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Sammanfattning
Projektet har till syfte att undersöka den revolutionerande tekniken bakom IP-telefoni.
Eftersom tekniken är relativt ung så finns det fortfarande mycket att lära om hur det fungerar
och hur den är används. Projektet behandlar fördelar och nackdelar samt vilka hot som finns
och hur man kan känna sig säker när man använder IP-telefoni till vardags. Det primära
objektivet med projektet är att få en helhetsbild och förstå hur tekniken verkligen fungerar.
Vidare behandlas telefonens historia då det är viktigt att se var tekniken har sina rötter och hur
den har utvecklats sedan dess. Som en röd tråd från telefonens teknologi och det publika
telefonnätets rötter görs en jämförelse mellan de två teknologierna för att se skillnaderna och
förmodade fördelar och nackdelar med de båda systemen. Olika sorters protokoll som har ett
nära förhållande till IP-telefoni såsom SIP, RTP, UDP och IP behandlas. För att få en
sanningsenlig bild över hur vardagliga användare upplever IP-telefoni så har en
enkätundersökning angående vanor och möjliga problem gjort hos de anställda på Region
Skåne.
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Projektet kommer att behandla IP-telefoni med fokus på den tekniska bakgrunden. Projektet
kommer även att innehålla en mindre studie över Region Skånes implementering av IPtelefoni och hur användarna har upplevt förändringen. Vidare kommer även en bit hantera
huruvida de krav som användare ställer på telefoni i allmänhet uppfylls. [1]
När gruppen först diskuterade vilka projekt som skulle vara intressanta att arbeta med så
framkom idén om att undersöka området IP-telefoni från projektets ägare Joakim Bergqvist.
Perioden då media uppmärksammade Region Skånes IP-telefonilösning från Siemens och de
problem som har uppstått under tiden som gått resulterade i att Joakim intresserade sig i
ämnet. Men för att projektet skulle ha en teknisk ton så valde man att beskriva IP-telefoni men
även få med synpunkter från Region Skånes användare. [2] [3]

1.2 Syfte
Syftet med projektet är att på ett begripligt sätt påvisa de positiva effekter ett införande av IPtelefoni i större skala kan ha. Man kommer även visa att det finns negativa aspekter och att
det är en balansgång mellan dessa på vägen till en lyckad implementering.

1.3 Metodik och resurser
Gruppen skall under den inledande perioden samla den information som är fundamental för
att arbetet skall kunna fortgå. Man kommer att samla information från bland annat projekt där
system av samma magnitud har granskats, men även använda sig av internet och litteratur för
insamlande av information. Efter det att den mest grundläggande informationen är insamlad
vad det gäller den tekniska biten kommer man vilja erbjuda en enkätundersökning om IPtelefoni till Region Skånes användare. Detta för att skapa en neutral bild över hur användarna
tycker att IP-telefoni fungerar. En annan metod som kommer att användas för att framskaffa
information när det gäller den tekniska biten för förståelse kommer olika sorters IP-telefoni att
analyseras. För att säkerställa relevans, originalitet och giltighet med den information som
analyseras kommer kontinuerliga diskussioner angående detta att föras inom gruppen.
Personerna bakom detta projektet har tidigare inte arbetat med IP-telefoni men de har en
utbildning inom IT och bra kunskap om hur flödet på internet fungerar så att göra ett projekt
om IP-telefoni ses som ett intressant val och väl genomförbart.
Eftersom arbetet är en offentlig handling så väljer man att inte fördjupa sig i områden som
kan vara känsliga för berörda företag och organisationer. På grund av tidsbrist kommer detta
arbete fokusera på de tekniska delarna och den analyserande delen kommer att vara i
sekundärt fokus.
Termer som kommer att användas synonymt med IP-telefoni är VoIP och bredbandstelefoni.
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1.4 Erkännande
Vi vill tacka alla på Regions Skåne som har tagit sig tid och möjlighet att svara på vår
enkätundersökning. Vi vill även tacka Ann-Christin Bünger som hjälpt till med att skaffa
kontakter inom Region Skåne som gjort det möjligt att kunna utföra enkätundersökning.
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2 Teori
För att få en hög trovärdighet vad det gäller analysen av empiri och insamlandet av data har vi
använt oss av olika typer av källor för att få ett objektivt men samtidigt brett underlag för
tolkning. Vår tekniska utbildning och intresse gör att vi samtidigt som förespråkare av ny
teknik kan angripa tekniken på ett kritiskt sätt vilket ger en balanserad och objektiv bild av IPtelefoni.

2.1 Historia
Telefonin har sedan 1876 då det patenterades som ”Improvement in telegraphy” (förbättringar
i telegrafin) av Alexander Graham Bell utvecklats relativt långsamt. PSTN1 byggdes snabbt ut
under början av 1900-talet och fick under hela förra seklet många stora förbättringar. Sedan
utbyggnaden tog fart så har det nu blivit ett komplext seriekopplat nät av koppar trådar.
xDSL2 -tekniken är mer känd som bredband genom telefonnätet i folkmun och använder
PSTN för att transportera datapaket men utnyttjar inte de klassiska telefonswitcharna. Istället
är ledningarna i sin tur kopplade till förbättrade moderna telestationer där xDSL-tekniken kan
utnyttjas fullt ut. [4] [5] [6]
1969 kopplades fyra datorer samman i vad som skulle bli begynnelsen av Internet. Detta
projekt kallades ARPANET 3 och kopplingen gjordes mellan större universitet i USA. Fem år
tidigare skrevs en rapport om en nätverksmodell för säker paket-switchining av röstdata av
RAND4 gruppen vilket kan tolkas som den första biten i pusslet när det kommer till
utvecklingen av IP-telefoni. [7] För att skicka stora paket med röstdata över Internet krävs en
snabb förbindelse. Redan 1965 i ett möte mellan Donald Davies och J.C.R Licklider på MIT
(Michigan Institute of Technology) diskuterades paket-switchining som metod och som det
bästa sättet för att dela upp större data i mindre delar. Efter mötet fick Davies idéen om att ta
fram snabbare linjer mellan noderna. Det talades om hastigheter på upp till 1.5Mbit per
sekund. Det tog lång tid innan man kom upp i de hastigheterna, 1985 lyckades man för första
gången och det skulle dröja nästan 15 år till innan den kommersiella publiken fick tillgång till
sådana hastigheter. [8]

1

PSTN - Public Switched Telephone Network är det publika telenätet.
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xDSL – Står för Digital Subscriber Line och är en teknik för att överföra stora mängder data över telefonledningar av koppar.
Funktionen använder en annan svängningsfrekvens än den frekvens som används för tal i ledningarna.
3 ARPANET

- Föregångaren till Internet, Skapat av United States Defence Advanced Research Project Agency. ARPANET var en
testmiljö för nya nätverksteknologier.
4

RAND – ”RAND Corporation är en tankesmedja som härstammar från flygplanstillverkaren Douglas i USA.”
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De stora problemen under formationen av teknologin från tidigt 1980-tal fram till 2000-talet
har inte varit sändningshastigheten för datapaket, utan de höga svarstiderna som uppstår
mellan två noder när ett samtal initieras. Svarstider på 400ms har varit standard och resulterat
i en dålig upplevelse. Det är främst routing5 av den stora mängden paket som varit orsaken till
detta. [10] En mängd olika protokoll finns idag för att förbättra prestandan. Detta tar vi även
upp i senare delar av rapporten under punkt 2.4 Tekniken bakom VoIP.
1995 kom den första kommersiella produkten för användning av telefoni över IP protokollet.
Det var företaget Vocaltec som lanserade en mjukvara till datorer där båda parter i ett samtal
var tvungna att ha denna mjukvara installerad, samt vara uppkopplade mot Internet. [10]
Eftersom internetuppkopplingen på den tiden oftast skedde genom ett uppringt modem så var
detta inte ett prisvärt alternativ till PSTN-nätet. Det första telefonsamtalet mellan ett IP
nätverk och PSTN gjordes 1997 då företaget Delta Three lanserade en tjänst som gjorde detta
möjligt. [11] Delta Three är forfarande med i marknaden om så kallad ”phone-to-phone”
teknik.
Det första steget till riktiga långdistanssamtal över IP protokollet kom i USA 1998 då
företaget Qwest Communications lanserade tjänsten i samband med att de även erbjöd sina
kunder höghastighets-bredband via fiberkabel. Enligt CNET som skrev artikeln, hade
kunderna insett att kvalitén är ett resultat av Man får vad man betalar för som ordspråket
lyder. [12]
Bara en månad senare hade slaget om kunderna startat då ICG Communications kontrade med
att de också planerade bygga ut snabbare bredband och erbjuda sina kunder IP-telefoni.
Långdistanssamtal skulle vara billiga till andra ICG-kunder men ville man ringa någon med
en annan operatör skulle man få betala 7,90 cent per minut. Detta motsvarande ca 5 kronor i
dagens valuta jämfört med 3,50 kronor för ett operatörslokalt samtal. [13]
InfoTEST International förutspådde år 2000 att 25% av världens telefonsamtal skulle ske
genom IP-telefoni inom 12 år. Det vill säga 2012. [11]

2.2 Fördelar och nackdelar med IP-telefoni
Det är väldigt viktigt att företag och privatpersoner förstår de fördelar och nackdelar som
finns med teknologin IP-telefoni och väga dessa mot varandra för att på ett effektivt sätt
utvärdera om tekniken är rätt väg att gå eller om man skall behålla uppkopplingen mot det
fasta telenätet. Nedan följer fakta för de för- och nackdelar som är vanliga inom VoIP.

