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Sammanfattning 

Det nya internetprotokollet, IPv6 är annorlunda uppbyggt och har större header 

jämfört med dess föregångare IPv4. Denna rapport undersöker de två proto-

kollens prestanda, avseende överföringskapacitet, jitter, paketförlust och CPU-

belastning i operativsystemen Windows 7 och Ubuntu 10.10. Undersökningen 

genomfördes med hjälp av experiment och mätningar för att visa vilket proto-

koll och operativsystem som har bäst prestanda. Mätverktyget som användes 

är Iperf. Resultatet visar att det äldre protokollet presterar lite bättre än dess 

ersättare vid flertalet mätningar, såsom överföringskapacitet och paketförlust. 

Resultatet visar även att Windows fick en högre CPU-belastning än Ubuntu 

vid flertalet tillfällen.    

Nyckelord: Prestandaskillnader, IPv4, IPv6, Internetprotokoll, Kommunika-

tionsprotokoll, Prestanda, Windows 7, Ubuntu 10.10, Överföringskapacitet, 

Jitter, Paketförlust 

  



   

 

   

 

Abstract 

The new internet protocol, IPv6 is differently structured and has a larger head-

er compared to its predecessor, IPv4. This report examines the two protocols 

performance, in regard of transfer, jitter, packet loss and CPU-load on the two 

operating systems, Windows 7 and Ubuntu 10:10. The survey was conducted 

by means of experiments and measurements to show which protocol and op-

erating system that accomplishes the best performance. The measurement tool 

used in the experiments was Iperf. The result shows that the earlier protocol, 

IPv4, performs slightly better than its replacement in most measurements, 

such as transmission capacity and packet loss. The results also shows that 

Windows 7 has a higher CPU-load than Ubuntu on several occasions in the 

experiments. 

Keywords: Performance, IPv4, IPv6, Internet protocol, Communication pro-

tocol, Windows 7, Ubuntu 10.10, Transfer capacity, Jitter, packet loss, CPU 

load 

 

 



   

 

   

 

Förord 

Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete på C-nivå. Projektet utför-

des på programmet IT-tekniker på Institutionen för Datavetenskap, Fysik och 

Matematik vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi vill framföra ett tack till vår 

handledare Martin Fredriksson och examinator Patrik Brandt. 

Kalmar, 24 maj 2011 

Anders Carlsson och Jacob Svedlund 



   

 

   

 

Innehåll 

1 Introduktion _______________________________________________ 1 

1.1 Ämnesområde och relevans ________________________________ 2 

1.2 Tidigare forskning _______________________________________ 2 

1.3 Problemformulering och frågor _____________________________ 3 

1.4 Ansats och syfte ________________________________________ 3 

1.5 Målformulering och nytta _________________________________ 3 

1.6 Avgränsning och disposition _______________________________ 4 

2 Bakgrund _________________________________________________ 5 

2.1 Datakommunikation _____________________________________ 5 

2.2 Kommunikationsprotokoll ________________________________ 7 

2.3 Prestandapåverkan ______________________________________ 11 

3 Metod ___________________________________________________ 12 

3.1 Vetenskaplig ansats och urval _____________________________ 12 

3.2 Studieobjekt ___________________________________________ 12 

3.3 Mätinstrument _________________________________________ 13 

3.4 Experimentmiljö _______________________________________ 13 

3.5 Metoddiskussion _______________________________________ 14 

4 Genomförande & Resultat ___________________________________ 16 

4.1 Observation 1 _________________________________________ 16 



   

 

   

 

4.2 Observation 2 _________________________________________ 20 

4.3 Analys _______________________________________________ 23 

5 Diskussion _______________________________________________ 24 

5.1 Sammanfattning och slutsatser _____________________________ 24 

5.2 Metodreflektion ________________________________________ 25 

5.3 Bidrag och jämförelser ___________________________________ 26 

5.4 Erfarenheter och fortsättning _____________________________ 26 

Referenser ___________________________________________________ 27 

Ordlista _____________________________________________________ 29 

Bilagor ______________________________________________________ 31 

Bilaga 1 ___________________________________________________ 31 

Bilaga 2 ___________________________________________________ 33 

 

 

  



 

1 

 

1 Introduktion  
För att datorer ska kunna kommunicera krävs ett internetprotokoll, förkortat IP. 

IP-protokollet befinner sig på lager tre i OSI-modellen och har hand om paket-

leveransen mellan mottagaren och sändaren. OSI-modellen beskriver med sina 

sju olika lager hur datakommunikation och paketering från en sändare till en 

mottagare går till. (Läs vidare om OSI-modellen under rubrik 2.2) I dagens in-

ternetkommunikation används i huvudsak ett internet protokoll av version 4, 

även kallat IPv4. Detta protokoll togs fram redan 1981 och består av 32 databi-

tar. Detta innebär att det finns ungefär fyra miljarder unika IP-adresser (Postel, 

RFC 791, 1981). Teknikens framsteg har gjort att det har producerats allt fler 

kommunicerande enheter som har tagit anspråk på adresserna. Detta har gjort 

att det inte längre går att göra anspråk på nya adresser efter februari 2011 

(Bonnevier, 2011). 

Redan under 1990-talet var det välkänt att det skulle göras anspråk på alla IP-

adresserna, därför skapades en ny standard kallad IPv6 (Internet Protokoll ver-

sion 6). I den nya standarden utgör adressfältet i headern 128 databitar jämfört 

med IPv4´s 32 databitar. Det finns ungefär 3,4 x 1038 IPv6-adresser tillgängliga 

(Dye, McDonald, & Rufi, 2008). 

Eftersom det nya protokollet har större adressrymd och nya egenskaper jämfört 

med dess företrädare bidrar detta till att dess så kallade header är större än den på 

IPv4 (Dye, McDonald, & Rufi, 2008). Kort förklarat är en header ett paket med 

data och IP-adresser som skickas mellan enheter. (mer ingående information 

finns i kapitel 2) Studien ska undersöka ifall det nya protokollet har bättre eller 

sämre prestanda, gällande överföringskapacitet, jitter och paketförlust än dess 

föregångare.  

Tidigare undersökningar menar att prestandan påverkas av vilket operativsystem 

som används (Shaneel, Peng, & Na, 2009). Denna studie avser att undersöka 

prestandan med IPv4 och IPv6 i Windows och Linux. Den prestanda som mäts 

är överföringskapacitet, jitter, paketförlust och CPU-belastning. Den sistnämnda 

prestandan mäts på operativsystemen. Genom att utföra experiment och mät-

ningar kan eventuella prestandaskillnader påvisas.  

