktigt dock är att vissa av ovanstående kommandon kan komma att vara överflödiga för 

vissa implementationer. För aktuellt arbete var inte Conferencing Server installerad, Därför kunde inte 

reglerna för dessa roller appliceras på Skype for Businesservern.  

För att låta klienterna använda sig av QoS så behöver dessa appliceras med GPO. Dessa GPO:er finns 

även dessa inkluderade som Powershellskript i kalkylatorn. Däremot gav inte dessa GPO-skript önskade 

resultat. Därför behövde dessa skapas manuellt i Group Policy Manager i Windows Server. 
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6.2. QoS Maps 
En till synes mycket effektiv metod för att hantera mottagning av felaktiga UP-värden är att antingen 

mappa om UP-värdena som mottas till andra DSCP än Default-beteendet. En annan funktion hos QoS 

maps och det som används i detta fall är ett alternativ känt som Trust DSCP Upstream.  

QoS Maps Kräver dock inaktivering av 802.11a och 802.11b/g nätverk innan det kan aktiveras, enligt 

figur 12 nedan.

 

Figur 12: Inaktivering av 802.11b/g-nätverk i Cisco WLC 

Figuren visar steg nödvändiga för att inaktivera 802.11b/g nätverken. För att kunna applicera QoS Maps 

krävs att samma steg genomförs för 802.11a-nätverk. 

Notera: I och med inaktivering av 802.11b/g-nätverken så kommer alla aktiverade WLAN att 

inaktiveras. Se därför till att ha tillgång till WLC via trådbundna medel. 
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Nästa steg är att enligt Figur 13 nedan applicera QoS Maps och följaktligen återaktivera de trådlösa 

802.11-nätverken.

 

Figur 13: Aktivering av QoS Maps Trust DSCP Upstream i Cisco WLC 

Efter genomförandet av ovan steg är QoS Maps aktiverat på samtliga WLAN och ger således 

specialbehandling till all trådlös trafik genom att ignorera UP-värdet på uppströmspaket. För att verifiera 

funktionalitet hos QoS Maps behövde DSCP-värdet från klienten jämföras med DSCP-värdet på samma 

typ av paket inkommande till Accesslagerswitchen från trådlösa AP:n. En ny jämförelse av trafik från de 

trådlösa klienterna visar att samma typ av paket som tidigare skickats mellan samtalande enheter visar 

på full funktionell behandling av trafiken efter att AP tagit emot det. 
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Figur 14: Korrekt DSCP på CAPWAP efter aktivering av QoS Maps Trust DSCP Upstream 

Som Figur 14 visar så blev resultatet som förväntat: QoS maps gav en korrekt märkning av DSCP på 

CAPWAP genom att ignorera UP-värdet och istället sätta det ursprungliga DSCP-värdet direkt på 

CAPWAP-tunneln. 

6.3. Application Visibility And Control 
Den största genomslagskraft som AVC har i trådlösa nätverk är förmågan att kunna läsa av signaturer på 

applikationsnivå och på så sätt identifiera vilka applikationer som används på nätverket. Denna 

funktionalitet ger födsel åt möjligheten att använda applikationsdata för QoS-märkning, exempelvis på 

inkommande Skype for Businessamtal som blivit felmärkta någonstans på väg till WLC och på så sätt 

kunna märka om dessa paket så nära källan som möjligt på trafik som härrör från exempelvis Internet. 
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För att kunna använda AVC så behöver en AVC-profil skapas för att kunna identifiera och markera om 

Skype for Businesstrafik. Detta utförs i sektionen Application Visibility and Control enligt vad figur 15 

nedan visar. 

 

Figur 15: AVC-profil i Cisco WLC 
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Efter att en profil skapats och tilldelats rätt applikation samt önskad hantering av densamma behöver 

denna profil appliceras på ett WLAN för att sättas i bruk. I inställningssektionen för valfritt WLAN finns 

enligt figur 16 en QoS flik, där kan önskad AVC-profil väljas genom en drop down-meny. 

