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Abstract
The wireless local area networks of today are expected to meet demands of mobility
and easy configuration. The purpose of this project is to evaluate the performance of
wireless local area networks referred to some factors with influence on performance;
amount of data, number of computers, medium access control method, distance
between transmitter and receiver, and the so called hidden node situation. This is
accomplished by benchmark tests on different network architectures. The tests are
concentrated on one cell wireless local area networks with CSMA/CA and frequency
hopping spread spectrum. The results of this project can be used as a reference when
configuring this kind of wireless local area network, but also when considering a
wireless or a wired solution.
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Sammanfattning
Dagens lokala nätverk förväntas tillgodose allt högre krav på prestanda, högre
överföringshastigheter, men även mobilitet. Användare behöver allt mer tillgång till det
lokala nätverket samtidigt som de ofta behöver röra sig inom arbetsplatsens områden.
Till detta hör även de, i vissa situationer, krav på snabba uppkopplingar av tillfälliga
nätverk, t. ex. vid konferenser. Trådlösa lokala nätverk löser dessa problem med
mobilitet och snabb uppkoppling. Syftet med detta projekt är att utvärdera trådlösa
lokala nätverks prestanda med avseende på de prestandapåverkande faktorerna;
datamängd, antalet datorer, kontrollmetod för medieåtkomst, avstånd mellan sändare
och mottagare samt den så kallade hidden-node- situationen. Projektets fokus riktas
mot ett encelligt radiobaserat trådlöst lokalt nätverk som använder CSMA/CA och
frequency hopping spread spectum. Resultaten ska kunna användas för konfigurering
av trådlösa lokala nätverk, men kan även användas som beslutsunderlag vid
överväganden mellan trådade och trådlösa lokala nätverk.

Till grund för prestandautvärderingen användes ett antal olika nätverksarkitekturer
med bärbara och stationära datorer utrustade med PC- respektive ISA-adaptrar, en
server, samt en åtkomstpunkt (eng. accesspoint). Tester har utförts på dessa
nätverksarkitekturer för att framhäva de olika ovan nämnda faktorernas inverkan på
nätverkets prestanda.

Resultaten från testerna visar på hur viktigt det är med noggrann konfigurering av
trådlösa lokala nätverk. Paketstorlek och datamängd har stor inverkan på nätverkets
prestanda och resultaten visar på tydliga skillnader vid små respektive stora paket.
Högre utnyttjandegrad fås vid stora paket jämfört med vid små. CSMA/CA fungerar
likt CSMA/CD under hög belastning och trådlösa lokala nätverk med CSMA/CA som
kontrollmetod för medieåtkomst rekommenderas därför inte konfigureras för en
belastning på över 30% för bästa utnyttjandegrad. Antalet datorer kopplade till en
åtkomstpunkt spelar allt större roll för nätverkets totala prestanda, ju högre belastning
varje dator utsätter nätet för. Även avståndet mellan sändare och mottagare i ett
trådlöst lokalt nätverk har större inverkan på prestandan ju högre belastning de
åstadkommer. En så kallad hidden-node- situation bör alltid, om möjligt, undvikas
eftersom den kan påverka nätverkets prestanda kraftigt negativt.
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1. Introduktion
Kraven på kapaciteten hos våra lokala nätverk ökar konstant, användare kräver snabb
tillgång till delad data, applikationer kräver större kapacitet och så vidare. Till denna
utveckling tillkommer även kravet på mobilitet från användare. Många användare har
behov av att kunna röra sig fritt, inom t. ex. sin arbetsplats, samtidigt som
tillgängligheten till det lokala nätverket inte får minska. I sådana situationer kan
trådlösa lokala nätverk vara en lösning. Denna typ av lokala nätverk ger inte bara
möjlighet till mobila användare, hela nätverket kan bli mobilt och dynamiskt.

Under hösten 1997 fastställdes den första standarden för trådlösa lokala nätverk, IEEE
802.11. Den innefattar de vanligaste transmissionsmedierna, radiovågor och infrarött
ljus, och gäller för trådlösa lokala nätverk med kapacitet på 1 respektive 2 Mbps för
radio och upp till 10 Mbps för en viss typ av infraröd teknik. Detta kan jämföras med
en av de vanligaste trådade nätverkstyperna IEEE 803.3, CSMA/CD eller allmänt
kallat Ethernet, vilken har en överföringskapacitet på 10 Mbps.

Det fåtal kända prestandatester som hittills gjorts på trådlösa lokala nätverk har inte
givit någon klar bild av prestandan. Oftast har endast specifika produkter, eller
omständigheter testats. Det saknas utvärderingar där de faktorer som påverkar ett
nätverks prestanda innefattas, så som paketstorlek, antalet datorer etc. Det är främst
avsaknad av en sådan utvärdering som föranlett detta projekt.

Projektet inriktas på trådlösa lokala nätverk med radio som transmissionsmedium
eftersom det är ofta förekommande inom  trådlösa lokala nätverk idag. Av samma
anledning har inriktning även skett mot modulationsmetoden frequency hopping
spread spectrum och kontrollmetoden för medieåtkomst CSMA/CA. Utvärderingen
innefattar ett antal faktorer som kan ha stor inverkan på ett nätverks prestanda,
nämligen; paketstorlek, antalet datorer, kontrollmetoden för medietåtkomst, och även
två olika typer av situationer som kan inverka på prestandan i radiobaserade nätverk;
avståndet mellan sändare och mottagare och det så kallade ”hidden-node”-problemet.

Genom mätning av genomflödet i olika nätverkskonfigurationer och en
sammanställning av dessa data förväntas en översikt kunna skapas över om, och i så
fall hur, nätverkets prestanda påverkas av de olika specificerade faktorerna. Resultaten
kommer i huvudsak att valideras mot referenslitteratur om Ethernet. Detta på grund av
den ringa tillgången till litteratur om trådlösa lokala nätverk och IEEE 802.11’s likhet
till Ethernet.

Resultaten från utvärderingen kan användas som en guide till konfigurering av trådlösa
lokala nätverk, eller som stöd vid övervägande mellan trådat eller trådlösa lokalt
nätverk.

1.1 Rapportens struktur

Kapitel 2 innehåller nödvändig information för att ge en bakgrund till projektet. De
vanligaste mediatyperna inom trådlösa lokala nätverk diskuteras, liksom IEEE 802.11-
standarden. Eftersom projektet fokuseras på radiobaserade lokala nätverk är
redogörelsen för de tekniker, egenskaper och problem som dessa omfattar grundligare
än diskussionen kring infrarött ljus. I kapitel 3 ges en detaljerad beskrivning av
projektets fokus. Där diskuteras de olika faktorer som har inverkan på prestandan hos
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lokala nätverk, trådade som trådlösa och även de speciella situationer och egenskaper
som kan ha inverkan på prestandan när det gäller just trådlösa lokala nätverk. Hur
dessa faktorer inverkar på prestandan hos trådlösa lokala nätverk, d.v.s de förväntade
resultaten från projektet, diskuteras även här. Kapitel 4 beskriver metoden för
projektets genomförande och preciserar hur prestandatester genomförs. I kapitel 5
presenteras prestandatesternas resultat och analys kring dessa. Därefter följer i kapitel
6 en sammanfattning av projektets resultat och dessa diskuteras i ett vidare
sammanhang. I kapitlet finns även några uppslag till fortsatt arbete inom
problemområdet.
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2. Bakgrund
Kapitel 2 innehåller nödvändig och intressant bakgrundsfakta för projektet. Eftersom
trådlösa lokala nätverk inte är så vanligt förekommande ännu, ges i kapitel 2.1 en kort
introducerande beskrivning av dessa och de huvudsakliga användningsområdena.
Kapitel 2.2 beskriver kort de vanligast förekommande transmissionsmedierna inom
trådlös datakommunikation. Eftersom projektet inriktas på radiobaserade lokala
nätverk ger kapitel 2.3 en översikt över de vanligaste nätverkstopologier och
komponenter som används till dessa. Kapitel 2.4 går djupare in på radiomediet och
dess egenskaper. De transmissionstekniker som oftast används för radiobaserade
nätverk diskuteras i kapitel 2.5, medan de vanligast förekommande kontrollmetoderna
för åtkomst till mediet redovisas i kapitel 2.6. Slutligen ger kapitel 2.7 en inblick i
standarden för trådlösa lokala nätverk (IEEE 802.11).

2.1  Trådlösa lokala Nätverk

Trådlösa lokala nätverk, d.v.s. lokala nätverk som inte använder kablar som
huvudsakligt transmissionsmedia (Halshall, 1996), har utvecklats snabbt de senaste
åren. Ett trådlöst lokalt nätverk är en samling slutanvändare sammankopplade med
hjälp av ett medium så som radiofrekvenser eller infraröd teknologi.

Företag och institutioner expanderar och förändras kontinuerligt och med i denna
utveckling följer deras nätverk. Höga kostnader för installation uppkommer varje gång
ett trådat1 nätverk förändras. Dessutom kräver dagens och framtidens datoranvändare
större rörlighet med samtidigt krav på tillgänglighet till nätverket. Denna utveckling
har skapat ett användningsområde för trådlösa lokala nätverk. Dessa nätverk installeras
mycket enkelt och underhåll behövs praktiskt taget inte, vilket kan jämföras med
konfiguration och underhåll på de kilometervis med kablar som kopplade nätverk
ibland innebär. Trådlösa nätverk innebär inte bara mobila användare, utan även hela
mobila lokala nätverk. Nedan följer några exempel på områden och situationer där
trådlösa lokala nätverk kan vara användbara.

• På ett sjukhus kan en sjuksköterska med bärbar dator ha tillgång till patientjournaler
var han eller hon än befinner sig inom avdelningen. Detta snabbar upp hans eller
hennes arbete avsevärt tack vare den minskade pappershantering.

• Vid en konferens kan små bärbara datorer snabbt och enkelt kopplas in på ett
gemensamt nätverk. Omedelbar tillgång till aktuell information kan effektivisera
möten avsevärt.

• Gamla byggnader där borrhål till kablar skulle förstöra miljön. Även byggnader med
asbest kan ge problem vid borrhål. Black (1996).

• En viktig situation där trådlösa nätverk kan vara till stor nytta är efter katastrofer.
Oavsett typ av katastrof, naturkatastrof, bombattentat mot byggnader eller i en
krigssituation, så erbjuder trådlösa nät snabb installation för att täcka olika
kommunikationsbehov. Exempel på när trådlösa nätverk kunde minska effekterna
av förstörelsen var efter bombattentatet mot World Trade Center i New York City

                                               
1 Trådade lokala nätverk använder någon form av kablar exempelvis twisted-pair eller koaxialkabel.
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1993 och efter Hurricane Andrew som drog fram över Florida för några år sedan
(Bates, 1994).

Dagens trådlösa lokala nätverk har bara en tiondel så hög kapacitet som de vanligt
förekommande trådade nätverken. Trådade lokala nätverk utlovar idag en kapacitet på
10 Mbps och upp till 100 Mbps (Fast Ethernet), medan trådlösa lokala nätverk endast
kan utlova en kapacitet på 1 till 2 Mbps. Genom den ständiga utvecklingen inom båda
områdena ser förhållandena i kapacitet ut att förbli lika stora mellan trådade och
trådlösa lokala nätverk även i framtiden. Det huvudsakliga användningsområdet för
trådlösa lokala nätverk kommer troligen även i framtiden att vara en resurs utöver de
trådade lokala nätverken. Dayem (1997, sid 19) menar att de trådlösa lokala
nätverkens användningsområde även fortsättningsvis kommer att vara som följer:

Not a replacement to wired networks

…but an extension to wired networks.

Marknaden för trådlösa lokala nät uppskattades till mer än 200 miljoner amerikanska
dollar 1996 och den växer med över 50 procent per år. Industrianalytiker förväntar sig
att marknaden kommer att nå 1 miljard dollarstrecket vid år 2000 (WLANA, 1998).