5

Routing - Dirigerar vart paket ska skicka inom datanätverken.
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2.2.1 Nackdelar
Vanligen presenteras nackdelarna först och så kommer man även att göra här. En av de mest
självklara nackdelarna med IP-telefoni är att det måste finnas tillgång till internet för att
uttnyttja tekniken fullt ut. Man kan inte nå användare utanför det egna nätverket utan
internetaccess, med undantag att det finns en kompatibel PBX 6 tillgänglig som kan hantera
samtal till och från nätverket. Vidare vad det gäller de nackdelar som är relativt uppenbara är
att IP-telefoner, datorer och routrar förlitar sig på elektricitet från det primära elnätet till
skillnad från PSTN7 där telestationerna förser nätet med elektricitet från blyackumulatorer
dvs. stora batterier, telestationerna har även olika former av nödgeneratorer ifall avbrott skulle
ske. Man kan tänka sig att UPS8 kan avhjälpa problemet vad gäller att försörjning av
nätverksanslutna enheter men det är i regel relativt dyrt att ha ett sådant system.
Man kommer osökt in på frågan säkerhet när man pratar om IP-telefoni eftersom det precis
som alla andra nätverksenheter kan utsättas för DOS9 attacker, manipulering och avlyssning.
När man pratar om DOS attacker och överbelastning av nätet så är IP nätverk och speciellt
internetanslutningar i bostadsområden lätt överbelastade vilket i sin tur kan resultera i att
kvaliteten på samtalet kan bli sämre eller att brytas helt, och eftersom IP-telefoni inte fungerar
bra över nätverk med hög fördröjning så rekommenderas inte sattelitnätet. [14]
Den huvudsakliga punkten som användare klagar på vad det gäller IP-telefoni är den kvalitet
på service som användare är vana vid från den vanliga telefonteknologin. Anledningen till
detta är att VoIP 10 kräver att en stor mängd data komprimeras, skickas, packas upp och
levereras på relativt kort tid. Det uppstår problem när den här processen tar för lång tid, och
användare kan då uppleva eko dvs. att användaren hör sig själv eller överhörning vilket
innebär att de börjar prata igen innan de har hört den andra personen svara. Vanliga telefoner
fungerar normalt med en fördröjning på 10 millisekunder medan viss IP-telefoni har uppmätt
fördröjning på över 400 millisekunder vilket gör det svårt att få flyt i ett normalt samtal. Så
länge personer använder IP-telefoni som är gratis och ringer personliga samtal är problemen
med IP-telefoni relativt små och toleranta. När nätverk av användare exempelvis inom
företagsvärlden vill använda sig av IP-telefoni så blir det snabbt mer komplicerat då de flesta
nätverk har en brandvägg, och de flesta brandväggar inte vet hur de skall routa VoIP samtal
och till vilken telefon. Det finns även problem vid val av vilken bandbredd som borde
användas eftersom om multibla användare behöver ringa samtidigt och de använder samma
internetaccess som används för att ta emot och skicka annan information. [15]

6

PBX - Private Branch Exchange, benämning på en icke publik telefonväxel inom ett företag.

7

PSTN - Publika telefonnätet.

8

UPS - Uninterruptible power supply eller avbrottsfri kraftförsörjning är en funtion som garanterar hög kvalité på lik- och
växelspänning till elförbrukare.
9

DOS - Denial of service, en benämning på en attack som påverkar tillgängligheten för en enhet.

10

VoIP - Voice over internet protocol.
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En av de kanske viktigaste nackdelarna att lyfta fram med IP-telefoni är att din position inte
kan spåras eftersom data som skickas mellan två olika IP-adresser alltså inte fysiska adresser.
Detta gör att det inte finns någon möjlighet att lokalisera varifrån IP-samtalet kommer ifrån.
Detta är huvudanledningen till att folk i allmänhet är rädda för att implementera IP-telefoni i
hemmet. Rädslan grundas i att det finns en chans att polis, brandkår, ambulans inte kan spåra
samtalet än värre inte nås alls. [16]
2.2.3 Fördelar
Den kanske mest vanliga fördelen och största anledningen till att byta till IP-telefoni man
brukar prata om är kostnaden. Kostnaden för att ringa samtal mellan datorer i dagens läge är
gratis till alla användare i hela världen. Om man ringer till det fasta nätet eller en mobiltelefon
kostar det men kostnaden är betydligt lägre än den man skulle betala för den vanliga
telefontjänsten. Kostnaden beror självklart på vilken leverantör man väljer precis som att det
finns stora variationer på tjänster gällande samtal.
De flesta leverantörer förser användare med vidarkoppling, samtal väntar och DID 11. Många
företag använder idag IP-telefoni för att det är enkelt att föra video-konferens samtal och
samtidigt utbyta information i form av data, det enda som behövs är en internetanslutning med
hög hastighet. Många tycker att det är problematiskt att flytta till ett nytt hus eller ny lägenhet
eftersom det ibland kräver att man byter telefonnummer, och flyttar man därpå utomlands så
behöver man ändra sitt mobilnummer också. Detta är en sak som IP-telefoni avhjälper
eftersom det inte är beroende av distans eller position. En internetanslutning möjliggör att ta
emot och ringa samtal från hela världen genom att ansluta till sitt IP-telefoni konto. Eftersom
positionen på användaren inte har någon betydelse och att man använder sitt unika nummer är
IP-telefoni teknologin väldigt mobil och konstant. [16] [17]

11

DID - Direct Inward Dialing tillåter publika telefonnummer utöver den interna man får från televäxlarna.
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2.3 PSTN och VoIP
- Så vad är skillnaden med att ringa över Internet gentemot att ringa över den traditionella
telefonledningen?
2.3.1 PSTN
Det traditionella telefonnätet använder spänning för att överföra ljud mellan telefonerna och
tillsammans med andra komponenter så kan spänning omvandlas till ljud. Från telestationer så
går teleledningar till byggnader som kontinuerligt matar en viss likspänning till telejacken.
Det är likspänningen som som kommer att omvandlas till röst. När en telefon ej används så
bryter den likspänningens krets vilket gör att spänningen inte går genom mottagaren och
sändaren, vilket motsvarar högtalaren och mikrofonen. När en användare lyfter på luren så
sluts kretsen och likspänning flödar genom komponenterna och användaren kan slå in det
telefonnummer som ska ringas. Används en knappsats så kommer telefonen via en
tongenerator att skicka toner i olika frekvenser och telestationen kan på så sätt koppla
samman det till ett telefonnummer.
Det matas även en växelström från telestationerna via teleledningarna till telejacken parallellt
med likströmmen men denna växelström används bara vid inkommande samtal. Skulle man
inte använda växelström så skulle telefonen ringa hela tiden när den inte används och även när
man pratar i telefonen. Så när användaren knappat rätt telefonnummer och telestationen
kopplat vidare samtalet så kommer telestationen hos den andre användare att skicka ut en
växelström för att visa att någon ringer. Om den andre användaren lyfter på telefonluren så
bryts växelströmmen men likströmmens krets sluts och en koppling mellan dessa användare
är sluten. Det är nu man kan börja prata med varandra och det görs via likspänningen. När en
koppling finns mellan två användare så flyter det en likspänning mellan i den kretsen och när
någon användare börjar prata så blir det variationer i likspänningen. När den varierande
likspänningen når fram till användaren så går den genom en spole och ger en motsvarande
rörelse i telefonens membran som i sin tur skapar ljud. [18]