 

Figur 16: Drop down-meny för val av AVC-profil på aktuellt WLAN i Cisco WLC 
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Efter dessa steg är AVC aktiverat och en ny granskning av samtalstrafik kan göras. Resultaten från dessa 

kan ses i Figur 17 och 18 nedan. 

 

Figur 17: Förväntat resultat på uppströmstrafik efter aktivering av AVC på Cisco WLC. 

Uppströmstrafik är helt oförändrad, vilket fullständigt ligger i linje med teorin att AVC inte kan påverka 

trafik utanför WLC. Därför är DSCP på CAPWAP nedgraderad till ett 34, jämfört med det ordinarie IP-

paketets DSCP som fortfarande är märkt med 46. Vad beträffar nedströmstrafiken i följande Figur 18 så 

får DSCP på CAPWAP rätt värde, däremot är det i praktiken oförändrat i just detta fall då det ordinarie 

IP-paketet redan hade DSCP 46.

 

Figur 18: Nedströmspaket från Cisco WLC mot Accesspunkt med förväntat DSCP på CAPWAP 
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7. Analys 
Resultaten som samlats in från litteraturstudien och laborationen har stämt väl överens med varandra, 

sett till att laborationen har fyllt sitt syfte som verifieringsmetod för litteraturstudiens lösningsförslag. 

Analys och diskussion om vardera lösningsförslag och respektive verifieringsresultat redogörs för under 

respektive rubriker. 

7.1. Policy-Based QoS 
De QoS-regler och policies som behövde appliceras på servrarna och klienterna var en del som upptog en 

stor del av projektets tid på grund av relativ komplexitet i förhållande till erfarenhet inom området. Efter 

att alla GPO:er konfigurerats på Skype for businesservern via Powershellskripten från QoS-kalkylatorn 

upptäcktes det att QoS inte var funktionellt och klienternas samtal förblev otaggade med DSCP 0. Efter 

en betydande tid som gått åt till felsökning så bestämdes att GPO:erna skulle avaktiveras på Skype for 

Businesservern, istället konfigurerades nya QoS-policies manuellt via QoS-managern i Windows server, 

vilket resulterade i fungerande QoS-principer. Den felsökning som utfärdades i försök att identifiera vad 

som gjorde att den ursprungliga QoS-policyn förblev resultatlös, fler försök hade kunnat göras för att 

lokalisera problemet, dock i och med att det inte är kritiskt för detta arbete så prioriterades andra 

uppgifter istället. 

7.2. Application Visibility and Control 
Resultaten från laborationen stämde väl överens med teorin från litteraturstudien. En tråkigare detalj 

från laborationen är att DSCP på det inre IP-paketet förblir oförändrat i den labbmiljö som var 

implementerad. En önskan hade varit att låta klienten märka trafiken med DSCP 34 eller annat valfritt 

värde för att låta WLC:ns märkning synas på trafikdumparna. Samma möjlighet hade kunnat 

verklighetsställas på WLC:n, dock var detta en tanke som uppstod efter att laborationerna var avslutade 

och utrustningen återlämnad.  

Till skillnad från källorna till litteraturstudien, så kände AVC inte igen Lync, eller Skype for 

Businesstrafik. Detta uppenbarade sig istället som rtcp-trafik, vilket är Real-time control protocol. 

Huruvida AVC identifierar andra applikationer som rtcp eller inte ligger utanför det här arbetets 

område. Konsekvenserna till att fler applikationer identifieras som rtcp kan förstöra AVC:s status som en 

granulär applikationsidentifieringsteknik, vilket istället kan ge AVC en rudimentär status.   

I övrigt har AVC genom projektet presenterat en till synes god statistik över vilka applikationer som 

färdas igenom det trådlösa nätverket, vilket överskådligt kan synas i Figur 9 tidigare i rapporten. 
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7.3. QoS Maps 
QoS Maps var den del av lösningen som var minst smärtsam att konfigurera och implementera. Så fort 

de trådlösa nätverken avaktiverats så var QoS-mappningen igång med ett knapptryck. 

