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Abstrakt 
Avsikten med detta arbete har varit att undersöka huruvida någon prestandaskillnad 

föreligger mellan nätverksnodernas vidarebefordring av prioriterad trafik i en nät-

verksmiljö med Quality of service-funktioner (QoS) implementerade och nätverks-

nodernas arbete i samma nätverksmiljö med separata, virtuella nätverk uppsatta med 

hjälp av Virtual routing and forwarding (VRF). Målet var att resultatet ska ha möj-

lighet att väga in när för- och nackdelar mellan olika sätt att separera nätverkstrafik 

jämförs ur prestandasynpunkt. Rapporten beskriver arbetet med samt resultatet av ett 

empiriskt experiment som kontrollerade VRF:ers påverkan på QoS-funktioner. Ett 

fysiskt nätverk sattes upp för att kontrollera hur QoS påverkades av logisk separe-

ring av experimentmiljöns nätverk på lager tre med hjälp av VRF. I detta nätverk 

utfördes även ett kontrollexperiment utan logisk separation för att skapa en baseline 

samt ett experiment där separering utfördes med hjälp av accesslistor. För varje ex-

perimentfas skickades en videoström genom experimentmiljön för att mäta End to 

end delay, Packet loss och Jitter, samt webbside requests för att upp mäta Round 

trip time. Detta testförfarande utfördes tre gånger per experimentfas.  

 

I experimenten kunde ingen Packet loss uppmätas vilket tyder på att QoS fungerade 

som avsett, även med VRF. Vissa förändringar för nätverksnoderna behövde genom-

föras beroende på teknik, vilket gjorde att det blev svårt att dra en slutsats av resulta-

ten för End to end delay, Jitter och Round trip time.  

 

Nyckelord: Quality of service, QoS, Virtual routing and forwarding, VRF, accesslis-

tor, ACL, nätverksseparering, åtkomstskydd, prestandajämförelse 
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1 Introduktion 
Detta inledande kapitel ger först en kort teoretisk bakgrund till ämnet som ska be-

handlas. Därefter följer en beskrivning av vad arbetet avser att undersöka samt hur 

denna undersökning kommer utföras. Till sist beskrivs arbetets avgränsningar och 

dess disposition presenteras. 

 

1.1 Inledning 
I ett nätverk används nätverksnoder för att binda ihop och vidarebefordra nätverks-

trafik mellan server- och klientnoder. I ett Internet protocol-nätverk (IP) sker denna 

vidarebefordring av trafik som standard via best effort. Detta innebär att ingen ga-

ranti lämnas för att den data som skickas mellan noder kommer fram. Det innebär 

även att inga IP-paket ges en högre prioritet för vidarebefordring och att paket-

strömmar, mellan noder, aldrig kan garanteras en viss prestandanivå [1] vad gäller: 

 

 
Figur 1.1 End to end delay 

 End to end delay. Tiden det tar från att ett paket skickats från en ursprungs-

nod till att det anländer till en destinationsnod, se figur 1.1. 

 

 Jitter. Skillnaden i End to end delay mellan flera, efter varandra följande, 

paket i en paketström. 
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Figur 1.2 Round trip time 

 Round trip time. Tiden det tar från att ett paket skickats från en ursprungs-

nod till en destionationsnod till det att ett svarspaket anländer från destinat-

ionsnoden till ursprungsnoden, se figur 1.2. 

 

 Packet loss. Det antal paket som försvinner från en paketström när den 

skickas över nätverket. 

 
Istället styrs dessa attribut av nätverksnodernas trafikbelastning när paketströmmen 

färdas genom nätverket. För att kunna garantera vissa paketströmmar förtur och en 

specifik nivå av ovannämnda attribut behövs någon form av Quality of service-

funktion (QoS) sättas upp på nätverksnoderna. 

 

1.2 Quality of Service 
Quality of service (QoS) kan definieras som en nätverksmiljös möjlighet att garan-

tera specifika prestandakrav vad gäller attribut som End to end delay, Jitter, Round 

trip time och Packet loss. Termen kan också kopplas till trafikprioritering och nät-

verksnoders kasserande av icke prioriterade paket [2]. I ett Internet protocol-nätverk 

(IP) vidarebefordras trafik med metoden best effort. QoS ger dels möjligheten att 

kunna klassificera paket och efter denna klassindelning prioritera vidarebefordring 

av paket mellan nätverksnoder och dels möjligheten att kunna garantera en viss 

mängd resurser till ett specifikt paketflöde. I figur 1.3 går det att se hur QoS-

funktioner används för att först märka ett paket på närmaste nätverksnod. Därefter 

läser följande nätverksnoder av märkningen och ger paketet förtur när det färdas 

över resten av nätverket. Denna metod för att utföra QoS kallas Differentiated  
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Figur 1.3 QoS med Differentiated services 

services, och använder trafikklassificering och märkning av paket för att kunna re-

servera resurser och prioritera vidarebefordringen av olika sorters paket inom ett 
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nätverk [3]. QoS kan även göras genom Integrated services, där applikationer själva 

kan efterfråga och reservera resurser i ett nätverk för obehindrat paketflöde [4]. 

Detta arbete kommer behandla QoS enligt Differentiated services. QoS, i denna 

mening, har ett flertal användningsområden. Det kan användas till att reservera 

bandbredd åt en paketström i ett nätverk och därigenom se till att dess paket i möj-

ligaste mån inte kasseras om nätverket skulle bli överbelastat. Ett annat använd-

ningsområde är att göra det möjligt att ge paketströmmar som är känsliga för End to 

end delay, såsom videoströmning [5] och Voice over internet protocol (VoIP) [6], 

högre prioritet vad gäller vidarebefordring i nätverk med begränsad genomström-

ning. 

 

1.3 Virtual routing and forwarding 
Virtual routing and forwarding (VRF) används i nätverksnoder för att skapa logiskt 

separerade, virtuella nätverk. Dessa virtuella nätverk har egna logiska interface, 

routingtabeller och routingprocesser men existerar i en gemensam fysisk nätverks-

miljö. I figur 1.4 återfinns två nätverk, A och B, i samma nätverksmiljö. De två nät-

verken har enligt bilden egna logiska interface samt egna helt separata routingtabel-

ler och routingprocesser inuti nätverksnoderna. Detta gör att trafik inte kan vidarebe-

fordras mellan nätverken inom nätverksnoderna. Denna teknik kan användas för att 

separera nätverk med olika användningsområden, exempelvis data och Voice over 

internet protocol-trafik (VoIP), eller två olika kunders nätverk utan att behöva till-

handahålla egen nätverksutrustning för varje separat nätverk. Virtuella nätverk kan 

även användas för att möjliggöra användning av överlappande Internet protocol-

prefix (IP) och tillhandahålla avskiljning mellan Virtual private network (VPN) via 

separata routingprocesser [7].  

 

 
Figur 1.4 Nätverksseparering med VRF 
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Eftersom virtuella nätverk existerar i en fysisk miljö där de delar på en viss mängd 

begränsade resurser kan det uppstå situationer när det är önskvärt att prioritera vida-

rebefordring av ett visst virtuellt nätverks trafik framför de andra. Ett exempel är 

prioritering av ett virtuellt nätverks VoIP-trafik framför ett annat nätverks webbtra-

fik för att kunna bibehålla en viss ljudkvalitet för samtal. En sådan prioritering kan 

utföras med Quality of service (QoS) genom klassificering och prioritering av trafik 

i nätverket. Då teknikerna kan användas i kombination vore det önskvärt att veta 

huruvida användningen av virtuella nätverk via VRF påverkar nätverksnoders QoS-

funktioner och därigenom även påverkar vidarebefordringen av prioriterad trafik i 

nätverk. 

