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Examensarbetet är en studie i felsökning och optimering av IP-telefonisystem i ett befintligt 

nät. Här beskrivs hur ett IP-telefoninät bör byggas och konfigureras för optimal prestanda 

utifrån Ciscos rekommendationer. Det aktuella nätet är IT-Partners nät som drivs av Nortel 

när det gäller IP-telefonidelen. I dagsläget har de vissa återkommande problem när det gäller 

IP-telefonin t.ex. att samtalet bryts då och då. Det är nämnt vad problemet kan vara och 

vilka lösningar som skulle passa nätet. I allmänt brister kunskaperna i IP-telefoni vilket 

medför att problem kan uppstå med att få ett IP-telefonisystem att fungera som det ska. 

Vidare berättas varför ett IP-telefonisystem inte optimeras redan från första stadiet.  

  

 



Abstract 
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Title: IP-telephony in an existing network 

 

This thesis is about troubleshooting and optimizing an existing IP telephone network. In this 

thesis we will also describe how an IP telephone should be built and configured for optimal 

performance based on Cisco's recommendations. The VoIP network is own by IT - Partners 

but it is set up and configured by Nortel. In the current situation, they have some recurring 

problems in the VoIP as the conversation is broken now and then. Their troubleshooting 

revealed what the problem might be and also what solution would fit this problem. 

However, in general, insufficient knowledge in VoIP can result in some suboptimal VoIP 

network, preventing optimal performance. It is also indicated why optimization is not 

considered from the first initial stage.  
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1. Introduktion 

Telefoner har funnits i över ett hundra år och intresset för telefoni har ökat lavinartat. Dock 

det har inte alltid varit billigt att ringa med vanliga analoga telefoner, speciellt vid samtal till 

utlandet. I samband med Internets genombrott på 90-talet har man strävat efter billigare 

alternativa lösningar vilket idag kallas för IP-telefoni. Största problemen med IP-telefoni är 

att det fortfarande är ganska färskt och många gånger har folk både vanliga hederliga 

telefoner och IP-telefoner som man försöker få att fungera i samma nät. Detta leder i vissa 

fall till olika problem i form av dålig ljudkvalitet och att samtalet inte kan kopplas upp eller 

att samtalen bryts. 

Kommunikationsmöjligheterna som existerar idag har gjort att organisationer kan sträcka sig 

över flera länder och kontinenter som om de vore en logisk organisation men i själva verket 

är de flera fysiska organisationer. Detta är möjligt genom att sammanbinda kontor mot en 

centralpunkt och få flera fysiska organisationer till en logisk organisation[2]. Vid första 

skedet av Internets uppkomst användes e-post och webbtjänster för att sammankoppla de 

olika kontor som består av flera fysiska organisationer.  Prioritering av olika trafik som t.ex. 

IP-telefonitrafik och bättre säkerhet är några av de krav som har ställts på nätverken på 

senare år. För att kunna möta alla dessa behov krävs en utökning, prioritering och 

optimering av det befintliga nätet och kunna möta kraven på multiservicenätverk.  

När IP-telefoni implementeras i ett befintligt nät ökas kravet på tillgänglighet av bandbredd 

och prioritering av IP-telefonitrafiken. Nu kommer QoS (quality of service) till användning, 

eftersom IP-telefonitrafiken och de övriga trafiken i nätet delar på samma resurser vilket kan 

innebära fördröjningar av IP-telefonitrafiken [1]. Implementering av köhantering och QoS är 

en allt mer viktig del att beakta i de flesta näten. IP-telefonitrafiken är mer känslig mot 

störningar och fördröjningar än vad datatrafiken är. 

1.1 Problembakgrund och problemformulering 

Ett företag som är verksam inom nätverk är IT-Partner i Eskilstuna. IT-Partner har hand om 

underhåll av Eskilstuna kommuns datanätverk. Sedan både företaget och kommunen börjat 

använda IP-telefoni har de stött på problem i form av samtalsstörningar med mera. Syftet 
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med examensarbetet blir således att undersöka problemet i nätet och försöka ge lösningar 

på problemet med IP-telefoni. För att uppfylla syftet kommer följande frågor att användas: 

- Varför samtalen bryts?  

- Vad orsaken skulle kunna vara?  

- Hur man skulle kunna åtgärda problemen?  

1.2 Avgränsning 

Examensarbetet är en rapport inom datornätverk. Innehållet i rapporten är fokuserat på 

optimering av IP-telefoni i ett befintligt nät, dvs. ”ett internt nät”, och är därför inte 

allmängiltigt för alla typer av nät.  

 Anledningen till att vi inte får se eller ändra i IT- Partners konfigurationer (på deras 

utrustningar) beror på att de inte vill lämna detaljerad information om sitt nät och att de har 

ett ansvar gentemot kunderna som i detta fall är Eskilstuna kommun. Vi har överseende med 

deras beslut, eftersom ett misstag i en verklig miljö skulle leda till förödande konsekvenser 

för IT- Partner. Med anledning av våra begränsningar av åtkomst till konfigurationer och 

topologier av IP-telefoniväxeln och de övriga utrustningarna i nätet så som routrar och 

switchar så har vi blivit tvungna att ta fram det bästa möjliga alternativa lösningar utifrån 

Ciscos rekommendationer och de övriga källorna. 

1.3 Metod 

För att kartlägga nätet har vi varit på plats i IT-Partnerskontor i Eskilstuna och fått ta del av 

skisser över nätet, eftersom de ogärna vill lämna hela topologin över sitt nät av 

säkerhetsskäl. Eftersom IT-Partner inte har hand om IP-telefonikonfigurationen i kommunen 

kommer vi tyvärr inte åt konfigurationerna heller. Det enda vi känner till om konfigurationen 

är att EIGRP körs som routingsprotokoll i nätet och av den anledningen har vi valt att 

använda EIGRP i våra testscanarier. När det gäller hårdvaran i nätet så som switchar, routrar 

och IP-telefoner så är de av märket Cisco.  

Dock har vi gjort ett scenario som ska likna IP-Partnersnät där har vi valt att använda Cisco 

utrustningar och utifrån det har vi konfigurerat utrustningarna. Där vi kommer att använda 
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oss av Differented Services (DiffServ, DS) som Quality of Service(QoS) mekanism[se kapitel 

2.2.1]. Eftersom vi använder Cisco IP-telefoner så låter vi telefonerna märka sin trafik och vi 

litar på den märkningen som IP-telefonerna sätter på trafiken. Som lager 3 QoS mekanism 

kommer Differentiated Services Code Point(DSCP) [se kapitel 2.6.4] att användas och Low 

Latency Queuin (LLQ) som kömekanism[se kapitel 2.6.5] för köhantering eftersom den 

lämpar sig bäst för realtidstrafik. 
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2. Beskrivning av Nätet  

Idag har IT- Partner ca 1700 användare som redan använder IP-telefoni och antalet av IP-

telefonianvändare kommer att växa inom kort, vilket kan innebära att problemet kan bli 

större än vad det är idag. Vi har koncentrerat oss på den inringade delen av topologin på 

Figur 1 för att kunna avgränsa arbetet och hinna med arbetet inom den uppsatta tidsramen.  

 

Figur 1, Topologi över IT-Partners nät. 

Figur 1 är en grov topologi av det hela stora nätet och Figur 2 är mer specifik på det som vi 

ska fokusera oss på. Eigrp är det routningsprotokoll som körs idag på routrarna i IT- Partners 

nät. Eigrp är Cisco proprietär routingsprotokoll. Nätet består av servrar, brandväggar, routrar 

4507, switchar 3560 och klienter som är uppdelade i följande VLAN: 

 Servernät admin: är enbart för servrar.  

 Accessnät admin: används av administratören för konfiguration av utrustning och 

hostar. 
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 Socialnät: är ett nät för vanliga användare. 

 Servernät utbildning: används för utbildningssyfte.  

 Accessnät utbildning: ett nät för nya användare som också är för utbildningssyfte. 

  Gästnät: är avsedd för användare som ska ha en kortare vistelse i kommunens nät. 

 

 

Figur 2, Topologi över nätet som vi ska fokusera oss på. 

2.1 IP-telefoni och Voice over IP(VoIP) 

IP-telefoni har växt från att ha varit en opålitlig alternativ kommunikation, till ett pålitligt 

billigt alternativ med en utbredd möjlighet till olika tjänster och som är relativt enkel att 

implementera i en organisation.  Under de senaste åren har även privatpersoner upptäckt 

fördelarna med IP-telefoni jämfört med fast telefoni, inte minst när det gäller de låga 

avgifterna och låga samtalstaxorna. Ett annat skäl till att företagen väljer att implementera 

IP-telefoni i det befintliga datanätet är att datornätet har mer kapacitet än PSTN, ISDN och 

på så sätt kan man komma undan extra avgifter för ett separat telefonnät(se figur 3). En 
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annan nämnvärd fördel med IP-telefoni är att om tjänsten inte används så sparas resurser i 

form av bandbredd[2]. 

 

Figur 3, Multiservicenätverk. 

Copyright © 2007 Cisco Systems 

Ett VoIP-paket består av voice payload, RTP-huvud, UDP-huvud, IP-huvud och Lager 2 

inkapsling. IP-huvudet är 20 byte, UDP huvudet är 8 bytes och RTP-huvudet är 12 byte.  

Ett samtal med IP-telefoni kräver 85 Kbps med IP header och ethernet header kodat i G.711 

och då uppnås den bästa samtalskvaliten[3]. För länkar med begränsad bandbredd(mindre 

än 2 Mbps) är header compression(cRTP) ett alternativ för att spara bandbredden. Med 

header compression(cRTP) komprimeras IP-huvudet, UDP huvudet och RTP-huvudet till 2 

eller 4 byte. cRTP utnyttjar hop-by-hop redundanta information i en länk eftersom 

informationen i huvudet på de flesta paketen är oftast det samma i annat fall rekonstrueras 

huvudet.   Eftersom header compression(cRTP) tillämpas på punt till punkt länkar så bör 

båda änden av länken vara konfigurerade med header compression(cRTP). Men detta kan 

resultera i ökad proccessdelay och belastningen på CPU:en som leder till fördröjningar.  De 

olika fördröjningarna kommer att tas upp i kapitel 2.3 [3][19].  

Ett annat sätt att spara bandbredd är genom aktivering av Voice Activity Detection(VAD) 

funktionen i Cisco CallManager, som sparar upp till 35 % av bandbredden eftersom den 

upptäcker tystnad i samtalen och inte skickar några paket under tiden. Nackdelen med VAD 

är att om ljudnivån blir för låg så kommer ingen trafik att skickas och då kan motpartnern i 

samtalet tro att förbindelsen är bruten och kan därför lägga på luren i förtid. 
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Enligt Ciscos rekommendationer bör inte den totala fördröjningen för IP-telefonitrafiken 

överstiga 150 ms fördröjning[16].  

Fördelen med IP-telefoni är att företagen med flera fysiska kontor i olika världsdelar ringer 

så gott som kostnadsfritt mellan den fysiska organisationen då alla fysiska enheterna är 

sammankopplade till en centralpunkt och därför kan betraktas som en enda logisk enhet. På 

så sätt undkommer man kostnader för internationella samtal som i regel brukar vara dyra. 

Utöver kostnadsbesparingar så utnyttjas även det befintliga nätet mer effektivt[20]. 

2.2 Traffic engineering 

När röst och videotjänsterna skulle implementeras i det befintliga datanätet upptäcktes 

ganska snabbt att det inte räckte med bandbreddsökning för att få utrymme för dessa 

realtidstjänster. På grund av att realtidstrafiken belastade det redan belastade nätet 

ytterligare var man tvungen att lösa detta problem på annat sätt än enbart med 

bandbreddsökning. Trafikstyrning (Traffic engineering) togs fram och standardiserades av 

IETF som lösning på detta problem med två ramverk som komplement för 

trafikadministrering[21][22]. 

2.2.1 Differentiated Service (DiffServ, DS) 

DiffServ märker ramar efter det värde som har satts på Class of Service (CoS) fältet eller de 

värden som har satts på Type of Service (ToS) fältet på paketen. Paket kan märkas antingen 

med DSCP-värde eller med IP Precedence-värde [vi kommer att gå in djupare i dem märkning 

mekanismerna i kapitel 2.6.4]. Därefter prioriteras paketen efter den policy routern har. 

Detta förutsatt att de andra routrarna har samma prioriteringspolicy. Paket med högre 

DSCP-värde prioriteras före de med lägre DSCP-värde först[7][23][30]. 