Under det första kapitlet i denna rapport finns en inledning till vad studien 

handlar om. Här definieras även målgruppen som studiens riktar sig till. Kapitlet 

innehåller tidigare forskning i ämnet och hur deras resultat blev. Under kapitlets 

tredje del finns problemformuleringen och frågorna för studien och under fjärde 
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delen presenteras ansats och syfte. Till sist definieras målet och nyttan med stu-

dien samt dess avgränsning och disposition.  

1.1 Ämnesområde och relevans 

Studien undersöker ifall det finns en prestandaskillnad mellan IPv4 och IPv6, 

samt om de presterar annorlunda i olika operativsystem. Detta är intressant ef-

tersom en övergång till IPv6 måste ske inom de närmsta åren på grund av 

adressbristen med IPv4. De operativsystem som undersöks i studien är Micro-

soft Windows 7 Professional och Linux Ubuntu 10.10. Dessa valdes eftersom de 

är de senaste versionerna av respektive operativsystemfamilj och så pass nya att 

det finns begränsat med liknande studier. 

Studien riktar sig till företag eller privatpersoner som i framtiden ska migrera 

från IPv4 till IPv6 och/eller funderar på vilket operativsystem som ska använ-

das, Linux eller Windows. Resultaten i denna rapport ger en riktlinje till vilket 

operativsystem som ger bäst prestanda gällande CPU-belastning samt vilket 

kommunikationsprotokoll som ger bäst prestanda gällande överföringskapacitet, 

jitter och paketförlust. 

I fortsättningen av denna studie innebär prestanda för kommunikationsproto-

koll –överföringskapacitet, jitter och paketförlust. För operativsystem innebär 

prestanda –CPU-belastning. Dessa och fler termer finns förklarade under rubri-

ken Ordlista i slutet av rapporten. 

1.2 Tidigare forskning 

Ett antal tidigare experiment har gjorts inom området, dock inte med Windows 

7 och Ubuntu 10.10. En rapport skriven av Naryan Shaneel (Shaneel, Peng, & 

Na, 2009) visar att prestandan påverkas mest beroende på vilket operativsystem 

som används.  

I en annan rapport påvisas att Windows Vista får högre överföringskapacitet än 

Windows XP vid användandet av IPv4 dock något lägre vid användandet av 

IPv6 (Kolahi, Soorty, Zhang, & Chand, 2009). Deras slutsats är att det går ut-

vinna högre överföringskapacitet med Windows Vista jämfört med XP. 

I en tredje rapport jämfördes Windows Server 2003 med Windows XP 

(Narayan, Kolahi, Sunarto, Nguyen, & Mani, 2008). De anser att även om två 

operativsystem delar samma kärna, kan det skilja i prestandan. Deras slutsats är 
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att överföringskapaciteten inte bara beror på trafiktyp och internetprotokollets 

version, utan vilket operativsystem som används.  

1.3 Problemformulering och frågor 

IPv6 header är större än IPv4:as header. (Dye, McDonald, & Rufi, 2008). Denna 

studie ska undersöka ifall detta påverkar och ger IPv6 lägre prestanda än dess 

föregångare. 

Enligt tidigare forskning skiljer det i prestanda beroende på val av operativsy-

stem och protokoll. Studien ska påvisa ifall den tidigare forskningen även stäm-

mer på denna studies aktuella operativsystem.  

Frågorna som ska besvaras är, vilket operativsystem och protokoll som har bäst 

prestanda? Samt, vad påverkar prestandan och resultatet?  

1.4 Ansats och syfte 

Syftet med detta arbete är att få en inblick i vilket operativsystem och/eller 

kommunikationsprotokoll som har bäst prestanda. Detta görs genom att mäta 

överföringskapacitet, jitter, paketförlust och CPU-belastning med hjälp av mät-

verktyget Iperf. 

Oavsett studiens resultat, är det intressant att veta prestandan då exempelvis val 

av operativsystem ska göras. Detta är även intressant att veta om det finns före-

tagskritiska applikationer som är beroende av hög prestanda från både operativ-

systemen och kommunikationsprotokollen. 

1.5 Målformulering och nytta 

Målet är att visa ett resultat där det går att avgöra vilket operativsystem eller pro-

tokoll som har bäst prestanda. De olika prestanda-testernas resultat visas i en-

skilda diagram som är lättöverskådliga och enkla att förstå. 

Resultatet kan vara viktigt för de personer som har hand om inköp eller val av 

operativsystem på ett företag.  

Nyttan av arbetet kan ses i resultaten som visas i diagrammen. Det är ifrån dessa 

resultat som det går att dra en slutsats om vilket operativsystem eller kommuni-

kationsprotokoll som har bäst prestanda, avseende överföringskapacitet, jitter, 

paketförlust och CPU-belastning. 
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1.6 Avgränsning och disposition 

Fokus på rapporten kommer först och främst ligga på de testerna som utförs. 

Dessa tester kommer sedan att leda fram till ett resultat som ska granskas och 

undersökas. Rapporten ska sedan påtala vad som påverkar resultaten och hur 

pålitliga de är. Testerna är begränsande till att utföras mellan två sammankopp-

lade enheter. Att utföra testerna med flera datorer anses inte ge bättre resultat. 

Detta på grund av att annan enhet såsom en switch eller router kan påverka 

testerna och ge annat eller felaktigt resultat.  

Målet är att testa prestandan i både operativsystem och med IPv4 och IPv6, inte 

att undersöka nätverkets prestanda. Undersökningen kommer även begränsas till 

att undersöka prestandan på Windows 7 och Ubuntu 10.10. Begränsningen är 

för att det finns tidigare undersökningar och studier med andra operativsystem, 

samt på grund av den begränsade tid denna studie pågår.   

Under nästa kapitel, Bakgrund, finns de tekniska delarna beskrivna. Här förkla-

ras kommunikationsprotokoll, OSI-modellen, IPv4, IPv6 samt operativsystem 

och det mätverktyg som används i testerna. I kapitel tre, Metod, förklaras vilka 

metoder som används för att besvara problemformuleringen och syftet. Här 

diskuteras även valet av metoden. Därefter i kapitel fyra, Resultat, presenteras de 

resultat som har åstadkommits. I nästkommande kapitel, Analys, analyseras  

resultatet för att i kapitlet efter diskuteras. I kapitel sju avges studiens slutsats 

och förslag till fortsatt arbete. Avslutningsvis finns litteraturförteckning, ordlista 

och bilagor i de sista sidorna av rapporten. 
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2 Bakgrund 
Under denna rubrik beskrivs de olika tekniker och termer som denna uppsats 

behandlar för att ge läsaren mer förståelse och insikt i ämnet. Här förklaras hur 

datorer kommunicerar med varandra, hur kommunikationsprotokollen IPv4 och 

IPv6 fungerar samt vad prestanda är och vad som påverkar den. 