 

1.4 Utmaning och avsikt 
Avsikten med detta arbete är att undersöka huruvida användningen av virtuella nät-

verk via Virtual routing and forwarding (VRF) påverkar nätverksnoders konfigure-

rade Quality of service-funktioner (QoS) och därigenom påverkar vidarebefordring-

en av prioriterad trafik i nätverk. En möjlig negativ påverkan, från virtuella nätverk, 

på trafikgenomströmning i nätverk med QoS-funktioner skulle kunna visa på att 

andra tekniker för att separera nätverk vore att föredra i produktionsmiljöer.   

 

Inom området QoS återfinns undersökningar gjorda för hur vidarebefordring av spe-

cifik trafik påverkas av QoS [6, 8], mer generella prestandatest av QoS utförda i en 

definierad testmiljö [9] samt även prestandaundersökningar gjorda i produktionsnät-

verk [10]. Det finns dock en avsaknad av undersökningar om hur användning av 

virtuella nätverk via VRF påverkar nätverksnodernas förmåga att vidarebefordra 

prioriterad trafik i en nätverksmiljö med QoS implementerat. Detta arbete avser att 

fylla denna akademiska kunskapslucka.  

 

1.5 Möjlig praktisk tillämpning av resultat 
En möjlig positiv eller negativ påverkan, på genomströmningen av trafik i en nät-

verksmiljö, är något som skulle kunna tas i beaktande vid val av metod för trafikse-

parering av nätverk i professionella nätverksmiljöer. 

  

Ponera att en nätverksadministratör har ansvar över en Internet service provider-

miljö (ISP) som ska vidarebefordra trafik för två kunders räkning. En av kunderna 

har ett Service level agreement-avtal (SLA) med administratören som säger att deras 

trafik ska ha förtur om bandbredden i nätverksmiljön inte skulle räcka till för bådas 

behov vid någon tidpunkt. Därför behöver Quality of service (QoS) implementeras i 

nätverket och den ena kundens trafik tilldelas en högre prioritet vad gäller vidarebe-

fordring genom nätverksnoderna. I detta scenario ska även de två kundernas nätverk 

inte kunna kommunicera med varandra genom administratörens nätverksmiljö. Detta 

problem skulle kunna lösas genom implementering av de båda kundernas nätverk 

som virtuella nätverk i miljöns nätverksnoder.  

 

I figur 1.5 visas hur separeringen mellan de två nätverken då först skulle utföras på 

Open systems interconnection-modellens (OSI) lager två med hjälp av Virtual local 

area network (VLAN). Denna separering skulle ske på alla lager två-segment av 



 

6 
 

nätverksmiljön. På lager tre skulle de två nätverken separeras via Virtual routing and 

forwarding (VRF) i avskilda virtuella nätverk med egna interface, routingtabeller 

och routingprocesser på de enheter som vidarebefordrar trafik mellan nätverk i mil-

jön. Detta skulle omöjliggöra routing mellan nätverken, om de inte uttryckligen tillå-

tits att överföra rutter mellan varandras routingtabeller.  

 

 
Figur 1.5 Två metoder för att seprera nätverkstrafik 
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I figur 1.5 återfinns även en alternativ lösning, där de två nätverken, som tidigare, 

skulle separeras på lager två med hjälp av VLAN. På lager tre skulle däremot filtre-

ringen mellan nätverken utföras med hjälp av accesslistor, som genom kontroll av 

pakets Internet protocol-avsändaradress (IP) och IP-destinationsadress skulle kunna 

filtrera bort trafik som har ursprung i eller är riktad mot annan kunds nätverk. 

Kontroll av trafik mot accesslistor skulle ge ett visst mått av extra arbete (overhead) 

på varje nätverksnod där kontrollen behövde utföras, och skulle därigenom dra ner 

nätverksnodernas prestanda vad gäller vidarebefordring av trafik [11]. Användning-

en av accesslistor skulle dock teoretiskt sett inte påverka QoS-funktionen på nät-

verksnoderna.  

 

Angående virtuella nätverk finns det däremot inga undersökningar som visar ifall de 

påverkar nätverksnodernas vidarebefordring av prioriterad trafik i en nätverksmiljö 

med QoS implementerat. Därför är avsikten med detta arbete att kunna ge en bild av 

hur nätverksnodernas förmåga att vidarebefordra prioriterad trafik, i en nätverks-

miljö med QoS implementerat, påverkas av implementering av virtuella nätverk via 

VRF. Denna information skulle kunna påverka val av teknik för att separera nätverk 

och kan därför vara av nytta för nuvarande och blivande nätverksadministratörer. 

 

1.6 Sammanfattning av avsikt 
Sammanfattningsvis är avsikten med detta arbete att undersöka huruvida någon pre-

standaskillnad föreligger mellan nätverksnodernas vidarebefordring av prioriterad 

trafik i en nätverksmiljö med Quality of service-funktioner (QoS) implementerade 

och nätverksnodernas arbete i samma nätverksmiljö med separata, virtuella nätverk 

uppsatta med hjälp av Virtual routing and forwarding (VRF). Målet är att resultatet 

ska ha möjlighet att väga in när för- och nackdelar mellan olika sätt att separera nät-

verkstrafik jämförs ur prestandasynpunkt. Avsaknaden av information inom området 

ger också möjlighet att använda den insamlade datan i utbildningssyfte för att fylla 

den uppfattade kunskapsluckan.  

 

1.7 Ansats 
Datainsamling för denna prestandajämförelse kommer utföras genom ett empiriskt 

experiment. Detta ska utföras i en gemensam nätverkstopologi där End to end delay, 

Jitter, Packet loss och Round trip time kommer att uppmätas för paketströmmar som 

passerar mellan servrar och klienter i experimentmiljön. Nätverkstopologin kommer 

att vara den samma under hela experimentet, men de olika konfigurationerna i nät-

verksnoderna kommer att dela utförandet i tre olika experimentfaser. I första fasen 

utförs separering mellan nätverken i topologin med Virtual local area network 

(VLAN) på lager två, men ingen separering görs på lager tre, förutom att dela upp 

noderna i olika Internet Protocol-subnätverk (IP). I nästa fas utförs separering mel-

lan nätverken med VLAN på lager två, och accesslistor används som skydd för vida-

rebefordring mellan nätverken på lager tre. I sista fasen utförs separering mellan 

nätverken i topologin med VLAN på lager två och vidarebefordring av trafik mellan 

nätverken förhindras med Virtual routing and forwarding (VRF) på lager tre. Hela 

testförfarandet kommer att genomföras tre gånger för varje fas.  
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Testförfarandet består av följande moment: 

 

 En videoströmningsserver skickar ett 30 sekunder långt videoklipp till en 

klient. Datainsamling utförs med hjälp av programmet Wireshark [12], som 

används för att samla in videotrafikens paket när de kommer in i experi-

mentmiljön samt när de når klienten. 

 

 En klient anropar en webbserver och hämtar en webbsida. Detta utförs var 

femte sekund under de 30 sekunder som videoströmningen pågår. Totalt blir 

det sex anrop och hämtningar. Wireshark används för att registrera tidstämp-

lar för när anrop skickas ut och när svar erhålls. 

 

 Under tiden detta sker skickar ett tredje klient-serverpar utfyllnadstrafik ge-

nom experimentmiljön. Avsikten med denna trafikström är för att fylla upp 

bandbredden på länkarna mellan nätverksnoderna och därigenom synliggöra 

nätverksnodernas Quality of service-prioritering (QoS) och bandbreddsbe-

gränsning av trafik.  

 

Data insamlad från trafikfångsten av videoströmmen bearbetas och används för att 

fastställa End to end delay, Jitter och Packet loss. Data insamlad från trafikfångsten 

av webbserveranropen bearbetas och används i sin tur för att mäta Round trip time i 

experimentmiljön. Mätningen av Round trip time görs för att tillhandahålla ett kon-

trollvärde för End to end delay, där resultaten för Round trip time förväntas vara 

ungefär en dubblering av resultaten för End to end delay. Ett medelvärde för varje 

experimentfas räknas ut för End to end delay, Jitter, Packet loss och Round trip 

time, från resultaten för varje körning av testförfarandet. Från de tre medelvärden 

som skapas för varje experimentfas tas därefter ett medianvärde. Medianvärden an-

vänds för att om möjligt filtrera bort påverkan av plötsliga och okontrollerade spikar 

och dalar i vidarebefordringen av nätverkstrafik under ett utförande av testförfaran-

det. Till sist sammanställs medianresultaten från alla experimentfaser och vägs mot 

varandra för att ge möjligheten att utläsa prestandaskillnaden mellan nätverkskonfi-

gurationerna. 