2.2.2 Integrated Services(IntServ, IS) 

Intserv arbetar på förfrågan från applikationer. Realtidsapplikationer kräver en viss service 

innan en förbindelse upprättas. Till exempel när det gäller IP-telefoni kontrollerar IntServ att 

den angivna bandbredden och förseningskraven uppfylls innan data kan sändas.  Varje 

applikation som kräver vissa garantier innan förbindelsen upprättas måste göra en 

individuell förfrågning till IntServ och varje router i nätet ska konfigureras med IntServ för att 
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garantin skall hållas. RSVP var den första QoS metoden som användes. Den reserverar 

bandbredd för de valda applikationer som skall prioriteras [7][23][31]. 

2.3Delay 

Det är fördröjningar av paketen i nätet som påverkar kvalitén både i video och i IP-

telefonisamtal. International Telecommunication Union(ITU) menar att fördröjning för IP-

telefoni ska vara mindre än 150 ms envägsfördröjning(one way delay), dvs. för ett paket ska 

ta sig från punkt A till punkt B så ska fördröjningen vara maximalt 150 ms[4]. 

Det finns fyra varianter av fördröjningar som var och en bidrar till den totala fördröjningen 

vilka är(se figur 4): 

 Processing delay: Den tid det tar för routern att ta emot ett paket från ingående 

gränssnitt och lägga den på utgående kön. Denna fördröjning påverkas av 

hastigheten och belastningen på CPU:en. 

 Queuing Delay: Den tid det tar för paketet att färdas genom kön och komma fram till 

utgående gränssnitt. Köförseningen beror också på bandbredden i gränssnittet och 

den kömekanism som används. 

 Serialization Delay: Den tid det tar för att lägga ut en ram på den fysiska länken. 

 Propagation Delay: Är den tid det tar för paketen att passera länken från ena änden 

till den andra. Passeringstid för paketen är beroende på datatypen det vill säga om 

det är röst, video eller data som skall överföras. 

End-to-end delay: Det är totala summan av propagation, processing, serialization och 

queuing fördröjningar i ett end-to-end nät.[20] 

 

 

 

 

Figur 4, Bild av olika typer av fördröjningar. 
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2.3.1 Jitter 

Jitter i IP-telefoni är variationer av fördröjningar(delay) i nätet som kan bero på 

trafikstockningar i nätet, tidsförskjutningar eller att paketen tar olika vägar till samma 

destination. Detta kan förhindras genom att använda jitter buffert(de-jitter buffer) som har 

till uppgift att buffra paketen i ett minne innan paketen färdas vidare och på så sätt jämna ut 

ankomsttiderna för paketen. Nackdelen med jitter buffert är att alla paket får en extra delay 

samt att paket med större delay än delay bufferten kommer att tappas[5].  

2.4 RTP 

RTP står för Real Time Transport Protocol och används som namnet antyder för realtids 

applikationer som IP-telefoni och video när dessa ska transporteras. RTP gör inga 

omsändningar av förlorade paket eftersom realtidsapplikationer är tidskänsliga. Omsändning 

av paket skulle skada mera vid realtida situationer. TCP är det mest använda 

transportlagerprotokollet men den lämpar sig inte för realtidsdata. RTP förlitar sig och 

använder User Datagram Protocol(UDP) för att transportera IP-telefonitrafik över nätet, 

enligt RFC1889 har RTP i uppgift att identifiera typ av last, numrera paketen genom ett 

sekvensnummer, sätta en tidsstämpel på varje paket och beräknar antalet inkomna paket. 

Protokollet Real Time Control Protocol(RTCP) arbetar tillsammans med TCP för att hantera 

kontrolltrafik mellan deltagare i sessionen, vilket innebär att RTCP kontrollerar så att 

buffertar hos användaren inte ändras när fördröjningar och jitter uppstår. Dessutom visar 

RTCP statistik vid samtal t.ex. hur många paket det har tappats, vilken kodek som används 

och samtalets längd[29]. 

2.5. Bra att känna till inför implementering av IP-telefoni och VoIP 

Vid Internets uppkomst användes nätet mest för datatrafik men idag används det som ett 

multiservice nät där både IP-telefoni, data och videotrafik använder samma nät. Fast telefoni 

och video hade separata nät. När IP-telefoni och video ska implementeras i det befintliga 

datanätet kan det ibland vara nödvändigt att uppgradera nätetsutrustningarna både 

hårdvaru och mjukvarumässigt. Eftersom IP-telefoni kräver avancerade köhanteringar, 

Quality of Service(QoS) är det viktigt att se till att alla komponenter i nätet har stöd för detta. 

Kvalitén på samtalen kan påverkas av många faktorer därför används QoS för att minimera 
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dessa faktorer. IP-telefoni är realtidsdata som är extrem känsligt för tillgänglighet, 

fördröjningar, jitter och paketförluster. Däremot är datatrafik mindre känsligt för dessa 

faktorer [8][28].  

2.6 Implementering av QoS 

Eftersom IP-telefoni och video är realtidsdata är det viktigt att de anländer till mottagaren 

utan att paketen blir fördröjda eller uteblivna. Vid försening eller förlust av ljud och 

videopaket skulle detta kunna leda till att mottagaren endast hör vissa ord av meningar och 

när det gäller bild blir bildkvaliteten hackig. Faktorer som skulle kunna vara orsak till dessa 

problem är sådana som jitter, fördröjning och förlust av paket. Som tidigare nämnts kan en 

jitter buffert användas för att minska problemen med jitter. Den totala fördröjningen är det 

150ms som rekommenderas av både Cisco och International Telecommunication Union(ITU). 

Vid överskridande av denna gräns äventyras samtalskvaliten.  

Vid implementering av QoS kan man komma till rätta med dessa problem eftersom QoS 

reserverar bandbredd och prioriterar IP-telefonitrafiken och på så sätt används nätverket 

mer effektivt och kontrollerat. Enbart implementering av QoS löser inte alla problem och 

därför behövs det i vissa fall andra åtgärder som t.ex. utökning av bandbredden eller 

utrustningar då antalet användare blir för många i ett nätverk. Ett enkelt sätt att 

implementer QoS för IP-telefoni är att köra AutoQoS VoIP i nätet. AutoQoS VoIP genererar 

automatiska klasser, policy och priroriterar IP-telefonitrafiken. Detta är rekommenderat för 

företag som saknar kunskap för implementering av QoS[28]. 

2.6.1 Klassificering och Märkning 

Med klassificering så identifieras och grupperas olika typer av trafik.  Figur 5 illustrerar 

identifering, klassificering och märkningen på paketen som sker vid första routern sedan 

förlitar sig de övriga routrarna på märkningen och behöver därför inte klassificera pakten 

igen som leder till besparing av CPU-kraft på routrarna. Cisco rekommenderar att man har 

minst 4 olika klasser[10]. 
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Figur 5, Klassificering och märkning. 

2.6.2 NBAR 

NBAR är ett klassificeringsverktyg som kan känna igen en mängd olika applikationer, 

inklusive webbbaserade applikationer, klient/serverprogram som dynamiskt tilldelas TCP 

eller User Datagram Protocol (UDP) portnummer. NBAR skapades från början som 

komplement till QoS för att ge IP-telefoni det bandbredd som den behöver. Den känner igen 

olika sorters trafik och mappar dem med den policy som har satts på gränssnittet. NBAR har 

byggts på med nya funktioner under åren och idag används den inte endast för QoS ändamål 

utan den kan användas som en säkerhets verktyg. Den känner igen olika applikationer och 

vet vilka portnummer de använder(application tunneling). Genom djup paketkontroll(deep 

packet inspection) upptäcker NBAR falska paket som utger sig för att vara något annat än 

vad de egentligen är och försöker prioritera sig före de orginal/ursprungliga prioriterade 

paketen. Nackdelen med NBAR är att den kräver mycket CPU-kraft[19]. Följande tjänster är 

några av de tjänster som kan användas med NBAR:  

 Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ) för att garantera bandbredd. 

 Policing och begränsning av bandbredd.  

 Märkning av olika tjänster nedström eller från tjänsteleverantören (ToS eller Diff Serv 

(DSCP))  
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 Drop politicy för att undvika överbelastning (Weighted Random Early 

Detection[WRED])  

2.6.3 Lager 2 QoS mekanismer 

Märkning av trafik sker antingen på lager 2 eller lager 3 nivå, vid lager 2 märkning sätts ett 

QoS värde på Class of Service(CoS)delen av ramen och på lager 3 sätts QoS värdet på Type of 

Service(ToS)delen i IP-huvudet(se figur 6). 

 

Figur 6, QoS på lager 2 och lager 3 nivå. 

 Ändpunkternas enheter kan själva klassificera sin trafik. Sedan är det upp till access 

switchen om den skall förlita sig eller inte på dessa värden som är satta av ändpunkterna.  

För att detta ska fungera behöver switchen konfigureras som pålitlig (trusted) på de portarna 

som ändpunkterna är anslutna till.  Genom att tillåta en enhet att vara pålitlig kan den ange 

sin klassificeringsvärde och på så sätt få företräde framför annan trafik med lägre QoS värde. 
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Figur 7, Bilden visar var man ska sätt trust. Cisco rekommenderar att man sätter den så nära källan 

som möjligt. 

Det framgår i figur 7 att pålitligheten bör placeras så nära källan som möjligt för en optimal 

skalbarhet och resultat. Vid första scenariot på bilden som är bästa lösningen, använder IP-

telefonen QoS värde 5 och är pålitlig, värdet sänds vidare från access switchen till 

distributions switchen som sköter prioriteringen. Detta gäller endast trafiken från IP-

telefonen och inte datorn som är kopplad via IP-telefonen. Genom att låta IP-telefonerna 

märka trafiken så utnyttjas utrustningarna effektivt och då kan accessnivå switcharna 

användas för att skicka vidare trafik och inte behöva märka paket med prioriteringsvärde. 

Motsvarande lager 2 QoS värde ska mappas med motsvarande ToS värde för att prioteringen 

ska följa med hela vägen till mottagaren(se figur 8), eftersom lager 2 information tas bort när 

de kommer till lager 3 utrustningar. 

Vid ett scenario som nummer ett i figur 7 skapas det två VLAN där det ena används för IP-

telefonitrafik och det andra används för datatrafik. På så sätt blir det enklare att 

administrera, konfigurera och IP-telefonitrafiken skyddas bättre mot nätverksattacker. IP-

telefonitrafiken märks med QoS värde 5 vid användning av 802.1Q trunk medan datatrafiken 

blir omärkta.  

802.1Q och 802.1P är två sätt att märka lager 2 trafik med. 802.1Q lägger till en tagg i 

Ethernet framen, sedan räknar den om och uppdaterar FCS:en. I 802.1Q så är det möjligt att 
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placera Nativ VLAN:en mellan 1-4094 medans 802.1P använder VLAN 0 som Nativ VLAN[7] 

[27] [32] [33].  

COS(Ethernet Frame) DSCP(IP Packet) Traffic 

5 40-47 (EF) Voice Traffice(RTP) 

4 

 

32-39 

 

Priority Application 

Traffic(Video) 

3 24-31 Control 

Traffic(H.248/MGCP) 

0,1,2 0-23 All ”Other” Traffic (Email, 

http, FTP, SMB etc) 

Figur 8, Tabell över QoS värde för COS och DSCP. 

2.6.4 Lager 3 QoS mekanismer 

ToS fältet består av 8 bitar för klassificering av trafik. Det finns två sätt att klassificera lager 3 

trafik, det första är IP Precedence och den andra är DSCP. 

IP Precedence är den första lager 3 märkningsmekanism och togs fram, eftersom lager 2 QoS 

märkningen inte kunde transporteras hela vägen till mottagaren då routrarna tar bort lager 2 

informationen från paketen och skickar den vidare till mottagaren. Lager 2 QoS märkning 

konverteras i routern med lager 3 QoS märkning i form av motsvarande IP Precedence eller 

DSCP-värde eftersom märkningen skall ske i både lager 2 och lager 3, för att märkningen 

skall kunna följa med hela vägen till mottagaren(se figur 9).   
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Figur 9,Mapning av CoS värde till ToS. 

IP Precedence består av 8 bitar men använder de 3 mest signifikanta bitarna för att kunna 

motsvara alla de 8 CoS klasserna, d.v.s. med 3 bitar får man 8 olika klasser. När IP 

Precedence togs fram med 8 klasser fanns inte så många klasser som det finns idag. Ganska 

snart visade det sig dock att 8 klasser inte räckte till och på grund av behovet av flera än 8 

klasser togs DSCP fram som har stöd för flera klasser än 8. 