Resultaten från laborationerna var mycket tillfredsställande att se, då den korrekta trafikmärkningen till 

CAPWAP-tunneln sker redan hos AP:n. Genom detta har QoS Maps potential att vara en väldigt effektiv 

optimering för WLAN QoS. Tack vare att den korrekta trafikmärkningen till CAPWAP-tunneln sker 

redan hos AP:n så följer QoS Maps Best practice för WLAN QoS så långt som det är möjligt i dagsläget. 

8. Slutsatser 
I och med att problemet som detta projekt angav sig för att söka lösningar på är så pass välkänt och 

utbrett mellan flertalet tillverkare idag så är intresset för en gemensam lösning ganska stort. Därför har 

naturligtvis även många diskussioner om ämnet framkommit, så idéer för hur problemen ska kunna 

lösas har funnits tillgängliga, om än inte helt utforskade och erkända som någon best practice, i varje fall 

har de lösningar som presenterats igenom detta projekt både gett lösningar på problemet och samtidigt 

följt de riktlinjer som sedan tidigare funnits för Best practice för WLAN.  

Den Best practice som arbetats fram har visat sig vara en kombination av att använda QoS Maps för att 

flytta den korrekta trafikmärkningen så nära källan som möjligt, samt att använda AVC för att fånga upp 

och korrekt märka de paket som tidigare blivit felmärkta. QoS Maps ska då använda Trust DSCP 

Upstream för att ignorera UP-värdet och sätta rätt DSCP-värde på CAPWAP direkt. QoS Maps kan som 

tidigare nämnt användas för att ändra på mappningstabellen mellan DSCP och UP, men det 

rekommenderas inte tack vare de många inställningsmöjligheterna som finns. Genom att ändra den 

statiska mappningen finns också risk att vissa klienter börjar behandla trafiken på ett sätt som inte är 

optimalt för just dem, behåll därför den ursprungliga mappningstabellen och använd Trust DSCP 

Upstream för att uppnå ett förutsägbart QoS-beteende igenom nätverket. AVC:s roll i sammanhanget är 

främst att vara källa till konstant analys av trafiken som färdas igenom det trådlösa nätverket. Dock 

genom applicerande av AVC-profiler så kan det bli ett kraftfullt verktyg som kan komplettera QoS Maps 

där trafiken behöver granskas på djupare nivå än vad WLC gör per default.  

Olyckligtvis har inte möjlighet för vidareläsning inom QoS maps, AVC, SDN, samt information om andra 

tillverkares lösningsmetoder funnits, detta på grund av att den Skype for Businesserver som 

ursprungsplanen var tänkt att använda, nämligen den server som Cygate själva använder till sina 

anställda visades vara omöjlig att kontakta från den labbmiljö som installerades i Cygates labbsal. Istället 
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ställdes krav på att installera nya virtuella AD-servrar med tillhörande serverroller samt en Front End-

server för Skype for business. Denna servermiljö visade sig vara extremt tidskrävande att installera; efter 

att laborationen övertrasserat schemat med två veckor kunde resultat från laborationen samlas in och 

presenteras i denna rapport. Mångt och mycket byggde problemen på okunskap inom Windows Server, 

vilket fick många steg av implementationsprocessen att ta betydligt längre tid än nödvändigt. 

8.1. Framtida arbeten 
I framtiden finns en önskan att göra QoS Maps till en föråldrad teknik i och med en standardiserad 

hantering av översättningen mellan DSCP och UP-värden. Om en standardiserad hantering av detta tas i 

bruk så kan många applikationer som idag tappar prioritering på grund av felaktig märkning bli mycket 

stabilare i sin leverans av trafik och Skype for business kan på sikt få ett bättre rykte som en mer stabil 

applikation. 

Trenderna inom nätverk rör sig allt mer mot Software-defined Networking, vilket tillåter ett mer 

dynamiskt nätverk sett till hur det kan hantera trafikflöden och brandväggsregler. Även inom Quality of 

Service samt inte minst för Skype for Business så är det ett område som mycket forskning kan göras 

kring.  
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