Illustration 2.3.1 Visar hur ett traditionellt telefonsamtal kopplas. Samtalet väljer den
snabbaste vägen till sin slutdestination
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I slutet av 70-talet infördes det så kallade PCM 12-systemet (pulse code modulation). Detta
innebar att alla kommunikation mellan telefonstationer och telefonväxlar blev digitaliserad.
Detta gjorde man för att kunna överföra fler telefonsamtal på de redan befintliga koppar- och
fibertråd samt för att skapa bättre samtalskvalité över långa avstånd. En PCM ström är en
digitaliserad representation av en analog signal där delar av den analoga signalen samplas (tar
prover ur) regelbundet och i enhetliga intervaller där varje sampling kvantiseras till det
närmsta värdet inom ett intervall av digitala steg. Kvantisering är en digital process inom
digital signalbehandling som innebär att man avbildar en kontinuerlig värdemängd till en liten
målmängd av diskreta värden och symboler. De ovannämnda digitala stegen är avståndet
mellan avbild och avbild och detta avstånd är oftast konstant. [55]
PCM strömmen har två grundläggande egenskaper som avgör hur korrekt avbildad den är
jämte mot den ursprungliga analoga signalen. Den första är samplingsfrekvensen det vill säga
den antal gånger per sekund som det tas prover ur den analoga signalen, det andra är bitdjupet
vilket avgör antalet möjliga digitala värden som varje sampling (provtagning) kan ta. Inom
telefoni kodas ett enda telefonsamtal om med hjälp av 8000 analoga samplingar per sekund
med 8 bitar i vardera vilket ger en 64 kbps digital signal som kallas DS0 (Digital Signal 0).
[56] [58]
Vidare vad det gällde digitaliseringen av det publika telefonnätet och den digitala
överföringen av samtal inom telestationen så började på 80-talet de elektromekaniska analoga
telefonväxlarna att ersättas med digitala växlar. Detta innebär att signaler mellan
telestationerna transporteras digitalt medan signalen mellan abonnenten och telestationen
fortfarande sker analogt. Sverige införskaffade digitala växlar av typen AXE13 där syftet var
att man skulle kunna bygga upp mindre telefonstationer med avseende till utrymme samt att
ha mer hålbar elektronik. Införskaffadet av AXE innebar vidare att abonnenter kunde byta
telefonnummer och flytta utan att behöva byta telefonnummer. [57]

12

PCM - Ett sätt att presentera analoga signaler digitalt.

13 AXE

- Automatic Experimental Electronic är en digital telefonväxel.
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2.3.2 VoIP
Det finns några olika sätt att ringa ett samtal med VoIP tekniken och implementeringen blir
allt vanligare. Ett av sätten är att fortfarande använda sig av vanliga telefoner och ansluta dem
i en s.k. VoIP gateway 14. Enheten ansluter man sedan mot sin ISP15 och via gatewayen så
konverteras den analoga signalen till digital signal. Efter att den analoga signalen konverteras
så kommer den sedan transporteras över IP-nätverket. Detta gör det möjligt att fortfarande
använda sig av DECT 16-telefoner inom exempelvis sin verksamhet.
Men vill man istället byta ut alla gamla analoga telefoner så finns det möjlighet att köpa
färdiga VoIP-telefoner som inte behöver någon mellanhand dvs. någon enhet som konverterar
om signalen till digital. Då kan man införskaffa telefoner som kan anslutas direkt till nätverket
och som innehåller dedikerad mjuk- och hårdvara för att föra VoIP samtal. [19]
Ett annat alternativ som kanske är ett av de vanligaste när man vill få ner telefonkostnader på
utlandssamtal är att använda VoIP mellan dator-till-dator. Det går även att använda sig av
smartphones17 men ändå få samma funktioner som i en dator. Det hela innebär att användare
installerar någon sorts mjukvara i sin dator eller mobila enhet och använder sedan dem föra att
koppla upp sig mot varandra. Det vanliga är att användare registrerar ett konto hos någon som
erbjuder VoIP-tjänsten och laddar sedan ner tillhörande programvara. Via programmet kan
användare se när sina vänner kopplar upp sig mot internet och kan ringa till dem gratis.
På marknaden idag finns det många företag som erbjuder gratis internettelefoni men även
möjligheten att koppla samman ett telefonnummer som fungerar från PSTN till sin dator eller
smartphone. För att nämna några av de kanske mest populära programmen är Skype, Google
med sitt Google Voice som dock inte släppts i Sverige. Apple med sitt FaceTime som fungerar
mellan iPhone och Macintosh datorer.
De olika stegen i ett VoIP samtal kan delas upp i följande steg:
- När en anslutning har upprättas mellan två parter (eller flera vid konferanssamtal) så
kommer det analoga ljudet att konverteras till digitala paket.
- De digitala paketen kommer sedan att komprimeras via olika kodeks och göras mindre eller
större beroende på vilken kodek man använder. Används en kodek som gör paketen mindre
så kommer kvalitén på samtalet att påverkas till det sämre men paketen tar mindre
bandbredd på nätverket. Använder man istället en kodek som gör paketen större så kommer
kvalitén på samtalet att bli bättre men ställer då större krav på att det finns en snabb
uppkoppling mellan alla inblandade parter.
- Paketen kommer att skickas till slutanvändaren via nätverket, via internet eller lokalt.
- När mottagaren tagit emot de komprimerade paketen så kommer mjukvaran eller hårdvaran
att packa upp paketen för att konvertera dem från digitala paket till analog signal som
presenteras för slutanvändaren. [20] [21]
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Gateway - Är en kopplingspunkt som kopplar samma olika nätverksenheter.

15

ISP - Internet Service Provider är teleoperatörer som erbjuder internetuppkoppling till kunder.

16

DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunications är en standrad för sladdlösa telefoner.

17

Smartphone - Är ett mellanting av en mobiltelefon och en handdator.
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2.4 Tekniken bakom VoIP
2.4.1 OSI-modellen
VoIP använder sig av olika protokoll för att överföra ljud och video över Internet och dessa
protokoll finns med i en standardiserad modell kallad OSI-modellen. I denna modell finns det
standarder hur data ska kunna transporteras över olika nät mellan användare och alla lagren
har ett speciellt ansvar för kommunikationen. Även om användare använder sig av olika
hårdvaror eller nätverksinfrastrukturer så ska man kunna skicka data till varandra.
OSI-modellen består av sju lager med olika tekniker och protokoll där det översta lagret,
Applikationslagret, är det lager som slutanvändaren kommer i kontakt med. När data sedan
ska transportera över nätverket så går data genom lager för lager, uppifrån och i OSI-modellen
för att sedan hos destinationen gå igenom samma OSI-modell men i omvänd riktning, från
lager ett för att sluta i lager sju. [22]
3857595:

;<44*:595:

!"#"

!"#"
*++'$%,-$.)#',/01*++'$%,-$.)#',/01-

201#1)-,-$.)#',/01201#1)-,-$.)#',/01-

31##$.)#',/0131##$.)#',/01-

40,)#+.0-',/0140,)#+.0-',/01-

5(-610%#',/015(-610%#',/01-

7,-,'()%&',/017,-,'()%&',/01-

!"#$%,&',/01!"#$%,&',/01-

!"#$#%&'()%
!"#$#%&'()%

Illustration 2.4.1 OSI-modellen förklarar hur data transporteras mellan
enheter genom olika lager.

VoIP använder sig inte av alla lager i OSI-modellen utan använder endast nätverkslagret,
transportlagret men även applikationslagret. Applikationslagret är det lager som användaren
kommer i kontakt med. Om man talar om VoIP på datorer så är applikationslagret det grafiska
gränssnittet som sedan skickar vidare informationen ner i OSI-modellen till de underliggande
lager.
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2.4.2 IPv4
All data som transporteras över nätverk kan inte skickas in en stor klunga utan måste delas
upp i mindre paket och det gör man med protokollet IP (Internet Protocol).
IP protokollets uppgift är att skicka dessa paket från avsändaren till slutdestinationen via IPadresser. Då den aktuella och mest använda versionen av IP är IPv4 så får man lite över 4
miljarder IP-adresser att använda sig och en sådan IP-adress skrivs med siffror på liknande
sätt xxx.xxx.xxx.xxx.
Eftersom dessa 4 miljarder IP-adresser nu tagit slut så finns det en efterföljare till IPv4 och
det är IPv6 med en teoretiskt möjlighet att få 340 sextiljoner IP-adresser.
IP protokollet är s.k. förbindelselöst och ganska opålitligt och kan ge oönskade fel som bl.a.
förlorade datapaket, datan blir korrupt, paketen hamnar i oordning vid destinationen. Därför
måste man använda flera protokoll i VoIP som ser till att detta inte händer. [23]
2.4.3 TCP, UDP
För att transportera data mellan användare så finns det i transportlagret protokoll som kallas
Transmission Control Protocol (TCP) och User Datagram Protocol (UDP). TCP är ett
förbindelseorienterat protokoll och skapar en förbindelse mellan parterna och som ser till att
paketen kommer och korrigerar fel om de skulle uppstå. TCP protokollet är dock inte att
rekommendera för VoIP då det kräver mer resurser och det kan uppstå fördröjning då data kan
bli tvungen att skickas om för att verkligen säkerställa att data kommer fram till användaren.
Istället bör man använda sig av protokollet UDP som passar bättre för realtid då det är ett
förbindelselöst protokoll där paketen inte är tvungna att nå fram till slutdestinationen. När
man vill överföra tal så är inte det viktigaste att alla paket kommer fram utan man vill istället
att paketet kommer fram på kortast möjliga tid och det får man genom att använda UDP
gentemot TCP. [24]
TCP/IP  PROTOKOLL