DSCP är bakåtkompatibel med IP Precedence, vilken har 8 bitar och använder samtliga bitar 

för att märka paketen till skillnad från IP Precedence som använder endast 3 bitar. Medan 

DSCP delar de 8 bitarna i 3 olika delar, där 3 av de 8 bitarna från vänster(PHB) används för 

QoS märkning, 2 av de 3 bitarna i mitten används för att ange förlustnivå på paketen vid 

trafikstockning och sista biten är reserverat för framtida behov. De två sista bitarna(Flow 

Control) används för att skicka signal till Pc:n vid trafikstockningar så att Pc:n minskar sitt 

trafikflöde under stockningstiden (se figur 10) [7] [24][25][26].  
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Figur 10, Illustrution av DSCP . 

2.6.5 Köer  

DiffServ används för märkning av vilken trafik som ska bli prioriterad, men för att verkställa 

prioriteringen används köer. Nedan följer exempel på några köer som används för olika 

ändamål. 

 FIFO (First in first out): Är en kömekanism som skickar paketen i den ordning de 

anländer och används som kömekanism på hårdvarugränssnittet. FIFO är inte 

lämpligt för miljöer med IP-telefoni eftersom den inte prioriterar tidskänsliga paket. 

 FQ (Fair-queing): FQ är en rättvis kömekanism som behandlar alla köer lika, det vill 

säga den ger lika mycket utrymme till alla köer med hjälp av round-robin tekniken. 
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 WFQ (Weighted Fair Queuing): Är en förbättring av FQ och har stöd för prioritering av 

paket. Köerna konfigureras med olika värden, där värden talar om för WFQ hur 

många paket åt gången av kön som ska skickas. WFQ används som default på de 

länkar som har lägre hastighet än 2,048 Mbps, medan Cisco-routrar kör den på 

seriella gränssnittet(se figur 11). 

 

Figur 11, WFQ kömekanism. 

Copyright © 2007 Cisco Systems 

 PQ(Priority Queuing): Den har stöd för multipla köer, de olika köer som används är 

High, Medium, Normal och Low. PQ behandlar de paket som har högst prioritering 

först, det vill säga den tömmer första kön som är High sedan Medium osv. Den är 

avsedd att ge strikt prioritering till högst prioriterade paket. Nackdelen är så länge 

det finns paket i ”High” kön så kommer inga andra paket från de övriga köerna att 

färdas vidare(se figur 12). 
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Figur 12, PQ mekanism. 

Copyright © 2007 Cisco Systems 

 CBWFQ(Class Based Weighted Fair Queuing): Är en av Ciscos senast 

hanteringsverktyg för ökad flexibilitet för överbelastade nät. CBWFQ garanterar de 

minimala bandbreddsbehoven för respektive klass, till skillnad från trafik shaping 

som garanterar maximala bandbredden till respektive klass. Verktyget tillåter 

nätverksadministratören att skapa klasser och tilldela de lägsta garanterade 

bandbredden. Bandbredden delas lika över samtliga pågående trafikflöden, vilket är 

till nackdel när det gäller IP-telefonitrafik. Det finns dock möjlighet för 

administratören att manuellt tilldela en viss bandbredd till en viss klass och på så sätt 

säkra det minimala bandbreddskravet för IP-telefonitrafiken. CBWFQ har stöd för upp 

till 256 olika parallella köer och tilldelar bandbredd till köerna. Om en kö inte 

använder sin tilldelade bandbredd kommer de andra köerna att låna den vid behov. 

 CQ(Custom Queuing): CQ garanterar minimikravet när det gäller bandbredd till de 

respektive applikationer, där bandbredden delar proportionellt mellan olika 

applikationer. CQ kan garantera en viss del av bandbredden för en viss applikation 

och lämna resterande bandbredd för övrig trafik. 

Bandbredden tilldelas till de olika klasserna där de behandlas i en round robin 

mekanism för vidare befordring av paketen, CQ har stöd för upp till sexton olika köer. 
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 LLQ(Low Latency Queueing): Det är en blandning av PQ och CBWFQ. 

Denna kömekanism lämpar sig bäst för realtidsapplikationer eftersom den har lägst 

fördröjning.  T.ex. IP-telefonitrafiken hamnar i PQ kön med strikt prioritering medan 

trafik med lägre prioriteringsvärde hamnar i CBWFQ kön.  Resterande paket som är 

omärkt hamnar i en defaultkö. Figur 13 illustrerar hur LLQ mekanismen hanterar de 

olika paketen. 

 

Figur 13, LLQ mekanism. 

Copyright © 2007 Cisco Systems 

Vid hög belastning av nätet undviks överskridning av köbuffert genom att slumpmässigt 

tappa inkommande paket med hjälp av RED (Random Early Detection), där även de VoIP-

paket som är märkta med hög prioritering tappas. På senare år har Cisco tagit fram WRED 

som står för (Waited Random Early Detection) och är en förbättring av RED vilken gör att IP-

telefoni paket inte tappas även om det bildas trafikstockningar i nätet.  Cisco har verifierad 

WRED genom tester i olika nätverksmiljöer där det har satt min och max värde på buffertens 

gränsvärde(treshold) vilket fungerar för de flesta nätverksmiljöer[22][23].  

2.6.6 Policing och Traffic shaping  

När Traffic shaping konfigureras kan andra attribut än bara den maximala bandbredden över 

en länk sättas, t.ex. det går att sätta ”burst-size” i ett intervall för varje trafikström. Genom 

att använda Policing och Traffic shaping begränsas trafikflödet samtidigt som trafik 

strömmar jämnas ut på ett bättre sätt. På så sätt undviks de stora variationer i 

trafikströmmar samtidigt som IP-telefonitrafik prioriteras vid trafikstockningar. Policing 
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tappar paket när det uppstår trafikstockningar i nätet jämfört med shaping som buffrar 

paket i en kö (se figur 14)[21]. 

 

Figur 14, Shaping och Policing. 

Copyright © 2007 Cisco Systems 

2.7 Call Admission Controll CAC 

Att enbart implementera QoS löser inte den dåliga kvaliteten på samtalen när bandbredden 

inte räcker till alla samtal, eftersom den inte kan utöka bandbredden. Därför är det viktigt att 

inga nya samtal släpps in i det redan belastade nätet. Att ge utrymme för ytterligare samtal 

leder till försämrad samtalskvalite eftersom bandbredden per samtal sjunker ytterligare i 

takt med att nya samtal släpps in i den begränsade bandbredden. CAC är en mekanism som 

tar hand om detta problem och ser till att antalet samtal inte överstiger max kapaciteten på 

bandbredden.  Vid tillkomsten av ett nytt samtal kontrollerar CAC att det finns tillräckligt 

med bandbredd utan att äventyra samtalskvaliten på de pågående samtalen. I detta fall 

märker inte användare något och samtalet upprättas som det skall.  Skulle bandbredden 

vara i maxbelastning kommer CAC att blockera det nya samtalet tills det finns 

bandbreddsutrymme för nya samtal. CAC-implementering kan ske antingen i switch eller i 

router för en så kallat per-hop CAC-implementering[7][23]. 

2.8 Redundans 

Redundans innebär flera vägar ut till samma destination, det vill säga om den primära länken 

går ner så skall det finnas ett eller flera alternativa vägar ut till destinationen från nätverket 
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för att på så sätt öka tillgängligheten och minska svagheten i ett nät. När det gäller IP-

telefoni är det viktig att det finns redundans inte minst när det gäller signaleringsservrar då 

det är ytterst viktigt att de är multipla för att om den ena servern går ner tar den andra över 

arbetet och då minimerars driftstopp för IP-telefonin ytterligare.  

För redundans av gateways finns det två olika protokoll varav den ena är Hot Standby Router 

Protocol(HSRP) som är Cisco proprietär och fungerar på så sätt att om den ordinarie 

gatwayen går ner omdirigeras trafiken till den sekundära gatewayen som tar över. Ett annat 

protokoll är IETF standarden Virtual Router Redundancy Protocol(VRRP) som fungerar på 

samma sätt som HSRP. Genom att använda en primär gateway för några underliggande nät 

och sekundär gateway för andra så lastbalanseras trafiken mellan gatewayen (se bild 15). 

 

Figur 15: Bilden visar hur HSRP fungerar. 

Copyright © 2007 Cisco Systems 

Om en signaleringsserver går ner måste en annan kunna ta över de pågående samtalen och 

därför är det viktigt att alla signaliseringsserverarna känner till samtliga samtal eller 

sessioner som pågår. I annat fall bryts det pågående samtalen hos den server som har slutat 

att fungera. Trots att IP-telefoni är paketswitchat räcker det inte med att byta server och 

med anledning av det är det viktigt att den andra servern vet var de andra sessionerna är 

bundna[12][13]. 
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2.9 Problem med VoIP 

Vid övergång från analog telefoni till IP-telefoni i ett befintligt datornätverk bör det finnas 

tillräckligt med kapacitet på utrustningen och bandbredd för att nätet ska klara av data och 

telefonitjänster tillsammans. Ett IP-telefonisamtal kan upprättas med ett bandbredd som har 

minst 8 kps exlusive headers.  Men Cisco rekommenderar G.711 kodek och en bandbredd på 

85 kps med IP header och ethernet header för att inte äventyra samtalkvaliten. En annan 

nackdel som uppkommer med IP-telefoni är att lokalisera nödsamtalen, då IP-telefoner har 

samma telefonnummer oavsett vart man än befinner sig och är därför svårt att få uppgifter 

om i vilken adress samtalen kommer ifrån. Ett sätt att undkomma detta problem är att 

operatörerna har så kallade dedikerade fasta anslutningar, där informationen om IP- 

adresser, personen och adressen lagras i en databas som är tillgängligt för SOS-larm. Med 

hjälp av denna databas kan SOS-larm lokalisera var ett nödsamtal kommer ifrån[16][17][18]. 
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3. Testscenarier i labbmiljö 

Prioritering i ett mulltiservice nätverk är mycket viktigt då IP-telefonitrafik och kontrolltrafik 

är ytterst känsliga för fördröjningar och förlust av paket. Med prioritering utnyttjas 

bandbredden mer effektivt och trafiken blir mindre lidande då bandbredden fördelas enligt 

den policy som är satt för respektive klass. På så sätt kommer prioriterade trafiken fram med 

lägre fördröjning. För IP-telefonitrafiken innebär det bättre samtalskvalitet och färre tappade 

paket. 

Med anledning av bristande information om IP-telefoni och detaljerad nättopologi från IT- 

Partner på hur nätet ser ut, har vi gjort en topologi som ska likna IP-Partnersnät och 

simulerat det i olika scenarier i våra labbsalar.  

I testscenarierna vet vi exakt vilka protokoll som ska prioteras och vilka prioteringsvärde de 

ska få (se bilaga 1 för mer information). Men om man inte vet exakt vilka protokoll som ska 

prioriteras så rekommenderar vi att man ska analysera trafiken i nätet noggrannt för att se 

vilka protokoll som körs och utifrån analysen veta vilka protokol som ska prioriteras. Vilket 

protokoll och vilken prioteringsvärde protokollen ska ha bestämer varje företag själva. De 

delar som testas i våra scenarier är presstandardskillnader i ett prioriterad respektive 

oprioriterad trafik i ett multiservice nätverk, både när nätet är hårdbelastat men också då 

den är mindre belastat. Fokuseringen ligger på klassificeringen och prioriteringen i nätet för 

att se att prioriterad trafik inte blir lidande på grund av de övriga trafiken. I våra 

testscenarier ingår följande komponenter:  

 Cisco router 2811 används som CME 1.  

 Cisco router 2811 används som CME 2. 

 Cisco router 2811 används som trafikgenerator. 

 Cicso Switch 3560 POE 2st Som access switch. 

 Cisco IP-telefoner 2st 7912. 

 Två datorer för generering av ping paket. 
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3.1 Testscenario 1 

 

 Figur 16, Minsta topoligi för två telefoner. 

Test 1 är baserad på så lite trafik och komponenter som möjligt för att få en grundförståelse 

för hur IP-telefonitrafiken flyter på där annan trafik är minimalt. 

I figur 16 illustreras en topologi som består av en Cisco router 2811, en Cisco switch 3550 

och två stycken Cisco IP–telefoner. Routern i denna test scenario används som Cisco 

CallManager Express(CME) och switchen för inkoppling av telefoner som även får ström via 

switchen Power over Ethernet(PoE), routern har en Ip IOS med codec G.711u och switchen 

består av två VLAN för enklare administration av trafiken, en för datatrafik och en för IP-

telefonitrafik. Denna topologi ger ett samtal med utmärkt ljud, alltså inga hörbara 

störningar.  
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3.2 Testscenario 2 

 

Figur 17, Topoligi 2 två datorer är kopplade till Cisco telefonerna. 