2.1 Datakommunikation 

För att datorer ska kunna kommunicera med varandra krävs vissa protokoll. 

Denna kommunikation beskrivs i en modell, kallad OSI-modellen där bland 

annat protokollen TCP och UDP beskrivs.  

OSI-modellen - (Open Systems Interconnect) är ett begrepp som ofta före-

kommer inom datakommunikation. Modellen beskriver och kategoriserar med 

sina sju olika lager hur nätverksprotokoll och andra tekniker använder sig av 

dessa lager. Modellen togs fram i början på 80-talet av den internationella stan-

dardiseringsorganisationen, för att förenkla beskrivningen av datakommunika-

tion. OSI-modellen består av sju lager där det nedersta lagret ligger närmast 

hårdvaran, medans det övre ligger närmre användaren (Dye, McDonald, & Rufi, 

2008). 

7. Applikation 

6. Presentation 

5. Session 

4. Transport 

3. Nätverk 

2. Datalänk 

1. Fysiska 

Det fysiska lagret är det mest grundläggande. Det ansvarar för att arbeta direkt 

emot det fysiska mediet. Här definieras kodning av databitar som sedan blir till 

elektriska pulser.  

Datalänkslagret som är den andra nivån i OSI-modellen, ansvarar för själva da-

taöverföringen mellan noder i ett nätverkssegment. På datalänkslagret förbereds 

datapaket med exempelvis information om sändar och mottagaradress innan 

paketet placeras på mediet.  

Nätverkslagrets viktigaste uppgift är att tillhandahålla metoder för att kunna 

sända information över flera olika nätverk med hjälp av routing. Förenklat be-
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skrivet, sköter nätverkslagret själva paketleveransen från sändaren till mottaga-

ren. Det vanligaste protokollet på nätverkslagret är IP-protokollet. Nätverkslag-

ret använder protokoll som exempelvis IP-protokollet för att lägga till adresser 

och annan information till ett datapaket som ska skickas vidare mellan ett eller 

flera olika nätverk. Det är alltså med hjälp av IP-protokollet som ett paket leve-

ras till rätt destination. 

Transportlagret befinner sig på den fjärde nivån i OSI-modellen. Dess huvud-

sakliga uppgift är att sköta felkontroll, flödeskontroll och att den sända informa-

tionen kommer fram till mottagaren i intakt skikt. Med hjälp av detta lager be-

höver inte ovanliggande lager i modellen bry sig om de tekniska förhållandena 

kring den fysiska nätverksöverföringen. TCP och UDP är de vanligaste proto-

kollen på transportlagret. 

Sessionslagrets uppgift är i korthet att skapa och upprätthålla kommunikationer 

mellan källan och destinationen. Detta lager hanterar informationsutbytet för att 

starta en kommunikation, upprätthålla den eller starta om den vid en längre tid 

av inaktivitet.  

Presentationslagret innehåller information i form av koder och omvandlingar av 

applikationslagrets data. Detta för att datainformationen från sändaren ska kun-

na tolkas av rätt applikation på mottagarenheten.  

Det sista och sjunde lagret i OSI-modellen är applikationslagret. Detta lager är 

det första steget för att få ut data på ett nätverk, samtidigt som det är det sista 

steget som förbereder data från ett nätverk för användaren. Sammanfattningsvis 

utgör lager 7 gränssnittet mellan de program som används för att kommunicera 

och det underliggande nätverk som meddelandena sänds på. (Dye, McDonald, 

& Rufi, 2008). 

Transmission Control Protocol (TCP) – Är ett protokoll för överföring av 

data över främst internet. TCP använder sig av protokollet IP och skickar sin 

data med hjälp av paket. Dessa paket innehåller bland annat information om 

avsändare och mottagare men även checksummor och sekvensnummer. De två 

sistnämna är till för att säkerställa att datan är korrekt och att paketen kan sättas 

ihop i rätt ordning hos mottagaren, precis som de skickades. När ett paket har 

tagits emot av mottagaren skickar den ett så kallat acknowledgement (ACK) till 

sändaren för att bekräfta. Vid uteblivet ACK skickas paketet om igen tills mot-

tagaren svarar med ett ACK (Postel, RFC 793, 1981).  
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User Datagram Protocol (UDP) – Är ett protokoll för överföring av data. Till 

skillnad mot TCP behöver UDP ingen förbindelse eller session upprättad mellan 

sändare och mottagare när paket skickas. Därför kan inte heller det garanteras 

att paket som är skickade med UDP når sin destination. Detta kan vara en för-

del vid exempelvis strömning av data, då överföringshastigheten är viktig. UDP 

har ingen kontrolltrafik såsom ACK, som TCP har (Postel, RFC 768, 1980).  

2.2 Kommunikationsprotokoll 

För att datorer och andra nätverksenheter ska kunna kommunicera behövs även 

en adress som identifierar enheten. De två olika adresstyperna, eller kommuni-

kationsprotokoll som det heter, som tas upp i denna studie är; IPv4 och IPv6. 

IPv4 – är en förkortning för ”Internet Protocol Version Four” och är den fjärde 

versionen av internetprotokollet IP. IPv4 var den första versionen som kom att 

lanseras i bred utsträckning (Shaneel, Peng, & Na, 2009).  

När data ska skickas över internet med hjälp av IP–protokollet används paket 

för att transportera informationen. Ett IPv4 paket är uppdelat i två delar -en 

header och en payload. Headern består av 14 fält varav ett av fälten är ett så kallat 

frivilligt fält som används för extra information till paketet. I headern får man 

reda på paketets storlek, adress för mottagaren och sändaren med mera. Payloa-

den i sin tur innehåller den information och data som skickas mellan mottagaren 

och sändaren. Storleken på headern i IPv4 när vanliga enkla paket skickas ligger 

på 20 bytes. Denna storlek kan dock variera grovt beroende på vad för typ av 

data som ska skickas och hur mycket data som skickas (Dye, McDonald, & Rufi, 

2008). 
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Figur 1: IPv4 header 

En IPv4–adress är 32 bitar lång och är uppdelat i fyra delar, där varje del i sig 

består av 8 bitar. I ett nätverk presenteras dessa adresser som binära tal men 

skrivs ut i decimalform för att underlätta hanteringen av dem. IPv4 har en teore-

tisk maxgräns på 4 294 967 296 adresser men en stor andel av dessa adresser är 

reserverade för exempelvis privata nätverk och liknande.  