 

1.8 Avgränsning 
Arbetets undersökande del kommer utföras i en experimentmiljö, vars nätverksnoder 

är införskaffade från företaget Cisco. Detta val har gjorts eftersom det är den utrust-

ning som lärosätet kunde erbjuda tillgång till under arbetets tidsrymd. Resultat som 

uppnås av experiment i denna miljö bör därför betraktas som signifikativa för denna 

tillverkares implementation av Differentiated services Quality of service (QoS) och 

Virtual routing and forwarding (VRF). Samma förhållande som observeras i detta 

arbete kommer därigenom inte nödvändigtvis överensstämma med resultat hämtade 

från en experimentmiljö med nätverksnoder inskaffade från andra tillverkare. 

 

1.9 Arbetets struktur 
Denna rapport är upplagd på följande sätt. I kapitel två kommer det redogöras för 

begreppen Quality of service (QoS) och virtuella nätverk skapade med hjälp av Vir-
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tual routing and forwarding (VRF). Det presenteras även tidigare forskning som 

anses vara av relevans för detta arbete. I kapitel tre beskrivs den experimentmiljö 

som används under arbetets undersökande del, hur datainsamling och resultatbear-

betning görs samt hur testförfarandet är upplagt. Därefter sker en presentation av de 

resultat som uthämtats från bearbetningen av den insamlade datan i kapitel fyra. 

Arbetet avslutas med kapitel fem. Där ges först en kort sammanfattning av rapporten 

hittills och en diskussion förs kring vad de resultat som samlats in signifierar. Av-

slutningsvis dras en slutsats och förslag på vidare forskning presenteras. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel ges en kort övergripande sammanfattning av de tekniker som detta 

arbete omfattar. Det börjar med en genomgång av vidarebefordring av Internet pro-

tocol-paket (IP) via best effort och fortsätter med en beskrivning av Quality of Ser-

vice (QoS) och dess former. Därefter följer en genomgång av Virtual routing and 

forwarding (VRF) och avslutas med en beskrivning av tidigare forskning inom om-

rådet. 

 

2.1 Best effort 
I ett Internet protocol -nätverk (IP) sker vidarebefordring av trafik som standard via 

best effort. Detta innebär att ingen garanti lämnas för att den data som skickas mel-

lan noder kommer fram. Det innebär även att inga IP-paket ges en högre prioritet för 

vidarebefordring [1]. 

 

I figur 2.1 går det att se hur paket skickade i ett nätverk som låter vidarebefordring 

ske med best effort köas på varje enhet och därför tvingas vänta på framförvarande 

paket i köerna, innan de kan vidarebefordras av routern eller switchen och skickas ut 

av enheternas interface. Om någon kö på noderna hade varit full hade paketet slängts 

utan hänsyn till hur pass viktigt paketets innehåll var. Paket köas som standard enligt 

First in first out-metoden (FIFO) [13]. Det innebär att de paket som anländer först 

till nätverksnodens interface hamnar först i dess inkö och kommer att vidarebe-

fordras först av enheten. Samma gäller för utgående paket; de paket som kommer 

först ut från routerns eller switchens vidarebefordringprocess hamnar även först i 

interfacets utkö.  

 

För att kunna garantera att specifika paket inte slängs vid full belastning av nät-

verksnoderna, alternativt ge vissa paketströmmar förtur i interfacens in- och utköer, 

behövs någon form av Quality of service-funktion (QoS). 
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Figur 2.1 Vidarebefordring med best effort 
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2.2 Quality of service 
Quality of service (QoS) är, som tidigare nämnts, möjligheten att garantera resurser 

till vissa paketflöden för att uppfylla uttalade prestandakrav. Ett exempel på hur 

detta kan användas i praktiken är QoS för Voice over internet protocol-trafik (VoIP), 

som kan återfinnas i nätverk med Internet protocol-telefoni (IP) implementerat. Via 

QoS kan trafikflöden mellan IP-telefoner garanteras en viss bandbredd i nätverk och 

dessa flödens paket kan ges förtur i nätverksnodernas in- och utköer. Detta innebär 

att under perioder när mängden trafik som ska skickas över nätverket överstiger 

bandbredden på nätverkets tillgängliga länkar ser denna konfiguration till att en viss 

mängd bandbredd lämnas orörd av övrig trafik. Den ser även till att IP-telefonipaket 

behandlas först, när de anländer till eller skickas ut från nätverksnoder. De slipper 

därigenom att behöva köa tillsammans med övrig trafik och riskerar inte att kastas 

när köerna fylls upp. På detta sätt kan en förbestämd nivå av ljudkvalité och samtals-

fördröjning garanteras, oavsett hur mycket nätverket belastas. 

 

QoS kan implementeras antingen per trafikflöde, där resurser reserveras dynamiskt 

över en kedja av nätverksnoder, en metod kallad Integrated services, eller genom 

statiskt reserverade resurser för olika klasser av paketflöden vid varje hopp i nätver-

ket, en metod kallad Differentiated services. 

 

2.3 Integrated services 
Integrated services är en metod för Quality of service (QoS) som reserverar resurser 

på mellanliggande nätverksnoder för ett paketflöde mellan två kommunicerande 

noder [4]. För att utföra detta används protokollet Resource reservation protocol 

(RSVP). RSVP gör reservationerna per session, där en session är ett paketflöde med 

en specifik destination och ett specifikt transportlagerprotokoll. Sessioner särskiljs 

med hjälp av följande metoder: Destaddress, vilket är Internet protocol-adressen 

(IP) på destinationsnoden, Protocolid, vilket är ID:t för det använda IP-protokollet, 

samt Dstport, som antingen är en destinationsport för det transportlagerprotokoll 

som används eller information specifik för den applikation som genererar sessionen 

[14]. 
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Figur 2.2 QoS med Integrated services 
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I figur 2.2 går det att följa hur Integrated services reserverar resurser i en nätverks-

miljö. En reservation av nätverksresurser inleds genom att ett path-meddelande 

skickas från en avsändarnod till en destinationsnod. När detta meddelande passerar 

nätverksnoder på vägen till destinationsnoden lagrar den ett path state på varje nod. 

I denna återfinns följande information: 

 

 IP-adressen för den nätverksnod som senast behandlade meddelandet. Detta 

IP används för att kunna skicka RSVP-förfrågningar samma väg som path-

meddelandet. 

 

 Sender template, som beskriver formatet på de paket som avsändarnoden 

ska skicka. 

 

 Sender tspec, som beskriver utformningen på det paketflöde som avsändar-

noden avser att generera. 

 

 Adspec, som innehåller informationen som aviseras från nätverksnoder på 

vägen, exempelvis vilka QoS-funktioner noderna har stöd för. 

 

När destinationsnoden tar emot ett path-meddelande skickar den ut en RSVP-

förfrågan tillbaka samma väg. Denna förfrågan innehåller en flowspec, som anger 

den önskade QoS-nivån för sessionen, det vill säga vilka resurser som ska reserveras 

för sessionen. Förfrågan innehåller även en filter spec, som tillsammans med 

sessionsinformationen anger vilka paket QoS-inställningarna ska gälla för. När 

RSVP-förfrågan når en mellanliggande nätverksnod behandlas den först av admiss-

ion control, som kontrollerar om noden har tillräckliga resurser för att göra reservat-

ionen. Därefter kontrolleras den av policy control, som avgör om användaren har 

rättigheter att utföra reservationen. Om förfrågan godkänns i båda kontrollerna an-

vänds informationen i filter spec till att uppdatera nätverksnodens packet classifier. 