Detta scenario bygger på testscenario 1, men utökas med två hostar som ansluts till de två 

telefonerna för att belasta nätet med datatrafik(se figur 17). De två hostarna får pinga 

varandra för att se om det kan påverka samtalskvalitén men inte heller här påverkas 

samtalskvalitén nämnvärt. 
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3.3 Testscenario 3 

 

Figur 18,Topologi 3 föregående topologi utökas med en extra router och switch. 

I figur 18 bestyckas en liten del av IT- Partners grova skiss över topologin då vi inte har den 

detaljerade topologin. Anledningen till valet av denna topologi är dels baserad på den grova 

topologin och dels på hur vi tror att ett skarpt IP-nät kan se ut i verkligheten. Med anledning 

av de ovan nämnda grunder har vi valt att ha två stycken Cisco-routrar som motsvara en 

CME och en router som i sin tur ansluts till varsin switch. Även här har vi två VLAN, en för 

data och en för IP-telefonitrafik. En telefon kopplas på respektive switch, varje telefon 

kopplas ihop med en host som de föregående topologierna. Första samtalet upprättas med 

Fast-ethernet-förbindelse mellan de två routrarna, men i detta fall påverkas samtalkvaliten 

inte nämnvärt trots att hostarna pingar varandra. I jakt på mer datatrafik kopplades en TGN- 

router i nätet för att belasta nätet ytterligare med trafik. TGN är ett verktyg som används för 

att generera olika typer av trafik. Sedan märks och prioriteras olika typer av trafik t.ex. 

telnet, ssh, rtp audio, rtp video osv. Men enligt Security Device Manager (SDM) ökades 

bandbreddsanvändningen med några få procent(se figur 19). SDM är ett verktyg som ger 

realtidsinformation om routrarnas resursanvändning så som CPUanvändning och 

bandbreddsanvändning på de olika gränssnitterna(se figur 20).  
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Figur 19, En TGN-router kopplas in i switcharna för att generera trafik och belasta nätet. 

 

Figur 20, SDM visar statestik på de olika trafikflödena. 

 För att göra nätet mer sårbart ersätts förbindelsen mellan de två routrarna med en seriell 

förbindelse där bandbredden begränsas till 800 kbps då den seriella förbindelsen har 

begränsade bandbredd(se figur 21). Eftersom IP-telefonitrafik är känslig för trafikstockningar 

och fördröjningar får vi ett scenario där IP-telefonitrafiken blir lidande. Det första samtalet 

utan TGN med den seriella förbindelsen mellan routrarna och ping mellan hostarna av 
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storleken 17000 gav försämrad samtalskvalité på ca 4-5 sekunders fördröjning och 7-8 

sekunders fördröjning, då TGN startas och hostarna pingar varandra under pågående samtal. 

Efter en viss tid samtidigt som samtalet pågår slutar ping paket att komma fram till 

destination och det blir ”begäran tog time out” sedan tappar routrarna kontakt med 

varandra. Enbart ett samtal upptog ca 22 % av den seriella banbredden, tillsammans med 

ping gick bandbreddsanvändning upp till 64 % och slutligen gick bandbreddsanvändning upp 

till 100 % när TGN var aktiverad. Samma topologi används i testscenarie 4 (se figur 21). 

 

Figur 21, I denna topologi har vi två CME som hanterar varsin telefon. 

3.4 Testscenario 4 

Ett annat samtal upprättas men nu är autoQoS aktiverat. Samtalskvaliten blev inte mycket 

bättre och routrarna börjar tappa kontakten med sina grannar vilket leder till att samtalen 

bryts tills routrarna återigen hittar varandra. Detta är inte så förvånande eftersom auto QoS 

prioriterar enbart IP-telefonitrafiken och inte kontrolltrafiken. Därför bör den optimeras för 

att anpassas till det egna nätet. 

3.5 Test scenario 5 

I denna topologi eftersträvar vi ett scenario som ska likna ett multiservice nätverk, där det 

ingår både datatrafik och IP-telefonitrafik(se figur 22). 
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Figur 22, En komplett topologi som ska illustrera IT-Partners nät. 

I denna topologi implementeras NBAR, nätbaserad klassificering och LLQ(Low Latency 

Queueing) som kömekanism för hantering av prioriterad paket i nätet, vilket gav utmärkt 

samtalskvalité(se figur 23).  

 

Figur 23, skärmdump av show ip nbar protocol-discovery stats bit-rate top-n 5 komandot. 

Med hjälp av LLQ garanterades bandbredd för klasserna Routing och Voice. Men ping-

paketen tappades ofta vilket tyder på att IP-telefonipaketen prioriterades. Vi valde DSCP 

som märkningsmekanism för våra åtta klasser då den har stöd för flera klasser och är 
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bakåtkompatibel med IP Presedence som är en beprövad metod. IP Presedence lämpar sig 

för nät som har maximalt åtta klasser men för nät där det förekommer fler än åtta klasser är 

DSCP ett bättre alternativ. Vi använder prioriteringsvärden enligt Bilaga 1.  Viktiga protokoll, 

som man inte tänkt på, kan hamna i defaultklassen, därför är det viktigt att analysera 

defaultklassen noga och flytta de viktiga protokollen från defaultklassen till en lämplig klass. 

Eftersom vi använder Cisco IP-telefoner har vi i switchen valt att lita på märkningen som 

telefonen sätter på ramarna för att avlasta märkningsarbetet på switcharna. Då telefonerna 

märker IP-telefonitrafiken som switchen i sin tur litar på, har vi uppfyllt Ciscos 

rekommendationer på trust boundry när det gäller märkning och prioritering av IP-

telefonitrafik. Vi använder Ciscos defaultvärde på de olika köerna för att den ger bästa 

resultat när det gäller prioritering av IP-telefonitrafik (se bilaga 2 för konfiguration).   

Vi har kört dessa showkommandon på våra testscenarier: 

show running-config Visar den aktuella konfigurationen. 

Show ip route Visar routingtabellen. 

show interfaces fastethernet0/0 

 

Visar statistik om gränssnittet fast-ethernet 0/0. 

show pkt-seq-drop-stats 

 

Genom att använda detta kommando får man statistisk över 

antalet tappade paket. 

show queue serial 0/0 

 

 Visar vilken kömekanism som körs på gränssnittet serial 0/0. 

show queueing 

 

Visar vilken kömekanism som körs. 

show delay-stats 

 

 Detta kommando visar statistik över fördröjningsstatusen. 
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show jitter-stats 

 

 Detta kommando visar statistik över jitterstatusen. 

show policy-map 

 

 Visar vilka policy man har satt upp. 

show traffic-shape statistics 

 

Den visar information om antalet sända paket på gränssnitten, 

djupet på kön och delay. 

show auto discovery qos 

 

Detta kommando visar de data som Auto-Discovery har samlat 

under en viss period. 

show auto qos 

 

 Detta kommando visar de policy som har skapats av auo qos. 

show vlan  

 

 Visar alla VLAN och de gränssnitt som tillhör respektive VLAN. 

show mls qos 

 

Visar om QoS är aktivierat eller inte och visar statistik över totala 

antalet paket, antal tappade paket osv. 

Show mls qos maps Detta kommando visar DSCP-CoS tabell och CoS-DSCP tabell. 

show policy-map interface 

serial 0/0/0 

 

Detta kommando visar vilken policy man har på gränssnittet serial 

0/0/0 och den visar även statistik över antalet matchade paket 

med policyen och antalet tappade paket osv. 

show dial-peer voice summary  Visar till vilka gränssnitt telefonerna är kopplade till och vilket 

destination-pattern telefonerna har. 

show voice call summary Visar information om samtalen t.ex. om VAD är aktiverat eller 

inte. 

show ip nbar protocol-discovery 

stats bit-rate top-n 10  

Visar de 10 mest aktiva protokollen. 
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3.6 Switchar 

De switchar som förekommer i våra testscenarier är av modellen Cisco 3550 PoE där vi har 

skapat fem olika VLAN vilka är Management, Server, Voice, Security och Gäst Vlan för att det 

dels är lättare att administrera och dels för att få bättre säkerhet och bättre resursutdelning. 

Figur 24 visar vilka VLAN som är skapade i switcharna och vilka gränssnitt som är tilldelade 

till respektive VLAN. 

VLAN databasen  

SHOW VLAN 

VLAN Name                             Status       Ports 

---- -------------------------------- ---------   ------------------------------- 

1    default                                active     

10   MANAGEMENT                active     

15   VOICE                                active     Fa0/6, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 

20   GAST                                 active     Fa0/4 

25   SERVER                             active     Fa0/2, Fa0/3 

50   SECURITY                         active     Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14 

                                                                   Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 

                                                                  Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 

                                                                  Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2 

Figur 24,Tabell över VLAN databasen och de gränssnitt som ingår i de olika VLAN:en. 

Som trunkningsprotokoll använder vi 802.1q för att transportera trafiken från de olika 

VLAN:en mellan switcharna och routrarna. På gränssnittet mellan switchen och routern litar 

vi på den trafik som är DSCP märkt från routern på så sätt prioriteras trafiken hela vägen till 

mottagaren(se figur 25). 
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Gränssnittet mellan switchen och routern 

interface FastEthernet0/1 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

description Shaped round robin(SRR) bandwidth weight for queue 1-4 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

description Shaped round robin(SRR) bandwidth weight for queue 1-4 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 

description trust CoS value 

 mls qos trust cos 

 auto qos voip trust 

mls qos trust dscp 

 ip dhcp snooping trust 

Figur 25,Förbindelse konfiguration mellan switchen och routern. 

 De gränssnitt som är avsedda för IP-telefoni har konfigurerats med ”mls qos trust device 

cisco-phone” för att lita på den märkning som Cisco-telefonerna sätter på paketen/framen 

som sedan läggs i en prioriterad kö(se figur 26). Gränssnitten är också konfigurerade med 

”switchport priority extend cos 0” för att sätta CoS värde 0 på den trafik som kommer från 

Pc:n. Tanken med detta är att skydda nätet från falskt prioriterad trafik. De tidskänsliga 

paketen placeras i en prioriterad kö med thresholdvärde enligt Ciscos rekommendationer. 

När trafiken kommer fram till gränssnitt fa0/1 i switchen så litar switchen på CoS värdet, 

sedan mappas det med ett motsvarande DSCP-värde, eftersom lager2-informationen tas 

bort vid routern och vice versa.  

 

De gränssnitt som är avsedda för IP-telefoni har konfigurerats på följande sätt! 

interface FastEthernet0/5 

 switchport trunk encapsulation dot1q 
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 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 switchport voice vlan 15 

description Shaped roun robin(SRR) bandwidth weight for queue 1-4 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

description Shaped roun robin(SRR) bandwidth weight for queue 1-4 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 

 priority-queue out 

description trust cisco-phone 

 mls qos trust device cisco-phone 

 service-policy input CiscoPhone 

description changes the CoS value of the PC traffic to 0 

 

 switchport priority extend cos 0 

 spanning-tree portfast 

Figur 26,Typkonfiguration för de portar som är avsedda för IP-telefoni. 

Vi har valt att skydda switcharna från MAC flooding genom att konfigurera portsecurity på 

de gränssnitt som vi har utrustningar kopplade till. Port-security mac-address sticky gör att 

switchen hårdkodar alla MAC-adresser som är kopplade till gränssnittet. Sedan lägger 

switchen MAC-adresserna i running-configuration. Vi anger antalet tillåtna MAC-adresser per 

gränssitt och på de gränssnitt som telefonerna är kopplade till har vi valt att tillåta två MAC-

adresser eftersom en pc är kopplad till telefonen. När en obehörig kopplar in sig till ett 

gränssnitt på switchen så har vi valt att switchen ska stoppa aktören och öka antalet 

säkerhetsöverträdelser. I och med att vi har telefoner och datorer på samma fysiska 

gränssnitt så är det viktigt att gränssnittet inte går ner. Med denna metod får vi bra säkerhet 
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samtidigt som telefoner kommer att fungera kontinuerligt även om obehöriga kopplar in sig 

till gränssnittet. För att få bästa säkerhet kan man stänga ner gränssnittet så fort en obehörig 

kopplar in sig och inte kan användas igen förrän den låses upp manuellt av 

administratören[34] [33].  