2.2  Mediatyper

Inom trådlös datakommunikation används oftast något av de två olika medierna;
radiofrekvensvågor och infraröda optiska signaler. Det absolut vanligaste idag är
radiobaserade lokala nätverk. Detta har en rad naturliga orsaker. Infraröda optiska
signaler, eller infrarött ljus, som transmissionsmedium kräver fri sikt mellan sändare
och mottagare, d.v.s ljuset kan inte gå genom väggar och andra föremål. Detta
begränsar mediets räckvidd avsevärt jämfört med radiovågor som inte hindras av
smärre typer av hinder. Av denna anledning har infrarött ljus sitt största
användningsområde hos trådlösa applikationer som befinner sig inom ett litet begränsat
område (t. ex. ett rum). Exempel på användningsområden är fjärrkontroller till diverse
apparater, t. ex stereo, TV, eller dockningsstationer för datorer. I sådana fall är det
viktigt att signaler inte sprider sig utanför det aktuella området, eller t. ex. genom
väggen. (Det är ju inte meningen att vi ska kunna byta kanal även på grannens TV).
Faktumet att infrarött ljus begränsas av t. ex. väggar gör denna typ av lokala nätverk
säkrare för avlyssning. En nackdel är däremot att många inomhusmiljöer kan ha en hel
del ganska stark infraröd bakgrundsstrålning på grund av solljus eller lampljus, vilket
kan störa mottagare.

För infrarött ljus finns två typer av sändare; Light Emitting Diods (LEDs) och
Laserdioder. LEDs kan åstadkomma hastigheter upp till 10 Mbps, medan laserdioder
måste användas för hastigheter däröver. Nackdelen med laserdioder är att de genererar
så koncentrerat ljus att det kan förorsaka ögonskador. LEDs har mycket lägre effekt
jämfört med laserdioder vilket gör dem mindre skadliga. En av huvudorsakerna till att
laserdioder inte fått något större fäste på marknaden för trådlösa lokala nätverk,
jämfört med LEDs, är den mycket högre kostnaden jämfört med LEDs. I förhållande
till radiobaserade lokala nätverk är inte infrarött-baserade lokala nätverk alls lika
vanligt förekommande.

Intresserade av infrarött ljus för trådlös datakommunikation hänvisas till Halshall
(1996) eller Dayem (1997).
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Detta projekt kommer att inriktas på de vanligast förekommande trådlösa lokala
nätverken, nämligen radiobaserade. Återstoden av rapporten innefattar alltså endast det
som rör radiobaserade lokala nätverk.

2.3  Topologier och komponenter

Trådlösa lokala nätverk kan konfigureras i en mängd olika topologier2 för att möta
olika behov i olika situationer. Många typer av topologier är möjliga; från nät för ett
fåtal noder3, till fullskaliga infrastrukturnätverk (vilka förklaras närmare nedan) för
tusentals noder med möjlighet för dessa att röra sig över ett större område.

De vanligaste topologierna för trådlösa lokala nätverk är så kallade ad hoc- nätverk
och trådlösa infrastrukturnätverk. Ad hoc är ett litet fristående trådlöst lokalt nätverk
där datorer, bärbara eller stationära, kan vara sammankopplade om de befinner sig
tillräckligt nära varandra och har kontakt via mediet, se figur 2.1. Ett
infrastrukturnätverk är ett trådlöst nätverk där ett visst antal datorer, bärbara eller
stationära, kopplas samman via mediet med en åtkomstpunkt, accesspoint (AP)4.
Denna åtkomstspunkt är i sin tur kopplad via en kabel till ett trådat stamnätverk,
backbone, (trådat eller trådlöst) till vilket en server kan vara ansluten. Figur 2.2 visar
ett exempel på ett infrastrukturnätverk.

= portabel dator

Nätets räckvidd.
Maximala avståndet
mellan två datorer
Vanligen 10-20
meter.

Figur 2.1: Trådlöst ad hoc-nätverk.

                                               
2 Topologi. Nätverkets arkitektur.
3 Nod, i detta fall trådlös nod. En dator med ett nätverkskort, adapter,  för trådlösa nät.
4 Accesspoint (AP). Komponent, åtkomstpunkt, genom vilken ett trådlöst nätverk kan kopplas
samman med ett annat trådlöst eller trådat nätverk.
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Server

= åtkomstpunkt

= portabel dator
= stationär dator

Nätets räckvidd.
Beroende på
åtkomstpunkten.

Backbone

Figur 2.2: Infrastrukturnätverk. Trådlösa nätverk sammankopplade med ett
trådat nätverk via åtkomstpunkter.

2.3.1  Komponenter i trådlösa lokala nätverk

De olika grundkomponenterna som används för uppkopplande av trådlösa lokala
nätverk av de vanligaste topologierna är PC-kort till portabla datorer, instickskort5 till
stationära datorer och accesspoint (AP). Dessa förklaras närmare nedan.

Portable access unit (PAU) (Halshall, 1996), eller allmänt kallat accesspoint (AP) är
en mellanliggande enhet som kopplar samman ett antal datorer i ett trådlöst nätverk
med ett trådat lokalt nätverk. Se även figur 2.2. Åtkomstpunkten styr trafiken på
nätverket och kan fungera som bryggor eller repeaters (för förklaring av dessa
komponenter se Halshall, 1996). Accesspoint kommer i denna rapport att benämnas
åtkomstpunkt.

PC kortet innehåller en adapter för trådlösa nätverk som använder PCMCIA6

standarden. Kortet fungerar som ett digitalt gränssnitt mellan den bärbara datorns
operativsystem, network operating system (NOS), och radiomodulen som består av en
antenn och en radiokrets.

Insticks kortet fungerar som en adapter, likt PC-kortet, för stationära datorer.

2.4  Radiomediet

Radiovågors förmåga att gå genom hinder som väggar och dörrar har gjort dem till ett
utomordentligt medium för många applikationer så som tv, radio och mobiltelefoni.
Det är samma förmåga som gör att det krävs en viss kontroll av vilka frekvenser som
utnyttjas av olika applikationer och var. När det gäller trådlösa lokala nätverk baserade
på radiovågor, är vissa frekvensband fria att användas utan licens.

                                               
5 Instickskort. Vanligast förekommande typerna är PCI och ISA.
6 PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association. En organisation för
standarder för mobila enheter, bärbara datorer.
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2.4.1  Elektromagnetiska vågor

Elektromagnetiska vågor har olika egenskaper beroende på frekvensen. Mikrovågor
som har höga frekvenser i GHz studsar mot väggar och objekt, medan radiovågor med
lägre frekvenser i MHz kan gå genom motsvarande typer av objekt. En egenskap som
kan ställa till problem vid trådlös datakommunikation, med radiovågor liksom med
optiska signaler, är multipath vilket förklaras nedan i kapitel 2.4.2.

De flesta produkter till trådlösa nätverk på marknaden idag använder 902-928 MHz (
oftast kallat 900 MHz) eller 2.4-2.485 GHz (även kallat 2,4 GHz) banden. I ett fåtal
länder krävs licens för nätverk som använder frekvenser i dessa områden, men i de
flesta länder kan just dessa användas fritt om sändaren använder låg strömstyrka
(Dayem, 1997).

Tills för några år sedan kunde man inte konstruera silikonkretsar som klarade av
frekvenser på över 1 GHz. System med högre frekvenser krävde användning av det
betydligt dyrare Galliumarsenid. På senare år kan silikon åstadkomma högre
frekvenser, samtidigt som Galliumarsenid har blivit  mer kostnadseffektivt (Dayem,
1997). Detta har medfört att radiobaserade trådlösa lokala nätverksprodukter på
marknaden nu börjar använda även frekvensbandet 5.725- 5.825 GHz (även kallat 5.8
GHz-bandet) i USA. Detta kräver dyrare utrustning och har ännu inte nått någon
större marknad, detta trots att några tillverkare erbjuder produkter med
överföringshastigheter på 10 till 20 Mbps7 på just detta frekvensband, Stallings (1997).

2.4.2  Multipath

En radiosignal kan ta många olika vägar för att från sändaren nå mottagaren.
Reflektioner av radiovågor mot hinder kan orsaka att signalen förlorar energi. Den
mottagna signalen kan då vara svår att avkoda och tyda. Detta problem benämns
multipath. För mer ingående information hänvisas till Halshall (1996).

2.4.3  Frekvensuppdelning i celler

Störningar av transmission kan även uppstå när en oönskad radiosignal sänds på
samma frekvens som en förväntad signal. Ett exempel på en situation där sådan
störning kan uppstå är när sändare som använder samma frekvens inom samma
trådlösa lokala nätverk finns i närliggande rum. Radiovågor som går genom väggen
kan då inverka på transmission som sker i grannrummet. Detta kan reduceras genom
att den tillgängliga bandbredden delas i delband, vilka sedan delas ut till olika fysiska
områden i nätverket, s k. celler eller mikroceller (se kapitel 2.3.1.5). Frekvensband kan
på så sätt återanvändas i till exempel var tredje cell, se figur 2.3. Denna typ av
frekvensuppdelning i celler benämns ofta tree-cell repeat pattern (Halshall, 1996).

                                               
7 Mbps. Mega bit / sekund, d.v.s. 1 miljon bitar / sekund.
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Figur 2.3: Exempel på mikroceller med frekvensåteranvändning i var tredje cell,
tree-cell repeat pattern.

2.4.4  Täckning

Den sträcka över vilken radiovågor kan kommunicera är beroende av sändningens
styrka och designen av mottagaren, men även den miljö i vilken nätet befinner sig. I en
inomhusmiljö finns en mängd föremål, så som väggar, metall och människor. Även om
radiovågor kan gå igenom de flesta typer av sådana föremål, så kan signalers styrka
försvagas avsevärt och systemets räckvidd, d.v.s. nätets täckning, påverkas negativt.

2.4.5  Mikroceller och roaming mellan dem

Nätverkets räckvidd kan utökas genom att nätet delas in i mikroceller och roaming8

tillåts. Trådlösa nätverk består av celler, så kallade mikroceller. Detta liknar det sätt på
vilket mobiltelefonnätet är uppbyggt. En mikrocell är ett begränsat fysiskt område
inom vilket ett antal trådlösa komponenter kan kommunicera. Det är möjligt att ha
enskilda celler så väl som överlappande celler. Fler mikroceller i ett nät ger ökad
räckvidd (se även figur 2.3). Varje cell inom ett nätverk innefattar en åtkomstpunkt
(AP), vilken arbetar på ett specifikt frekvensband. Närliggande åtkomstpunkter
använder olika frekvensband i respektive cell. Dessa mikroceller överlappar varandra
lite för att åstadkomma full täckning för nätet, det vill säga att det var som helst inom
nätverkets område skall gå att upprätta kontakt med en åtkomstpunkt. Detta illustreras
schematiskt i figur 2.4. Alla PC utrustade med adaptrar till det trådlösa nätet har
kontakt med en åtkomstpunkt. Förflyttning av en sådan PC ur en mikrocell och in i en
annan kallas roaming. Detta hanteras automatiskt av åtkomstpunkten när signaler från
en nod försvagas. En hand-over- procedur lämnar över noden till närmaste
åtkomstpunkt som har bättre kontakt med noden.

                                               
8 Roaming. (eng.) Förflyttning av en trådlös nod mellan mikroceller. Roaming sker främst i
infrastrukturnätverk med två eller fler åtkomstpunkter.
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Server

Figur 2.4: Exempel på infrastrukturnätverk indelat i mikroceller vilket tillåter
roaming.

2.4.6  Strålning

En känd och bekräftad biologisk risk med mikrovågor, elektromagnetiska vågor i
GHz-området, är förmågan (egenskapen) att de värmer biologisk materia (CWT,
1997). Det är just denna egenskap man utnyttjar i mikrovågsugnar. I de flesta länder
finns restriktioner gällande energianvändningen för de olika typer av transmittrar som
befolkningen kan komma i kontakt med, t. ex. mobiltelefoner,
radiokommunikationsutrustning och även trådlösa nätverk. En forskningsgrupp vid
Virginia Polytechnic Institute and State University (CWT, 1997) som ägnar sig åt
studier kring trådlösa nätverk hävdar att de gränser som finns satta är med god
marginal under de energistyrkor som har visat sig skadliga för människor.
Elektromagnetiska vågor, s. k. radiovågor eller mikrovågor, försvagas efterhand när de
sprider sig genom luften. Med begränsad energistyrka och det faktum att radiovågor
försvagas efterhand med avståndet från transmittern skall skaderisken för personer som
vistas i miljöer med trådlösa lokala nätverk vara minimal (CWT, 1997). Det finns
många organisationer och forskargrupper som studerar eventuella hälsoeffekter av
elektromagnetisk strålning. Den som är intresserad av denna forskning hänvisas till
Versachaeve (1997).