Detta utförs för att noden ska kunna urskilja vilka paket som ska ha den önskade 

QoS-tillämpningen. Informationen i flowspec används i sin tur för att göra ändringar 

i nodens packet scheduler, för att uppnå önskad QoS-nivå för sessionen [14, 15]. 

 

När detta är utfört uppdaterar noden IP-destinations- och avsändaradresserna i 

RSVP-förfrågan och skickar vidare den till nästa nätverksnod i kedjan, som i sin tur 

gör sina kontroller, utför nödvändiga QoS-inställningar och skickar vidare förfrågan. 

På detta sätt propagerar förfrågan genom nätverket, via samma nätverksnoder som 

path-meddelandet, tills det når avsändarnoden [14, 15]. 

 

2.4 Differentiated services 
I detta arbete kommer Quality of service (QoS) tillhandahållas via metoden Differen-

tiated services, som till skillnad från föregående metod använder sig av statiskt kon-

figurerade inställningar för att styra reserveringen av resurser på nätverksnoderna. 

Differentiated services definierar QoS som olika former av vidarebefordring för 

olika klasser av paket i varje nätverksnod, för ett gemensamt trafikflöde. Klassindel-

ningen styrs på basis av det Differentiated services code point-värde (DSCP) som 
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sätts i Internet protocol-headern (IP) på varje paket [3]. Detta görs antingen direkt 

på avsändarnoden som generar paketen eller på den närmaste nätverksnod som är 

konfigurerad att märka paket. Vilken klassmärkning ett paket tilldelas kan bestäm-

mas av ett flertal faktorer, exempelvis IP-destinations- eller avsändaradress, avsän-

dar- eller destinationsport eller applikationslagerprotokoll.  

 

När paketflöden färdas genom ett nätverk aggregeras de till gemensamma trafikflö-

den. För att kunna tillhandahålla olika nivåer av QoS för olika paket i dessa aggrege-

rade flöden avläses DSCP-värdet i paketen när de passerar mellanliggande nätverks-

noder på väg till sina destinationer. Nätverksnoderna har statiska konfigurationer för 

vilka klasser som ska ges förtur i interfacens in- och utköer samt vilka bandbreddbe-

gränsningar som gäller för vilka klasser. Beroende på vilken klass ett paket tillhör 

köas, slängs eller vidarebefordras det enligt de QoS-regler som satts upp för klassen. 

Denna avläsning och behandling av paket utförs av varje nätverksnod med imple-

menterade QoS-funktioner som paketen passerar i ett nätverk [3]. 

 

Hur detta sker i praktiken går att se i figur 2.3. En avsändarnod skickar ett paket som 

märks med ett fördefinierat DSCP-värde när det anländer till switchen. Paketet ska 

skickas till ett annat IP-nätverk, därför vidarebefordras det av switchen till IP-

subnätets gateway, en router. Routern tar emot paketet, gör ett uppslag i routingta-

bellen för att hitta vägen till destinationsadressen och skickar sedan paketet till utkön 

för det interface det ska skickas via. På detta interface finns en QoS-policy konfigu-

rerad. Det innebär att DSCP-värdet i paketets IP-header läses av och att de åtgärder 

som angivits för detta värde utförs. I detta fall har trafik med paketets tilldelade 

DSCP-värde givits prioritet över all annan trafik. Detta innebär att paketet läggs 

först in den utkö det placeras i. Värdet gör också att paketet inte kasseras även om 

interfacet vid tillfället är fullt belastat. Detta sker på grund av att 20 Mbps har reser-

verats för just trafik med paketets DSCP-värde. Om paketet inte hade haft denna 

prioritering vad gäller köer och garanterad bandbredd hade det troligtvis slängts. 

Paketet skickas därefter ut av interfacet och förfarandet upprepas sedan i efterföl-

jande routrar, som även de har QoS-policyer konfigurerade i utgående riktning på 

sina interface. 
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Figur 2.3 QoS med Differentiated services 
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2.5 Virtual routing and forwarding 
Virtual routing and forwarding (VRF) skapar en logisk avgränsning, på Open 

systems interconnection-modellens (OSI) lager tre, som begränsar ett Internet pro-

tocol-nätverks (IP) utbredning inuti en router eller switch med lager tre-funktioner 

[16]. Det innebär att funktionen skapar ett virtuellt nätverk med ett eller flera egna 

separata logiska interface samt egen routingtabell och routingprocess, som inte kan 

nås av övriga nätverk på nätverksnoden. Funktionen gör det möjligt att begränsa 

vidarebefordring av trafik mellan olika IP-nätverk, samt tillåter flera nätverk med 

samma IP-adressrymd inom en och samma nätverksnod.  

 

Det bör påpekas att en VRF enbart är av lokal betydelse på varje nätverksnod. No-

derna utbyter inte information för att se om omgivande enheter har samma VRF:er 

konfigurerade. Det innebär att en nätverksnod tolkar all inkommande trafik på ett 

VRF-tilldelat interface som tillhörande det virtuella nätverk denna VRF skapar, oav-

sett vem som skickat trafiken. Det gör att en nätverksnod, utan VRF:er, kan skicka 

trafik in i ett virtuellt nätverk uppsatt med hjälp av VRF:er på en annan, direktanslu-

ten nätverksnod. För att undvika denna möjliga säkerhetsrisk och isolera de virtuella 

nätverken i hela nätverksmiljön måste båda ändarna av länkarna mellan lager tre-

enheterna i miljön konfigureras att tillhöra samma virtuella nätverk.  

 

En VRF består av: 

 

 En instans av Routing information base (RIB), som är nodens routingtabell. 

 

 En instans av Forwarding information base (FIB), som kombinerar inform-

ation från nodens routingtabell och Address resolution protocol -tabell 

(ARP) för att möjliggöra snabbare ruttuppslag.  

 

 Ett eller flera interface. 

 

 En uppsättning regler och routingprotokoll som bestämmer vad som ska 

läggas in i RIB och FIB. 

 

En VRF existerar endast i nätverksnodens minne, men som punkterna ovanför visar 

är en VRF inte samma sak som en komplett virtuell nod [16].  

 

2.6 Tidigare forskning 
I tidigare forskning som genomförts av G. Gardikis et al. [17], togs en metod fram 

för att utvärdera sambandet mellan Network-Quality of service (N-QoS) och Percie-

ved-Quality of service (P-QoS) i ett Internet protocol-nätverk (IP) för videoström-

ning. Målet med arbetet var att genom metoden kunna upprätta ett förhållande mel-

lan N-QoS och P-QoS i olika nätverket. Detta förhållande skulle sedan kunna an-

vändas av tjänsteleverantörer för att uppskatta P-QoS för sina kunder genom att end-

ast övervaka N-QoS i realtid. 
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Författarna definierade N-QoS som Packet loss, Jitter och End to end delay för en 

paketström som skickades från en streamingserver till klient. P-QoS definierades 

som uppfattad bildkvalitet för den person, som på klienten såg det videoklipp som 

skickades. För undvika den mänskliga faktorn i mätningen av P-QoS gjordes en 

inspelning av videoklippet, dels när det lämnade streamingservern, dels när det togs 

emot av klienten. Dessa två inspelningar jämfördes därefter med hjälp av ett pro-

gram som sökte efter störningar och saknade bildrutor i filerna. De upptäckta felen 

sammanfattades till sist i ett värde för P-QoS. 

 

För att kontrollera metodens effektivitet mättes N-QoS och P-QoS när en streaming-

server skickade en uppsättning videoklipp till en klient över en nätverksmiljö. Vär-

dena för N-QoS och P-QoS ställdes sedan mot varandra och resultaten visade att 

enbart Packet loss hade en påverkan på P-QoS. I motsats till författarnas förvänt-

ningar påverkades P-QoS inte av End to end delay. Däremot påverkade det hur 

snabbt streamingtjänsten svarade på paus och start-kommandon. Problem med Jitter 

eliminerades i sin tur av klientens buffring av klipp innan uppspelning. 