3.7 Routrar 

I våra testscenarier ingår två routrar av modellen Cisco 2811 som agerar som två olika CME, 

där varje CME har ett antal klinter på respektive område. För att dirigera trafiken har vi valt 

EIGRP som routningsprotokoll eftersom IT- partner redan använder det i sitt nät. Routern 

innehåller fyra olika DHCP adresspooler för respektive VLAN för att lättare särskilja de olika 

användarna. På de inkommande gränssnitten klassificeras och märks trafiken genom att 

aktivera NBAR på det inkommande gränssnittet. Sedan skapar vi olika protokoll med 

baserade klasser i vilka vi matchar olika protokoll med hjälp av NBAR och vi skapar en policy-

map där vi lägger in alla klasserna och sedan sätter olika DSCP-värde på dem. Vidare sätts 

policyn på det inkommande gränssnittet fa 0/0. Figur 27 visar att CME1 litar på den 

märkning som kommer från CME2 och detsamma gäller i andra riktningen. 

 

 

 

 

 CME1 – CME2 

Class name Match 

DSCP 

Policy 

name 

Directi

on 

Priority Policy Shap

e 

Interf

ace 

TrustCritical match 

ip dscp 

af31 

R1_Policy service-

policy 

output 

bandwidth 

remaining 

percent 30 

random-detect 

dscp-based 

Police 

100000 

bps 

peak 

1000

0 

Serial0

/0/0 

TrustInteract match R1_Policy service- bandwidth Police peak Serial0
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ive ip dscp 

af21 

policy 

output 

remaining 

percent 20 

 random-detect 

dscp-based 

100000 

bps 

1000

0 

/0/0 

TrustWeb match 

ip dscp 

af11 

R1_Policy service-

policy 

output 

bandwidth 

remaining 

percent 10 

 random-detect 

dscp-based 

Police 

100000 

bps 

peak 

1000

0 

Serial0

/0/0 

TrustVoice match 

ip dscp 

ef 

R1_Policy service-

policy 

output 

priority percent 

33 

N/A N/A Serial0

/0/0 

TrustRouting match 

ip dscp 

cs6 

R1_Policy service-

policy 

output 

priority percent 

17 

N/A N/A Serial0

/0/0 

TrustVideo match 

ip dscp 

41 

R1_Policy service-

policy 

output 

bandwidth 

remaining 

percent 49 

 random-detect 

dscp-based 

N/A peak  

1000

0 

Serial0

/0/0 

Default Rest R1_Policy service-

policy 

output 

Fair-queue 

random-detect 

Police  

100000 

bps 

peak 

2000

0 

Serial0

/0/0 

Figur 27,Tabell över de olika klasserna och dess DSCP-värde . 

Se Bilaga 1 för detaljerad information över de olika prioriterade protokollen. Vi skapar åtta 

olika klasser och en defaultklass (två av dessa klasser används för säkerhet) som matchar de 

olika prioriteringsvärden som är satta på det inkommande gränssnittet fa 0/0 som tidigare 

nämnts. För prioritering av trafiken prioriteras IP-telefonitrafiken och kontrolltrafiken högst 

och får reserverad bandbredd för att inte äventyra IP-telefonipaketen samtidigt som klassen 

Web får lägst prioritet då vi beslutade det i inledningsskedet av testscenarierna. Den 

reserverade bandbredden som är avsedd för IP-telefonitrafiken kan under perioder då det 

inte förekommer någon IP-telefonitrafik lånas till de övriga klasserna. Klasserna är 
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konfigurerade med policing med en rate på 100000 bps och shaping på 10000 peak, 

dessutom är köerna konfigurerade med DSCP-baserad Random Early Detection, förutom 

klass default som är utrustad med Random Detection för att förhindra att köerna blir fulla 

genom att tappa paket då det blir trafikbelastning i nätet. Både IP-telefonitrafiken och 

kontrolltrafiken saknar policing och shaping vilket kan leda till fördröjningar. Därför har vi 

valt att ge strikt prioritering och garanterad bandbredd på 33 % för IP-telefonitrafiken 

respektive 17 % för kontrolltrafiken. De nio olika klasserna implementeras på det utgående 

gränssnittet som är serial 0/0/0 och sedan behandlas trafiken enligt den policy som klasserna 

är tilldelade innan vidare färd(se bilaga 5 för konfiguration).  

3.8 Åtkomst och säkerhet i de olika Planen 

Med tanke på att IT-Partner har hand om driften av Eskilstuna kommuns nät där det finns 

personuppgifter och andra känsliga uppgifter så är säkerheten ett av de mest prioriterade. 

Därför är både switchar och routrar säkrade i de tre olika planen (kontroll, data och 

management) och alla enheter är skyddade med lösenord. Gällande switchar har vi skapar 

ett VLAN 50 där alla lediga portar tilldelas VLAN 50 och läggs i accessläge dessutom 

inaktiveras Cisco Discovery Protocol (CDP) mode för att inga obehöriga skall kunna få access 

till nätverket och komma över information om enheterna. Secure Shell (SSH) används som 

fjärstyrningsverktyg för fjärråtkomst av utrustningarna, även den är lösenordsskyddad. Alla 

lösenord är krypterade för att ge bättre skydd vid paketsniffning(olika program som kan 

komma åt information genom att sniffa paket i ett nätverk) och vid användning av ”show 

run” kommandot på all utrustning.  

Eftersom vi inte har redundanta förbindelser i våra testscenarier använder vi Spaning-tree-

protocol som är default aktiverat i swictharna för att hindra loopar i nätet. De portar som 

används bör konfigureras med Portsecurity för att låsa porten till enhetens MAC-adress, om 

en enhet med en annan MAC-adress kopplas in kommer switchen att stoppa den och öka 

antalet säkerhetsöverträdelser(se figur 28)[34]. 
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Säkerhetskonfiguration på gränssnitten 

interface FastEthernet0/11 

 switchport access vlan 50 

 switchport mode access 

 switchport port-security 

 switchport port-security violation restrict 

 switchport port-security mac-address sticky 

 spanning-tree bpduguard enable 

 spanning-tree guard root 

 ip verify source 

 ip dhcp snooping limit rate 100 

interface FastEthernet0/12 

 switchport access vlan 50 

 switchport mode access 

 switchport port-security 

 switchport port-security violation restrict 

 switchport port-security mac-address sticky 

 spanning-tree bpduguard enable 

 spanning-tree guard root 

 ip verify source 

 ip dhcp snooping limit rate 100 

Figur 28,Typkonfiguration för de gränssnitt som inte används. 

 

Genom att flytta nativ VLAN från VLAN 1 som är default till VLAN 10 och ange de VLAN som 

ska bäras på trunkgränssnittet har vi skyddat dem från VLAN attacker. Vi har skapat en 

accesslista där endast Admin nätet får konfigurera utrustningarna. 

 Dessa funktioner har vi valt att avaktivera på routrarna för att minimera säkerhetsriskerna 

för attacker och intrång. 

 Ip directed-broadcast: kan användas för SMURF attack. 

 service finger: kan användas för uppsamling av information. 
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 mop: har visat sig vara känsliga för olika attacker.  

 http server: eftersom Http inte krypterar informationen mellan server och klienten. 

 bootp server: enligt definitionen I RFC 951 erhåller den IP-adress och hämtar 

konfigurationen via servern automatiskt vid uppstart.   

 ip redirects: kan avslöja information som potentiellt kan användas för att upptäcka 

nätets toppologi. 

 service pad: det kan användas för att få obehörig eller olämpligt tillträde till nätet. 

 ip proxy-arp: local host skickar ARP-förfrågningar för varje destination som de inte 

har någon routing information om, och routern svarar med sin egen MAC-adress som 

nästa hop. 

 ip identd: ger identitetsinformation om användare genom enkel anslutning till en 

TCP port och genom en enkel textsträng begära information. 

 service tcp-small-servers: kan användas av potentiell angripare för att samla 

information, eller att direkt angripa Cisco IOS programvara. 

 ip unreachables (fa 0/0): skyddar mot ICMP unreachable overload. 

 scheduler interval (2000 100): begränsar tiden för processorn som den lägger ner för 

varje process.  

 cdp: kan användas för att ta reda på information om utrustningarna. 

Utöver dessa punkter har följande säkerhetsåtgärder utförts: 

Management Plane Protection: följande management protokoll tillåts på det gränssnitt som 

vi använder för att konfigurera routern  

• BEEP  • FTP  

• SSH, v1 and v2  • HTTP  
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• SNMP, all versions  • HTTPS 

• Telnet  • TFTP  

För ytterligare säkerhet har vi flyttat följande privilegekommandon till nivå 15 

•  Connect •  Telnet  

•  Rlogin •  Show ip acces-lists 

•  Show acces-lists •  Show logging 

•  Show ip   

Även telefonerna i nätverket behöver säkras upp därför har vi krypterad SCCP signaleringen 

genom SRTP för alla telefonerna. För att få maximal säkerhet bör IPsec eller TLS användas 

tillsammans med SRTP, när man säkrar upp IP-telefoni med IPsec blir paket storleken cirka 

130 bytes beronde på vilken krypteringsalgoritm som körs.  Som förstärkning av säkerheten 

har telefonerna fått eget VLAN med namnet Voice och DHCP pool där datatrafik och IP-

telefonitrafiken separeras. Vi begränsar hastigheten för de olika trafikflöden och på detta 

sätt skyddar vi nätet från DoS attacker. För att skydda kontrolltrafiken mellan routrarna så 

har vi valt att kryptera routinguppdateringarna med MD5[35]. 
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4. Diskussion  

För att en implementering av IP-telefoni ska lyckas i ett multiservice nätverk måste många 

aspekter tas med i beräkningarna, inte minst när det gäller prioriteringen av telefonitrafiken. 

Det är svårt att kunna ta fram en generell metod för implemention av IP-telefoni i ett 

datornätverk eftersom det inte passar lika bra i alla nätverk beroende på tillgång av 

bandbredd och hårdvaran i nätet. För att utnyttja utrustningen i nätet mer effektivt bör 

märkning ske så nära källan som möjligt och det bästa sättet är att ha telefoner som märker 

trafiken själv för att på så sätt avlasta märkningsarbete på switcharna. Genom att ha 

telefoner som märker trafiken slipper switcharna märka paketen med prioriteringsvärde och 

kan användas bättre för att skicka vidare trafik. Testerna visar hur viktigt det är med 

prioritering och köer eftersom IP-telefonitrafiken är känsligt för förseningar, 

trafikstockningar och förlust av paket med mera.   
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5. Slutsats 

Eftersom vi inte har fått analysdata från IT - Partners på vad det är för sorts datatrafik som 

transporteras i deras nät blir det väldigt svårt att avgöra vad som skulle passa deras nät. Och 

med anledning av detta och den grova topologin som vi har tillgång till har vi valt att 

illustrera ett stycke av deras nät och utgår ifrån att det är så det kan se ut i verkligheten. 

Utifrån våra testscenarier misstänker vi att problemet hos IT - Partners kan vara antingen att 

bandbredden tar slut eller trafikstockningar bildas(flaskhals) vissa perioder då trafikflödet är 

väldigt högt i nätverket. Trafikstockningar leder till förlust av fördröjningskänsliga paket, 

bland annat IP-telefonipaket och kontrolltrafikpaket(se figur 29).  

 

Figur 29, Topologi över speed mismatch. 

De perioder trafikflödet blir för högt det vill säga mer än vad routern klarar av att routa då 

tappas kontrolltrafikpaket och övriga paket som routern inte hinner behandla samtidigt som 

fördröjningstiden ökar(se figur 30). 
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Figur 30,Topologi som visar vad trafikflöde kan orsaka . 

Med utgångspunkt från våra testresultat kan vi rekommendera IT-Partner att använda 

shaping och policing samt märka och klassificera trafiken i nätet för att på så sätt garantera 

bandbredden för IP-telefonitrafik och kontrolltrafiken. Denna lösning skulle kunna vara en 

lösning även för andra företag med liknande problem. Vi har använd NBAR i våra tester 

därför rekommenderar vi IT-Partner och andra företag att använda NBAR samt 

nätverksbaserad klassificering för att på så sätt få med alla paket som ska prioriteras vilket 

underlättar implementeringen av QoS. Ett annat alternativ istället för NBAR är att skriva 

access listor och fånga de paket som skall prioriteras manuellt, det är dock mer arbetsamt 

och svårimplementerat. NBAR kan användas även som säkerhetsverktyg då den känner igen 

olika protokoll och på detta vis hindras nätverksbaserade attacker som kan komma igenom 

de olika antivirusprogrammen .  Andra lösningar på IT-Partners problem skulle kunna 

avhjälpas genom att konfigurera ”auto discovery qos” på gränssnitterna under en viss tid 

minst en vecka och sedan konfigurera ”auto qos voip” som första åtgärd på problemet. Med 

hjälp av ”auto qos voip” ges garanterat bandbredd som IP-telefonitrafiken behöver. Skulle 

man vilja att annan trafik ska prioriteras skall man skapa flera klasser och prioritera dessa 

klasser efter behov.  