2.4.7  Säkerhet

Eftersom den trådlösa teknologin har sina rötter i militära applikationer har kravet på
säkerhet alltid varit högt. Grundtankarna i teknologin är att sprida signaler på ett
förhållandevis brett frekvensband för att försvåra störning från störningssändare och
försvåra radiospårning. Den första tekniken för detta ändamål var frequency hopping
spread spectrum9 och senare utvecklades tekniken direct sequence, vilka båda används
i dagens trådlösa lokala nätverk. Dessa tekniker finns beskrivna i kapitlen 2.5.1 och
2.5.2.  Oftast måste varje nod även säkerhetskontrolleras innan de tillåts ta del av
nätverkets trafik.

                                               
9 Frequency hopping spread spectrum. Tekniken uppfanns av Hollywoodstjärnan Hedy Lamarr 1940.
Hon var 26 år och trots att hon tilldelades patent för uppfinningen profiterade hon inte från den
eftersom hon ansåg det vara hennes insats i kriget. Stallings (1997).
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2.5  Transmissionstekniker

För att ett trådlöst lokalt nät ska kunna fungera utan störningar från närbelägna
applikationer och nätverk som använder samma frekvensband, är det högst nödvändigt
med en transmissionsteknik som kan hantera sådana situationer. Transmissionstekniker
tillhör det fysiska lagret (Physical Level eller PHY) i OSI-modellen10.

Radiovågor kan modifieras på olika sätt för att bära information från sändare till
mottagare. Amplitud, fas eller frekvens kan modifieras så att information läggs på
radiovågorna, så kallad modulation av radiovågorna. Hos mottagaren kan sedan
informationen avkodas och läsas. De tre grundläggande digitala modulationsteknikerna
är amplitude shift keying (ASK), phase shift keying (PSK) och frequency shift keying
(FSK). ASK är en teknik där radiovågens amplitud förändras för att bära
informationen, frekvensen förändras ej. Denna teknik används mycket sällan för
trådlösa applikationer eftersom multipath dramatiskt kan påverka de
informationsbärande radiovågorna, vilket i sin tur orsakar fel när den mottagna
signalen ska avkodas. FSK-tekniken använder frekvensförändringar, medan PSK är en
teknik där bärvågens fas förskjuts för att bära information. PSK och FSK är mer
robusta vid multipath-effekt och därför vanligare förekommande i trådlösa
applikationer. Det finns många varianter av ASK, PSK och FSK. Binary Phase Shift
Keying (BPSK), där två faser är tillåtna och Quadrature Phase Shift Keying (QPSK),
där ett flertal faser är tillåtna, är båda varianter av PSK. (CWT, 1997). För mer
omfattande information om dessa moduleringstekniker hänvisas till Dayem (1997).

En form av modulationsteknik som ofta används för trådlösa lokala nätverk är spread
spectrum. Spread spectrum-tekniken fungerar så att informationen sprids över ett stort
frekvensområde, mycket större än vad som faktiskt behövs för signalen. Fördelen med
detta är att sannolikheten för att signalen når mottagaren utan fel ökar. Dessutom
försvåras avlyssning. Det finns två typer av spread spectrum modulationstekniker;
direct sequence spread spectrum och frequency hopping spread spectrum
(Stallings,1997).

2.5.1  Direct sequence spread spectrum (DSSS)

Direct sequence spread spectrum genererar en redundant bitsekvens, pseudorandom
binary sequence (Halshall, 1996). Vanligtvis genereras minst 10 bitar, chips, för varje
bit som ska sändas, men ju längre chip- sekvens desto säkrare är det att korrekt data
kan mottagas, men detta sker på bekostnad av bandbredd. Den data som skall sändas
sammanfogas med sekvensen genom den logiska operatorn exklusivt eller, (xor).
Signalen som ska sändas upptar nu en större frekvensbandbredd än originalsignalens
och signalen sägs spridas över frekvensbandet, vilket får signalen att låta som
bakgrundsljud för obehöriga mottagare som använder samma frekvensband. Alla noder
i ett trådlöst lokalt nät känner till det använda bitmönstret och mottagaren detekterar
en stark och tydlig signal. Även om en eller fler bitar skadas under sändning kan detta
återställas utan att signalen sänds igen. Principen för hur DSSS fungerar beskriver
Halshall (1996) mycket väl. Figur 2.5, 2.6 och 2.7 visar principen för DSSS
schematiskt.

                                               
10 OSI-modellen. (The Open system Interconnect Reference model). Modellen ger en lagerindelad syn
på datatransmission. Den består av sju lager där varje lager står för en funktion. (Spohn, 1996)
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1 1 1 0 0 1

Inledning

Paket
start Paketinnehåll

Ursprunglig data

Sänd signal 10----010 10----010 10----010 01----101 01----101 10----010--- ---

Figur 2.5: Paket (eng. frame) som ska sändas föregås av en inledningssekvens,
vanligtvis ett antal binära ettor. Därefter följer en markering av paketstart, start-
of-frame, vilken direkt följs av paketinnehållet. Signalen som sänds är resultatet
av den logiska operatorn exklusivt eller mellan ursprunglig data och den
redundanta bitsekvensen. (Efter Halshall, 1996, sid. 326)

Amplitud

Frekvens

Bakgrundsljud

fc=bärfrekvens

Bandbredd efter
spridning Sänd spridd signal

 fc

Ursprunglig signal

Figur 2.6: Paketet som sänds ut på mediet kräver ett mycket bredare
frekvensband än det ursprungliga paketet. Amplituden på signalen minskas
kraftigt och för obehöriga som lyssnar på frekvensbandet uppfattas inget annat
än bakgrundsljud.(Efter Halshall, 1996, sid. 326)

1 1 1 0 0 1

Inledning

Paket
start Paketinnehåll

Mottagen signal 10----010 10----010 10----010 01----101 01----101 10----010--- ---

Mot tagaren söker
efter inledningen Mottagaren

detekterar
t ransmissionen och
synkroniserar

Figur 2.7: Mottagare lyssnar på mediet efter den kända inledningssekvensen och
när en sådan detekteras kan sedan hela paketet enkelt mottas och avkodas tack
vare den kända bitsekvensen. (Efter Halshall, 1996, sid. 326)

Eftersom datorer inom samma trådlösa lokala nät använder samma frekvensband och
samma bitmönster skulle olika sändningar inkräkta på varandra. För att garantera att
inte fler än en sändning görs samtidigt behövs en bra kontrollmetod för åtkomst till
mediet, medium access control method (MAC). Detta diskuteras i kapitel 2.6. Tack
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vare att sändaren sänder signalen på alla tillgängliga frekvenser samtidig vid
användande av DSSS, kan mottagaren snabbt byta kanal när den upptäcker störning.

Skulle en avlyssnare använda utrustning för spektrumanalys är det möjligt att denne
kan fånga upp de sända signalerna. Eftersom produkter som använder DSSS kan
använda vilken som helst av tusentals chip- sekvenser, är det dock osannolikt att
avlyssnaren kan tyda signalerna.

2.5.2  Frequency hopping spread spectrum (FHSS)

Ett relativt smalt  frekvensband allokeras och delas upp i ett antal lika breda kanaler
beroende på överföringshastighet och modulationsmetod. Sändaren använder varje
kanal för ett kort tidsintervall och hoppar sedan till en annan kanal. Mönstret i vilket de
olika frekvenskanaler används, hoppsekvensen, är slumpmässigt utvalt och måste vara
känd av både sändare och mottagare. Även tidsintervallens längd mellan hoppen måste
vara känd av båda parter. Tack vare ett stort antal kanaler och mycket korta
tidsintervall i vilka frekvensband används, chip-perioder (Halshall, 1996), undviks
störningspåverkan från eventuella närbelägna störningskällor. Detta förfarande ska
garantera att två sändare inte använder samma frekvens samtidigt. I figur 2.8 beskrivs
principen för FHSS.

Frekvenskanal

Tid1

10

1 5 10 15

Figur 2.8: Principen för funktionen för frequency hopping spread spectrum.
(Efter Halshall, 1996, sid. 331)

Det finns två olika typer av FHSS; Snabb, Fast FHSS, och långsam, Slow FHSS.
Skillnaden mellan dessa är hur förhållandet mellan hopphastigheten och den
ursprungliga datahastigheten ser ut. Är hopphastigheten högre än datahastigheten är
det fråga om fast FHSS. I figur 2.9 visas principen för fast frequency hopping spread
spectrum. Är däremot hopphastigheten långsammare än datahastigheten uppstår slow
FHSS. Principen för slow frequency hopping spread spectrum återges i figur 2.10.

Frekvenskanal

Tid1

10

1 5 10 15

0 1 0 1

Figur 2.9: Fast frequency hopping. (Efter Halshall, 1996, sid. 331)
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1
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1 5 10 15

1 01 0

Tid

Frekvenskanal 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1

Figur 2.10: Slow frequency hopping.(Efter Halshall, 1996, sid. 331)

Mottagaren måste inte bara veta den exakta hoppsekvensen, utan även chip- perioden.
Detta medför hög säkerhet mot obehörigt intrång, men för att skydda mot även den
minsta möjlighet till avlyssning kan samma typer av krypteringsprogram som för
kopplade nätverk användas.

2.6  Åtkomstkontroll till mediet

De flesta media för datakommunikation, trådlös som trådad, har egenskapen att
signaler mottas av alla mottagare inom nätets räckvidd. En kontrollprocedur för
åtkomst till mediet, eng. Medium Access Control Method (MAC), behövs för att
garantera att inte fler än en sändning sker samtidig och säkra rättvis tillgång till mediet.
Den mest använda metoden för detta ändamål inom trådade nätverk kallas Carrier-
sense multiple-access with collision detection (CSMA/CD). Denna metod kallas
detsamma för trådlösa lokala nätverk, men den har anpassats för de något annorlunda
omständigheterna, eftersom lyssnande på mediet inte kan ske samtidigt som sändning
(vilket är möjligt vid trådade nätverk). Carrier-sense multiple access with collision
detection (CSMA/CD), och Carrier-sense Multiple access with collision avoidance
(CSMA/CA), båda för trådlösa media, har utvecklats från grundtekniken för
åtkomstkontroll till mediet Carrier-sense multiple access (CSMA). Ytterligare MAC-
metoder som kan användas för trådlösa media är Code-division multiple access
(CDMA), time-division multiple access (TDMA) och frequency-division multiple
access (FDMA). Alla dessa metoder förklaras mer ingående nedan. CSMA, d.v.s även
CSMA/CD och CSMA/CA, ger slumpmässig åtkomst till mediet medan FDMA,
TDMA och CDMA är deterministiska, d.v.s när en nod behöver mediet för
transmission måste den begära tillgång till mediet från en kontrollstation.

MAC-metoderna tillhör länk-lagret i OSI-modellen. IP-paket (upp till 65535 Bytes/
paket) från en högre nivå i OSI-modellen fördelas i MAC-paket (vid Ethernet upp till
1500 Bytes/ paket). Dessa MAC-metoder tillåter rättvis tillgång till mediet för olika
komponenter med kompatibla fysiska lager (PHY).

2.6.1  Carrier-sense multiple access (CSMA)

Tekniken bygger på principen ”lyssna-först-sedan-sänd”. En nod som vill sända lyssnar
först på mediet för att avgöra om det är upptaget eller ej. Är mediet ledigt börjar noden
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sända omedelbart. Skulle mediet vara upptaget väntar noden en slumpmässig tid och
försöker sända igen.

Med en metod som denna kan följaktligen flera noder börja sända samtidigt vilket
resulterar i kollisioner och paketen blir korrumperade. Ökar trafiken på ett nätverk
med CSMA som åtkomstkontroll till mediet resulterar det i allt fler kollisioner. För ett
fungerande nätverk krävs därför en detektionsmetod för kollisioner (collision detection
alt. collision avoidance). CSMA har utvecklats vidare till att innefatta just detta och
tre varianter finns beskrivna i kommande kapitel.

CSMA/CD är en av de vanligaste MAC- metoderna i dagens trådade lokala nätverk
med buss-topologi11. Denna metod beskrivs nedan i kapitel 2.6.1.1. I det följande
kapitlet, kapitel 2.6.1.2, beskrivs CSMA/CD för trådlösa nätverk, varvid skillnader för
hur metoden fungerar för trådade respektive trådlösa lokala nätverk utpekas. Den
vanligast förekommande MAC-metoden för trådlösa lokala nätverk, CSMA/CA,
beskrivs i kapitel 2.6.1.3.