  

I arbetet av G. Gardikis et al. [17] ligger fokus helt på att mäta P-QoS och N-QoS i 

en nätverksmiljö oavsett om QoS-funktionerna används på miljöns nätverksnoder 

eller ej. Författarna tar inte heller i beaktande andra funktioner i nätverket som 

skulle kunna påverka vidarebefordringen av trafik. Sammanfattningsvis undersöker 

de enbart förhållandet mellan P-QoS och N-QoS, utan att undersöka om det finns 

möjlighet att förbättra dessa värden genom att implementera QoS-funktioner eller 

stänga av funktioner som ger overhead på nätverksnoder. I denna aspekt skiljer sig 

tidigare forskning från detta arbete, som mäter samma N-QoS-värden samt Round 

trip time i en experimentmiljö där QoS-funktioner alltid används. Detta arbete tittar 

även på hur två mekanismer som används för att skilja nätverk på lager tre, access-

listor och Virtual routing and forwarding (VRF), påverkar vidarebefordringen av 

trafik i detta experimentnätverk. Gemensamt för de två arbetena är dels fokusering 

på samma mätvärden, Packet loss, End to end delay och Jitter, samt metoden för att 

kunna mäta dessa för en packetström innehållande ett videoklipp skickat från en 

streamingserver till en klient. En metod som detta arbete hämtat från G. Gardikis et 

al. [17]. 
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3 Metod 
I detta kapitel ges en kort repetition av arbetets ansats följt av en genomgång av den 

experimentmiljö som användes samt en redogörelse för hur datainsamlingen utför-

des under experimentet. Därefter beskrivs det testförfarande som användes och hur 

resultaten från experimentet bearbetades. Slutligen kommer en metoddiskussion där 

svagheter i experimentmiljön berörs.  

 

3.1 Ansats 
Avsikten med detta arbete var att utföra en undersökning som visade huruvida någon 

prestandaskillnad förelåg mellan nätverksnodernas vidarebefordring av prioriterad 

trafik i en nätverksmiljö med Quality of service-funktioner (QoS) implementerade 

och nodernas arbete i samma nätverksmiljö med Virtual routing and forwarding 

(VRF) uppsatt. För att kunna utföra denna prestandajämförelse samlades data in 

genom ett empiriskt experiment. Detta utfördes i en gemensam nätverksmiljö där 

End to end delay, Jitter, Packet loss och Round trip time uppmättes för paketström-

mar som passerade mellan servrar och klienter i experimentmiljön. Nätverkstopolo-

gin var den samma under alla mätningar men de olika konfigurationerna i nätverks-

noderna delade utförandet i tre experimentfaser. En baseline-fas där separering mel-

lan nätverken i topologin utfördes med Virtual local area network (VLAN) på lager 

två men där ingen separering gjordes på lager tre, förutom att dela upp noderna i 

olika Internet protocol-subnätverk (IP). En fas där separering mellan nätverken i 

topologin gjordes med VLAN på lager två och där vidarebefordring av trafik mellan 

nätverken förhindrades med VRF:er på lager tre. Slutligen en fas där separering 

mellan nätverken gjordes med VLAN på lager två och accesslistor användes som 

skydd för vidarebefordring av trafik mellan nätverken på lager tre.  
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Figur 3.1 Experimentmiljö 
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3.2 Introduktion till experimentmiljö 
I figur 3.1 återfinns den miljö som användes för att utföra detta arbetes experiment. 

Nätverksnoderna i experimentmiljön var tre Cisco 2811-routrar samt två stycken 

Cisco 2960-switchar, en på serversidan samt en på klientsidan av nätverket. Samt-

liga länkar mellan nätverksnoderna var Ethernet-länkar med interface och kablage 

som var specificerade för att klara av att hantera hastigheten 100Mbps. Alla servrar 

och klienter som användes bestod av virtuella maskiner, som sattes upp i VMware 

Workstation 8.  En komplett överblick av operativsystem för samtliga noder kan 

utläsas i tabell 1. 

 
Tabell 1 Nodernas operativsystem 

Nodnamn Operativsystem 

Videoserver Debian kernel 2.6.32-5-amd64 

Videoklient Debian kernel 2.6.32-5-amd64 

Webbklient Debian kernel 2.6.32-5-amd64 

Webbserver CentOS6 kernel 2.6.32-17.e16.x86_64 

Trafikserver x3 Windows7 Enterprise 

Trafikklient x3 Windows7 Enterprise 

Lyssning Debian kernel 2.6.32-5-amd64 

Cisco 2811 Router x3 Cisco IOS 12.4(25) 

Cisco 2960 Switch x2 Cisco IOS 12.2(46)SE 

 

3.3 Server- och klientmjukvara 
Den mjukvara som användes för att tillhandahålla videoströmning från noden Vide-

oserver var Darvin streaming server (version 6.0.3). Denna programvara använder 

sig av protokollet Real-time transport protocol (RTP), som i sin tur använder User 

datagram protocol (UDP) som transportprotokoll för att skicka dataströmmar. På 

noden Videoklient kördes Mplayer (version 1.0rc3-4.4.4) för att visa videoström-

men. För att fånga upp videoströmmens paket använde noden Lyssning programmet 

Wireshark. Noden hämtade in paketströmmen dels när den kom till nätverksnoden 

Serversideswitch, dels när den nådde noden Videoklient. 

 

På noden Webbklient användes webbläsaren Lynx (version 2.8.8dev.5) för att via ett 

bashskript anropa noden Webbserver. Hemsidan som hämtades med skriptet tillhan-

dahölls av webbservermjukvaran Apache (version 2.2.15) med standardkonfigurat-

ion. Noden Webbklient använde sig av programmet Wireshark (version 1.6.7) för att 

samla in utgående och inkommande paketströmmar. 

 

För att generera belastning på länkarna användes mjukvaran D-ITG (version 2.8.0-

rc1) som skickade paketströmmar från noderna Trafikserver A, B och C till Trafik-

klienterna A, B och C via UDP.  

 

3.4 Gemensam konfiguration för samtliga experimentfaser 
Följande konfiguration är gemensam för baseline, accesslistor och VRF-faserna. 

Nätverksmiljöns servrar och klienter skulle delas upp mellan tre olika nätverk. Detta 
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gjordes på lager tre genom att lägga noderna i olika IP-subnätverk. På lager två sepa-

rerades de genom att Nätverksnoderna Serversideswitch och Klientsideswitch konfi-

gurerades att tilldela nätverkens accessportar egna VLAN. Nedanför följer en upp-

ställning över vilka noder som placerades i vilket VLAN:  

 

 Serversideswitch VLAN 10, noderna Videoserver och Trafikserver C. 

 

 Klientsideswitch VLAN 10, noderna Videoklient och Trafikklient C. 

 

 Serversideswitch VLAN 20, noderna Webbserver och Trafikserver B. 

 

 Klientsideswitch VLAN 20, noderna Webbklient och Trafikklient B. 

 

 Serversideswitch VLAN 30, noden Trafikserver A. 

 

 Klientsideswitch VLAN 30, noden Trafikklient A. 

 

Alla VLAN skickades upp genom trunkar till nätverksnoderna Serversiderouter re-

spektive Klientsiderouter. 

 

Nätverksnoderna Serversiderouter, Klientsiderouter samt Mittrouter konfigurerades 

att använda routingprotokollet Open shortest path first (OSPF) för att sprida inform-

ation om sina respektive direktanslutna nätverk. 

 

3.5 Konfiguration av Quality of service 
Följande QoS-konfiguration gjordes för baseline och accesslistorfaserna. På nät-

verksnoderna Serversideswitch och Klientsideswitch användes accesslistor med 

matchning på IP-avsändaradress och IP-destinationsadress för att sortera ut trafik för 

Differentiated services code point-märkning (DSCP). Denna sortering och märkning 

utfördes i switcharnas accessportar.  