IPv4-adressen är uppdelad i två delar, en för nätverksdelen och en för använ-

dardelen, som exempelvis en dator. Den första delen identifierar vilket nätverk 

som adressen tillhör. Detta betyder att enheter som tillhör samma nätverk 

kommer att ha samma adress i nätverksdelen och sedan bli unika på användar-

delen. (Dye, McDonald, & Rufi, 2008)   

IPv6 - är den senaste versionen av internetprotokollet IP. Den största anled-

ningen till framtagandet av IPv6-protokollet var behovet av fler adresser. En 

annan viktig egenskap som IPv6 för med sig är summeringen av IP-adresser. 

Det förgående protokollet IPv4 kan inte summeras tillräckligt bra för att hålla 

nere storleken på routingtabellerna för internet. (Odom, 2010) Nedan följer en 

lista på ytterligare fördelar och förbättringar som IPv6 för med sig: 

o IPv6 stödjer ett flertal metoder för dynamisk adresstilldelning. Dynamisk 

adresstilldelning innebär att en IP-adress tilldelas automatiskt och att 

adressen kan variera över tiden, till skillnad från en statisk adress som 

alltid är den samma och måste konfigureras manuellt. 
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o IPsec kan ses som en gräns mellan skyddade och oskyddade nätverk. 

Paket som passerar denna gräns kommer behandlas på olika sätt bero-

ende på hur IPsec är konfigurerat. För att förbättra säkerheten kräver 

IPv6 att varje enhet som implementerar IPv6 också ska ha stöd för im-

plementering av IPsec. 

 

o Förbättrat stöd genom integrerad QoS (Quality of Service) samt utökat 

stöd för användandet av mobila enheter. QoS innebär i korthet att upp-

rätthålla en viss kvalité på en trafikförbindelse i ett nätverk. Begreppet 

kopplas ofta samman med olika typer av prioriteringar av trafik exem-

pelvis videotrafik (Odom, 2010). 

Ett IPv6-paket har en header som liknar den som finns för IPv4. En tydlig skill-

nad är dock att den självklart har ett större fält för mottagar och sändar adressen 

då dem är betydligt större. Storleken på headern i IPv6 har inte ökat så pass 

mycket som man skulle kunna tro, då adresserna är mycket större. Dock är stor-

leken på headern det dubbla mot IPv4 på 40 bytes istället för 20. Anledningen till 

att storleken inte har ökat mer är att headern har optimerats och fält som inte 

ansågs vara nödvändiga längre har tagits bort. En av den största optimerings-

skillnaden är att fältet för frivillig information har plockats bort. Eftersom detta 

fält finns i IPv4 kan storleken på headern variera från situation till situation vilket 

leder till att routrar inte kan behandla paket lika snabbt (Shaneel, Peng, & Na, 

2009).   

I IPv6 har en ny standard tagits fram där all extra information till ett paket till-

handages med en extra header. Denna optimering av IPv6–paketet innebär att 

när vanliga standard paket skickas, utan extra information, kommer headern alltid 

ha en fixerad längd på 40 bytes. Detta snabbar upp hanteringen av paket 

(Shaneel, Peng, & Na, 2009). 
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Figur 2: IPv6 header 

IPv6-adresserna är tillskillnad från IPv4 uppbyggda av det hexadecimala talsy-

stemet med en 128-bitars adresslängd. Som standard är adresserna uppdelade 

med 64-bitar för nätverksdel och 64-bitar för användardelen (som identifierar en 

unik enhet). Den sistnämnda delen kan automatisk genereras med hjälp av enhe-

tens MAC-adress men kan även slumpas fram (Odom, 2010). 

En IPv6-adress skrivs ut med en sammansättning av 32 hexadecimala tal, orga-

niserade i 8 kvartetter med 4 hexadecimala tal i varje sådan. Dessa separeras med 

ett kolon.  

Exempel: 

2340:1111:AAAA:0001:1234:5678:9ABC  

Eftersom en IPv6-adress är betydligt längre än en IPv4 kan de förkortas för att 

göra det mer läsvänligt. Om det finns sekvenser av nollor i en adress kan dessa 

utelämnas och istället skrivas ut med två kolon. Detta får dock bara ske vid ett 

ända tillfälle i en adress. Alla ledande nollor i en kvartett kan även utelämnas för 

att korta ner adressen (Odom, 2010).  

Exempel: FE00:0000:0000:0001:0000:0000:0000:0056. Siffrorna i fet text repre-

senterar siffror i adressen som kan förkortas. I detta fall kan det kortast göras på 

två sätt:  

FE00::1:0:0:0:56 

FE00:0:0:1::56 
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2.3 Prestandapåverkan 

När IPv6 och IPv4 paket skickas över internet och i nätverk måste paketen på 

ett eller annat sätt behandlas på vägen. Detta utförs av exempelvis routrar, swit-

char och datorer som paketet färdas emellan. Det som påverkar prestandan på 

dessa enheter vad det gäller exempelvis överföringskapacitet, jitter och CPU-

belastningen är IP-paketets storlek, alltså dess header. Storleken på headern är den 

faktor som störst påverkar en enhets resurser då mer information och data mås-

te behandlas vid varje paket (Murugesan, Ramadass, & Budiarto, 2009). Som 

nämnts tidigare har IPv6 ett större adressutrymme än IPv4 vilket har lett till att 

storleken på headern har ökat.  

För att kompensera prestandan för denna ökning av headern har IPv6 optimerats 

på andra sätt för att effektivisera behandlingen av paket. En stor skillnad i be-

handlingen av paket mellan IPv4 och IPv6 vilket förbättrar prestandan hos 

IPv6, är att fältet header checksum som finns för IPv4 är borttaget.  Detta fält an-

vänts i IPv4 för att kontrollera att headern inte innehåller några fel vilket i IPv6 

inte längre anses vara nödvändigt då det sker tidigare i lager två på OSI-

modellen. Varje paket i IPv4 måste kontrollera denna header checksum vilket leder 

till mer behandling av paketen (Shaneel, Peng, & Na, 2009).  

Övergripande är strukturen för headern i de båda IP-protokollen tydligt skilda 

och paketen behandlas således på olika sätt beroende på hur mycket information 

och data de innehåller.   
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3 Metod 

Detta kapitel behandlar metoden för hur studien är utförd. Här förklaras den 

vetenskapliga ansatsen samt vilka studieobjekt som ingår i studien. Här presen-

teras även de mätinstrument och den experimentmiljön som studien är baserad 

på. 

3.1 Vetenskaplig ansats och urval 

För att komma fram till vilket protokoll eller operativsystem som har bäst pre-

standa krävs en metod. Denna studie använder sig av en kvantitativ metod. Den 

kvantitativa metoden utgår ifrån mätningar, alltså tester och experiment 

(Backman, 2008).  

Rapportens bakgrund och teori är baserad till större delen på litteratur och tidi-

gare arbeten. Metoden för att få ett resultat utgår ifrån experiment och mätning-

ar som utförs.  