2.6.1.1  Carrier-sense multiple access (CSMA/CD) för trådade lokala nätverk

En nod som ska sända data över mediet lägger destinationens adress i början av
paketet. Paketet innehåller även avsändarens adress. Noden som ska sända lyssnar
först en kort stund på mediet för att säkerställa att ingen transmission pågår. Skulle en
sändning pågå väntar noden tills den är slutförd. Paketet sänd ut på mediet och alla
noder i nätverket, inklusive destinationsnoden, detekterar att en transmission pågår.
Under sändningen av paketet känner den sändande noden hela tiden av mediet. Skulle
signalen på mediet skilja sig från den signal som sänds antas en kollision ha uppstått.
Den sändande nod som först upptäcker en kollision på detta sätt sänder en
slumpmässig bitsekvens, s k. jam sequence, för att säkerställa att den/de andra noder
som är inblandade i kollisionen uppmärksammar detta faktum. Alla inblandade noder
måste vänta ett kort slumpmässigt tidsintervall innan de kan försöka sända paketen
igen. Endast den avsedda mottagaren, den nod som detekterar sin egen adress i början
av paketet, läser hela paketet. Mottagaren svarar sedan sändaren enligt gällande
protokoll. (Madron, 1988)

2.6.1.2  Carrier-sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) för
trådlösa lokala nätverk

En nod som ska sända genererar en kort slumpmässig binär sekvens, kallad comb
(Halshall, 1996), som läggs först i paketet. Noden sänder först comb- sekvensen. En
binär 1 i sekvensen medför att en kort signal sänds, medan en binär 0 medför att
sändaren lyssnar på mediet för en kort stund. Upptäcks en signal på mediet under tiden
noden lyssnar på mediet, avvaktar noden tills den pågående sändningen är klar och en
ny comb-sekvens genereras. I figur 2.12 åskådliggörs principen för CSMA/CD för
trådlösa nätverk.

                                               
11 Buss-topologi. Nätverkstopologi där alla DTE (Data Terminal Equipment = datorer/terminaler) är
direkt kopplade till en och samma kabel, som överför data mellan dem (Halshall, 1996).
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Nod 1

Nod 2

Nod3

Comb

1 0

1

1

0 0

1

01 1

0 0

1

Tid

 = Sändande nod

Nod 1 upptäcker signal
från nod2 och 3 och
avslutar transmission.
Genererar ny comb och
försöker sända på nytt

Nod 2 upptäcker
transmission från nod 3
och avslutar försöket till
transmission. Genererar
ny comb och försöker på
nytt.

Nod 3 vinner
tillgången till
mediet och
fortsätter sända
paketet

Figur 2.12: CSMA/CD för trådlösa media.

2.6.1.3  CSMA with collision avoidance (CSMA/CA)

En nod som ska sända måste först känna av om mediet är ledigt. Sker ingen sändning
på mediet väntar noden ytterligare ett slumpmässigt valt tidsintervall och ifall mediet
fortfarande är ledigt börjar den sända paketet. Skulle mediet vara upptaget slumpas ett
nytt tidsintervall för väntan. Noden får sedan känna av mediet igen. Denna procedur
upprepas tills noden får tillgång till mediet. Kollisioner undviks effektivt på detta sätt.
CSMA/CA beskrivs tydligt i figur 2.13.

Nod 3

Tid

Nod 3 avslutar
transmission

Nod 2

Nod 1

Nod 1 och nod 2 känner av
mediet och finner att det är ledigt.
Båda genererar ett slumpmässigt
tidsintervall  och väntar.

Nod 1 lyckas generera
kortast tidsintervall och
eftersom mediet
fortfarande är ledigt
startas transmissionen

Nod 2 upptäcker
transmission från
nod 1 och får
vänta ytterligare

= Sändande nod

Figur 2.13: CSMA/CA.
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2.6.2  Code-division multiple access (CDMA)

Denna metod används till radiosystem med spread spectrum. Direct sequence och
frequency hopping använder sig av en spridnings- respektive hoppsekvens. Varje nod i
ett nätverk antar en specifik sekvens och alla noder i nätverket känner till varandras
sekvenser. När en nod vill kommunicera med en annan, lägger den till mottagarens
sekvens i början av paketet. Detta medför att kommunikation mellan flera olika par av
noder kan ske samtidigt.

Metoden används endast med freqency hopping eftersom det med direct sequence kan
uppstå ett fenomen kallat near-far effect, även kallat hidden terminal effect (Halshall,
1996). Problematiken kring near-far effect förklaras nedan.

2.6.2.1  Near-far effect

En situation där Near-far effect kan uppstå illustreras i figur 2.11. Nod 1 sänder till
nod 2 samtidigt som nod B sänder till nod A, se figuren. Trots att nod 1´s sändning
dämpas av DSSS för obehöriga mottagare kan sändningen störa nod B´s signaler till
nod A. Nod 1 befinner sig närmare nod A än nod B och nod 1´s signal till nod 2 kan av
nod A upplevas mycket starkare än nod B´s signal. Detta medför att nod A missar nod
B´s signal.

 A

  1
 B

  2

Figur 2.11: Near-far effect med CDMA.

Med FHSS elimineras near-far effect tack vare sändarens upprepade frekvensbyte. Det
är osannolikt att två olika sändare använder samma frekvens samtidigt.

2.6.3  Time-division multiple access (TDMA)

Varje nod tilldelas ett tidsintervall, time slot. Under intervallet kan sändaren utnyttja
hela bandbredden. Tidsintervallen är mycket små för att minimera risken för fel inom
ett tidsintervall. Normalt används TDMA när det finns en basstation, genom vilken all
transmission styrs, t.ex. vid ett infrastrukturnät med en åtkomstpunkt som basstation.
Åtkomstpunkten fördelar tidsintervall efter begäran från noder.(Halshall, 1996)

GSM-nätet för mobiltelefoni använder denna typ av tidsdelning av mediet. Inom
trådlösa lokala nätverksapplikationer är IBM´s produkter en av de fåtal som använder
TDMA MAC-lager (Dayem, 1997).
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2.6.4  Frequency-division multiple access (FDMA)

FDMA används mest i radiosystem och liksom TDMA krävs en basstation. Det totala
allokerade frekvensbandet delas upp i delkanaler. Kanaler tilldelas sändare efter
begäran och samma kanal används under hela sändningen av paketet. Basstationer för
FDMA är mer komplexa än de som används med TDMA-system, vilket lett till att den
senare metoden är vanligare (Halshall, 1996).

2.6.5  Distributed foundation wireless MAC (DFW MAC) protocol

Även om paket kan sändas korrekt utan kollision med hjälp av någon av de
ovanstående metoderna CSMA/CD eller CSMA/CA, kan det inte garanteras att den
avsedda mottagaren verkligen får paketet. Mottagare kan vara bortkopplad från nätet.
En lösning på detta problem är en handskakningsprocedur i fyra steg, vilken beskrivs
nedan och åskådliggörs i figur 2.14 (se även Halshall, 1996). Proceduren är avsedd för
användning i både ad hoc- och infrastrukturapplikationer.

Sändare (PU) Mottagare
(AP eller
annan PU)

MAC MAC
RTS

CTS

DATA

ACK/NAK

Figur 2.14: DFW MAC.

En nod sänder först en kontrollsekvens med begäran om att få sända, request-to-send
(RTS), innehållande destinationsadressen, meddelandets längd och avsändarens adress
till endera åtkomstpunkten eller en annan nod, med hjälp av någon av MAC-metoderna
CSMA/CA eller CSMA/CD. Om den tilltänkta mottagaren mottager RTS och är redo
att ta emot paketet, skickar den ett svarsmeddelande, clear-to-send (CTS). Mottager
sändaren CTS kan den skicka hela datapaketet (DATA). Får sändaren inget CTS, antas
det ha uppstått en kollision och sändaren försöker sända RTS igen. När DATA
mottagits korrekt svarar mottagaren med en positiv bekräftelse, acknowledgement
(ACK). Skulle hela paketet däremot inte mottagas korrekt, skickas en negativ
bekräftelse, negative acknowledgement (NAK), till sändaren, vartefter sändaren
försöker igen. Skulle mottagaren av någon anledning vara upptagen och inte kunna ta
emot paketet svarar denne med ett upptagetmeddelande, receiver-busy (RxBUSY),
och sändaren får försöka igen genom att sända ny RTS.

Handskakningsproceduren motverkar hidden-node -problemet som annars kan störa
40% eller mer av kommunikationen i ett hårt trafikerat trådlöst lokalt nätverk
(WLANA, 1998). Hidden node uppstår när det finns en eller flera noder i ett trådlöst
lokalt nätverk som inte kan detektera sändning från en annan nod på grund av någon
form av hinder. I figur 2.15 nedan kommunicerar noderna A och B, men nod C kan på
grund av hindret inte känna av sändning från nod A och kan därför inte avgöra om
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mediet är ledigt eller inte. Effekten av detta är att nod C kan sända till nod B samtidigt
som nod A, vilket leder till kollision.

B

C

A

Figur 2.15: ”Hidden node”-problemet.

2.7  IEEE 802.11

1997 fastställdes standarden för trådlösa lokala nätverk, 802.11, av the Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Arbetet med denna standard hade pågått
sedan 1990 då 802.11 Wireless Local Area Networks Standards Working Group
bildades. Meningen med standarden är att lösa kompatibilitetsproblem mellan olika
tillverkare av utrustning till trådlösa nät. IEEE 802.11 definierar alternativ för physical
layer (PHY) samt medium access control layer (MAC) protocol, vilket innebär att den
specificerar alla gränssnitt som behövs för att en trådlös enhet skall kunna
kommunicera med en åtkomstpunkt. Standarden garanterar rent teoretiskt att en enhet
med adapter från ett företag ska kunna kommunicera med en åtkomstpunkt från ett
annat företag. Vad den dock inte garanterar är att roaming ska fungera mellan olika
tillverkares åtkomstpunkter och detta är effekten av att 802.11 inte standardiserar
roaming-protokoll (Dayem, 1997).

MAC i 802.11 använder Carrier Sense Multiple Access with collision avoidance,
CSMA/CA. Det tillåter olika komponenter med kompatibla PHY att dela medium. De
PHY som inkluderas i 802.11 är diffused infra-red (DFIR), direct-sequence spread
spectrum och frequency hopping spread spectrum. De båda spread spectrum-
teknikerna använder 2.4 GHz-bandet.

IEEE 802.11 stödjer följande PHY (Halshall, 1996; CWT, 1997).

Radio:

• direct sequence spread spectrum med BPSK-modulation för 1Mbps.

• Direct sequence spread spectrum med QPSK-modulation för 2 Mbps.

• Frequency hopping spread spectrum med GFSK-modulation och två
hoppmönster för 1 respektive 2Mbps.

Infrarött ljus:

• Direct-modulated infrared för1 och 2 Mbps

• Carrier modulated infrared för 4 Mbps

• Multi-subcarrier-modulated infrared för 10 Mbps.
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3. Problembeskrivning
Detta kapitel ger en mer detaljerad beskrivning av projektets fokus och
problemområde. Kapitlet beskriver olika faktorer som kan inverka på ett trådlöst
nätverks prestanda. I kapitel 3.1 ges en kortfattad inledning till problemområdet.
Därefter följer ett antal kapitel där olika faktorer och omständigheter som kan inverka
på ett lokalt nätverks prestanda beskrivs. Det är dessa faktorer som utgör
nyckelfrågeställningar i detta projekt. Sist i kapitlet sammanfattas och klargörs
projektets fokus och de förväntade resultaten redovisas.

3.1  Inledning till problemområdet

Tillverkare till dagens trådlösa lokala nätverk utlovar kapacitet på mellan 1 och 2
Mbps. Detta kan jämföras med de vanligaste förekommande trådade lokala nätverken
som idag utlovar kapacitet på upp till 10 Mbps. Skillnaden i kapacitet är stor och
frågan är om dagens trådlösa lokala nätverk räcker till de flesta och vanligaste
basapplikationer användare kräver i ett medelstort lokalt nätverk. En utvärdering kan
ge en bild av hur god prestanda ett trådlöst lokalt nätverk ger i proportionellt
förhållande till trådade lokala nätvek.

Detta projekt inriktas, som tidigare nämnts, på en generell prestandautvärdering av
trådlösa lokala nätverk. Projektet fokuseras på att utvärdera trådlösa lokala nätverk
där radiovågor används som transmissionsmedium på grund av att det är det vanligast
förekommande mediet för trådlösa lokala nätverk idag. MAC-metoden som studeras i
sammanhanget är CSMA/CA vilken är en standard och en ofta använd MAC-metod
för trådlösa lokala nätverksapplikationer. Den transmissionsteknik som projektet
innefattar är frequency hopping spread spectrum, vilket är en av de mesta använda
teknikerna till dagens trådlösa lokala nätverk. Den nätverksarkitektur som används
genomgående är ad hoc- nätverk, vilket består av endast en cell där alla ändstationer
finns inom en åtkomstpunkts räckvidd för att en enkel testarkitektur ska medverka till
tydliga testresultat där ovidkommande faktorers inverkan minimeras. Utrustningen är
ej certifierad för IEEE 802.11, men följer standarden till viss del.