 

Trafiken i nätverket märktes på följande sätt: 

 

 Paket skickade mellan noderna Videoserver och Videoklient märktes med 

DSCP-värdet 11 i paketens IP-header. 

 

 Paket skickade mellan noderna Webbserver och Webbklient märktes med 

DSCP-värdet 22 i paketens IP-header. 

 

 Paket skickade mellan noderna Trafikserver A, B, C och Trafikklient A, B, 

C märktes med DSCP-värdet 43 i paketens IP-header. 

 

På routrarna i nätverket lästes dessa DSCP-värden av och en förkonfigurerad policy 

applicerades för varje paket. Dessa policyer angav att paketströmmar märkta med 

DSCP-värdet 11 skulle garanteras en bandbredd på 10 Mbps, paketströmmar med 

DSCP-värdet 22 skulle garanteras en bandbredd på 5 Mbps och paketströmmar med 
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DSCP-värdet 43 skulle garanteras en bandbredd på 74 Mbps. Utöver detta skulle 

paket märkta med värdena 11 och 22 ges förtur i routrarnas köer för utgående trafik. 

 

Avläsning av DSCP-värden och applicering av policyer utfördes i utgående riktning 

på följande fyra interface: 

 

 Serversiderouterns utgående interface mot nätverksnoden Mittrouter. 

 

 Klientsiderouterns utgående interface riktat mot nätverksnoden Mittrouter. 

 

 Mittrouterns utgående interface mot nätverksnoden Serversiderouter. 

 

 Mittrouterns utgående interface mot nätverksnoden Klientsiderouter. 

 

3.6 Konfigurationsändringar accesslistor 
För experimentfasen där nätverken skulle åtskiljas med accesslistor ändrades konfi-

gurationen på nätverksnoderna Serversiderouter och Klientsiderouter. Denna änd-

ring bestod i att accesslistor matchande på IP-avsändaradress och IP-

destinationsadress konfigurerades att enbart tillåta varje separat nätverks servrar och 

klienter att nå varandra. Det innebar att noden Videoserver endast tilläts att nå noden 

Videoklient, noden Videoklient fick bara nå noden Videoserver, noden Webbserver 

fick enbart nå noden Webbklient, noden Webbklient tilläts endast nå noden Webb-

server, noderna Trafikserver A, B, C fick enbart nå sin klientnamne Trafikklient A, 

B, C samt att noderna Trafikklient A, B, C enbart tilläts nå sin servernamne Trafik-

server A, B, C. Dessa accesslistor applicerades i inkommande riktning på de inter-

face nätverksnoderna Serversiderouter och Klientsiderouter hade direktanslutna till 

Serversideswitch respektive Klientsideswitch. 

 

3.7 Konfigurationsändringar Virtual routing and forwarding 
För experimentfasen där nätverken skulle åtskiljas med VRF:er ändrades konfigurat-

ionen på nätverksnoderna Serversiderouter, Klientsiderouter och Mittrouter. På 

dessa tre nätverksnoder tilldelades varje nätverk en egen VRF med egna subinter-

face, routingtabeller, routingprocesser och OSPF-instanser. De routerinterface, där 

QoS tidigare applicerats, delades i tre subinterface vilket innebar att även QoS-

konfigurationen behövde ändras något. Varje subinterface, ett per VRF, tilldelades 

en egen bandbreddsgaranti. Denna uppdelning såg ut på följande vis:  

 

 VRF:en för videonoderna och trafiknoderna C tilldelades 20 Mbps. Av 

denna bandbredd garanterades 10 Mbps för paketströmmar med DSCP-

märkningen 11 och 8 Mbps för paketströmmar märkta med DSCP-värdet 43.  

 

 VRF:en för webbnoderna och trafiknoderna B tilldelades 20 Mbps. Av 

denna bandbredd garanterades 5 Mbps för paketströmmar med DSCP-

märkningen 22 och 13 Mbps för paketströmmar märkta med DSCP-värdet 

43.  
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 VRF:en för trafiknoderna A tilldelades 55 Mbps. Av denna bandbredd ga-

ranterades 53 Mbps för paketströmmar med DSCP-märkningen 43. 

 

Sammantaget innebar denna konfiguration att paketströmmar märkta med DSCP-

värdet 11 skulle garanteras en bandbredd på 10 Mbps, paketströmmar med DSCP-

värdet 22 5 Mbps och att paketströmmar med DSCP-värdet 43 74 Mbps. Som tidi-

gare konfigurerades även en förtur för paket märkta med värdena 11 och 22 i rout-

rarnas köer för utgående trafik. 

 

3.8 Datainsamling 
Datainsamling utfördes med programmet Wireshark, som kan användas för att 

lyssna av inkommande och utgående trafik på en dators nätverkskort.  

 

Wireshark var installerat på noden Webbklient, där programmet samlade in de 

skriptgenererade anrop som skickades till noden Webbserver samt registrerade de 

svar som Webbserver returnerade till Webbklient. 

 

På noden Lyssning kördes två instanser av Wireshark. En av instanserna fångade in 

paketflödet från noden Videoserver när det kom in till Serversideswitchen. Detta 

gjordes genom en spegling av all inkommande trafik på port 1, där noden Videoser-

ver var ansluten, till port 5 där noden Lyssning var inkopplad. Den andra instansen 

samlade in samma paketflöde när det kom fram till noden Videoklient. Detta gjordes 

genom att de virtuella maskinerna, som var noderna Videoklient och Lyssnare, hade 

nätverkskort placerade i samma VMnet. Då ett VMnet fungerar som en virtuell hubb 

skickas all inkommande och utgående nätverkstrafik till alla virtuella maskiner med 

nätverkskort placerade i detta VMnet. 

 

3.9 Testförfarande 
Samma testförfarande användes för alla tre faser av experimentmiljön. Testförfaran-

det bestod av följande moment: 

 

 Noden Videoserver strömmade ett videoklipp till noden Videoklient under 

30 sekunder. Paketflödet samlades in med hjälp av Wireshark på noden 

Lyssning, dels när det kom in på nätverksnoden Serversideswitch och dels 

när det nådde noden Videoklient. 

 

 Samtidigt kördes ett skript på noden Webbklient som anropade och hämtade 

en webbsida från noden Webbserver. Detta utfördes sex gånger under de 30 

sekunder som videoströmningen pågick. På noden Webbklient fångades alla 

anrop och motsvarande svar upp med programmet Wireshark. 

 

 Under tiden skickade tre par server-klientnoder utfyllnadstrafik över expe-

rimentmiljön. Noden Trafikserver A skickade en ström av UDP-paket, med 

en sammanlagd datamängd av 70 Mbps till noden Trafikklient A. Noden 

Trafikserver B skickade en ström av UDP-paket, med en sammanlagd data-

mängd av 15 Mbps till noden Trafikklient B. Till sist skickade noden Tra-
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fikserver C en ström av UDP-paket, med en sammanlagd datamängd av 10 

Mbps, till Trafikklient C. Avsikten med dessa paketströmmar var att fylla 

upp bandbredden på länkarna i nätverket och se till att resultaten av de kon-

figurerade QoS-prioriteringarna och bandbreddsbegränsningarna blev mät-

bara på miljöns nätverksnoder.  

 
Detta förfarande genomfördes tre gånger för varje experimentfas. Mellan varje om-

gång sparades Wireshark-fångsterna för resultatbearbetning.  

 

3.10 Resultatbearbetning 
Testdata behandlades för att kunna jämföra värden för End to end delay, Jitter, 

Round trip time och Packet loss.  

 

Packet loss uppmättes med testdata från noden Lyssning. Samma paketström fånga-

des upp på två olika platser i nätverksmiljön, dels när den kom in på nätverksnoden 

Serversideswitch, dels när den anlände till noden Videoklient. De infångade pake-

tens RTP-sekvensnummer extraherades från båda fångster och jämfördes. För varje 

instans där två paket med samma sekvensnummer inte påträffades registrerades detta 

som ett förlorat paket. Packet loss kontrollerades för alla videopaketströmmar skick-

ade under de tre tester som utfördes i varje experimentfas. 