Valet av mjukvaran och hårdvaran i studien begränsas till vad universitetet har 

att tillgå. Hårdvaran i denna studie behöver vara lika för att göra experimenten 

så lika och trovärdiga som möjligt. Mjukvaran, valdes eftersom de är de senaste 

versionerna av respektive operativsystemfamilj och så pass nya att det finns be-

gränsat med liknande studier. Tillsist valdes mätinstrumenten i fråga på grund av 

dess funktioner och att det är ett välkänt mätverktyg som använts av många för 

att mäta prestandan i nätverk. 

3.2 Studieobjekt 

I studien används två olika operativsystem, Windows och Linux. Det är på dessa 

mjukvaror som experimenten utförs. De båda operativsystemen installeras med 

grundkonfiguration för att få resultat som inte kan påverkas av optimeringar. 

Med grundinstallation menas att ingen extra konfiguration utöver nätverks-

adressinställningar har gjorts på operativsystemen. Det som mäts är respektive 

operativsystems CPU-belastning (när trafik sänds och tas emot) samt överfö-

ringskapacitet, jitter och paketförlust för både IPv4 och IPv6. 

Windows 7 - är Microsofts senaste operativsystem som lanserades den 22 ok-

tober 2009 och är efterföljare till Windows Vista. Klientversionerna av Windows 

7 finns i 32 och 64 -bitars samt fem olika versioner, Starter, Home Premium, 

Professional, Enterprise och Ultimate. Operativsystemet lanserades även samti-

digt som serveroperativsystemet Windows Server 2008 R2 (Pogue, 2009).  



 

13 

 

Linux Ubuntu 10.10 - är den senaste versionen (med undantag från 11.04 Beta) 

av operativsystemet. Ubuntu är skrivet med öppen källkod och är gratis för pri-

vat bruk till skillnad mot Windows. Debian är ett volontärsprojekt som bygger 

på att utveckla GNU/Linux operativsystem. Det är på Debian som Ubuntu är 

baserat och det släpps med jämna mellanrum nya uppdateringar och nya versio-

ner1.  

3.3 Mätinstrument 

För att kunna samla in data från experimenten behövs ett mätinstrument. Detta 

instrument används till att mäta prestandan i denna studie. Det används även till 

att generera trafik för att kunna mäta prestandan.  

Iperf - är ett verktyg för att mäta överföringskapacitet och kvalité på ett nätverk. 

Det går att mäta prestanda för både TCP och UDP, samt både IPv4 och IPv6. 

Den prestanda som kan mätas är överföringskapacitet, jitter och paketförlust. 

Iperf körs som server på ena noden och som klient på den andra noden. Från 

servern initieras trafiken som sedan tas emot på noden som är klient. Iperf exe-

kveras genom kommandotolken, men det finns ett tillägg som heter Jperf där ett 

grafiskt gränssnitt görs tillgängligt2. 

3.4 Experimentmiljö 

För att undersöka vilket protokoll eller vilket operativsystem som har bäst pre-

standa utförs experiment och mätningar. I experimenten ingår två lika uppsätt-

ningar av hårdvara, Dell PowerEdge 1850. Dessa är rackservrar av storleken 1U 

och består av 2 x dual-core 64-bit Intel Xeon 3,4 GHz, 2GB RAM, 2 x Ethernet 

Gigabit nätverkskort samt en 146GB (10.000RPM) Ultra320 SCSI-hårddisk. 

Datorerna kopplas samman med en RJ45-kabel som klarar 1 Gigabit i hastighet. 

Operativsystemen installeras och de ända inställningarna som görs på dem är på 

nätverkskorten. Varje enhet konfigurerades med en IP-adress inom samma sub-

nät för att kunna kommunicera med varandra. Detta gäller både IPV4 och IPv6-

adresser.  

                                                 

1
 Hämtat från Ubuntu: http://www.ubuntu.com 

 
2
 Hämtat från http://openmaniak.com/iperf.php 

 

http://www.ubuntu.com/
http://openmaniak.com/iperf.php
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Programmet Iperf installeras på varje dator genom att ladda hem programvaran3. 

Efter installationen utförs ingen konfiguration av programmet utan istället an-

vänder man olika växlar för att ställa in hur och vilken trafik som ska skickas. 

Växlarna bestämmer huruvida exempelvis TCP eller UDP trafik ska skickas (de 

olika växlarna kan ses i bilaga 1).  

Målet med mätningarna är att få dem såpass konsekventa som möjligt. Detta 

uppfylls på bästa sätt genom att helt avgränsa dem från övriga faktorer som kan 

påverka resultatet, exempelvis switchar och routrar. Genom att bara använda de 

två testdatorerna utesluts alla övriga faktorer som kan påverka och resultatet 

baseras helt på operativsystemen och protokollen.  

Resultaten analyseras och presenteras. Diskussionen tar upp ifall det gick att 

undersöka prestandan på ett bättre sätt, ifall den är trovärdig samt vad som på-

verkade resultatet.  

3.5 Metoddiskussion 

Denna rapport fokuserar på att undersöka prestandaskillnader, avseende överfö-

ringskapacitet, jitter, paketförlust och CPU-belastning, mellan IPv4 och IPv6 i 

Windows och Ubuntu. Det är inte säkert att resultaten i denna studie är de enda 

korrekta, troligtvis går det att få olika resultat beroende på vilken utrustning och 

mätverktyg som används.  En fördel är att det inte finns tidigare undersökningar 

som testar samma operativsystem som denna studie. En nackdel är att det var-

ken finns tid eller resurser att undersöka ifall det även skiljer mellan flera olika 

operativsystem samt beroende på olika hårdvara.  

Reliabilitet och validitet – Eftersom denna studie bygger på mätningar och 

observationer är reliabiliteten och validiteten en viktig del för att säkerställa på-

litligheten i dessa mätningar. När olika mätningar och tester utförs används be-

greppet reliabilitet för att ange tillförlitligheten hos mätningen. Ett reslutat skall 

vara detsamma vid upprepade mätningar oberoende av vem som utför det 

(Hartman, 2004). 

Mätningarna och observationerna från denna studie kan utföras och upprepas 

av utomstående personer vilket ökar pålitligheten för studien. Detta innebär att 

                                                 

3
 Hämtat från http://sourceforge.net/projects/iperf/files/ 

 

 

http://sourceforge.net/projects/iperf/files/
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utomstående personer skulle kunna sätta upp ett experiment likt denna studies 

för att sedan uppnå likartat resultat när deras mätningar utförs.  

Begreppet validitet innebär giltigheten för det mätningar och tester som utförs. 

Detta innebär i sin tur hur väl resultatet från mätningarna speglar verkligheten. 