Nedan följer några nyckelfrågeställningar som projektet innefattar. Dessa är faktorer
som kan inverka på ett lokalt nätverks prestanda och de kommer att vara vägledande
för projektets fortsättning.

3.2  Paketstorlek

Ett nätverks utnyttjandegrad påverkas bland annat av paketens storlek. Med paket
avses i denna rapport paket på MAC-nivå, d.v.s. det talas inget här om IP-paket12. Den
overhead13 som MAC-lagret lägger till det datapaket som ska sändas är avsevärt
mycket större i förhållande till datapaketet vid små datapaket än vid stora. Ju större
paket som sänds över mediet desto högre blir genomströmningen av data på nätverket,

                                               
12 IP-paket. Internet Protocol. Paket på högre nivå än MAC-paket. Kan innehålla upp till 65535 bytes.
Data i IP-paketen fördelas i MAC-paket.
13 Overhead. Nödvändig information om paketet, bl.a. mottagarens adress, avsändarens adress,
kontrolldata, som alltid omger datapaketet.
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d.v.s. graden av utnyttjande (utnyttjandegraden) av mediets kapacitet ökar. Nedan
följer ett exempel som åskådliggör detta för ett typiskt trådat lokalt nätverk.

Antag att det gäller ett trådat CSMA/CD nätverk med kapaciteten 10 Mbps (d.v.s. 10
Mbps inklusive all overhead). En datamängd på 20000 Bytes skall överföras på mediet.
Två fall visar overhead i förhållande till datamängden. I fall 1 används minsta
paketstorlek, d.v.s. 512 bitar. I fall 2 används paket av maximal storlek för CSMA/CD,
d.v.s. 12144 bitar (1518 Bytes). Minsta nödvändiga overhead för ett paket är 144
bitar, vilket gäller i båda fallen. Detta medför att ett paket av minsta storleken kan
innehålla upp till 368 bitar data, medan ett paket av största storleken innehåller 12000
bitar data.

Fall 1) Paketstorlek: 64 oktetter (512 bitar)

Datamängd: 46∗8 = 368 bitar /paket.

 Antal paket: (20000*8) / 368 ≈ 435 paket

Overhead: 435 ∗ 144= 62609/8=7830 Bytes

Fall 2) Paketstorlek: 1518 oktetter (12 144 bitar)

Datamängd: 1500∗8 = 12 000 bitar /paket

Antal paket: (20000*8) / 12 000 ≈ 13 paket

Overhead: 13 ∗ 144= 1872/8= 234 Bytes

Exempelfallen visar den betydande skillnaden i overhead som krävs för överförande av
samma mängd data med olika paketstorlek. I exemplet med små paket används över 33
gånger mer overhead för att överföra datamängden jämfört med exemplet för små
paket. Detta visar indirekt att belastningen på mediet ökar med mindre paketstorlek,
d.v.s. fler bitar sänds, medan det egentliga genomflödet, throughput, av data ökar med
större paketstorlek på grund av att overhead minskar i förhållande till datamängden.
Mediet utnyttjas alltså effektivare vid större paketstorlek.

När det gäller IEEE 802.11 CSMA/CA är paketstorleken max 18704 bitar (2338
Bytes) enligt Dayem (1997).

På grund av själva CSMA-metodernas uppbyggnad ökar risken för kollisioner vid
mindre paket, vilket kan påverka prestandan negativt. Detta påvisas av bl.a. Stallings
(1991).

3.3  Antal datorer

Ett nätverks prestanda påverkas även av antalet inkopplade datorer och det i två
hänseenden. Om det antas att varje dator genererar en specifik belastning på nätverket,
skulle det betyda att för varje dator som kopplas till nätverket, så ökar belastningen på
nätverket med motsvarande siffra. Detta medför att ju fler datorer som kopplas till
nätverket desto högre blir belastningen.

Det andra hänseendet är även det lika självklart. När en viss belastning på nätverket
genereras från endast en dator blir utnyttjandegraden av nätverket avsevärt mycket
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högre än om ett stort antal datorer genererar samma totala belastning. Detta belyser
även Stallings (1997). Kort kan detta förklaras med att om endast en dator är kopplad
till nätverket kan den inte sända mer än ett paket åt gången och kollisioner bör inte
vara något problem, medan risken för kollisioner ökar när antalet datorer i nätverket
ökar på grund av att risken att två eller fler datorer försöker sända ett paket samtidigt
ökar.

Det vore högst intressant om det gick att finna en brytpunkt där antalet datorer inom
en cell är optimalt respektive maximalt.

3.4  MAC-metod

CSMA/CD för trådade lokala nätverk har en känd labilitet när det gäller prestanda
under hög belastning (med belastning avses hur mycket av mediets totala kapacitet som
utnyttjas). Detta har bland annat uppmärksammats av Stallings (1991). Han beskriver
med hjälp av ett antal testfall hur CSMA/CD beter sig under olika belastning jämfört
med andra MAC-metoder för trådade lokala nätverk. Detta tas även upp av Stallings
(1997) där bl. a. CSMA/CD’s påverkan på ett lokalt nätverks prestanda utreds mycket
grundligt.

Med CSMA/CD ökar utnyttjandegraden av mediet när belastningen på nätet ökar, men
bara till en viss punkt. Vid en belastning på nätverket på cirka 40% av den totala
kapaciteten finns en brytpunkt där utnyttjandegraden inte längre ökar och tiden det tar
för att fullfölja en paketsändning ökar kraftigt.

Även Halshall (1996) har uppmärksammat denna brytpunkt i prestanda hos CSMA/CD
för trådade lokala nätverk. Han pekar dessutom på hur paketstorleken spelar in på
prestandan. Med små paket, 512 bitar, återfinns brytpunkten i prestanda redan vid en
utnyttjandegrad av cirka 40% av mediets totala kapacitet, medan vid stora paket, 12
000 bitar, finns samma tydliga brytpunkt vid en utnyttjandegrad av cirka 50%. Vid
denna jämförelse ändras inga andra förhållanden som kan inverka på prestandan, d.v.s.
antalet noder i nätverket är det samma, liksom bithastigheten och kabellängden.

Det vore intressant att, om det finns någon, finna och lokalisera en motsvarande
brytpunkt för CSMA/CA.

En annan intressant brytpunkt, eller svacka, i genomströmningen på nätverket bör
finnas runt max MAC-paketstorlek. Just i området där maximala paketstorleken
överskrids måste nätverket dela upp datamängden i två paket, vilket kan försämra
genomströmningen något innan den ökar igen om datamängden blir större. Ethernet
har som förut nämnts en maximal datamängd i paketen på 1500 Bytes. För IEEE
802.11 är 2304 Bytes den fastslagna maximala datamängden exklusive overhead i
paketen. Det kan vara intressant att återfinna denna svacka genom projektets tester.

3.5  Avstånd mellan sändare och mottagare

Avståndet mellan en sändare och en mottagare, ev. en åtkomstpunkt, kan ha effekt på
nätverkets prestanda. Radiosignaler försvagas efterhand de propagerar genom luften
och om och i så fall hur mycket detta kan påverka prestanda i ett nätverk är intressant
att veta för design av trådlösa lokala nätverk.
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Även när det gäller trådade lokala nätverk tas avstånd mellan noder i beaktande, vilket
Halshall (1996) visar på. Författaren skriver om transmissionsdröjsmål, transmission
delay (Tx), i förhållande till propageringsdröjsmål, propagation delay (Tp).
Transmissionsdröjsmål är den tid det tar att modulera och sända en datamängd, medan
propageringsdröjsmål är den tid det tar för datasignaler att propagera över mediet.
Dessa faktorer kan inverka olika mycket på nätverkets prestanda beroende på
datamängdens storlek, mediets överföringshastighet, avståndet mellan sändare och
mottagare samt propageringshastigheten. I olika nätverkskonfigurationer kan
förhållandet, mellan Tp och Tx beräknas för att avgöra vilken av de två faktorerna som
inverkar mest på prestandan. Detta kan vara intressant för att avgöra om prestandan
skulle förbättras med signalförstärkande utrustning, t. ex. repeater, mellan sändare och
mottagare. I exempel visar Halshall på att det oftast är transmissionsdröjsmålet som
inverkar mest, medan propageringsdröjsmålet får betydelse först vid mycket stora
avstånd, som hundra eller t.o.m. tusentals kilometer, mellan sändare och mottagare när
det gäller trådade media eller satellitlänkar.

Det vore intressant att studera hur stor inverkan ökat avstånd mellan sändare och
mottagare har på ett nätverks prestanda och vidare hur god prestanda ett trådlöst
lokalt nätverk ger med två kommunicerande noder på maximalt avstånd från varandra.
Det är även av intresse att undersöka om det i så fall är transmissions- eller
propageringsdröjsmål som inverkar mest.

Utrustningen som används för detta projekt har en angiven räckvidd på 500 fot, vilket
motsvarar cirka 152 meter. Detta motsvarar den räckvidd som många produkter på
marknaden erhåller.

3.6  ”Hidden-node”

I kapitel 2.6.5 diskuterades problemet med hidden-node. De flesta tillverkare av
utrustning till trådlösa lokala nätverk säger sig ha någon form av skydd för situationer
som dessa, t. ex. DWF MAC. Det är dock intressant att studera om och i så fall hur, en
hidden-node-situation har en inverkan på nätverkets prestanda och/eller pålitlighet.

3.7  Mål med projektet

Utvärderingen kommer att ge en uppfattning av hur ett trådlöst lokalt nätverks
prestanda påverkas av de ovan beskrivna faktorerna.

De generella resultat som kan förväntas från testerna är att stor paketstorlek kommer
att ge bättre utnyttjandegrad jämfört med små paket. Ett ökant antal datorer kommer
att öka antalet kollisioner och därmed försämra prestandan. Det trådlösa lokala
nätverket, med CSMA/CA, kommer att ha en prestanda som proportionellt
ungefärligen motsvarar de trådade lokala nätverkens. CSMA/CA förväntas inte klara
hög belastning bättre än CSMA/CD för trådade lokala nätverk. Det intressanta är om
och var en brytpunkt motsvarande CSMA/CD finns. Prestanda bör rimligtvis avta
gradvis med ett ökat avstånd mellan sändande och mottagande nod, d.v.s. det
förväntas inte finnas någon tydlig brytpunkt inom cellens räckvidd i detta hänseende.
Trots metoder för att minska hidden-node-problemet borde rimligtvis en sådan
situation påverka nätverkets prestanda, om än en mindre påverkan. Detta på grund av
att risken för kollisioner ökar.
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4.  Metod
I detta kapitel beskrivs de prestandatester på olika nätverksarkitekturer som detta
projekt fokuseras på. I kapitel 4.1 beskrivs de olika konfigurationerna i vilka testerna
skall utföras. Hårdvara som ska användas presenteras i kapitel 4.2 och kapitel 4.3
innehåller information om programvaror som kommer att användas.

4.1  Konfigurationer

Enkelhet är något som i hög grad har påverkat valet av nätverksarkitekturer för
testerna i detta projekt. Detta för att inte försvåra tolkning av testresultaten genom att
ha många inverkande faktorer. Det bör även ge tydliga resultat där varje resultat pekar
på just en specifik faktors inverkan. Olika prestandatester på de olika
konfigurationerna ska sedan tjäna till att ge svar på de problemställningar som
presenterades i kapitel 3.

4.1.1  En bärbar dator till en åtkomstpunkt

 En klient, en bärbar PC med PC-adapter, placeras på ett avstånd av 1 meter från
åtkomstpunkten med antennerna placerade vertikalt mot varandra utan mellanliggande
hinder. Detta åskådliggörs i figur 4.1. En hub sammankopplar åtkomstpunkten med en
server via kablar.

 Bärbar PC

AP

Server

Hub

 Figur 4.1: En bärbar dator till en åtkomstpunkt.