 

End to end delay (E2ED) beräknades med testdata från noden Lyssning. Formeln 

som användes var:  

 

                                          
                                                          

End to end delay beräknades för alla videopaket skickade under de tre tester som 

utfördes i varje experimentfas. Ett medelvärde togs fram för varje separat test, vilket 

resulterade i tre medelvärden per experimentfas. Utifrån dessa beräknades ett medi-

anvärde för varje experimentfas, som sedan användes under analysen. Medianvärden 

användes för att filtrera bort påverkan av plötsliga, oförutsedda och okontrollerade 

spikar och dalar i vidarebefordringen av nätverkstrafik under ett utförande av testför-

farandet. 

 

Round trip time (RTT) uppmättes som kontrollvärde för End to end delay, där resul-

taten förväntades vara ungefär en dubblering av resultaten för End to end delay. 

Round trip time var ett sammanslaget värde för flera steg i en kommunikation mel-

lan noderna Webbserver och Webbklient. Det bestod av den tid det tog för ett 

Transmission control protocol-sessionsuppsättande (TCP) SYN-paket att gå från 

Webbklient till Webbserver, den tid det tog för Webbserver att läsa detta paket och 

skicka ut svar i form av ett SYN-ACK, samt den tid det tog för svaret att gå från 

Webbserver till Webbklient. Round trip time beräknades med testdata från noden 

Webbklient. Formeln som användes var: 
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Round trip time beräknades för sex anslutningar från noden Webbklient till noden 

Webbserver per test, för alla tre tester utförda i varje testmiljö. Ett medelvärde togs 

fram för varje separat test vilket resulterade i tre medelvärden per experimentfas. 

Från dessa beräknades ett medianvärde för varje experimentfas, som sedan användes 

under analysen. 

 

Jitter beräknades med bearbetad End to end delay-data. Formeln som användes var:  

 

                                                              

Jitter beräknades för alla videopaket skickade under de tre tester som utfördes för 

varje experimentfas, utom det första i varje test som inte hade ett värde att jämföras 

med. Ett medelvärde togs fram för varje separat test vilket resulterade i tre medel-

värden per experimentfas. Från dessa beräknades ett medianvärde för varje experi-

mentfas, som sedan användes under analysen. 

 

3.11 Metoddiskussion 
En svaghet i den experimentmiljö som användes är att de switchar som används för 

att ansluta server- och klientnoder till miljön inte stödjer köprioritering för olika 

klassers trafik. De kan därför inte implementera samma QoS-konfiguration som 

routrarna i nätverket och sköter därigenom enbart märkning av inkommande trafik 

från klienterna. Trafik som går genom dessa switchar behandlas på FIFO-basis 

(First in first out) vilket innebär att det QoS inte är implementerat enligt best 

practice, det vill säga från ett paketflödes avsändarnod ända fram till dess destinat-

ionsnod. Det hade varit önskvärt att kunna utföra experimentet via noder med 

samma QoS-stöd om det hade varit möjligt. 

 

De programvaror som användes för att generera video-, webb och utfyllnadstrafik i 

experimentmiljön påverkade hur och när paket skickades och togs emot av noderna i 

nätverket. Ett exempel är hur implementeringen av TCP/IP-stacken i det operativsy-

stem som användes på noden Webbserver påverkade hur snabbt noden kunde han-

tera inkommande meddelanden. Detta var i sin tur är ett led som ingick i mätningen 

av Round trip time. Då olika operativsystem i teorin skulle kunna ha olika svarstider 

beroende på deras implementering av TCP/IP-stacken skulle detta kunna ge ett 

högre eller lägre värde för Round trip time beroende på val av mjukvara. Därför är 

det möjligt att användningen av en specifik mjukvara kan ha påverkat det exakta, 

numeriska resultaten från experimentfaserna. Dock användes samma mjukvara un-

der alla experimentfaser vilket gör det möjligt att dra en slutsats baserat på förhål-

landet mellan experimentfasernas resultat från denna specifika experimentmiljö. 

 

Hur QoS-policyer har konfigurerats på routrarna i miljön skilde sig mellan base-

line/accesslistor- och VRF-experimentfasen. Samma nivåer var uppsatta för band-

breddsgaranti och prioriteringar, men då konfigurationen inte såg exakt likadan ut 

för de olika experimentfaserna kan detta ha påverkat slutresultatet. 
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4 Resultat och resultatanalys 
I detta kapitel presenteras resultaten av de genomförda experimenten. Kapitlet är 

uppdelat efter varje prestandakategori där det först redogörs för insamlad data följt 

av en resultatanalys. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten. 

 

4.1 Insamlad data – Packet loss 
Packet loss visar på hur många paket som gick förlorade under en videoströmning 

från noden Videoserver till noden Videoklient. Sekvensnumret för Real-time trans-

port protocol (RTP) i varje paket samlades in när de lämnade Videoserver för att 

sedan kontrollera att samma paket återfanns på Videoklient.   

 

Under samtliga test, motsvarade tre rundor av videoströmning viket gav en total 

paketmängd av 4566 paket per experimentfas, visar det bearbetade resultatet på att 

ingen Packet loss förekom.  

 

4.2 Insamlad data – End to end delay 
I figur 4.1 presenteras End to end delay för samtliga experimentfaser. Tiden det har 

tagit för ett RTP-paket att färdas från noden Videoserver till noden Videoklient, 

presenterat i millisekunder, representerar End to end delay, där ett lägre värde visar 

på bättre prestanda. 

 

 
Figur 4.1 Resultat för End to end delay 

Figur 4.1 visar att Virtual routing and forwarding-fasen (VRF) av experimentet har 

lägst End to end delay, följt av baseline. Högst värde har experimentfasen med ac-

cesslistor. 
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4.3 Insamlad data – Jitter 
I figur 4.2 presenteras resultatet för Jitter i samtliga experimentfaser. Differensen i 

End to End delay mellan RTP-paketen för videoströmmen från noden Videoserver 

till noden Videoklient representerar Jitter i millisekunder, där ett lägre värde visar på 

bättre prestanda. 

  

 
Figur 4.2 Resultat för Jitter 

Figur 4.2 visar att experimentfasen med accesslistor har lägst Jitter följt av VRF -

fasen. Högst värde för Jitter har baseline. 

 

4.4 Insamlad data – Round trip time 
I figur 4.3 presenteras resultatet för Round trip time i millisekunder. Resultatet är 

den tid det tar efter att TCP-SYN skickats från noden Webbklient tills noden Webb-

server svarar med TCP-SYN-ACK, där ett lägre värde visar på bättre prestanda. 

 

0,92 

0,80 
0,85 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Jitter (ms) 

Baseline

ACL

VRF



 

29 
 

 
Figur 4.3 Resultat för Round trip time 

Figur 4.3 visar att VRF-fasen har kortast Round trip time, följt av baseline och däref-

ter experimentfasen med accesslistor. Värdena för Round trip time är linje med de 

resultat som tagits fram för End to end delay. Det innebär att de är ungefär en dub-

blering av resultaten för End to end delay. 

 

4.5 Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar på att i samtliga test presterar lager tre-separation med VRF bättre 

än lager tre-separation med accesslistor. Resultatet för Packet loss visar att valet av 

logisk separationsteknik inte har någon påverkan på Quality of service-funktionalitet 

(QoS) vad gäller Packet loss, då inget av de prioriterade paketen har gått förlorade.     
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5 Avslutning 
I detta kapitel ges först en kort sammanfattning av arbetets innehåll hittills. Detta 

avsnitt följs av en diskussion kring de resultat som samlats in i arbetets empiriska 

experiment. Via denna diskussion dras en slutsats om huruvida någon prestanda-

skillnad föreligger mellan nätverksnodernas vidarebefordring av prioriterad trafik i 

en nätverksmiljö med Quality of service-funktioner (QoS) implementerade och nät-

verksnodernas arbete i samma nätverksmiljö med separata, virtuella nätverk uppsatta 

med hjälp av Virtual routing and forwarding (VRF). Till sist presenteras förslag på 

framtida uppföljningar. 