IP  LAGER

APPLIKATIONSLAGRET
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FTP

SMTP

DNS

TCP

TRANSPORTLAGRET

IGMP

SNMP

UDP

          ND

ICMP

IPv4

INTERNET  LAGRET

RIP

IPv6

NLD
ICMPv6

ARP

NÄTVERKSLAGRET

ETHERNET

802.11  Wireless  
LAN

FRAME  RELAY

ATM

Illustration 2.4.3 TCP/IP modellen är en standard för nätverksprotokoll som
möjliggör att datorer kan kommunicera med varandra.
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2.4.4 RTP
För att skicka ljud och bild i realtid så använder man sig bl.a. av protokollet Real-time
Transport Protocol (RTP) vilket jobbar ovanpå UDP protokollet. Eftersom ljud och bild
kommer skickas i realtid så är det viktigt att paketen kan komma fram snabbt men även klara
av vissa paketförluster. En förlust av ett paket märks knappt av användaren då det innebär att
ljudet försvinner av bråkdelen av en sekund.
Tillsammans med RTP så används även protokollet RTCP (RTP Control Protocol) för att
övervaka överföringen och ge feedback på kvalitén. Man övervakar bl.a. om de blir tappade
paket, fördröjningar, hur lång tid det tar för paketen att nå sin destination mm.
Med RTP så upprättas sessioner mellan parterna och varje ljud- och bild kanal kräver en egen
session och detsamma gäller för RTCP protokollet. När ljud och bild skickas med RTP från
sändaren så kommer det att konverteras som paket och inkludera information om bl.a.
tidsstämplar och olika sekvensnummer. Sändaren tar sedan emot dessa RTP paket och paketen
sätts samman i rätt ordning för att sedan kunna avkodas och visas för slutanvändaren. [25]
2.4.5 SIP
Session Initiation Protocol (SIP) är ett textbaserat protokoll som arbetar på applikationslagret
i OSI-modellen. SIP används tillsammans med de andra protokollen som nämnts tidigare och
SIP är till för att skapa själva signaleringen till andra användare genom peer-to-peer teknik.
Med SIP finns möjligheten att få alla de egenskaper som man kan få via ett vanligt
telefonsamtal som exempelvis ringsignaler, upptagetton mm. SIP protokollet kan finnas i både
hårdvara som styrs via telefonens mjukvara eller via en mjukvara som installeras på en telefon
eller dator.
När SIP kommunicerar med andra SIP mottagare så gör den det via antingen TCP eller UDP
port 5060 och/eller 56010. Väljer man port 5601 så kommer kommunikationen att krypteras
med Transport Layer Security (TLS) annars så skickas informationen okrypterad. För att ett
samtal ska kunna upprättas mellan två eller flera parter så krävs det användare som kan agera
klient och server och dessa kallas i tekniska termer för User Agent Client (UAC) och User
Agent Server (UAS). Användaren som då vill påbörja ett samtal agerar klient och påbörjar
uppringningen mot server som blir till användaren man vill ringa till.
När klienten ringer upp en användare så skickas det en förfrågan som servern ska godkännas
innan ett samtal kan upprättas och i denna förfrågan så skickas det med information om bl.a.
vilken produkt eller mjukvara man använder. Men förfrågan innehåller även information om
nuvarande IP-adress, metod för att upprätta en session mellan klient och server, kunna avsluta
en avvaktande förfrågan. När klient och server har kommunicerat med varandra och upprättat
en sessions så kommer röst och video att transporteras via RTP protokollet.
SIP är ett peer-to-peer (P2P) protokoll vilket menas att kommunikationen inte behöver gå
genom en central server utan varje användare kan via SIP protokollet agera både som server
och klient. Användare kan på så sätt ansluta direkt till varandra utan att gå via en server som
kan vara placerad på annan kontinent som kan ge upphov till dåliga hastighet och försämrad
kvalité på samtalen. [26] [27]
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2.6 Private Branch Exchange
Inom organisationer och företag har det under flera år varit populärt att använda sig av
telefonväxlar, PBX (Private Branch Exchange). Genom att använda sig av en PBX finns
möjligheten att använda sig av endast ett publikt telefonnummer men ändå kunna bli kopplade
till interna användare där varje anställd har egna telefonnummer. Alla interna telefoner
kopplas samman till en PBX och blir tilldelade ett internt telefonnummer med möjlighet att
ringa externa samtal. Dessa interna telefonnummer har inte samma standard som PSTN
telefonnummer utan använder sig av tre till fyra siffror för respektive anslutning. [28]
En av de stora fördelarna med PBX är att man kan minska kostnaderna för de interna
samtalen eftersom alla kopplingar mellan telefonerna sker lokalt och inte över PSTN. Med ett
företag på flera hundra anställda som ringer interna samtal så kan det i slutändan bli ganska
stora summor.
Att använda sig av en PBX ger bl.a. följande funktioner:
- Röstbrevlåda där personer som ringer kan lämna meddelande som användare kan lyssna på
via behov
- Skapa konferenssamtal
- Automatisk telefonist som kopplar till rätt mottagare baserat på de val som användaren
väljer. [29]
När man under 90-talet allt mer började implementera datanätverk med pakethantering så såg
man stora möjligheter med att flytta telefonin till dessa nätverk istället för att använda de
traditionella PSTN. Då IP-telefoni började bli mer attraktivt så var man tvungen att ersätta de
äldre telefonväxlarna men nyare versioner som klarar VoIP och man tog då fram IP-PBX.
Med de nyare telefonväxlarna kan man föra ljud- och videosamtal över datanätverk men även
med samma hårdvvara föra samtal över det vanliga PSTN.
Installation och administration av de äldre PBX kunde bli kostsamma och riktades mest till
större företag men införandet av IP-PBX gör att den fysiska administrationen minkar eftersom
mycket av VoIP är baserat på mjukvara och mindre kablar behöver dras då de trådlösa
nätverken ökar. Detta gör att mindre företag eller hemanvändare kan använda sig av IP-PBX
då kostnaderna minskar. Det blir allt vanligare att mindre företag som önskar sig en IP-PBX
hyr den tjänsten istället för att sköta driften lokalt då det kan innebära avancerad
administration som man inte klarar av. [30]
En IP-PBX miljö består av en IP-PBX server som bl.a. tar emot förfrågningarna från klienter
och som kopplar dem vidare beroende på om det är ett VoIP-samtal eller ett PSTN samtal.
Miljön består även av klienter som kan vara en eller flera SIP telefoner som skickar anropen
till IP-PBX servern. Om ett anrop från en klient vill ringa till PSTN så kommer IP-PBX att
dirigera samtalet via en VoIP gateway som är anslutet till det publika telenätet.
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Att använda sig utav en IP-PBX har många fördelar:
- IP-PBX bygger på SIP-standarden så kan man blanda telefoner från olika tillverkare.
- Lättare att lägga till fler telefoner utan onödiga kostnader.
- IP-PBX körs som mjukvara på en dator och kan lätt administreras då användargränssnittet
kan påminna om Windows funktioner.
- Möjlighet till fjärradministration av sin IP-PBX via ett webbaserat gränssnitt eller program.
- Eftersom SIP-telefoner ofta är mjukvarubaserade så är det lättare för programmets
utvecklare att lägga till eller förbättra olika funktioner. [31]