4.1.2  Ökande antal datorer till en åtkomstpunkt

En klient kopplas upp mot åtkomstpunkten från ett avstånd av 1 meter likt föregående
testkonfiguration i kapitel 4.1.1. Ytterligare en klient åt gången kopplas mot
åtkomstpunkten. Detta upprepas till dess att sammanlagt 5 datorer är uppkopplade mot
samma åtkomstpunkt. Alla klienter befinner sig på samma avstånd, 1 meter, från
åtkomstpunkten. Detta visas tydligt i figur 4.2. Även en stationär dator utrustad med
ISA-kort kommer att användas. Tillgänglig produktinformation samt tester, se
Hammar (1998), visar att skillnader mellan ISA- och PC-korten är ringa och att de inte
bör påverka testerna i detta projekt. De skillnader som finns förklaras med att den
stationära datorn i sig själv är snabbare än de bärbara.
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Server

Hub

AP

Figur 4.2: Ökande antal datorer till en åtkomstpunkt.

4.1.3  Testkonfiguration för ”Hidden-node”

Två bärbara datorer utrustade med PC-kort kopplas till en åtkomstpunkt, enligt figur
4.3. Kontakten skall vara god mellan datorerna och åtkomstpunkten, men ingen
kontakt skall finnas mellan de två datorerna. Detta uppnås genom att datorerna
placeras utom varandras räckvidd eller, som i figuren, med ett kraftigt hinder mellan
dem som inte radiovågor kan tränga genom.

AP

Figur 4.3: Två bärbara datorer till en AP

4.2  Hårdvara

Utrustning i form av hårdvara som används för tester i projektet presenteras i tabell
4.1.

Hårdvara Beskrivning

4 bärbara klienter Varje klient har en 100 MHz 486DX4 Intel processor, 12 Megabyte
RAM och 1.6 Mbps Digital RoamAbout FH/PC Card.

1 server Servern har en 486 processor med 8 Megabyte RAM och ett 3Com
Etherlink III ISA-kort

1 hub Allied Telesis CentreCom MR820T 10 Mbps Ethernet. En hub med 8
stycken 10BaseT portar och en AUI-port.

4 PC-kort Digital RoamAbout FH/PC Card. 1.6 Mbps. Frekvensbandet är 2.4-
2.483 GHz (spread spectrum frequency hopping). Använder
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mediaåtkomstmetoden CSMA/CA med Ethernet paket och adressering.
Strömstyrkan är 100 mW och räckvidden är upp till 500 fot.

1 ISA-kort Digital RoamAbout FH/ISA Card. 1.6 Mbps. Frekvensbandet är 2.4-
2.483 GHz (spread spectrum frequency hopping). Använder
mediaåtkomstmetoden CSMA/CA med Ethernet paket och adressering.
Strömstyrkan är 100 mW och räckvidden är upp till 500 fot.

Accesspoint (AP) Digital RoamAbout Access Point. En transparent brygga med 2 portar.
Kan sammankoppla ett trådat lokalt Ethernet (thin wire eller 10BaseT)
med ett trådlöst lokalt nätverk.

Trådat media Den trådade delen av nätverket sammankopplas med 10 Mbps Ethernet
tvinnad parkabel .

Tabell 4.1: Hårdvara.

4.3  Programvaror

De programvaror som valts för att användas till tester i detta projekt presenteras
mycket kortfattat nedan. Dessa är välkända och ofta använda programvaror för
prestandatest på nätverk. De ger vardera ett mått på tidsfördröjning på nätverket,
vilket fortsättningsvis benämns svarstid, och ett mått på hur mycket av nätverkets
kapacitet som utnyttjas, d.v.s.  genomsnittlig överföringshastighet. Dessa två mått
används som prestandamått för utvärderingen.

4.3.1  Perform3

Perform3 från Novell är ett mycket välkänt program för mätning av genomströmning
av data, throughput, i nätverk. Trafik på nätet genereras genom att klienter läser
datafiler från en filserver. För dessa tester används en Novell NetWare 4.11- server. De
medverkande datorerna är alla NetWare-klienter.

Klienter ansluts till servern och därefter exekveras Perform3 lokalt på klienterna i ett
nätverksbibliotek på servern. Eftersom den första klienten som exekverar Perform3
skapar en synkroniseringsfil som de andra klienterna kan se, kan testet startas samtidigt
hos alla klienter från den första klienten. Från servern börjar varje klient läsa en fil av
en given storlek, start size (Bytes), under ett givet tidsintervall, test time (sekunder).
Efter tidsintervallets slut minskas filstorleken med en given storlek, step size (Bytes),
och klienten läser på nytt från servern. Detta upprepas till dess en given stoppstorlek
på filen, eller filstorlek 1 byte, är nådd, stop size (Bytes).

De parametrar som kan anges vid exekvering av perform3 är alltså följande:

• test time (12 till 65535 sekunder)

• start size (1 till 65535 Bytes)

• stop size (start size till 65535 Bytes)

• step size (Bytes)
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Tester visar att storleken på test time inte har någon inverkan på testresultat. Inte heller
storleken på step size har någon inverkan (för testresultat från dessa tester se Hammar
(1998)) . Detta ger underlag för planering av tester. För utförligare information
angående Perform3 hänvisas till Arnarson (1997) och till Novell14.

4.3.2  Ping

Ping är ett välkänt program som kan användas för att mäta svarstider för anrop mellan
datorer i ett nätverk. Ping använder ICMP-protocollets echo-request för att generera
ett ICMP echo-response från en specificerad värd. När Ping anropar en given nod i
nätverket och när denne har svarat avslutas programmet och svarstiden presenteras.
Svarstiden är den tid det tar från och med att exekverande nod sänder echo-request till
dess att den får echo-response från avsedd mottagarnod. Återfås inget echo-response
inom en given tid, resulterar programmet i en request timed out, d.v.s. inget resultat.
Med ett antal olika inställningar kan tester anpassas efter behov. Paketstorleken kan
specificeras, vilket utnyttjas i testerna i detta projekt. I standardutförande använder
Ping paketstorleken 32 Bytes. Även det tidsintervall under vilket tester utföres kan
anges. I standardutförandet, vilket använts genomgående i detta projekt, skickar Ping
en förfrågan per sekund. För mer ingående information om ICMP-protokollet hänvisas
till Halshall (1997).

4.4  Testmoment

De olika prestandapåverkande faktorer som projektet undersöker presenterades i
kapitel 3. Testmetoderna för respektive faktor presenteras i följande delkapitel.
Numreringen av testerna motsvarar den numrering som testresultatens datafiler har, se
Hammar (1998). För fullständiga datafiler se Hammar (1998). Perform3 ger en datafil
per test, medan Ping ger en datafil per dator och test. Vid tester med fler än en dator
motsvarar testnumret namnet på det bibliotek där de olika, i testet ingående datorernas,
datafiler finns samlade och dessa filer är då numrerade (a- e) för att klargöra vilken
dator som genererat dem. Den inbördes ordningen på datorerna, a- e, härrör från den
ordning i vilken de deltar i testerna. Under hela genomförandet av testerna har
datorerna fasta benämningar, t.ex. dator c i ett test är samma fysiska dator som dator c
i alla andra tester.

4.4.1  Paketstorlek

Hur paketstorleken påverkar det trådlösa nätverkets prestanda undersöks med hjälp av
Perform3 och Ping i den nätverksarkitektur som presenterades i kapitel 4.1.1, nämligen
en bärbar klient till en åtkomstpunkt. Genom att specificera ett antal olika
paketstorlekar för tester och sedan sammanställa resultaten av nätverkets
överföringshastighet under testerna, samt uppmätta svarstider, skapas en bild av hur
just paketstorlek påverkar nätverkets prestanda.

                                               
14 Novell. Huvudkontor i USA: Novell Fortune Drive, 2180 Fortune Drive, San Jose, CA 95 131,
USA. Novell Norge Postboks 6555 Etterstad, 0606 Oslo, Norge, Tel: + 22 08 77 70. Internetadresss:
http://www.novell.com
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4.4.1.1  Perform3

För att tydliggöra skillnader mellan nätverkets prestanda vid små paket jämfört med
vid stora paket, görs tester på paketstorlekarna 1-2000 Bytes samt 62000-65000
Bytes. Test time sätts till 30 sekunder för att motsvara ett relativt långt tidsintervall,
men samtidigt inte göra testerna alltför tidsödande. Step size anges som 100 Bytes,
vilket ger förhållandevis små förändringar i paketstorleken, och en noggrann studie
runt de angivna paketstorleksområdena. De fullständiga testkonfigurationerna
presenteras i tabell 4.2.

Test nr Test time

(sek)

Start size

(Bytes)

Stop size

(Bytes)

Step size

(Bytes)

Test 1Aa 30 1 1000 100

Test 1Ab 30 1000 2000 100

Test 1Ac 30 64000 65000 100

Tabell 4.2

4.4.1.2  Ping

Tester med varje angiven datamängd i Ping upprepas under tre minuter, vilket ger 180
anrop till servern. Genom att ta medelvärdet på 30 av testresultaten i mitten av dessa
120, fås ett rimligt resultat på svarstider för varje specificerad datamängd. Ett antal
datamängder har valts till testerna för att om möjligt visa på tydliga skillnader i
svarstider påverkade av datamängdens storlek. De tester som genomförs specificeras i
tabell 4.3.
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Test nr Datamängd (Bytes)

1d32 32

1d100 100

1d500 500

1d1t 1000

1d5t 5000

1d10t 10000

1d20t 20000

Tabell 4.3

4.4.2  Antalet datorer

Prestandapåverkan av antalet datorer kopplade till nätverket undersöks i
nätverksarkitekturen som presenterats i kapitel 4.1.2, d.v.s. ökande antal datorer till en
åtkomstpunkt. Genom att mäta genomströmningen på nätet och svarstider för
förfrågningar till servern, innan varje ytterligare dator kopplas till nätet bör en översikt
kunna skapas över hur nätets utnyttjandegrad sjunker med antalet datorer per
åtkomstpunkt. Tester av svarstiden med Ping genomförs likt föregående test under tre
minuter och medelvärdet av de 30 mittersta testerna används som underlag för
analysen.

Testkonfigurationer motsvarar i stort sett de som presenterades under kapitel 4.5.1 för
test av paketstorlek. För varje ytterligare dator som kopplas till nätverket testas den
genomsnittliga överföringshastigheten för små respektive stora paket med Perform3.
Dessutom används Ping för att avgöra skillnader på svarstider för ett antal olika
datamängder. Dessa tester som görs med överföringshastigheten, med Perform3,
presenteras i tabellerna 4.4- 4.8 och de tester som görs med svarstiden, med hjälp av
Ping, presenteras i tabellerna 4.9- 4.13.

Test nr Test time

(sek)

Start size

(Bytes)

Stop size

(Bytes)

Step size

(Bytes)

Test 1A 30 1 2000 100

Test 1B 30 62000 65000 100

Test 1C 30 2000 3000 100

Tabell 4.4: Antal datorer: 1
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Test nr Test time

(sek)

Start size

(Bytes)

Stop size

(Bytes)

Step size

(Bytes)

Test 2A 30 1 2000 100

Test 2B 30 62000 65000 100

Test 2C 30 2000 3000 100

Tabell 4.5: Antal datorer: 2

Test nr Test time

(sek)

Start size

(Bytes)

Stop size

(Bytes)

Step size

(Bytes)

Test 3A 30 1 2000 100

Test 3B 30 62000 65000 100

Test 3C 30 2000 3000 100

Tabell 4.6: Antal datorer: 3

Test nr Test time

(sek)

Start size

(Bytes)

Stop size

(Bytes)

Step size

(Bytes)

Test 4A 30 1 2000 100

Test 4B 30 62000 65000 100

Test 4C 30 2000 3000 100

Tabell 4.7: Antal datorer: 4

Test nr Test time

(sek)

Start size

(Bytes)

Stop size

(Bytes)

Step size

(Bytes)

Test 5A 30 1 2000 100

Test 5B 30 62000 65000 100

Test 5C 30 2000 3000 100

Tabell 4.8: Antal datorer: 5
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Test nr Datamängd (Bytes)

1d32 32

1d100 100

1d500 500

1d1t 1000

1d5t 5000

1d10t 10000

1d20t 20000

Tabell 4.9: Antal datorer: 1(samma tester som i tabell 4.3)

Test nr Datamängd (Bytes)

2d32 32

2d100 100

2d500 500

2d1t 1000

2d5t 5000

2d10t 10000

2d20t 20000

Tabell 4.10: Antal datorer: 2

Test nr Datamängd (Bytes)

3d32 32

3d100 100

3d500 500

3d1t 1000

3d5t 5000

3d10t 10000

3d20t 20000

Tabell 4.11: Antal datorer: 3
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Test nr Datamängd (Bytes)

4d32 32

4d100 100

4d500 500

4d1t 1000

4d5t 5000

4d10t 10000

4d20t 20000

Tabell 4.12: Antal datorer: 4

Test nr Datamängd (Bytes)

5d32 32

5d100 100

5d500 500

5d1t 1000

5d5t 5000

5d10t 10000

5d20t 20000

Tabell 4.13: Antal datorer: 5

4.4.3  MAC-metod

Genom att studera resultaten av testerna angående paketstorlek och antal datorer som
beskrivs i kapitel 4.5.1 och 4.5.2 kan slutsatser dras om hur CSMA/CA som MAC-
metod påverkar nätverkets prestanda. Hög belastning på nätverket skapas av dels ett
stort antal datorer och dels mycket stora datamängder. Låg belastning återges med små
datamängder och få eller endast en dator kopplad till nätverket. Genom att beräkna den
teoretiskt förväntade överföringshastigheten på nätverket under olika hög belastning
och sedan jämföra dessa värden med de faktiska, uppmätta, överföringshastigheterna,
förväntas en bild kunna skapas om hur CSMA/CA klarar ökande belastning.