 

5.1 Vidare studier  

På grund av att IT-Partner inte kan få fram statistik från trafikanalysatorn skulle framtida 

studier kunna vara implementering d.v.s. ”auto qos voip” i IT-Partners nät som första åtgärd. 

Skulle ”auto qos voip” ge ett förbättrat resultat för IP-telefonin så kan man gå till nästa steg 

för implementering av NBAR och skapa flera olika protokollbaserade klasser.  Ett annat 

scenario skulle kunna vara videokonferens för att se hur nätet hanterar denna trafik. 
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Bilaga 1 - Tabeller 

 

CME1 – fa0/0 

Class name Match Protocol Policy 

name 

Set DSCP Direction Interface 

Critical Ntp, dhcp, dns InBound-

CME1 

af31 service-policy 

input 

Serial0/0/0 

Interactive Sqlserver, sqlnet, telnet,ssh, 

xwindows, kerberos 

InBound-

CME1 

af21 service-policy 

input 

Serial0/0/0 

Web Pop2,pop3,smtp,http InBound-

CME1 

af11 service-policy 

input 

Serial0/0/0 

Voice Rtp audio InBound-

CME1 

ef service-policy 

input 

Serial0/0/0 

Routring Eigrp InBound-

CME1 

cs6 service-policy 

input 

Serial0/0/0 

Video rtp video InBound-

CME1 

af41 service-policy 

input 

Serial0/0/0 

Default Rest InBound-

CME1 

Fair-

queue 

random-

detect 

service-policy 

input 

Serial0/0/0 

Nbar användes för klassificering 

 

CME2 – fa0/0 

Class name Match Protocol Policy 

name 

Set DSCP Direction Interface 

Critical Ntp, dhcp, dns InBound-

CME2 

af31 service-policy 

input 

Serial0/0/0 

Interactive Sqlserver, sqlnet, telnet,ssh, 

xwindows, kerberos 

InBound-

CME2 

af21 service-policy 

input 

Serial0/0/0 

Web Pop2,pop3,smtp,http InBound-

CME2 

af11 service-policy 

input 

Serial0/0/0 



 

 

Voice Rtp audio InBound-

CME2 

ef service-policy 

input 

Serial0/0/0 

Routring Eigrp InBound-

CME2 

cs6 service-policy 

input 

Serial0/0/0 

Video rtp video InBound-

CME2 

af41 service-policy 

input 

Serial0/0/0 

Default Rest InBound-

CME2 

Fair-

queue 

random-

detect 

service-policy 

input 

Serial0/0/0 

Nbar användes för klassificering 

 

 

 



 

 

Bilaga 2- Denna bilaga gäller för scenario 5 och informationen är baserad på ”show 

running-config” kommandot. 

 

Kofiguration för Switch 1. 

No service pad 

no service password-encryption 

! 

hostname Switch1 

! 

! 

no aaa new-model 

system mtu routing 1500 

ip subnet-zero 

! 

ip dhcp snooping vlan 10-50 

ip dhcp snooping 

ip arp inspection vlan 10,20-50 

! 

mls qos map cos-dscp 0 8 16 26 32 46 48 56 

mls qos srr-queue input bandwidth 90 10 

mls qos srr-queue input threshold 1 8 16 

mls qos srr-queue input threshold 2 34 66 



 

 

mls qos srr-queue input buffers 67 33 

mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 2  1 

mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 3  0 

mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 1  2 

mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 2  4 6 7 

mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 3  3 5 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 2  9 10 11 12 13 14 15 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3  0 1 2 3 4 5 6 7 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3  32 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 1  16 17 18 19 20 21 22 23 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2  33 34 35 36 37 38 39 48 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2  49 50 51 52 53 54 55 56 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2  57 58 59 60 61 62 63 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3  24 25 26 27 28 29 30 31 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3  40 41 42 43 44 45 46 47 

mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3  5 

mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3  3 6 7 

mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3  2 4 

mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 2  1 

mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3  0 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3  40 41 42 43 44 45 46 47 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3  24 25 26 27 28 29 30 31 



 

 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3  48 49 50 51 52 53 54 55 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3  56 57 58 59 60 61 62 63 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3  16 17 18 19 20 21 22 23 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3  32 33 34 35 36 37 38 39 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1  8 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2  9 10 11 12 13 14 15 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 3  0 1 2 3 4 5 6 7 

mls qos queue-set output 1 threshold 1 138 138 92 138 

mls qos queue-set output 1 threshold 2 138 138 92 400 

mls qos queue-set output 1 threshold 3 36 77 100 318 

mls qos queue-set output 1 threshold 4 20 50 67 400 

mls qos queue-set output 2 threshold 1 149 149 100 149 

mls qos queue-set output 2 threshold 2 118 118 100 235 

mls qos queue-set output 2 threshold 3 41 68 100 272 

mls qos queue-set output 2 threshold 4 42 72 100 242 

mls qos queue-set output 1 buffers 10 10 26 54 

mls qos queue-set output 2 buffers 16 6 17 61 

mls qos 

! 

spanning-tree mode pvst 

spanning-tree portfast bpdufilter default 

spanning-tree extend system-id 



 

 

! 

vlan internal allocation policy ascending 

! 

class-map match-all VoIP-Control 

  match ip dscp cs3  af31 

class-map match-all VoIP-RTP 

  match ip dscp ef 

! 

policy-map CiscoPhone 

  class VoIP-RTP 

   set dscp ef 

    police 320000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit 

  class VoIP-Control 

   set dscp cs3 

    police 32000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 



 

 

 mls qos trust cos 

 mls qos trust dscp 

 auto qos voip trust 

 ip dhcp snooping trust 

! 

interface FastEthernet0/2 

 

 switchport access vlan 25 

description **** SERVER **** 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport trunk allowed vlan 25 

 switchport mode access 

 switchport port-security 

switchport port-security maximum 1 

 switchport port-security violation restrict 

 switchport port-security mac-address sticky 

 spanning-tree bpduguard enable 

 spanning-tree guard root 

 ip verify source 

 ip dhcp snooping limit rate 100 

! 

interface FastEthernet0/3 



 

 

description **** SERVER **** 

 

 switchport access vlan 25 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport trunk allowed vlan 25 

 switchport mode access 

switchport port-security 

switchport port-security maximum 1 

 switchport port-security violation restrict 

 switchport port-security mac-address sticky 

 spanning-tree bpduguard enable 

 spanning-tree guard root 

 ip verify source 

 ip dhcp snooping limit rate 100 

! 

interface FastEthernet0/4 

description **** GAST **** 

 switchport access vlan 20 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport trunk allowed vlan 20 

 switchport mode access 

switchport port-security 



 

 

switchport port-security maximum 1 

 switchport port-security violation restrict 

 switchport port-security mac-address sticky 

 spanning-tree bpduguard enable 

 spanning-tree guard root 

 ip verify source 

 ip dhcp snooping limit rate 100 

! 

interface FastEthernet0/5 

description **** Cisco IP Phone **** 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 switchport voice vlan 15 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 

 priority-queue out 

 mls qos trust device cisco-phone 

 service-policy input CiscoPhone 

 switchport priority extend cos 0 

 spanning-tree portfast 

! 



 

 

interface FastEthernet0/6 

description **** Cisco IP Phone **** 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 switchport voice vlan 15 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 

 priority-queue out 

 mls qos trust device cisco-phone 

 service-policy input CiscoPhone 

switchport priority extend cos 0 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/7 

description **** Cisco IP Phone **** 

switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 switchport voice vlan 15 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 



 

 

 priority-queue out 

 mls qos trust device cisco-phone 

 service-policy input CiscoPhone 

 switchport priority extend cos 0 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/8 

description **** Cisco IP Phone **** 

switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 switchport voice vlan 15 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 

 priority-queue out 

 mls qos trust device cisco-phone 

 service-policy input CiscoPhone 

 switchport priority extend cos 0 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/9 

description **** Cisco IP Phone **** 



 

 

switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 switchport voice vlan 15 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 

 priority-queue out 

 mls qos trust device cisco-phone 

 service-policy input CiscoPhone 

 switchport priority extend cos 0 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/10 

description **** Cisco IP Phone **** 

switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 switchport voice vlan 15 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 

 priority-queue out 

 mls qos trust device cisco-phone 



 

 

 service-policy input CiscoPhone 

 switchport priority extend cos 0 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/11 

description **** Security port **** 

 switchport access vlan 50 

 switchport mode access 

 switchport port-security 

switchport port-security maximum 1 

 switchport port-security violation restrict 

 switchport port-security mac-address sticky 

 spanning-tree bpduguard enable 

 spanning-tree guard root 

 ip verify source 

 ip dhcp snooping limit rate 100 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

description **** Security port **** 

 switchport access vlan 50 

switchport mode access 

 switchport port-security 



 

 

switchport port-security maximum 1 

 switchport port-security violation restrict 

 switchport port-security mac-address sticky 

 spanning-tree bpduguard enable 

 spanning-tree guard root 

 ip verify source 

 ip dhcp snooping limit rate 100 

 

! 

interface Vlan10 

 ip address 172.168.10.129 255.255.255.240 

! 

ip default-gateway 172.168.10.129 

ip classless 

ip http server 

! 

access-list 12 permit 172.168.10.0 0.0.0.255 

! 

control-plane 

! 

privilege exec level 15 show ip 

privilege exec level 15 connect 



 

 

privilege exec level 15 telnet 

privilege exec level 15 rlogin 

privilege exec level 15 show access-list 

privilege exec level 15 show logging 

privilege exec level 15 show 

! 

line con 0 

line vty 0 4 

 access-class 12 in 

 login 

 length 0 

line vty 5 15 

 access-class 12 in 

 login 

 length 0 

! 

End 

 

 



 

 

Bilaga3. Kofiguration för Switch 2 

no service pad 

service timestamps debug uptime 

service timestamps log uptime 

no service password-encryption 

! 

hostname Switch 2 

! 

! 

no aaa new-model 

system mtu routing 1500 

ip subnet-zero 

! 

ip dhcp snooping vlan 10-50 

ip dhcp snooping 

ip arp inspection vlan 10,20-50 

! 

mls qos map cos-dscp 0 8 16 26 32 46 48 56 

mls qos srr-queue input bandwidth 90 10 

mls qos srr-queue input threshold 1 8 16 

mls qos srr-queue input threshold 2 34 66 

mls qos srr-queue input buffers 67 33 



 

 

mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 2  1 

mls qos srr-queue input cos-map queue 1 threshold 3  0 

mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 1  2 

mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 2  4 6 7 

mls qos srr-queue input cos-map queue 2 threshold 3  3 5 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 2  9 10 11 12 13 14 15 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3  0 1 2 3 4 5 6 7 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 1 threshold 3  32 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 1  16 17 18 19 20 21 22 23 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2  33 34 35 36 37 38 39 48 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2  49 50 51 52 53 54 55 56 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 2  57 58 59 60 61 62 63 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3  24 25 26 27 28 29 30 31 

mls qos srr-queue input dscp-map queue 2 threshold 3  40 41 42 43 44 45 46 47 

mls qos srr-queue output cos-map queue 1 threshold 3  5 

mls qos srr-queue output cos-map queue 2 threshold 3  3 6 7 

mls qos srr-queue output cos-map queue 3 threshold 3  2 4 

mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 2  1 

mls qos srr-queue output cos-map queue 4 threshold 3  0 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 1 threshold 3  40 41 42 43 44 45 46 47 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3  24 25 26 27 28 29 30 31 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3  48 49 50 51 52 53 54 55 



 

 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 threshold 3  56 57 58 59 60 61 62 63 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3  16 17 18 19 20 21 22 23 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 threshold 3  32 33 34 35 36 37 38 39 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 1  8 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 2  9 10 11 12 13 14 15 

mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 threshold 3  0 1 2 3 4 5 6 7 

mls qos queue-set output 1 threshold 1 138 138 92 138 

mls qos queue-set output 1 threshold 2 138 138 92 400 

mls qos queue-set output 1 threshold 3 36 77 100 318 

mls qos queue-set output 1 threshold 4 20 50 67 400 

mls qos queue-set output 2 threshold 1 149 149 100 149 

mls qos queue-set output 2 threshold 2 118 118 100 235 

mls qos queue-set output 2 threshold 3 41 68 100 272 

mls qos queue-set output 2 threshold 4 42 72 100 242 

mls qos queue-set output 1 buffers 10 10 26 54 

mls qos queue-set output 2 buffers 16 6 17 61 

mls qos 

! 