SIP  DOMÄN

PSTN

ITSP

INTERNET

PSTN

VoIP  
Gateway

PBX
FÖRETAGSNÄT

IP  TELEFONER
USB  TELEFONER

Illustration 2.6 Bilden visar hur kommunikationen mellan IP-telefoner och traditionella
telefoner fungerar i samverkan med en PBX.
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2.7 SIP Trunk
Tillsammans med IP-PBX så kan man välja att använda sig av SIP trunkar. En SIP trunk är en
nätverksförbindelse mellan företagets egna IP-PBX och sin internetleverantör. All röst- och
videokommunikation över den förbindelsen sker med RTP och SIP protokollen.
När en intern användare ska ringa ett externt samtal så kommer samtalet att vara ett VoIP
samtal från IP-PBX till SIP trunken där fortsatt koppling kommer att ske. Med samtalet
skickas information som som SIP trunken kan använda för att bestämma om samtalet ska
skickas vidare som VoIP till sin slutanvändare eller om SIP trunken ska ska ta nästa steg att
skicka det till det publika telenätet.
Om samtalet inte behöver kopplas in i det publika telenätet så fortsätter det använda sig av
datanätverken till sin slutdestination och man minskar risken för dyrare samtal. Men om
samtalet skulle ha sin slutdestination i det publika telenätet så kommer leverantören som
erbjuder SIP trunk tjänsten att skicka samtalet till en PSTN gateway som är närmast
slutanvändaren för att på så sätt minska kostnaderna.
En annan funktion som kan vara användbara för de företag som har filialer i olika regioner är
möjligheten att använda sig av lokala telefonnummer. När något av dessa lokala
telefonnummer blir uppringa kommer samtalet inte kopplas till det lokala kontoret utan bli
omkopplat till huvudkontoret via SIP trunken. [32]
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Illustration 2.7 SIP trunk tillåter att telefonsamtal som har sin slutdestination på det publika
telenätet att gå via leverantörernas PSTN gateway.
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2.8 Hot och säkerhet
Tiden då IP-telefoni först uppmärksammades och började användas oroade användare sig inte
över de säkerhetsproblemen som teknologin medför utan endast vad kostnaden var, hur det
fungerade och om det var pålitligt. Nu när IP-telefoni har blivit allt mer accepterat och är en
av de huvudkommunikations teknologier som används så har säkerhetsfrågan blivit ett
problem. För att kunna analysera riskerna som teknologin medför och förstå varför man
behöver en viss grad av säkerhet måste veta vilka hoten är.
2.8.1 Hot
Det finns en metod inom hackingvärlden som går under namnet phreaking. Phreaking är när
en obehörig person hackar sig in och stjäl en tjänst eller använder en tjänst och låter en annan
person betala för den. Detta tillåts då protokollet SIP inte vanligtvis använder kryptering
vilket leder till att användaruppgifter är sårbara och kan bli stulna. [33]
Ett av de kanske mer allvarliga hoten mot IP-telefoni är en DOS-attack. Denna typ av attack
fungerar genom att skicka stora mängder falsk trafik eller serverförfrågningar till målenheten.
Den massiva ökningen av trafik medför att den aktuella enheten inte kan behandla alla
förfrågningar vilket i sin tur leder till att enheten eller systemet kraschar. Anledningen till en
DOS attack kan vara olika, men huvudsakligen handlar det om att neka målet en tjänst. En
annan anledning kan vara att efter det att målenheten nekas tjänsten och har kraschat kan
angriparen få kontroll över vissa administrativa resurser i systemet. En DOS attack är ett
extremt effektivt verktyg för de som vill ta ner hela organisationers kommunikationssystem.
[34]

Attackerande  
maskin  
som  kör  
klientprogram

INTERNET

Klienter  som  agerar  
ofrivilliga  hjälpredor  
till  attacken

Utsatt  
server/
servrar

Illustration A 2.8.1 DDoS-attack innebär att flera servrar, kanske helt oskyldiga användares
datorer, attackerar ett system genom att använda all bandbredd till systemet går ner.
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Eavesdropping eller avlyssning som det heter på svenska är det sätt som en obehörig person
ofta stjäl användaruppgifter eller annan information. På detta sätt kan man komma över
lösenord, personuppgifter och telefonnummer vilket i sin tur leder till att personen som gjort
intrånget får kontroll över voicemail, vidarekoppling av samtal och faktureringsuppgifter. [35]
[36]
Vishing är en sammansättning av orden phishing och VoIP. Vishing är när obehöriga personer
tar kontakt och framstår som exempelvis ett trovärdigt företag fast de i själva verket inte är
det och begär uppgifter av känslig och konfidentiell natur exempelvis inloggningsuppgifter.
[37]
Då IP-telefoni involverar mjukvarutelefoner så är de sårbara för maskar, virus och malware18
precis som vilken annan internetapplikation som helst. Eftersom tjänsterna körs på datorer
eller mobila enheter är dessa utsatta för attacker av skadlig kod i röstapplikationer.
Call tampering är en attack som innebär att man manipulerar ett telefonsamtal som pågår.
Exempelvis så vill angriparen förstöra kvaliteten på samtalet genom att skicka in störande
datapaket i kommunikationsströmmen. Angriparen kan också hålla inne leveransen av paket
så att kommunikationen blir ojämn och deltagarna upplever långa perioder av tystnad i
samtalet. [35] [38]
IP-telefoni är särskilt utsatt för MIMA eller Man in the middle attacker. Detta är när en
angripare fångar upp signalen i ett trafikflöde av SIP mellan två parter och utger sig sedan för
att vara användaren som ringde eller vise versa. [38]

Internet

Illustration B 2.8.1 Man in the middle attack är ett sätt för någon att koppla in sig
mellan två eller flera parter och avlyssnar kommunikationen.
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Maskar, virus och malware - Används för att skada eller skapa tillträde till datorer.
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Ovannämnda hot är en del av de som man än så länge känner till och som finns
dokumenterade. IP-telefoni behöver aktiv övervakning då det fortfarande är en teknologi
under utveckling och nya problem och hot kan uppstå när som helst och det finns ännu inga
standarder för att lösa dessa. Om man jämför med det gamla telefonsystemet PSTN som har
funnits under en lång tid och där problem och sårbarheter är väl dokumenterade. PSTN har
vidare färre angreppspunkter än IP-telefoni då det är en enklare teknologi. Det är också viktigt
att förstå från en organisation eller företags synvinkel att hoten inte nödvändigtvis behöver
komma utifrån utan kan även komma inifrån den egna organisationen eller företaget.
2.8.2 Säkerhet
För att kunna hantera de hot som IP-telefoni är utsatt för behöver man olika sorters skydd. För
att försvara ett nät mot en DOS attack skall antivirusprogram användas och se till att dessa är
uppdaterade dagligen. En brandvägg skall vara installerad och konfigurerad för att begränsa
trafik som kommer in och lämnar organisationen. Man skall även använda anti-spam verktyg
för att skära ner på antalet malware som skickas och tas emot. Vissa routrar kan också strypa
flödet av trafiken för att stoppa nätverk från att bli helt översvämmade. Bra nätverkspraxis
exempelvis som att ändra login standarder eller användandet av brandväggar kan mildra
effekterna vid en möjlig DOS attack. För att ytterligare minska attackytan skall man noggrant
se över sin IP-telefoni infrastruktur för att säkerställa att alla onödiga applikationer som kan
vara utsatta blir borttagna. Man kan även använda sig av separata VLAN 19 för telefontrafiken
så att kommunikationen kan prioriteras vid en eventuell DOS attack. Om följande steg har
gjorts så har man kommit en bra bit på vägen för att säkra upp nätverket och minskat
attackytan avsevärt. [34] [39]
“FBI officials and security experts say the best way to protect against computer-assisted
fraud is to use a dedicated computer for online banking and brokerage transactions. Web
surfing increases your risk of having malware installed on your computer. Use secure
passwords and change them often. Update antivirus and firewall software regularly and be
wary of suspicious or unsolicited emails, attachments and links. Check financial statements
often and promptly notify financial institutions of suspicious transactions.”
-By M.P. MCQUEEN [39.1]