4.4.4  Avstånd

Avståndet mellan sändare och mottagare och dess betydelse för ett nätverks prestanda
studeras med nätverksarkitekturen som beskrivs i kapitel 4.1.1. Svarstider från servern
mäts vid olika avstånd mellan den bärbara datorn och åtkomstpunkten. De avstånd som
används i denna test presenteras i tabellerna 4.14- 4.17. Tester görs på små (32 bytes)
respektive stora (5000 bytes) datamängder, vilket ska utröna om, och i så fall hur
datamängden, belastningen på nätverket påverkar nätverkets avståndskänslighet, d.v.s.
om nätverket klarar hög belastning lika bra när avståndet mellan sändare och
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mottagare är stort, som när det är litet. Genom att testa även lika belastning från två
datorer på nätverket och från samma avstånd, ska det tydligt synas om hög belastning,
jämfört med låg, ger högre avståndskänslighet. Dessa tester kan även utvisa om risken
för kollisioner på nätverket ökar med avståndet mellan datorer och åtkomstpunkt. Att
radiosignaler försvagas efterhand när de propagerar genom luften och radiosignalernas
propageringshastighet skulle kunna resultera i större kollisionsrisk. Avstånden är valda
utifrån utrustningens angivna maximala avstånd mellan sändare och mottagare (upp till
500 fot). Liksom föregående tester genomföres svarstidstesterna under tre minuter och
de mittersta 30 resultatens genomsnitt används till analysen.

Test nr Avstånd mellan dator
och åtkomstpunkt (m)

132Av1 1

132Av50 50

132Av100 100

132Av150 150

132Av200 200

Tabell 4.14: 1 dator, datamängd: 32 Bytes

Test nr Avstånd mellan dator
och åtkomstpunkt (m)

15tAv1 1

15tAv50 50

15tAv100 100

15tAv150 150

15tAv200 200

Tabell 4.15: 1 dator, datamängd 5000 Bytes

Test nr Avstånd mellan dator
och åtkomstpunkt (m)

232Av1 1

232Av50 50

232Av100 100

232Av150 150

232Av200 200

Tabell 4.16: 2 datorer, datamängd 32 Bytes
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Test nr Avstånd mellan dator
och åtkomstpunkt (m)

25tAv1 1

25tAv50 50

25tAv100 100

25tAv150 150

25tAv200 200

Tabell 4.17: 2 datorer, datamängd 5000 Bytes

4.4.5  Hidden-node

Hidden-node-problemet studeras med hjälp av nätverksarkitekturen som beskrivs i
kapitel 4.1.3. Som referens används testresultat från tester med två klienter i kapitel
4.2.1. För att få jämförbara resultat används även här de värden som presenterats för
test med två datorer i tabellerna 4.5, 4.6 och 4.7. Dessa värden har sammanställts i
tabellerna 4.18 och 4.19. De genomsnittliga överföringshastigheterna i
datamängdsintervallen 1-2000 Bytes samt 62000-65000 Bytes mäts. Även svarstider
för de olika datamängderna, likt som i föregående tester, uppmäts.

Test nr Test time

(sek)

Start size

(Bytes)

Stop size

(Bytes)

Step size

(Bytes)

2HNA 30 1 2000 100

2HNB 30 62000 65000 100

Tabell 4.18

Test nr Datamängd
(Bytes)

2HN32 32

2HN100 100

2HN500 500

2HN1t 1000

2HN10t 10000

2HN20t 20000

Tabell 4.19
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5.  Analys
I detta kapitel presenteras de resultat prestandatesterna givit. Kapitel 5.1 presenterar
och analyserar resultaten från tester av hur datamängden inverkar på prestandan. I
kapitel 5.2 analyseras antalet datorers betydelse för nätverkets prestanda, medan
kapitel 5.3 redovisar MAC-metodens inverkan på densamma. Avståndet mellan
sändaren och mottagaren och dess prestandapåverkan analyseras i kapitel 5.4, medan
Hidden-node situationen analyseras i kapitel 5.5.

5.1  Paketstorlek

Sammanställningen av testresultaten som omfattar paketstorlekens inverkan på
nätverkets prestanda finns i diagrammen 5.1 samt 5.2 nedan. Diagram 5.1 visar hur
svarstiden ökar när en dator belastar nätverket med ökande datamängd. Som förväntat
visar detta på att datamängdens storlek spelar in på nätverkets prestanda, d.v.s. det tar
jämförelsevis längre tid att sända stora datamängder över nätverket jämfört med små.
Detta visar på att ju större datamängd som sänds desto större mängd MAC-paket
måste användas. Vid en datamängd på 32 Bytes används endast ett MAC-paket, medan
vid datamängden 20000 Bytes behövs 13 paket vilket föranleder den längre svarstiden.
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Diagram 5.1

 

Diagram 5.2 visar den inverkan datamängden har på nätverkets utnyttjandegrad. Vid
stora paket, i detta fall 62000-65000 Bytes, fås en högre genomsnittlig
överföringshastighet och nätverkets kapacitet utnyttjas till en större del, än vid små
datamängder. I diagrammet finns en skillnad på cirka 74 % i överföringshastighet
mellan intervallet av små datamängder jämfört med intervallet med de största
datamängderna.

I just detta fallet bör inte själva CSMA-metodens uppbyggnad ha någon inverkan på
överföringshastigheten eftersom det endast är en dator inkopplad till nätverket och
kollisioner är inget problem.
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För de fullständiga resultaten från tester av paketstorlekens inverkan på nätverkets
prestanda se Hammar (1998).
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Diagram 5.2

5.2  Antal datorer

Diagrammen 5.3-5.6 nedan åskådliggör resultaten från testerna av hur antalet datorer
kopplade till nätverket påverkar prestandan. Diagram 5.3 visar den genomsnittliga
överföringshastigheten över ett intervall på 1-2000 Bytes i datamängd, i förhållande till
antalet inkopplade datorer. Som synes är skillnaden inte stor mellan
överföringshastigheten vid de olika antalen datorer när det gäller så pass liten
datamängd.
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Diagram 5.3

I diagram 5.4 finns även där den genomsnittliga överföringshastigheten vid de olika
antalen inkopplade datorer. Här beräknas genomsnittlig överföringshastighet på
datamängdsintervallet 62000-65000 Bytes, vilket representerar hög belastning på
nätverket. Diagrammet visar att antalet inkopplade datorer spelar in på nätverkets
prestanda, överföringshastighet, när det handlar om stora datamängder och hög
belastning. Detta nätverk kan hantera upp till 4 datorer under hög belastning. 2-4
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datorer verkar fungera ungefärligen lika bra under hög belastning, medan inkopplandet
av en 5:e dator är förödande. Högsta genomsnittliga överföringshastighet uppnås som
synes när endast en dator belastar nätverket. Problemen med ökande antal kollisioner
kommer med det ökande antalet inkopplade datorer. Risken för att två eller fler datorer
sänder samtidigt ökar.
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Diagram 5.4

Diagram 5.5 visar den genomsnittliga svarstiden i förhållande till olika datamängder.
Olika antal datorer är inkopplade till nätverket. Graferna visar att svarstiden ökar
kraftigare och vid lägre datamängder ju fler datorer som är inkopplade till nätverket.
Observera att för varje specificerad datamängd måste den multipliceras med antalet
datorer och sedan med 215 p.g.a. att datamängden skickas fram och tillbaka på
nätverket med Ping.Diagrammet visar även att det endast är med en eller två datorer
inkopplade som datamängder på 20000 Bytes kan skickas över nätverket. Vid tre eller
fler datorer som vill skicka samma datamängd över nätverket klarar detta nätverk inte
belastningen. Allt för många request timed out fås och därmed fås heller inga uppmätta
resultat d.v.s. den avsatta tiden för förfrågan hinner ta slut. Vid ett antal av fem datorer
klarar nätverket endast av datamängder på 5000 Bytes, vilket kan utläsas i
diagrammet.

                                               
15 Totala belastningen på nätverket = i diagrammet angiven datamängd ∗ 2 ∗ antalet datorer.
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Antal datorer: 1-5
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Diagram 5.5

I diagram 5.6 nedan visas andelen request timed out för antalet datorer 1-5 och för de
datamängder som gav request timed out. Här kan ses att vid fem datorer och
datamängder på 10000 och över fås inga resultat på svarstider. 100% av förfrågningar
över nätverket på sådana stora datamängder och med fem datorer inkopplade ger
request timed out. Med endast en dator inkopplad kan datamängder upp till 20000
Bytes hanteras helt utan request timed out. Redan vid två datorer och datamängden
20000 Bytes är 40 % av testerna, förfrågningarna, request timed out. Diagrammet kan
användas som en hjälp i förståelse av diagram 5.5.
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För de fullständiga resultaten från tester av hur antalet datorer inverkar på nätverkets
prestanda se Hammar (1998).

5.3  MAC-metod

Studier av resultat från tester av hur datamängdens storlek och antal datorer påverkar
prestandan, visar på hur MAC-metoden CSMA/CA klarar hög belastning. En
sammanställning för de olika datamängderna 5000, 10000 och 20000 bytes finns
presenterade i diagrammen 5.7- 5.9 nedan. X- axlarna representerar den förväntade
genomströmningen16, i Kbit/s, på nätverket, medan Y- axlarna representerar den
faktiska uppmätta genomströmningen, i Kbit/s. Den faktiska genomströmningen är
exakt lika som den förväntade vid förhållandevis låg belastning på nätverket, vilket
syns tydligt i diagram 5.7. När belastningen på nätverket ökar till cirka 470 Kbit/s
d.v.s. en utnyttjandegrad på cirka 29% av nätverkets totala kapacitet (1.6 Mbps),
återfinns en brytpunkt där utnyttjandegraden slutar öka. Detta visas i diagram 5.8.
Även diagram 5.9 visar en brytpunkt runt en utnyttjandegrad på 30% av nätverkets
totala kapacitet. Detta påvisar att CSMA/CA har samma svaghet som CSMA/CD för
trådade nätverk, när det gäller den faktiska utnyttjandegraden av den totala
kapaciteten. När det gäller CSMA/CD finns riktlinjer som säger att belastningen på
nätverket inte bör överstiga 30% för att nätverket skall fungera tillfredsställande. Ju
högre belastningen ökas över 30% desto större blir risken för kollisioner och antalet
paket som måste sändas om igen efter kollision ökar, vilket medför ökade köer för
tillgång till mediet. Resultaten av testerna i detta projekt konstaterar att CSMA/CA
lider av samma svaghet som CSMA/CD, vilket är viktigt att vara medveten om vid
konfigurering av denna typ av trådlösa lokala nätverk.
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 Diagram 5.7:

 

                                               
16 Förväntad genomströmning =( (datamängd antal datorer* 2* antal tester (30))/30 )*antalet request
timed out/totalt antal tester (30).
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 Diagram 5.8

Datamängd: 20000 Bytes
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Diagram 5.9

Diagram 5.10 visar nätverkets genomsnittliga överföringshastighet i området kring
1500 Bytes. 1500 Bytes är maxstorlek på MAC-paket för Ethernet. Den tydliga svacka
i graferna visar på att även detta nätverk använder en maxstorlek på MAC-paket
motsvarande Ethernet. Svackan tyder på att datamängden måste delas upp i två MAC-
paket när den överstiger max, d.v.s. 1500. IEEE 802.11 har standardiserat MAC-
paketstorleken till max 2304 Bytes. Nätverket som används till detta projekt följer
802.11 på flera punkter utom denna. Detta syns i diagram 5.11, där ingen märkbar
avvikan i graferna syns kring datamängden 2300.
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Diagram 5.10

Antal datorer: 1-5

0

10

20

30

40

50

60

70

20
00

21
00

22
00

23
00

24
00

25
00

26
00

27
00

28
00

29
00

30
00

Datamängd (Bytes)

G
en

o
m

sn
it

tl
ig

 ö
ve

rf
ö

ri
n

g
sh

as
ti

g
h

et
 

(K
b

p
s)

Antal datorer: 1

Antal datorer: 2

Antal datorer: 3

Antal datorer: 4

Antal datorer: 5

Diagram 5.11

För de fullständiga resultaten från tester av hur CSMA/CA- metoden inverkar på
nätverkets prestanda se Hammar (1998).