Det som ofta påverkar validiteten är de felkällor som kan förekomma och hur 

dessa kan undvikas. Det är därför en viktig del i studien, att känna till de vanli-

gaste felkällorna för att kunna göra mätningarna så pass giltiga som möjligt 

(Hartman, 2004).     

Mätningarnas giltighet för denna studie är svår att förutse, dock finns det ett 

flertal faktorer som kan komma att påverka. Resultaten kan skilja beroende på 

vilka drivrutiner som används eller om operativsystemet är uppdaterat eller inte. 

Om olika drivrutiner används kan resultatet påverkas då dessa drivrutiner kan 

vara optimerade på olika sätt. Samma sak gäller även för uppdateringar av opera-

tivsystemen där optimeringsinställningar kan ha gjorts. Även nätverkskabeln kan 

påverka prestandan då den kan vara felaktig eller på nått vis defekt. Detta kan då 

komma att påverka mätningar såsom överföringskapacitet, jitter och paketför-

lust. Likaså kan mätverktyget som används påverka resultaten. Mätverktyget har 

kanske optimerats bättre för det ena operativsystemet än det andra. Iperf som 

används som mätverktyg i denna studie är dock ett välkänt mätverktyg som an-

vänts av många för att mäta prestandan i nätverk (Yildirim, Suslu, & Kosar, 

2008).  

Angående mätningar för CPU-belastning, är det svårt att jämföra resultaten mel-

lan två olika operativsystem med olika mätverktyg. Det går inte med säkerhet att 

avgöra att resultaten är helt korrekta utan bör ses mer som en riktlinje till vilket 

operativsystem som har högst/lägst CPU-belastning när det skickas eller tas 

emot trafik. 

 



 

16 

 

4 Genomförande & Resultat 

Här presenteras genomförandet och de resultat som mätningarna har gett. Re-

sultaten är medelvärden av tre mätningar och presenteras med diagram. Vid 

varje diagram finns en förklaring till vad siffrorna innebär och hur resultatet ska 

tolkas. Alla resultat från alla mätningar finns i Bilaga 2. 

Genomförande - De första testerna genomförs mellan Windows och Linux. 

Iperf installeras på båda klienterna som även är ihopkopplade med en nätverks-

kabel. Först testas IPv4 och det skickas TCP-trafik mellan enheterna tre gånger 

under 30 sekunders tid per gång. Sedan görs samma mätning med IPv6.  

Därefter skickas UDP-trafik tre gånger och även där under 30 sekunder per 

gång. Sedan växlar datorerna att vara sändare och mottagare för att se om det 

ger olika resultat. 

Under varje test mäts även CPU-belastningen på båda datorerna. På Windows 

mäts belastningen med den inbyggda funktionen, Resurshanteraren. Mätningen 

undersöks endast under de 30 sekunder som det tar att skicka TCP eller UDP 

trafik. På Linux-datorn mäts belastningen med ATSAR som kan mäta medelbe-

lastningen under en bestämd tid (30s).  

Samma tester som ovan görs mellan två enhetliga operativsystem. Linux testas 

emot Linux och Windows testas emot Windows. Resultaten återfinns i del 4.2 

och 4.3. 

4.1 Observation 1 

De första testerna genomförs mellan Windows och Linux. Först testas IPv4 och 

det skickas TCP-trafik mellan enheterna tre gånger under 30 sekunders tid per 

gång. Sedan görs samma mätning med IPv6.  

Resultatet (Figur 4) visar att IPv4 får något högre överföringskapacitet än IPv6, 

hos både Windows och Linux. Windows får även en lite högre överföringskapa-

citet än Linux i både IPv4 och IPv6. 
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Figur 4: Diagrammet visar överföringskapaciteten mellan Windows och Linux med både 

IPv4 och IPv6. 

Därefter skickas UDP-trafik tre gånger och även där under 30 sekunder per 

gång. Sedan växlar datorerna att vara sändare och mottagare. 

 I Figur 5 visar resultatet att det uppstår lite mer jitter, när trafik skickas från 

Windows till Linux, än vice versa. Detta gäller både för IPv4 och IPv6. 

Figur 5: Diagram över jitter mellan Windows och Linux. 
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Som Figur 6 visar skiljer sig inte förlusten av paket speciellt mycket, förutom 

mellan Windows till Linux med IPv6, där skillnaden är betydligt högre. 

Figur 6: Diagram över paketförlust mellan Windows och Linux. 

Under varje test mäts även CPU-belastningen på båda datorerna. Mätningen 

undersöks endast under de 30 sekunder som det tar att skicka TCP eller UDP 

trafik. 

Resultatet (figur 7) visar att Windows har högre CPU-belastning än Linux över 

både IPv4 och IPv6 med både TCP och UDP som protokoll. 

Figur 7: Diagram över CPU-belastningen för mottagare. 
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Resultatet från Figur 8 visar att CPU-belastningen är lika vid användandet av 

UDP men skiljer sig med stor marginal vid användandet av TCP. Windows får 

där högre belastningsvärden. 

Figur 8: Diagram över CPU-belastning för sändare. 
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4.2 Observation 2 

Samma tester som gjorde i kapitel 4.1 görs mellan två enhetliga operativsystem. 

Linux emot Linux och Windows emot Windows. 

 Som Figur 9 visar presterar IPv4 bättre än IPv6 i båda operativsystemen. Win-

dows får även högre överföringskapacitet än Linux. 

Figur 9: Diagram över överföringskapacitet mellan enhetliga operativsystem.  

 Resultatet för jitter (figur 10) visar att Windows får mer jitter än Linux när trafi-

ken skickas mellan enhetliga operativsystem. 

Figur 10: Diagram över jitter mellan enhetliga operativsystem. 
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Enligt Figur 11 har Linux högre paketförlust än Windows när trafiken skickas 

mellan enhetliga operativsystem. 

Figur 11: Diagram över paketförlust med UDP-trafik. 

Figur 12 visar att UDP får ungefär likartade resultat hos båda operativsystem och 

IP-protokollen, medans det skiljer mellan TCP. Windows får där högre CPU-

belastning med både IPv4 och IPv6. 

Figur 12: Diagram över CPU-belastning för sändare. 
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Figur 13 visar tydligt att Windows har högre CPU-belastning med TCP och 

UDP än Linux, med både IPv4 och IPv6 som protokoll.   

Figur 13: Diagram över CPU-belastning mellan enhetliga operativsystem. 
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4.3 Analys 

Övergripande presterar IPv4 bättre än IPv6 vad det gäller överföringskapacitet. 

Detta gäller för båda operativsystemen. Värt att nämna är även att Windows 

klarar att få ut en högre överföringskapacitet än Linux.  

Vad det gäller jitter är skillnaden mellan protokollen IPv4 och IPv6 inte alls stor. 