Lager av brandväggar, intrångsskydd samt andra lager av säkerhet skall tillsammans bilda
nätverkets säkerhetszoner. Ett totalt säkert IP-nätverk är näst intill omöjligt att få eftersom det
alltid finns kryphål för de som kan. För att ta hand om det interna hotet så är ett rationellt steg
att vidta åtgärder angående den interna trafiken i form av att kryptera IP-telefoni trafiken. [39]
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VLAN - Används för att dela upp det egna datanätverket i användargrupper och finns i de flesta switchar.
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2.8.3 SIPS
SIP trafik kan säkras upp på transport lagret genom att kryptera data med hjälp av TLS över
TCP. Vidare vad det gäller att använda TLS som transport finns det bara garanti för kryptering
över ett hopp. Eftersom det är väldigt vanligt för ett SIP samtal att skickas till många proxy
servrar och fram och tillbaka så finns det ett behov att garantera punkt till punkt säkerhet för
SIP trafik. För att avhjälpa detta har SIP något som heter secure URI scheman som kallas för
SIPS. SIPS kan liknas vid HTTPS20 protokollet, då det är en krypterad variant av original
protokollet. Ett samtal med SIPS garanterar punkt till punkt kryptering. All SIP trafik i
samtalet säkras med hjälp av TLS från sändaren till domänen för mottagaren. När SIP
meddelandet når domänen för användaren skickas det säkert inom domänen till sin slutgiltiga
destination. Detta medför att de ansvariga för domänen där mottagaren är lokaliserad ansvarar
för säker och krypterad transport internt. [40] [41] [42]
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HTTPS - Krypterar datan som transporteras över http-protokollet som används för att överföra webbsidor på datanätverken.
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2.9 Övergång mellan IPv4 & IPv6
IPv4 är idag den allmänt vedertagna standarden för IP baserade nätverk. IPv4 adresser har 32
bitars skrivna som fyra decimala nummer exempelvis 192.168.1.10. Det är förutspått att de
resterande 25 procenten av alla IPv4 adresser kommer att vara förbrukade redan så tidigt som
år 2011. Det kan då anses vara relevant att nämna detta då övergången till ett IPv6 baserat
världsomspännande nätverk närmar sig med stora steg och hur detta skulle påverka just IPtelefoni. IPv6 använder 128 bitar som representeras som åtta fält med upp till fyra
hexadecimala tecken eller siffror var. IPv6 kan erbjuda ett betydligt större utbud av adresser,
end-to-end säkerhet, QoS och mobilitet mellan 3G och andra nätverk. [43]
Med detta sagt och det faktum att förbrukningen av IPv4 adresserna närmar sig kommer
efterfrågan på IPv6 snabbt att öka vilket i sin tur leder till andra förändringar. Med IPv4
används NAT21 för att ha flera klienter på ett privat nätverk som alla använder en IP-adress för
att få internetaccess. Denna typ av teknik används flitigt då man tycker att det är bekvämt.
[44]
Protokoll som används inom IP-telefoni så som SIP packar information till transportlagret i
headern vilket gör att den nerpackade IP-adressen som i detta fall innehåller information om
destination inte översätts till nätverkslagret. Detta kan resultera att SIP samtal inte kan skapa
en förbindelse eller att ljud försvinner etc. Istället för att lösa problemet från roten, det vill
säga genom att inte skicka inbäddade nätverkslager adresser i ett icke-lager 3 protokoll så
ändrar man den privata inbäddade adressen så att den matchar den offentliga internet adressen
på routern. Det kan även finnas en SIP kapabel ALG22 som körs på routern och undersöker
varje SIP paket och ändra den inbäddade IP-adressen. Även om den här typen av teknik
används i stor utsträckning för att assistera enheter bakom en NAT router eller brandvägg med
paket routing så är denna typ av ändring av inbäddad paketinformation ett stort hot mot data
integriteten. [45]
Med IPv6 så kan end-to-end kommunikation kommunicera med NAT på ett säkert sätt då man
slipper denna typ av paketmanipulering. För att IP-telefoni eller VoIP skall kunna använda
IPv6 protokollet fullt ut krävs det att alla IP telefoniutrustning förses med ”IPv6 awareness”.
Applikationsservrar, gateways, routrar och annan kommunikationshårdvara måste förses med
den nya APIn. De måste kunna hantera både IPv4 och IPv6 trafik, förstå hur hantering av
IPv6 URL fungerar och lagra adresser med fler bitar än de som IPv4 idag har. [45]

21

NAT - Gör det möjligt för flera datorer att dela en internetanslutning.

22 ALG

- Komponent som förstärker brandvägg eller NAT funktionen.
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2.10 Kodek
Kodek kommer från engelskans Codec som betyder Compression/Decompression. Digital
video- och ljuddata måste tolkas till rätt format för att kunna spelas upp eller redigeras. När
man spelar in och sparar ljuddata från en analog eller digital inspelningskälla t.e.x. en
mikrofon paketeras informationen. Ofta i ett komprimerat format. Vid uppspelning läser en
kodek den digitala signalen och omvandlar denna till ursprunglig analog signal.
Allt eftersom uppkoppling mot internet blivit snabbare har också komprimeringsgraden av
ljudfiler minskat. En hård komprimering ger en försämrad ljudkvalitet och är av förstörande
format. Numera är komprimeringen inte lika stor och försämrad ljudkvaliteten är oftast inte
ett problem. [46] Kodeks inom IP-telefoni är ständigt under utveckling för att minska
fördröjningstid och för att öka ljudkvaliteten. Kodeks ämnade för röstdata, (i engelskan voice
codecs) kan delas in i tre kategorier: [47]
• PCM (Pulse-code modulation) – Härstammar från den traditionella telefonin. Denna
kräver dock väldigt hög bandbredd för transport av data, vilket leder till hög
responstid. [47]
G.711 är en standard av PCM framtagen av ITU-T 23. Denna kodar av en hastighet på
64 kbit/sekund och komprimering samt dekomprimering tar 0.125 ms. Därför anses
detta vara den bästa kodek som finns tillgänglig, trots att den kräver snabb
datahastighet. [48]
• Kodeks med Vocoder – En vocoder är en apparat som är dedikerad till att omvandla
röstdata för att anpassa dataströmmen till den tillgängliga hastigheten. Vocoder kan
omvandla röstdata till digitala effekter. Elektroniska syntar uppfanns genom att
modulera ljud med en Vocoder. Detta system är mer anpassat för radiokommunikation.
Ljudkvaliteten är oftast dålig.
• Kombinerade kodeks – Använder flera kodeks för att matematiskt beräkna den bästa
algoritmen för omvandling av röstdatan. Är oftast effektivast, men med försämrad
ljudkvalité som följd.
Ett exempel på en kombinerad kodek är CS-ACELP (Conjugate Structure – Algebraic Code
Excited) som använder standarderna G.729, G.729 Annex A och G.29 Annex B.
Signalhastigheten når 8 Kbit/sekund och responstiden för komprimeringen är 15 ms. [47]
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ITU-T - FN-organ som sätter standarder för telekommunikation (ITU Telecommunication Standardization Sector).
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2.11 QoS - Quality of Service
För att kunna leverera röstdata genom IP-telefoni i realtid, måste denna prioriteras. QoS är en
funktion inbyggd i exempelvis routrar och switchar som gör det möjligt att prioritera denna
sortens data. Man sätter helt enkelt andra protokoll åt sidan när bandbredd för överföring av
röstdata krävs. Det som inte prioriteras lika högt som exempelvis mail och http får helt enkelt
vänta på sin tur. [49]
Quality of Service (kvalitén på tjänst) kan även definieras som en standard där mätning av IPpaket förekommer. Några av problemen som QoS mäter är:
•
•
•

Svarstid (Latency) - Tid för paket att levereras
Brus (Jitter) - Diversioner i leverans av paket i olika former
Förlorade paket (Packet loss) - Vissa paket kommer aldrig fram till mottagaren

Förlorade paket är den känsligaste punkten när det gäller QoS. Det räcker med att 1% av
paketen går förlorade för att användaren skall märka en förändring i ljudkvalitet. Detta gäller
för kodek G.711. Medan andra mer komprimerade kodeks kan få ett sämre resultat. Det bör
därför inte förekomma någon förlust av paket i ett IP-samtal. [50]
QoS ser ofta till att:
•
•
•
•
•

Dedikerar bandbredd åt VoIP protokollet som används
Förbättrar automatiskt kvaliteten på förlorade sekvenser i ett samtal
Undviker och processar köbildning i nätverkstrafiken
Formar trafiken utefter bästa förutsättningar
Sätter olika prioritetsparametrar på olika delar av nätverket

Röstdatapaket klassificeras för att kunna kännas igen av QoS funktionen. Denna klassificering
skrivs in direkt i IP-headern24 i UDP (User Datagram Protocol). Denna typ av klassificering
kan vara processintensiv och påverka hastigheten. Därför bör klassificering och
deklassicifering göras så nära avsändare och mottagare som möjligt för att undvika
köbildning. Ett annat sätt att avgöra vilken prioritet ett paket har är att sätta en markering i
ToS (Type of Service) fältet i IP-headern. Denna indikering är snabbare att läsa av men
sannolikheten för fel är högre. För att ytterligare snabba på processen och samtidigt göra
felmarginalen mindre, använder företag som Cisco i sina gateways endast tre bitar i ToS25
fältet i IP-headern. Dessa tre bitar kallas IP precedence. IP precedence stödjs av de flesta
applikationer och nätverksutrustningar. Dessa fält läses därför av automatiskt utan några
större fel. [51]
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IP-header - Innehåller information om paketet exempelvis avsändare, destination, innehåll, paketföljd mm.