! 

no file verify auto 

spanning-tree mode pvst 

spanning-tree portfast bpdufilter default 



 

 

spanning-tree extend system-id 

! 

vlan internal allocation policy ascending 

! 

class-map match-all VoIP-Control 

  match ip dscp cs3  af31 

class-map match-all VoIP-RTP 

  match ip dscp ef 

! 

! 

policy-map CiscoPhone 

  class VoIP-RTP 

   set dscp ef 

    police 320000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit 

  class VoIP-Control 

   set dscp cs3 

    police 32000 8000 exceed-action policed-dscp-transmit 

! 

! 

! 

interface FastEthernet0/1 

 switchport trunk encapsulation dot1q 



 

 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 

 mls qos trust cos 

 mls qos trust dscp 

 auto qos voip trust 

 ip dhcp snooping trust 

! 

interface FastEthernet0/2 

 

 description **** SERVER **** 

switchport access vlan 25 

switchport trunk native vlan 10 

 switchport trunk allowed vlan 25 

 switchport mode access 

 switchport port-security 

switchport port-security maximum 1 

 switchport port-security violation restrict 

 switchport port-security mac-address sticky 

 spanning-tree bpduguard enable 

 spanning-tree guard root 



 

 

 ip verify source 

 ip dhcp snooping limit rate 100 

! 

interface FastEthernet0/3 

description **** SERVER **** 

 

 switchport access vlan 25 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport trunk allowed vlan 25 

 switchport mode access 

switchport port-security 

switchport port-security maximum 1 

 switchport port-security violation restrict 

 switchport port-security mac-address sticky 

 spanning-tree bpduguard enable 

 spanning-tree guard root 

 ip verify source 

 ip dhcp snooping limit rate 100 

! 

interface FastEthernet0/4 

description **** GAST **** 

 switchport access vlan 20 



 

 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport trunk allowed vlan 20 

 switchport mode access 

switchport port-security 

switchport port-security maximum 1 

 switchport port-security violation restrict 

 switchport port-security mac-address sticky 

 spanning-tree bpduguard enable 

 spanning-tree guard root 

 ip verify source 

 ip dhcp snooping limit rate 100 

! 

interface FastEthernet0/5 

description **** Cisco IP Phone **** 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 switchport voice vlan 15 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 

 priority-queue out 

 mls qos trust device cisco-phone 



 

 

 service-policy input CiscoPhone 

 switchport priority extend cos 0 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/6 

description **** Cisco IP Phone **** 

 switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 switchport voice vlan 15 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 

 priority-queue out 

 mls qos trust device cisco-phone 

 service-policy input CiscoPhone 

switchport priority extend cos 0 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/7 

description **** Cisco IP Phone **** 

switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport trunk native vlan 10 



 

 

 switchport mode trunk 

 switchport voice vlan 15 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 

 priority-queue out 

 mls qos trust device cisco-phone 

 service-policy input CiscoPhone 

 switchport priority extend cos 0 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/8 

description **** Cisco IP Phone **** 

switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 switchport voice vlan 15 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 

 priority-queue out 

 mls qos trust device cisco-phone 

 service-policy input CiscoPhone 

 switchport priority extend cos 0 



 

 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/9 

description **** Cisco IP Phone **** 

switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 switchport voice vlan 15 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 

 priority-queue out 

  mls qos trust device cisco-phone 

 service-policy input CiscoPhone 

 switchport priority extend cos 0 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/10 

description **** Cisco IP Phone **** 

switchport trunk encapsulation dot1q 

 switchport trunk native vlan 10 

 switchport mode trunk 

 switchport voice vlan 15 



 

 

 srr-queue bandwidth share 10 10 60 20 

 srr-queue bandwidth shape  10  0  0  0 

 priority-queue out 

  mls qos trust device cisco-phone 

 service-policy input CiscoPhone 

 switchport priority extend cos 0 

 spanning-tree portfast 

! 

interface FastEthernet0/11 

description **** Security port **** 

 switchport access vlan 50 

 switchport mode access 

 switchport port-security 

 switchport port-security violation restrict 

 switchport port-security mac-address sticky 

 spanning-tree bpduguard enable 

 spanning-tree guard root 

 ip verify source 

 ip dhcp snooping limit rate 100 

! 

interface GigabitEthernet0/2 

 description **** Security port **** 



 

 

 switchport access vlan 50 

switchport mode access 

 switchport port-security 

switchport port-security maximum 1 

 switchport port-security violation restrict 

 switchport port-security mac-address sticky 

 spanning-tree bpduguard enable 

 spanning-tree guard root 

 ip verify source 

 ip dhcp snooping limit rate 100 

 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

interface Vlan10 

 ip address 192.168.10.129 255.255.255.240 

! 

ip default-gateway 192.168.10.129 

ip classless 

ip http server 



 

 

! 

! 

access-list 12 permit 172.168.10.0 0.0.0.255 

! 

control-plane 

! 

privilege exec level 15 show ip 

privilege exec level 15 connect 

privilege exec level 15 telnet 

privilege exec level 15 rlogin 

privilege exec level 15 show access-list 

privilege exec level 15 show logging 

privilege exec level 15 show 

! 

line con 0 

line vty 0 4 

 access-class 12 in 

 login 

 length 0 

line vty 5 15 

 access-class 12 in 

 login 



 

 

 length 0 

! 

end 



 

 

Bilaga4. Kofiguration för CME 1 

CME 1#SHOW RUN 

Building configuration... 

Current configuration : 8833 bytes 

! 

version 12.4 

no service pad 

service tcp-keepalives-in 

service tcp-keepalives-out 

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone 

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone 

service password-encryption 

service sequence-numbers 

! 

hostname CME1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

security authentication failure rate 10 log 

security passwords min-length 6 

logging message-counter syslog 



 

 

logging buffered 4096 

logging console critical 

enable secret 5 $1$YBX9$LhpShIDofxtkZmKy0Iski. 

enable password 7 013D2330782E283B047E1F5B4A 

! 

aaa new-model 

! 

aaa authentication login local_auth local 

! 

aaa session-id common 

memory-size iomem 10 

! 

dot11 syslog 

no ip source-route 

no ip gratuitous-arps 

! 

ip cef 

! 

ip dhcp pool Voice 

   network 172.168.10.0 255.255.255.192 

   option 150 ip 172.168.10.1  

   default-router 172.168.10.1  



 

 

! 

ip dhcp pool Gdst 

   network 172.168.10.64 255.255.255.192 

   default-router 172.168.10.65  

! 

ip dhcp pool Management 

   network 172.168.10.128 255.255.255.240 

   default-router 172.168.10.129  

! 

ip dhcp pool Server 

   network 172.168.10.144 255.255.255.240 

   default-router 172.168.10.145  

! 

no ip bootp server 

ip domain name NETCENTER 

ip inspect audit-trail 

ip inspect udp idle-time 1800 

ip inspect dns-timeout 7 

ip inspect tcp idle-time 14400 

ip inspect name autosec_inspect cuseeme timeout 3600 

ip inspect name autosec_inspect ftp timeout 3600 

ip inspect name autosec_inspect http timeout 3600 



 

 

ip inspect name autosec_inspect rcmd timeout 3600 

ip inspect name autosec_inspect realaudio timeout 3600 

ip inspect name autosec_inspect smtp timeout 3600 

ip inspect name autosec_inspect tftp timeout 30 

ip inspect name autosec_inspect udp timeout 15 

ip inspect name autosec_inspect tcp timeout 3600 

login block-for 5 attempts 3 within 5 

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

key chain NETCENTER 

 key 1 

   key-string 7 12372023312E22300F19 

! 

voice-card 0 

! 

vtp domain Systems 

vtp mode transparent 

username admin password 7 0525233B0269603D3C37 

archive 

 log config 



 

 

  logging enable 

  hidekeys 

! 

ip ssh time-out 60 

ip ssh authentication-retries 2 

! 

class-map match-any TrustVoice 

 match ip dscp ef 

class-map match-any TrustWeb 

 match ip dscp af11 

class-map match-any TrustVideo 

 match ip dscp 41 

class-map match-any TrustRouting 

 match ip dscp cs6 

class-map match-any TrustInteractive 

 match ip dscp af21 

 

class-map match-any Critical 

 match protocol ntp 

 match protocol dhcp 

 match protocol dns 

 match protocol h323 



 

 

 match protocol skinny 

 match access-group name VoIP-Control 

 

class-map match-all telnet-class 

 match access-group 140 

 

class-map match-any Interactive 

 match protocol telnet 

 match protocol ssh 

 match protocol xwindows 

 match protocol kerberos 

 match protocol sqlserver 

 match protocol sqlnet 

class-map match-any Web 

 

 match protocol http 

 match protocol pop3 

 match protocol smtp 

 

class-map match-any Video 

 match protocol rtp video 

 



 

 

class-map match-all icmp-class 

 match access-group 141 

 

class-map match-any Voice 

 match protocol rtp audio 

 match access-group name VoIP-RTCP 

 

class-map match-any Routing 

 match protocol eigrp 

 

 

class-map match-any TrustCritical 

 match ip dscp af31 

! 

! 

policy-map R1_Policy 

 class Critical 

 class TrustCritical 

    bandwidth remaining percent 30 

     random-detect dscp-based 

    shape peak 10000 

   police rate 100000 bps 



 

 

 class Interactive 

 class TrustInteractive 

    bandwidth remaining percent 20 

     random-detect dscp-based 

    shape peak 10000 

   police rate 100000 bps 

 class Web 

 class TrustWeb 

    bandwidth remaining percent 10 

     random-detect dscp-based 

    shape peak 10000 

   police rate 100000 bps 

 class Voice 

 class TrustVoice 

    priority percent 33 

 class Routing 

 class TrustRouting 

    priority percent 17 

 class Video 

 class TrustVideo 

    shape peak 10000 

 class class-default 



 

 

    fair-queue 

    shape peak 20000 

   police rate 100000 bps 

     random-detect 

policy-map InBound-CME1 

 class Critical 

  set ip dscp af31 

 class Interactive 

  set ip dscp af21 

 class Web 

  set ip dscp af11 

 class Video 

  set ip dscp 41 

 class Voice 

  set ip dscp ef 

 class Routing 

  set ip dscp cs6 

policy-map Control-plane-in 

 class telnet-class 

    police 80000 conform-action transmit  exceed-action drop 

policy-map Control-plane-out 

 class icmp-class 



 

 

   drop 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description lank mellan Sw1 och CME1 

 no ip address 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 ip nbar protocol-discovery 

 duplex auto 

 speed auto 

 no mop enabled 

 service-policy input InBound-CME1 

! 

interface FastEthernet0/0.10 

 description sub-interface for Management  anadndare mot switchen 

 encapsulation dot1Q 10 

 ip address 172.168.10.129 255.255.255.240 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

! 



 

 

interface FastEthernet0/0.15 

 description sub-interface for telefon anvandare mot switchen 

 encapsulation dot1Q 15 

 ip address 172.168.10.1 255.255.255.192 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

! 

interface FastEthernet0/0.20 

 description sub-interface for Gast anvandare mot switchen 

 encapsulation dot1Q 20 

 ip address 172.168.10.65 255.255.255.192 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

! 

interface FastEthernet0/0.25 

 description sub-interface for Server anvandare mot switchen 

 encapsulation dot1Q 25 

 ip address 172.168.10.145 255.255.255.240 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 



 

 

 no ip proxy-arp 

! 

interface Serial0/0/0 

 description lank mellan CME och R2 

 bandwidth 800 

 ip address 172.168.10.165 255.255.255.252 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 ip accounting precedence output 

 ip authentication mode eigrp 100 md5 

 ip authentication key-chain eigrp 100 NETCENTER 

 shutdown 

 clock rate 125000 

 service-policy output R1_Policy 

! 

router eigrp 100 

 network 172.168.0.0 

 no auto-summary 

! 

ip forward-protocol nd 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.168.10.166 



 

 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip access-list extended VoIP-Control 

 permit tcp any any eq 1720 

 permit tcp any any range 11000 11999 

 permit udp any any eq 2427 

 permit tcp any any eq 2428 

 permit tcp any any range 2000 2002 

 permit udp any any eq 1719 

 permit udp any any eq 5060 

ip access-list extended VoIP-RTCP 

 permit udp any any range 16384 32767 

ip access-list extended autosec_firewall_acl 

 permit udp any any eq bootpc 

 deny   ip any any 

! 

logging trap debugging 

logging facility local2 

access-list 100 permit udp any any eq bootpc 

access-list 110 deny   ip host 0.0.0.0 any 

access-list 110 deny   ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any 



 

 

access-list 140 deny   tcp host 172.168.10.158 any eq telnet 

access-list 140 permit tcp any any eq telnet 

access-list 141 deny   icmp 172.168.10.0 0.0.0.255 any port-unreachable 

access-list 141 permit icmp any any port-unreachable 

no cdp run 

! 

control-plane 

 service-policy input Control-plane-in 

 service-policy output Control-plane-out 

! 

privilege exec level 15 connect 

privilege exec level 15 telnet 

privilege exec level 15 rlogin 

privilege exec level 15 show ip 

privilege exec level 15 show access-lists 

privilege exec level 15 show logging 

privilege exec level 15 show 

! 

dial-peer voice 2 pots 

! 

dial-peer voice 1 pots 

 destination-pattern 5555028 



 

 

 forward-digits all 

! 

dial-peer voice 6 voip 

 destination-pattern 50.. 

 session target ipv4:172.168.10.166 

 codec g711alaw 

! 

telephony-service 

 max-ephones 4 

 max-dn 4 

 ip source-address 172.168.10.1 port 2000 

 auto assign 1 to 4 

 dialplan-pattern 1 5105555... extension-length 4 

 max-conferences 8 gain -6 

 transfer-system full-consult 

 create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00 

! 

ephone-dn  1  dual-line 

 number 5000 

! 

ephone-dn  2  dual-line 

 number 5001 



 

 

! 

ephone-dn  3  dual-line 

 number 5002 

! 

ephone-dn  4  dual-line 

 number 5003 

! 

ephone  1 

 no phone-ui speeddial-fastdial 

 no phone-ui snr 

 no multicast-moh 

 device-security-mode none 

 mac-address 0003.6B40.9662 

 type 7960 

 button  1:1 

! 

ephone  2 

 no phone-ui speeddial-fastdial 

 no phone-ui snr 

 no multicast-moh 

 device-security-mode authenticated 

! 