Däremot uppstår det mer jitter när Windows skickar trafik till Linux. Windows 

fick även mer jitter när mätningar gjordes mellan enhetliga operativsystem där 

Linux fick mycket låga resultat. 

Vid jämförelse av paketförlust mellan IPv4 och IPv6 visar resultaten att skillna-

den enbart är marginell i det flesta mätningar. En mätning som dock sticker ut 

vad det gäller paketförlust är att det uppstod en högre paketförlust när Windows 

skickade trafik till Linux. Denna paketförlust var nästan det dubbla mot det öv-

riga resultaten.  

De största skillnaderna under mätningarna, både vad det gäller mellan operativ-

system och protokoll, var CPU-belastningen. Windows får över lag en betydligt 

högre CPU-belastning än Linux. Det är endast när UDP- trafik skickas och de 

agerar sändare som de båda operativsystemen får en likvärdig CPU-belastning. 

En jämförelse mellan IPv4 och IPv6 visar att när IPv6 används ökar CPU-

belastningen på båda operativsystem framförallt när operativsystemen agerar 

sändare. På Windows sker även denna ökning markant. Märkbart är att skillna-

derna i CPU-belastningen mellan IPv4 och IPv6 är störst när TCP- trafik skick-

as, där IPv6 tenderar till att dra mer CPU-belastning på båda operativsystemen. 
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5 Diskussion  

Under denna sista del av uppsatsen diskuteras studien i sin helhet samt dess 

resultat som experimenten har påvisat. Här presenteras även en slutsats samt 

förslag till vidare studier inom ämnet. 

5.1 Sammanfattning och slutsatser 

En sammanfattning av resultatet visade att IPv4 presterade bättre än IPv6 i 

mätningar gällande överföringskapacitet. När det gäller CPU-belastningen kunde 

en klar skillnad ses i båda operativsystemen. Detta kan bero på flera faktorer. En 

skulle kunna vara att IPv6 ännu inte har optimerats tillräckligt i operativsyste-

men. IPv6 är så pass nytt att det än så länge inte används i en hög utsträckning. 

Detta kan medföra att operativsystemen ännu inte har utvecklats så pass mycket, 

med att få det nya protokollet att fungera optimalt. En annan anledning kan vara 

att IPv6 header som påvisats är större och kräver därmed en mer omfattande 

behandling av datorns kärna. Detta är dock bara spekulationer och i nuläget kan 

vi därför inte bevisa någonting. 

Varför Ubuntu överlag fick en lägre belastning på sin CPU vid mätningarna 

skulle kunna bero på att det i grunden är en server. När Ubuntu först kom att 

utvecklas gjordes det primärt för vara ett serveroperativsystem. Ubuntu har se-

dan under åren utvecklats för att vara ett klientoperativsystem såsom Windows 7 

är. Detta kan bidra till att den kan hålla en lägre CPU-belastning. Windows fo-

kuserar kanske mer på användardelen och det grafiska utseendet vilket gör att 

prestandan kan bli lidande. I Windows kanske mer resurser fokuserar i första 

hand på att ge användaren en i ögonfallande bild och upplevelse och därav blir 

andra resurser som inte märks för användaren lidande.   

En annan viktig aspekt att ha i åtanke vad det gäller CPU-resultat mellan olika 

operativsystem är att det är svårt att dra helt konkreta slutsatser ifrån. Eftersom 

de är två helt olika system som antagligen arbetar på skilda sätt, kanske inte re-

sultaten kan jämföras helt till fullo. De båda operativsystemen skiljer sig förmod-

ligen i hur det exempelvis hanterar TCP trafik vilket kan påverka att mer eller 

mindre resurser behöver användas. Hade vi haft mer tid till denna studie kanske 

vi även kunde ha utrett vilka dessa skillnader kunde vara.  Dock ges en god rikt-

linje åt vilket operativsystem som har lägst belastning. Eftersom skillnaderna på 

CPU-resultaten mellan Windows och Linux var så pass höga tycker vi ändå att 

det går att dra vissa slutsatser av det. 
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En del staplar i diagrammen (under resultat) kan verka missledande på de viset att 

skillnaden ser större ut än vad den egentligen är. Resultatmässigt är det på 

många ställen i realiteten inte stora förändringar. Detta gäller främst staplarna 

som redovisar resultaten om jitter och paketförlust. 

Skillnaderna i staplarna vad det gäller exempelvis jitter kan verka stora men i 

själva verket är det så pass små förändringar att det absolut inte har någon på-

verkan att det skulle vara märkbart för en användare. Dock är det fortfarande 

intressant att det blir skillnader mellan operativsystemen. Däremot kanske dessa 

skillnader är för små rent resultatmässigt, för att kunna dra säkra slutsatser ifrån. 

Det är i alla fall anmärkningsvärt att det knappt uppstod något jitter alls med 

Ubuntu, när trafik mättes mellan enhetliga operativsystem. Vad det kan bero på 

är återigen svårt att spekulera i, det skulle man antagligen kunna skriva en helt ny 

rapport om. På nått sätt skiljer sig förmodligen behandlingen av paketen mellan 

operativsystemen.  

De slutsatser som går att dra efter de tester som vi har utfört är att IPv6 inte 

presterar bättre än dess föregångare. Kan även dra slutsatsen att Ubuntu kräver 

mindre resurser av processorn än Windows 7 för både IPv4 och IPv6. För öv-

rigt när det gäller jitter, överföringskapacitet och paketförlust går det inte dra 

några större slutsatser eftersom inget resultat utmärker sig i större grad. Vad 

som påverkar resultaten beror troligtvis på hur operativsystemet är uppbyggt 

och hur de hanterar paketen som vi nämnt tidigare, samt att det även kan skilja 

beroende på val av mätverktyg. Olika mätverktyg skulle kanske kunna ge olika 

mätresultat. Det mätverktyget vi använde kanske är mer optimerat för Linux än 

för Windows eller vice versa.     

5.2 Metodreflektion 

Vi stötte på problem när vi testade överföringskapaciteten för UDP-trafik. Pro-

blemet var att det inte gick att få ut hastigheter över 500Mbit/s med Windows. 

Varför det inte gick att få ut högre kapacitet har vi inte listat ut. Begränsningen 

uppstod endast då Windows skulle skicka UDP-trafik till Linux, men inte tvärt-

om. Eftersom detta problem inte uppstod när TCP-trafiken skickades känns det 

därför ännu mer förbryllande. Vi försökte att ändra inställningar i nätverkskortet 

och i operativsystemet, men lyckades inte få bättre resultat. Därför valde vi att 

köra alla tester som har med UDP att göra med en stabil hastighet på 400Mbit/s 

för att få så objektiva resultat som möjligt. 