25

ToS - Type of Service anger prioriteringar för datapaketen.
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I ett hemnätverk förekommer oftast många IP-anslutna enheter. Om man ser dessa utifrån ett
behovsanpassat system så kräver oftast en PC lägst prioritet, en IP-TV (Internetansluten tv)
kräver lite högre prioritet och IP-telefoni kräver högst prioritet. Det är QoS som sätter dessa
reglerna i ditt modem eller din router i hemmet.
Man kan filtrera QoS kanaler genom att använda VLAN. Detta är lämpligt då användning av
flera IP-telefoner eller IP-TV förekommer på samma nät. Man uppnår då en liknande
prioritetsgrad på samma typ av enheter. [49]
2.11.1 QoS och Ipv6
IPv4 har ingen inbyggd funktion för QoS. IPv6 däremot har ett 8-bitar stort klassificeringsfält
i headern för varje paket. Dessutom finns ett fält som sätter flödeshastigheten för paketen som
är 20-bitar stort. Detta anser man bör bota de sjukdomar som idag drabbar ett IP-samtal i form
av förlorade datapaket med mera. [44]
2.11.2 H.323 protokollet
I ett realtidssamtal förekommer ofta perioder då röstdatapaket inte skickas eller tas emot.
Eftersom prioritetsgraden då faller på övriga paket i kön, som till exempel http eller mail
uppstår sedan en viss fördröjning när röstdatan återigen skall skickas eftersom det då ligger
andra paket i kön och dessa måste processas innan det första röstdatapaketet kan sätta
prioriteten på följande paket. Finns en stabil och bra anslutning blir fördröjningen minimal.
Man kan räkna ut fördröjningen på ett paket genom följande formel (ett paket är som
standard 1500 byte stort):
• Sändningsfördröjning = (1500 byte x 8 bitar/byte) / (64,000 bitar/sekund) = 187,5ms
(64 bitar/sekund är den vanligaste sändningshastigheten på röstdata) [51]
Om man instället tittar på en internetanslutning på 10Mbit/s betyder det en dataöverföring på
cirka 1,25 Megabyte per sekund vilket leder till en dramatisk minskning av fördröjning. En
sådan anslutning bör vid bästa kapacitet endast få en fördröjning på 1,2 ms. Ett modernt lokalt
nätverk uppnår ofta hastigheten på 1 Gigabyte per sekund. Drastiskt minskar
fördröjningstiden till 12 µs (mikrosekunder = 0.000012 sekund) [52]
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3 Empiri
Detta kapitel innehåller insamlad data från en enkätundersökning som samlats in genom
intervjuer och frågor via telefon och e-post konversation med berörda personer på Region
Skåne. Region Skåne är landstinget i Skåne län och är en av Sydsveriges största arbetsgivare
med fokus på hälso-, tand- och sjukvård men har även ett ansvar vad det gäller samordning av
det regionala utvecklingsarbetet. Region Skåne är också ansvariga för kollektivtrafiken med
Skånetrafiken som underordnad leverantör. Tanken med enkätundersökning var att få en
uppfattning om hur de dagliga användarna av IP-telefoni på Region Skåne anser att det nya
systemet fungerar rent praktisk. Men även för att se om det speglar den bild som har
uppmärksammats i media som kanske inte alltid har haft en neutral vinkling då det har kantats
av konflikter organisationer och företag sinsemellan. Enkäten finns i sin helhet som bilaga.

3.1 Sammanfattning av enkät och enkätsvar
För att få svar på frågor angående IP-telefoni inom vården på arbetsplatsen Region Skåne har
en enkätundersökning skickats ut till 70 personer. 18 personer har angett divergerande svar
som har frambringat förståelse för hur organisationens situation ser ut i verkligheten.
Hur länge har du varit anställd av Region Skåne?

Uppskattningsvis, hur många samtal per dag ringer du inom arbetet?

24

Hur viktigt är det att telefonin i din position inom arbetet?

Hur ofta upplever du problem med till exempel ljudkvalité eller avbrutna samtal?

Om du svarade ”Aldrig” på fråga 4 fyll i ”Vet ej”: Har du någon gång upplevt att det påverkat
ditt arbete negativt då funktionaliteten inte varit till belåtenhet?

25

Om du svarade ”Aldrig” på fråga 4 fyll i ”Vet ej”: Har det någon gång uppstått komplikationer
när telefonin inte har fungerat korrekt?

Har du uppmärksammat skiftet till Bredbands-/IP-telefoni inom Region Skåne?
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4 Analys
4.1 Analys av empiri
För att få svar på frågor angående IP-telefoni på arbetsplatsen Region Skåne har en
enkätundersökning skickats ut till 70 personer där 18 personer har svarat. Detta för att
frambringa förståelse för hur organisationens situation ser ut i verkligheten. Vi kommer här att
analysera den data som insamlats med hjälp av enkäten.
Den första frågan gällde tiden som anställd hos Region Skåne och vi valde att ha med denna
fråga för att se om resultatet på de andra frågorna påverkades av svarandes anställningstid.
Eftersom majoriteten av de som besvarade enkäten har arbetat för Region Skåne mer än 10 år,
så kan man tolka det som att dessa personer är insatta och informerade angående
implementeringen som Region Skåne har genomfört gällande övergången till IP-telefoni. Om
det sedan hade visat sig vara på andra hållet att en majoritet av de svarande arbetat inom
Region Skåne mindre än 1 år så hade personerna i fråga kanske inte varit så insatta och inte
möjligen kunnat besvara enkäten med tillräcklig kunskap och på så sätt inte gett en rättvis bild
av användandet. Detta för att visa på att majoriteten av de som besvarat enkäten faktiskt har
arbetat under tiden som implementering har skett och att detta bör anses vara relevant för
undersökningens tyngd.
Att majoriteten av de som har svarat har arbetat inom Region Skåne i över 10 års tid och att
det även är majoriteten som ringer mer än 10 samtal om dagen vilket visar på att telefonin i
deras arbete är en relativt stor del i att organisationens kommunikation skall fungera. Även på
frågan om hur viktigt de tillfrågade anser en välfungerande telefoni är så har svaren varit
enhälligt och majoriteten av de som svarat konstaterat att det är helt avgörande för att det skall
kunna sköta och genomföra sina arbetsuppgifter. Resterande av de tillfrågade har svarat att de
anser att det är viktigt. Detta visar på att om problem uppstår så fungerar inte organisationen
vilket skulle vara katastrofalt i vissa lägen. Det kan därför anses vara essentiellt att bland
annat CE-märkning av produkter och IT-tjänster utförs så att det är klart var ansvaret ligger
när det uppstår komplikationer. Men även att man på ett bra sätt har lösningar på problem som
man känner till och utarbetade policys för vad som skall göras när problem uppstår.
För att se om de problem som offentligt diskuterats i media fortfarande stämmer överens med
verkligheten ställde vi frågan om hur användare upplever kvalitén på samtalen. På den här
frågan var de tillfrågade inte lika enhälliga som på föregående frågor men visade ändå på att
problem finns. Eftersom 33 procent av de tillfrågade, vilket i den här frågan är majoriteten
svarade att de upplevde avbrutna samtal eller dålig ljudkvalité dagligen. Detta kan tolkas som
att tekniken inte fungerar som det var tänkt och att det fortfarande finns problem som bör ses
över av ansvariga. Resultatet på fråga 5 talar för sig själv då majoriteten av de tillfrågade har
upplevt negativa effekter då inte tekniken har fungerat som den skall. Detta kan vidare tolkas
som ett problem då det i vården i vissa fall kan handla om liv och död och människors hälsa.
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På frågan om komplikationer har uppstått när telefonin inte fungerat korrekt har även här
majoriteten svarat att så är fallet. Vi valde att ha med frågan för att ge stöd till fråga 5 och
detta visar att det finns chans att människor kan komma till skada när det finns brister i
tekniken. Det kanske mest intressanta är att 44 procent av de tillfrågade inte har
uppmärksammat skiftet till IP-telefoni inom Region Skåne vilket uteslutande kan tolkas som
att tillräcklig med information om införandet inte har framgått till de anställda inom Region
Skåne vilket kan ha lett till att fler komplikationer kan ha uppstått tack vare okunskap om den
nya tekniken.
Sammanfattningsvis så tolkar vi undersökningen som att Region Skånes användare inte är
fullkomligt nöjda vad det gäller kommunikationsverktyget IP-telefoni och att det verkar som
att brist på information angående införandet finns. Vidare anser vi det viktigt att peka på de
negativa effekter ett system med denna sorts brister kan ha för Region Skåne och speciellt
inom vården.
Förslag på åtgärder och rekommendationer på framtida införande av IP-telefonisystem är att
ramverk som behandlar kända fallgropar i allt från teknik och säkerhet till mänskliga faktorer
införskaffas innan en implementering sker för att undvika liknande problem.