5.4  Avstånd

Resultaten från tester av hur avståndet mellan sändare och mottagare, klient och
åtkomstpunkt, påverkar genomsnittlig svarstid för ett antal olika datamängder finns
sammanställda i diagram 5.12. Resultaten visar på att avståndet mellan sändare och
mottagare inte har någon större inverkan på svarstiden när det gäller mindre
datamängder och avstånden hålls inom den angivna räckvidden. Vid större
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datamängder och följaktligen fler MAC-paket spelar dock avståndet större roll, vilket
kan ses i diagrammet.
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Diagram 5.12

 Resultatet tyder på att radiosignaler behöver relativt lång tid på sig att propagera
genom luften. Intressanta siffror i sammanhanget visas av tester på Högskolan i
Skövdes trådade lokala Ethernetnätverk (10Mbps). Vid ett avstånd av upp till 50 meter
mellan två datorer och en datamängd på 32 Bytes, fås inga svarstider över 0 ms, d.v.s.
de är ej uppmätbara. Vid avstånd på upp till 200 meter bör därför svarstiden inte
överstiga 4 ms (i sämsta fall).

 Det kan utifrån testresultaten och diagrammen även konstateras att när det gäller
trådlösa lokala nätverk har propageringstiden mer inverkan på svarstiderna än vid
trådade nätverk. Radiosignaler avtar, försvagas, efterhand när de propagerar genom
luften. Detta faktum samt att risken för överföringsfel är större vid stora paket än vid
små, kan ge en del av förklaringen till varför avståndet spelar större roll för nätverkets
svarstider vid stora datamängder än vid små. Transmissionstiden är densamma på korta
och långa avstånd mellan sändare och mottagare, medan radiomediets relativt långa
propageringstid syns tydligt ju längre avståndet blir.

 Radiosignaler styrka och propageringshastighet kan även påverkas av luftens
temperatur, fuktighet och tryck. Detta bör inte påverka trådlösa lokala nätverk
inomhus i någon större grad, men i situationer där ett nätverks täckning skall sträcka
sig även utomhus, t. ex. mellan byggnader, kan exempelvis nederbörd inverka negativt
på nätverkets prestanda. För mer ingående information om dessa fenomen se
Andersson, Ewal och Holmgren (1993).

För de fullständiga resultaten från tester av hur avståndet mellan sändaren och
mottagaren inverkar på nätverkets prestanda se Hammar (1998).
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5.5  Hidden-node

De effekter som hidden-node-situationen har på nätverkets prestanda återges i
diagrammen 5.13 och 5.14. Diagrammen visar att hidden-node- situationen påverkar
nätverkets prestanda negativt vid olika belastning. Svarstider för förfrågningar över
nätverket är högre vid samtliga datamängder för nätverket som har hidden-node-
situationen. Detta nätverk klarar inte heller av datamängder på 20000 bytes, vilket
referensnätverket gör. Diagram 5.14 tyder på att prestandapåverkan av hidden-node är
större vid högre belastning än vid mindre. I diagram 5.13 är skillnaden mellan det
hidden-node-påverkade nätverket och referensnätverket 25%. Effekterna av en
hidden-node-situation utan motverkande åtgärder skulle kunna störa över 40% av
nätverkets kapacitet, se kapitel 2.6.5 och WLANA (1997).
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För de fullständiga resultaten från tester av hur Hidden-node-situationen inverkar på
nätverkets prestanda se Hammar (1998).
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6.  Slutsats
Syftet med detta projekt var att sammanställa en prestandautvärdering av trådlösa
lokala nätverk. Prestandautvärderingen har fokuserats på ett encelligt radiobaserat
trådlöst lokalt nätverk där kontrollmetoden för medieåtkomst är CSMA/CA och
transmissionstekniken frequency hopping spread spectrum används. Dessa tekniker är
vanligt förekommande i marknadens produkter i dagsläget.

För att göra en bred prestandautvärdering av denna typ av trådlösa lokala nätverk har
ett antal olika prestandapåverkande faktorers inverkan undersökts. Dessa faktorer är
paketstorlek, antalet datorer, CSMA/CA, avstånd mellan sändare och mottagare samt
hidden-node-situationen. Prestandatester har genomförts med hjälp av dels Perform3,
för generering av trafik på nätverket och mätning av överföringshastighet, och dels
Ping, för generering av trafik på nätverket samt mätning av svarstider för förfrågningar
över nätverket.

Resultaten från testerna var följande:

• Den belastning nätverket ska utsättas för i fråga om datamängder och antalet
inkopplade datorer är en mycket viktig faktor vid konfigurering av trådlösa lokala
nätverk. Ju mer trafik varje dator förväntas generera desto färre datorer kan
nätverket hantera tillfredsställande. Under hög belastning bör inte ett nätverk som
detta konfigureras med fler än fyra datorer per åtkomstpunkt. Det är i detta
hänseende klokt att i förväg testa ett trådlöst lokalt nätverk för att avgöra det
maximala och optimala antalet datorer för varje enskild användningssituation
eftersom skillnader mellan olika produkter kan förekomma.

• Trådlösa lokala nätverk med CSMA/CA som kontrollmetod för medieåtkomst bör
konfigureras med 30%-”regeln ” i åtanke. Vid belastning av nätverket på upp till 30
% fås den optimala genomströmningen. Överskrids denna belastningsgrad ökar
risken för kollisioner och även köer för åtkomst till mediet ökar, vilket resulterar i
att den totala genomströmningen minskar. Det faktum att trådlösa lokala nätverk i
dagens läge vanligtvis har en överföringshastighet på 1.6 Mbps medför att den
effektivaste överföringshastigheten motsvarar 480 Kbps. En slutsats som kan dras
är att trådlösa lokala nätverk med CSMA/CA inte bör konfigureras för belastningar
över 30% av nätverkets totala kapacitet för att erhålla högsta utnyttjandegrad och
optimal prestanda.

• Vid hög belastning på nätverket från en dator bör avståndet mellan åtkomstpunkten
och datorn inte vara alltför stort. Testresultaten från detta projekt visar att avståndet
spelar större roll för svarstider över nätverket när det handlar om stora
datamängder, än när det gäller små. Även detta kan vara produktberoende, men bör
hållas i åtanke vid konfigurering av denna typ av nätverk.

• Hidden-node-situationer bör undvikas för ett optimalt utnyttjande av nätverket.
Med bärbara datorer och användare som utnyttjar mobiliteten kan det vara svårt att
motverka sådana situationer helt, men med medvetenhet om problemet skulle
onödiga hidden-nod-situationer kunna undvikas. Vid konfigurering av nätverket bör
signalstyrkor uppmätas på olika platser inom området för nätverkets täckning, för
att i ett tidigt skede upptäcka ”svaga” punkter och åtgärda dem, t.ex. med fler
åtkomstpunkter.



Slutsats

49

6.1  Diskussion

Dagens radiobaserade lokala nätverk har endast en liten del av den kapacitet som de
trådade lokala nätverken erbjuder, se även Halshall (1997) och Stallings (1997). Vid
överväganden mellan trådlösa och trådade lokala nätverk får en avvägning göras
mellan mobilitet och kapacitet. I vissa situationer där nätverket inte förväntas bli högt
belastat, är en trådlös lösning ett övervägningsbart alternativ, medan det i situationer
där nätverket ska belastas kraftigare, inte finns möjlighet att använda ett trådlöst lokalt
nätverk.. Är den mobilitet de trådlösa lokala nätverken erbjuder mycket viktigt i
övervägandet, finns egentligen inga alternativ, mer än möjligtvis något infrarött lokalt
nätverk, utan en sämre prestanda måste godtas. Skulle mobiliteten endast vara
önskvärd och kanske inte nödvändig, bör den förväntade belastningen och i hur stor
utsträckning mobiliteten förväntas utnyttjas, studeras mycket noga. Det kan i många
fall tänkas att mobiliteten inte kommer att utnyttjas i någon större grad , t.ex. i
kontorsmiljö, varvid ett trådat lokalt nätverk skulle ge bättre prestanda. I sådana fall
skulle en lösning med fler nätverksuttag, i fler rum, ge en viss mobilitet, då användare
med bärbara datorer snabbt kan koppla in sig via kabel på det trådade nätverket.

Utvecklingen inom datakommunikationsområdet har visat sig mycket snabb de senaste
åren och inom några år finns troligen radiobaserade lokala nätverk med
överföringshastigheter på 10 Mbps och mer till så överkomliga priser att det utgör
alternativ till dagens vanliga trådade nätverk, se Dayem (1997).

6.2  Validitet och reliabilitet

I ett vetenskapligt arbete är det viktigt att kunna ”höja” sig ovanför sig själv och
analysera det egna arbetet. Aktuella faktorer att analysera utifrån det egna arbetet är i
detta fall validitet och reliabilitet, Patel och Davidsson (1994). Validitet handlar om att
projektet verkligen har undersökt/utvärderat det som skulle utvärderas, medan
reliabilitet handlar om hur pålitliga projektets resultat är.

Validiteten hos projektet bedöms hög. Resultaten är endast giltiga för det aktuella
trådlösa lokala nätverket och kan inte användas för en generell bedömning av trådlösa
lokala nätverk. Projektet har dock givit en bild av hur ett trådlöst lokalt nätverk
fungerar under inverkan av ett antal prestandapåverkande faktorer i en specifik miljö.

Reliabiliteten bedöms vara hög. Ett stort antal tester ligger till underlag för projektet.
Varje testmoment har upprepats ett stort antal gånger för att erhålla representabla
mätvärden. Vid varje testmoment har endast en prestandapåverkande faktor testats
medan övriga faktorer har hållits konstanta.

6.3  Framtida arbete

Under projektets gång har ett antal olika intressanta frågeställningar med anknytning
till detta arbete tagit form. Dessa ideér eller förslag till fortsatt arbete inom
problemområdet presenteras nedan.
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6.3.1  Fler åtkomstpunkter

Testerna i detta projekt innefattade encelliga trådlösa lokala nätverk. Resultaten gav
tydliga indikationer på att nätverket inte klarar av fler än fyra inkopplade datorer vid
höga belastningar från alla datorer. Detta leder till frågeställningen om hur nätverket
fungerar med två och fler åtkomstpunkter. I många situationer där ett trådlöst lokalt
nätverk övervägs, kan fler än fyra datorer behövas inom samma geografiska
cellområde. Lösningen skulle då vara fler åtkomstpunkter som vardera använder olika
frekvenskanaler. Det vore intressant med en prestandautvärdering under dessa
omständigheter.

6.3.2  Roaming

I t.ex. ett infrastrukturnätverk där flera åtkomstpunkter används för att täcka ett stort
geografiskt område sker automatisk roaming, överflyttning mellan åtkomstpunkter av
kontrollen av en nod. Det skulle vara intressant att utvärdera om, och i så fall hur, det
inverkar på nätverkets prestanda när en nod byter åtkomstpunkt.

6.3.3  Andra transmissionstekniker

Detta projekt innefattade transmissionstekniken frequency hopping spread spectrum.
En annan lika vanligt förekommande teknik i marknadens produkter i dagsläget är som
tidigare nämnts direct sequence spread spectrum. En jämförelse av dessa båda
teknikers effektivitet vore intressant. En utvärdering av om och i så fall hur de skiljer
sig i praktiken.

6.3.4  Fler produkter

Genom att prestandautvärdera ett större antal trådlösa lokala nätverksprodukter på
marknaden kan en generell bild över hur dessa nätverk i allmänhet presterar. Detta kan
vara intressant för att utvärdera hur t. ex. olika transmissionstekniker och
kontrollmetoder för medieåtkomst fungerar tillsammans och viken kombination som
fungerar bäst i olika situationer.
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