 

26 

 

Metoden som användes i experimentet fungerade ändå bra. Vi fick ut de resultat 

som vi ville ha, bortsett från UDP´s överföringskapacitet. Om vi hade haft tid 

skulle vi gjort fler experiment och mätningar. Vi skulle även använda flera olika 

mätverktyg för att eliminera den felfaktor som kan finnas vid användandet av ett 

och samma verktyg. Det hade även varit intressant att försöka optimera pres-

tandan genom att uppdatera drivrutiner och andra aspekter för optimering. 

5.3 Bidrag och jämförelser 

Om vi ser till våra resultats helhet, går det att dra paralleller till tidigare arbeten. 

De tidigare arbeten som finns visar även där att prestandan är olika beroende på 

val av operativsystem. De visar även, precis som vår rapport, att IPv6 presterar 

en aning sämre än dess föregångare.  

Vi hoppas att denna rapport har bidragit till en viss kunskap och reflektion till 

vilket operativsystem som ska väljas, förutsatt att prestanda, gällande CPU-

belastning, är det viktigaste målet. Vår studie visar att Ubuntu arbetar med lägre 

CPU-belastning vid såväl mottagning som sändning av datatrafik. 

5.4 Erfarenheter och fortsättning 

Denna uppsats har gett oss både kunskap i hur det går att undersöka prestanda 

samt i dess resultat. En alternativ fortsättning inom detta ämne kan vara att göra 

samma undersökning fast med ett annat mätverktyg och sedan jämföra resulta-

ten. Ett annat alternativ är att undersöka prestandan med andra operativsystem 

och/eller i större miljöer. Det skulle även vara intressant att se om det går att 

påverka resultaten genom att modifiera alternativt uppdatera drivrutiner och 

mjukvaran.  
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Ordlista 

Internet Protokoll Version 4 (IPv4) 

Är ett nätverksprotokoll för kommunikationen mellan datorer. Består av 32 

databitar. 

 

Databitar 

Databitar representeras med siffrorna 1 och 0. Varje bit kn ha två värden eller 

tillstånd som motsvaras på olika sätt till exempel av/på, +/- osv. Till detta finns 

det speciella algoritmer för att räkan ut och konfigurera information och data, 

såsom text eller bilder. 

 

IP-adress 

En IP-adress, eller Internet Protokoll Adress som det heter, är en adress bestå-

ende av nummer för att kunna skicka och ta emot packet på internet. Adresser-

na är till för att enheter ska kunna skicka trafik till varandra. 

 

Internet Protokoll Version 6 (IPv6) 

Är den senaste versionen av Internet Protokollet. Består av 128 bitar och har 3,4 

x 1038 adresser tillgängliga. 

 

Header 

Finns i ett datapaket och består av data och IP-adresser som skickas mellan en-

heter. 

 

Operativsystem 

Är ett datorprogram som kör datoranvändandet enklare genom att kommunice-

ra med datorns hårdvara. På operativsystemet installeras sedan program som en 

användare vill använda, exempelvis textredigeringsprogram. 

 

Överföringskapacitet 

Är den mängd data som en dator kan överföra från en enhet till en annan under 

en viss tid. Detta mäts vanligtvis i antal bitar per sekund (bps). 

 

Jitter 

Jitter är en teknisk term som används för att referera till olika störningar hos 

signaler inom elektronik och telekommunikation. Störningarna uppstår när ett 

bestämt förlopp inte lyckas hålla stabilt upprepningsintervall. Detta kan leda till 

att exempelvis överföringar mellan datorer blir långsammare. 
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CPU 

Central Processing Unit är den enhet i exempelvis en dator som exekverar program 

och utför bestämda operationer som beräkningar och datahantering. 

 

Drivrutiner 

En drivrutin är ett datorprogram för en hårdvara såsom ett nätverkskort. Driv-

rutiner ser till att hårdvaran fungerar ihop med operativsystemet. 

 

Rackserver 

Är en server som är byggd för att ta liten plats. De är brukar vanligtvis staplas på 

varandra i en ställning för att på så sätt ta liten plats. En rackservers höjd mäts i 

en enhet kallad ”rack enhet” eller helt enkelt U. 1U är 4,445cm. 

 

RJ-45 kabel 

Är en typ av kabel för överföring av data mellan enheter. De har ett modulärt 

kontaktdon som används på TP-kablar (Twisted Pair). 

 

Switch 

En switch är en nätverksenhet som styr datatrafik mellan enheter i ett nätverk. 

Till en switch kan det kopplas in allt från ett fåtal enheter till många.  

 

Router 

En router är till för att koppla samman flera lokala datornätverk. Den ser till att 

det går att skicka trafik mellan dem. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Här ses de växlar som används i Iperf. 

Växel Beskrivning 

-c Kör i klient-läge 

-s Kör i server-läge 

-V Använd IPv6 

-u Kör UDP-trafik 

-b Konfigurera bandbredd med UDP 

-t Antal sekunder som testet utförs 

-i Visa händelseförlopp (vid mätning då trafik genereras) 

-w TCP-windowsize  

-l Bufferstorleken 

 

 

När IPv4-trafik med TCP skickas mellan två enheter används följande 

konfiguration (server): iperf –s –w 300K –i 1 

När IPv4-trafik med TCP skickas mellan två enheter används följande 

konfiguration (klient): iperf –c [IP-adress till server] –w 300K –t 30  

När IPv6-trafik med TCP skickas mellan två enheter används följande 

konfiguration (server): iperf –s -V –w 300K –i 1 

När IPv6-trafik med TCP skickas mellan två enheter används följande 

konfiguration (klient): iperf –c [IP-adress till server] -V –w 300K –t 30  
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När IPv4-trafik med UDP skickas mellan två enheter används följande 

konfiguration (server): iperf –s –u -l 32K –w 128K –i 1 

När IPv4-trafik med UDP skickas mellan två enheter används följande 

konfiguration (klient): iperf –c [IP-adress till server] –u –l 32K –w 128K –b 

400m –i 1 –t 30  

När IPv6-trafik med UDP skickas mellan två enheter används följande 

konfiguration (server): iperf –s -V –u -l 32K –w 128K –i 1 

När IPv6-trafik med UDP skickas mellan två enheter används följande 

konfiguration (klient): iperf –c [IP-adress till server] -V –u –l 32K –w 128K –

b 400m –i 1 –t 30 
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Bilaga 2 

Här ses alla tester och resultat som har utförts.  

Figuren ovan visar resultaten då Linux var klient och Windows var server. 

Figuren ovan visar resultaten då Windows var klient och Linux var server. 

Figuren ovan visar resultaten mellan Linux och Linux. 
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Figuren ovan visar resultaten mellan Windows och Windows. 



 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se 

 

 

 