 

 

ephone  3 

 no phone-ui speeddial-fastdial 

 no phone-ui snr 

 no multicast-moh 

 device-security-mode authenticated 

! 

ephone  4 

 no phone-ui speeddial-fastdial 

 no phone-ui snr 

 no multicast-moh 

 device-security-mode none 

! 

banner motd ^C ONLY AUTHORIZED USERS ALLOWED ^C 

! 

line con 0 

 exec-timeout 5 0 

 password 7 10602C2D26323C3F2936 

 login authentication local_auth 

 transport output telnet 

line aux 0 

 exec-timeout 15 0 

 login authentication local_auth 



 

 

 transport output telnet 

line vty 0 3 

 password 7 09626B3D3A2039262E3E 

 login authentication local_auth 

 transport input telnet ssh 

line vty 4 

 password 7 0525233B0269603D3C37 

 login authentication local_auth 

 transport input telnet ssh 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

end 

 



 

 

Bilaga5. Kofiguration för CME 2 

no service pad 

service tcp-keepalives-in 

service tcp-keepalives-out 

service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone 

service timestamps log datetime msec localtime show-timezone 

service password-encryption 

service sequence-numbers 

! 

hostname CME 2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

security authentication failure rate 10 log 

security passwords min-length 6 

logging message-counter syslog 

logging buffered 4096 

logging console critical 

enable secret 5 $1$YBX9$LhpShIDofxtkZmKy0Iski. 

enable password 7 013D2330782E283B047E1F5B4A 

! 



 

 

aaa new-model 

! 

aaa authentication login local_auth local 

! 

aaa session-id common 

memory-size iomem 10 

! 

dot11 syslog 

no ip source-route 

no ip gratuitous-arps 

! 

ip cef 

! 

ip dhcp pool Voice 

   network 192.168.10.0 255.255.255.192 

   option 150 ip 192.168.10.1  

   default-router 192.168.10.1  

! 

ip dhcp pool Gdst 

   network 192.168.10.64 255.255.255.192 

   default-router 192.168.10.65  

! 



 

 

ip dhcp pool Management 

   network 192.168.10.128 255.255.255.240 

   default-router 192.168.10.129  

! 

ip dhcp pool Server 

   network 192.168.10.144 255.255.255.240 

   default-router 192.168.10.145  

! 

no ip bootp server 

ip domain name NETCENTER 

ip inspect audit-trail 

ip inspect udp idle-time 1800 

ip inspect dns-timeout 7 

ip inspect tcp idle-time 14400 

ip inspect name autosec_inspect cuseeme timeout 3600 

ip inspect name autosec_inspect ftp timeout 3600 

ip inspect name autosec_inspect http timeout 3600 

ip inspect name autosec_inspect rcmd timeout 3600 

ip inspect name autosec_inspect realaudio timeout 3600 

ip inspect name autosec_inspect smtp timeout 3600 

ip inspect name autosec_inspect tftp timeout 30 

ip inspect name autosec_inspect udp timeout 15 



 

 

ip inspect name autosec_inspect tcp timeout 3600 

login block-for 5 attempts 3 within 5 

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

key chain NETCENTER 

 key 1 

   key-string 7 12372023312E22300F19 

! 

voice-card 0 

! 

vtp domain Systems 

vtp mode transparent 

username admin password 7 0525233B0269603D3C37 

archive 

 log config 

  logging enable 

  hidekeys 

! 

ip ssh time-out 60 

ip ssh authentication-retries 2 



 

 

! 

class-map match-any TrustVoice 

 match ip dscp ef 

class-map match-any TrustWeb 

 match ip dscp af11 

class-map match-any TrustVideo 

 match ip dscp 41 

class-map match-any TrustRouting 

 match ip dscp cs6 

class-map match-any TrustInteractive 

 match ip dscp af21 

 

class-map match-any Critical 

 match protocol ntp 

 match protocol dhcp 

 match protocol dns 

 match protocol h323 

 match protocol skinny 

 match access-group name VoIP-Control 

 

class-map match-all telnet-class 

 match access-group 140 



 

 

class-map match-any Interactive 

 match protocol telnet 

 match protocol ssh 

 match protocol xwindows 

 match protocol kerberos 

 match protocol sqlserver 

 match protocol sqlnet 

class-map match-any Web 

 match protocol http 

 match protocol pop3 

 match protocol smtp 

class-map match-any Video 

 match protocol rtp video 

class-map match-all icmp-class 

 match access-group 141 

class-map match-any Voice 

 match protocol rtp audio 

 match access-group name VoIP-RTCP 

class-map match-any Routing 

 match protocol eigrp 

class-map match-any TrustCritical 

 match ip dscp af31 



 

 

 

! 

policy-map R1_Policy 

 class Critical 

 class TrustCritical 

    bandwidth remaining percent 30 

     random-detect dscp-based 

    shape peak 10000 

   police rate 100000 bps 

 class Interactive 

 class TrustInteractive 

    bandwidth remaining percent 20 

     random-detect dscp-based 

    shape peak 10000 

   police rate 100000 bps 

 class Web 

 class TrustWeb 

    bandwidth remaining percent 10 

     random-detect dscp-based 

    shape peak 10000 

   police rate 100000 bps 

 class Voice 



 

 

 class TrustVoice 

    priority percent 33 

 class Routing 

 class TrustRouting 

    priority percent 17 

 class Video 

 class TrustVideo 

    shape peak 10000 

 class class-default 

    fair-queue 

    shape peak 20000 

   police rate 100000 bps 

     random-detect 

policy-map InBound-CME1 

 class Critical 

  set ip dscp af31 

 class Interactive 

  set ip dscp af21 

 class Web 

  set ip dscp af11 

 class Video 

  set ip dscp 41 



 

 

 class Voice 

  set ip dscp ef 

 class Routing 

  set ip dscp cs6 

policy-map Control-plane-in 

 class telnet-class 

    police 80000 conform-action transmit  exceed-action drop 

policy-map Control-plane-out 

 class icmp-class 

   drop 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description lank mellan Sw2 och CME2 

 no ip address 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 ip nbar protocol-discovery 

 duplex auto 

 speed auto 

 no mop enabled 

 service-policy input InBound-CME1 



 

 

! 

interface FastEthernet0/0.10 

 description sub-interface for Management  anadndare mot switchen 

 encapsulation dot1Q 10 

 ip address 192.168.10.129 255.255.255.240 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

! 

interface FastEthernet0/0.15 

 description sub-interface for telefon anvandare mot switchen 

 encapsulation dot1Q 15 

 ip address 192.168.10.1 255.255.255.192 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

! 

interface FastEthernet0/0.20 

 description sub-interface for Gast anvandare mot switchen 

 encapsulation dot1Q 20 

 ip address 192.168.10.65 255.255.255.192 

 no ip redirects 



 

 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

! 

interface FastEthernet0/0.25 

 description sub-interface for Server anvandare mot switchen 

 encapsulation dot1Q 25 

 ip address 192.168.10.145 255.255.255.240 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

! 

! 

interface Serial0/0/0 

 description lank mellan CME1 och CME2 

 bandwidth 800 

 ip address 172.168.10.166 255.255.255.252 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 ip accounting precedence output 

 ip authentication mode eigrp 100 md5 

 ip authentication key-chain eigrp 100 NETCENTER 



 

 

 shutdown 

 clock rate 125000 

 service-policy output R1_Policy 

! 

router eigrp 100 

 network 192.168.0.0 

 no auto-summary 

! 

ip forward-protocol nd 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.168.10.165 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip access-list extended VoIP-Control 

 permit tcp any any eq 1720 

 permit tcp any any range 11000 11999 

 permit udp any any eq 2427 

 permit tcp any any eq 2428 

 permit tcp any any range 2000 2002 

 permit udp any any eq 1719 

 permit udp any any eq 5060 

ip access-list extended VoIP-RTCP 



 

 

 permit udp any any range 16384 32767 

ip access-list extended autosec_firewall_acl 

 permit udp any any eq bootpc 

 deny   ip any any 

! 

logging trap debugging 

logging facility local2 

access-list 100 permit udp any any eq bootpc 

access-list 110 deny   ip host 0.0.0.0 any 

access-list 110 deny   ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any 

access-list 140 deny   tcp host 172.168.10.158 any eq telnet 

access-list 140 permit tcp any any eq telnet 

access-list 141 deny   icmp 172.168.10.0 0.0.0.255 any port-unreachable 

access-list 141 permit icmp any any port-unreachable 

no cdp run 

 

! 

control-plane 

 service-policy input Control-plane-in 

 service-policy output Control-plane-out 

! 

privilege exec level 15 connect 



 

 

privilege exec level 15 telnet 

privilege exec level 15 rlogin 

privilege exec level 15 show ip 

privilege exec level 15 show access-lists 

privilege exec level 15 show logging 

privilege exec level 15 show 

! 

dial-peer voice 2 pots 

! 

dial-peer voice 1 pots 

 destination-pattern 5555028 

 forward-digits all 

! 

dial-peer voice 6 voip 

 destination-pattern 50.. 

 session target ipv4:172.168.10.165 

 codec g711alaw 

! 

telephony-service 

 max-ephones 4 

 max-dn 4 

 ip source-address 192.168.10.1 port 2000 



 

 

 auto assign 1 to 4 

 dialplan-pattern 1 5105555... extension-length 4 

 max-conferences 8 gain -6 

 transfer-system full-consult 

 create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00 

! 

ephone-dn  1  dual-line 

 number 5000 

! 

ephone-dn  2  dual-line 

 number 5001 

! 

ephone-dn  3  dual-line 

 number 5002 

! 

ephone-dn  4  dual-line 

 number 5003 

! 

ephone  1 

 no phone-ui speeddial-fastdial 

 no phone-ui snr 

 no multicast-moh 



 

 

 device-security-mode none 

 mac-address 0003.6B40.9662 

 type 7960 

 button  1:1 

! 

ephone  2 

 no phone-ui speeddial-fastdial 

 no phone-ui snr 

 no multicast-moh 

 device-security-mode authenticated 

! 

ephone  3 

 no phone-ui speeddial-fastdial 

 no phone-ui snr 

 no multicast-moh 

 device-security-mode authenticated 

! 

ephone  4 

 no phone-ui speeddial-fastdial 

 no phone-ui snr 

 no multicast-moh 

 device-security-mode none 



 

 

! 

banner motd ^C ONLY AUTHORIZED USERS ALLOWED ^C 

! 

line con 0 

 exec-timeout 5 0 

 password 7 10602C2D26323C3F2936 

 login authentication local_auth 

 transport output telnet 

line aux 0 

 exec-timeout 15 0 

 login authentication local_auth 

 transport output telnet 

line vty 0 3 

 password 7 09626B3D3A2039262E3E 

 login authentication local_auth 

 transport input telnet ssh 

line vty 4 

 password 7 0525233B0269603D3C37 

 login authentication local_auth 

 transport input telnet ssh 

! 

scheduler allocate 20000 1000 