 

5.1 Sammanfattning 
I den här rapporten presenteras empiriska experiment och resultat, som genomförts 

för att utreda huruvida Differentiated services Quality of service (QoS) påverkas av 

logisk nätverksseparation på lager tre i Open systems interconnection-modellen 

(OSI). Den första tekniken för att logiskt separera nätverket använde accesslistor, 

där regler sattes upp för att förhindra respektive logiskt nätverk från att kommuni-

cera med varandra. Den andra tekniken som användes var Virtual routing and for-

warding (VRF), där varje logiskt nätverk tilldelades egen instans av Routing inform-

ation base (RIB), Forwarding information base (FIB) samt egna logiska interface.  

 

Virtuella nätverk är separerade logiska nätverk, med egna logiska interface, rou-

tingtabeller och routingprocesser, inom en gemensam fysisk nätverksmiljö. Denna 

teknik kan användas för att separera nätverk med olika användningsområden, exem-

pelvis data och Voice over internet protocol-trafik (VoIP), eller två olika kunders 

nätverk utan att behöva tillhandahålla egen nätverksutrustning för varje separat nät-

verk. Virtuella nätverk kan även användas för att möjliggöra användning av över-

lappande Internet protocol-prefix (IP) och tillhandahålla avskiljning mellan Virtual 

private network (VPN) via separata routingprocesser.  

 

En gemensam fysisk testmiljö sattes upp där de båda teknikerna undersöktes för att 

utreda om någon av dem påverkade QoS. För att utvärdera teknikerna utfördes 

samma test tre gånger per teknik. Den insamlade testdatan bearbetades för att ta 

fram värden för End to end delay, Jitter, Packet loss samt Round trip time. 

 

Medianen av medelvärdet för samtliga tekniker samt prestandaaspekter samman-

ställdes därefter i diagram för att ge en överskådlig presentation samt resultatanalys.  

 

Arbetets syfte var att kontrollera hur QoS påverkades av logisk separation på lager 

tre. Detta gjordes för att det råder brist på information inom området och även upp-

fattas finnas en kunskapslucka i den akademiska världen rörande detta ämne. Avsik-

ten med resultatet var att fylla den uppfattade kunskapsluckan hos skribenterna men 

även att ge andra blivande It-tekniker mer information på området. Förhoppningen 

är även att redan verksamma It-tekniker ska ha möjlighet att dra nytta utav den in-

formation som denna rapport tillhandahåller.   
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5.2 Diskussion 
Resultaten för Packet loss visar att inga paket förlorats under någon experimentfa-

serna. Detta tyder på att Quality of service-policyerna (QoS) för paketströmmar mel-

lan noderna Videoserver och Videoklient fungerade som avsett. Policyerna var kon-

figurerade att garantera 10 Mbps bandbredd över nätverket samt att prioritera paket-

strömmens paket vad gäller placering i utgående köer. Detta gjordes för att förhindra 

packet loss samt minimera End to end delay och Jitter.  

 

Jitter skiljer sig inte heller nämnbart mellan de tre experimentfaserna och resultaten 

är låga, vilket tyder på att End to end delay har legat på en någorlunda stadig nivå 

under alla test. 

 

Vad gäller End to end delay och Round trip time har resultaten för baseline-fasen 

visat på bättre prestanda än resultaten från accesslistor-fasen. Accesslistorna som 

sattes upp på nätverksnoderna Serversiderouter och Klientsiderouter var de enda 

konfigurationer som skilde de två experimentfaserna åt. Det pekar på att det extraar-

bete som routrarna måste utföra genom att kontrollera alla inkommande paket mot 

accesslistorna försämrar resultaten för accesslistor-fasen av experimentet. Sett till 

tidigare forskning [11] är det väntade resultat. 

 

Samtidigt är resultaten från Virtual routing and forwarding-fasen (VRF) bättre än 

resultaten från båda ovan nämnda experimentfaser, något som är oväntat. För att 

kunna förklara detta behövs först en diskussion om varför användningen av VRF:er 

inte borde ha påverkat resultatet vare sig negativt eller positivt gentemot baseline-

fasen. Förklaringen ligger i hur resurser fördelas mellan VRF:er. Det finns inga reg-

ler som gör att data från en VRF behandlas fortare än data från övriga VRF:er. En 

VRF existerar enbart i nätverksnodens minne och inte i dess packet scheduler som 

sköter all prioritering av trafik [16]. Paket behandlas därför på samma sätt oavsett 

om VRF:er används på nätverksnoden eller inte. Nätverksnoder behandlar alltid 

paket på följande sätt: 

 

1. Ett paket anländer till routern.  

 

2. Paketet kontrolleras mot inåtriktade policyer, som accesslistor eller QoS-

regler. 

 

3. Paketet slängs eller placeras i interfacets ingående kö beroende på vad 

ovanstående policyer angett. 

 

4. Uppslag görs i routingtabellen för att hitta en väg till paketets destination. 

 

5. Paketet kontrolleras mot utåtriktade policyer, som accesslistor eller QoS-

regler. 

 

6. Paketet slängs eller placeras i interfacets utgående kö beroende på vad 

ovanstående policyer angett. 
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7. Paketet skickas vidare mot destinationen. 

 

I denna kedja påverkar en VRF enbart paketet på steg 4 då dess destination slås upp 

i VRF:ens egna separata routingtabell istället för i routerns globala routingtabell 

[16]. I experimentmiljön används endast tre VRF-er vars routingtabeller som mest 

har fyra rutter. Även om det skulle behövas en ytterligare studie för att konkret 

kunna visa på dessa VRF:ers resursutnyttjande, är det inte troligt att ett fåtal VRF:er 

på samma nätverksnod skulle kunna påverka varandras ruttuppslag nämnvärt.  

 

Denna information pekar på att skillnaderna i resultaten mellan baseline-fasen och 

VRF-fasen torde vara minimala. VRF-fasen når dock konsekvent bättre resultat för 

End to end delay och Round trip time. I kapitelavsnittet 3.7 presenterades de konfi-

gurationsändringar av QoS-inställningarna som utfördes på nätverksnoderna för 

VRF-fasen och i kapitelavsnitt 3.11 påpekades det att dessa ändringar skulle kunna 

vara en möjlig felkälla. Det är rimligt att anta att dessa ändringar i experimentmiljön 

kan vara anledningen till skillnaden i resultat.  

 

5.3 Slutsats 
På grund av ovannämnda felkälla blir det svårt att dra slutsatser med resultaten för 

End to end delay, Jitter och Round trip time som grund. Resultaten för Packet loss 

visar dock på att Quality of service-funktionerna (QoS) fungerade för videotrafiken i 

alla experimentfaser. Med detta som stöd, tillsammans med uppgifterna inhämtade 

från V. Moreno och K. Reddy [16], dras slutsatsen att i en nätverksmiljö, med nät-

verksnoder från tillverkaren Cisco, påverkas inte vidarebefordringen av QoS-

prioriterad trafik av Virtual routing and forwarding (VRF). 

 

5.4 Förslag på vidare forskning 
En möjlig uppföljning vore att göra om experimentet med fokus på att få en när 

identisk Quality of service-konfiguration (QoS) mellan baseline/accesslistor- och 

VRF-faserna. Om det gick att eliminera denna felkälla skulle det vara möjligt att dra 

en bättre underbyggd slutsats av resultaten från det empiriska experimentet. Dock 

kan nyttan av en sådan uppföljning ifrågasättas, då V. Moreno och K. Reddy [16] 

menar på att Virtual routing and forwarding (VRF) och QoS-policyer inte verkar i 

samma skeenden i kedjan av åtgärder, som följs när ett paket vidarebefordras av en 

nätverksnod.  
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