4.2 Vården i Skåne och IP-Telefoni
Region Skåne och dess verksamhetsområden påbörjade en implementering av IP-telefoni
2005 med Siemens Enterprise Communications AB som leverantörer av tekniken. Redan från
start har många problem med IP-baserad kommunikation uppmärksammats i media, då
tekniken ansetts vara undermålig. Den främsta orsaken till att det uppmärksammandes är
problemen med att ringa nödsamtal från vårdenheterna. Flertalet uppföljningar, strategiplaner
och diskussioner finns offentliggjorda via Region Skånes hemsida.
Sammanfattning av strategier från Folktandvården 2010-09-21
I detta dokument läser man delar ur en positiv inledning som lyder:

"Den ”Strategiska planen” tar avstamp i en omvärldsanalys som hjälper oss att identifiera
trender och viktiga förändringsfaktorer. Vad dessa betyder för oss och hur vi ska hantera
framtida scenarier är sådant vi redan nu måste ta ställning till.
Långsiktigt hållbara strategier måste utarbetas för att vi ska ha något att förhålla oss till när
vi fattar beslut i vardagen. Ett antal områden har därför valts ut där förslag till strategier för
framtiden formulerats."
Helena Ozolins
Tandvårdschef"
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Under rubriken Kommunikationsstrategi kan man även läsa:
"Kommunikation är ett viktigt medel för att Folktandvården Skåne ska kunna nå de
övergripande målen i den strategiska planen. För att dessa ska nås krävs fortsättning
och utveckling av nuvarande insatser, internt och externt. Det krävs också nya
riktade kommunikationsinsatser. En röd tråd i kommunikationen är varumärket."
Här talar man om bland annat social media som marknadsföring och hur man ska förhålla sig
till press och andra kommunikationskällor. Det nämns ytterst lite om telefoni. IP-telefoni
nämns som en teknik som varit kantad av tekniska problem.
"Införandet av IP-telefoni har varit kantat av tekniska problem och har påverkat
tillgängligheten per telefon till det sämre. Utökad administration, nya arbetsuppgifter
och tekniska problem vid debitering har medfört att belastningen i receptionerna ökat,
med längre väntetider för kunder såväl i telefon som reception."
Fortsatt kan läsaren tolka att folktandvården anser att det krävs större arbetsinsatser för att
upprätthålla den IP-baserade kommunikationen. Främst syftar de till att hålla hemsidor
uppdaterade. Här finns alltså ingen direkt punkt som pekar på att det krävs större
arbetsinsatser för att upprätthålla en god verbal distanskommunikation. [x]
Ny upphandling av IT-tjänster
Den 26:e februari 2011 i ett pressmeddelande offentliggör Region Skåne de nya upphandlade
leverantörerna av IT-konsulttjänster. De som nu tar över ansvaret för driften är Swedish
Consulting Group. Kontraktet är på 1 år med möjlighet till förlängning.
"Avtalet omfattar bl a tjänster för IT-arkitektur, teknisk koordinering, systemutveckling och
systemintegration. Upphandlingen är en del i en omfattande omstrukturering av ITverksamheten inom Region Skåne, där större delen av operativ IT läggs ut på externa
leverantörer. Under 2010 upphandlades och tecknades även avtal kring Användarnära ITtjänster och Server- och applikationsdriftstjänster (med Tieto), samt Projekthantering som
tjänst (med Fujitsu). Under 2011 kommer ett helhetsåtagande för kommunikationstjänster att
upphandlas, vilket omfattar datakommunikation och telefoni." [54]
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5 Slutsatser
Vi valde att studera tekniken IP-telefoni av flera anledningar. Främst för att tekniken är
relativt ny på företag runt om i världen och att den just nu håller på att revolutionera företags
telefonisystem. Ämnesvalet var även grundat i nyfikenhet och med syfte att studera och lära
oss mer om kommunikation över Internet.
IP-telefoni har sedan uppkomsten av IP och Internet inte varit särskilt användbart då man
bevandrats av många olika problem med tekniken, där ibland dålig uppkopplingshastighet,
långsamma kodeks och brist på bra mjukvara. Men på senare år när tekniken har förbättrats
anser vi och många med oss att IP-telefoni är ett utmärkt telefonisystem som fungerar
nästintill felfritt i de flesta fall. Genom vår enkätundersökning på Region Skåne ser vi dock att
många där fortfarande upplever vissa problem dagligen, och detta på en verksamhet där
fungerande telefonikommunikation är ytterst viktigt. Detta kan vara ett fall där problemen
varit ovanligt stora av diverse anledningar, men visar på att Region Skånes implementering
har kantats av problem där det fortfarande finns några kvar att lösa. Utifrån detta kan man inte
ge en rättvis bild över hur samtliga implementeringar av en IP-telefoni miljö kan se ut men
ändå visa på att problem lätt kan uppstå.
Under arbetets gång har våra åsikter gällande IP-telefoni förändrats. Vi såg det först som en
teknologi som inte var särskilt mogen för marknaden. Men i själva verket är det ett väl
utvecklat system som har funnits på marknaden i USA sedan 1998. Fortfarande utvecklas
förbättrade protokoll och kodeks. Att hastigheten på internetuppkoppling blivit snabbare de
senaste 10 åren har gjort tekniken fullt möjlig. För hemmabruk är det nog mjukvarulösningar
som till exempel Skype som har varit mest uppmärksammat som "Voice over IP". Personligen
har vi följt utvecklingen av Skype på en användarnivå, där vi alla uppmärksammat tydliga
förändringar både i samtalskvalitet och stabilitet till det bättre de senaste åren.
Ur ett säkerhetsperspektiv och genom den information som samlats in från andra källor kan vi
dra flera olika slutsatser gällande hur säker IP-telefoni egentligen är. Det krävs trots allt
ganska stort tekniskt kunnande för att kunna manipulera eller avlyssna ett samtal. Om man
däremot bortser från den mänskliga faktorn förstår vi även att teknisk apparatur som används i
ett IP-nätverk kan påverka tillgängligheten. Till exempel om en PBX blir överbelastad eller en
router går sönder.
Vi anser att det också krävs kompetent personal för att implementera och underhålla ett säkert
nätverk för upprätthållande av IP-telefoni. I dagsläget kanske det krävs en säkerhetskonsult,
en IP-telefonikonsult och en nätverkstekniker för att bibehålla hög säkerhet. Det kan krävas
en mer omfattande standardisering både för implementation och drift av IP-telefonisystem.
PBX som gör alla interna telefonnummer publika genom en gemensam IP-adress gör också att
risken för att förlora all kommunikation vid ett angrepp ökar. Därför anser vi att det är viktigt
att brandväggar och andra säkerhetsbarriärer följer samma krav för IP-telefoni som för andra
delar av ett nätverk i form av ett ramverk. Om telefonin är en kritisk punkt anser vi vidare att
denna delen av nätverket bör delas upp i mindre delar för att minska angreppsytan. Vi anser
också att en total övergång till IPv6 kommer att innebära stora förbättringar inom kvalité och
säkerhet samt ta utvecklingen inom IP-telefoni till nya höjder.
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Med anledning till arbetet vi har utfört gällande att undersöka tekniken bakom IP-telefoni
anser vi att det har framgått att det finns både för och nackdelar och att vi visar på detta med
hjälp av insamlad data och att detta ska vara till hjälp för de som vill få en inblick i hur
tekniken fungerar.
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6 Förslag till fortsatt arbete
Analysen av Region Skåne gjordes i detta arbete via enkätundersökningar. För att få en mer
exakt siffra på användandet av IP-telefoni så kan man tänka sig att göra undersökningen i en
större skala. Man skulle också kunna tänka sig att prova IP-telefonin inom Region Skåne för
att bilda sig en uppfattning av hur tekniken fungerar ute i praktiken.
I detta arbete har vi tagit upp hur IP-telefoni fungerar rent tekniskt och hur IP-paket
transporteras över PSTN. Det vi inte har tagit upp är hur paketen transporteras från PSTN och
vidare till de enheter som kommuniceras via mobilnätet. Många utvecklare släpper idag appar
till smartphones som gör det möjligt att använda sig av IP-telefoni via mobilnätet. En sådan
utveckling skulle vara intressant att beskriva utifrån den tekniska aspekten.
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