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Abstrakt 

Antalet tillgängliga IPv4-adresser håller i dagsläget på att ta slut och det är 

därför nödvändigt att hitta en metod för att migrera nätverket till den nya 

standarden, IPv6. En migrering kan kräva att de två IP-versionerna måste 

användas i nätverket simultant, för att de system som är beroende av nät-

verket ska vara tillgängliga. Syftet med arbetet var att undersöka prestandan 

i de olika migreringsteknikerna, samt att få fram vilka tekniker som är att 

föredra. Med hjälp av två scenarion, uppsatta i labbmiljö, testades migre-

ringsteknikernas prestanda med verktyget Iperf. 6to4 och GRE testades i 

den ena miljön samt NAT64 och Teredo i den andra miljön. De nätverks-

egenskaper som analyserades var throughput, jitter samt packet loss.  Re-

sultaten visade på att 6to4 och GRE är näst intill jämlika men att 6to4 har 

aningen bättre throughput än GRE. Större skillnad var det mellan NAT64 

och Teredo, där Teredo kunde uppmätas till en mycket högre hastighet med 

UDP-trafik än NAT64. När TCP användes var dock NAT64 något snabbare 

än Teredo. 

Nyckelord: IPv6, migrering, 6to4, GRE, NAT64, Teredo, Iperf.  



   

 

   

 

Abstract 

The number of usable IPv4 addresses is in the current situation suffering 

from exhaustion and it is therefore necessary to find a way to migrate the 

network to the new standard, IPv6. A migration may require that the two IP 

versions must be run on the network simultaneously, to make sure that sys-

tems that are dependent on the network are running stable. The purpose of 

this study was to examine the performance of the different migration tech-

niques, and find out which techniques are preferred. With the help of two 

scenarios that were used in a test bed, a performance test was done using 

the Iperf tool. 6to4 and GRE were tested in one environment and NAT64 

and Teredo in the other environment. The network properties analyzed were 

throughput, jitter and packet loss. The results showed that the 6to4 and GRE 

are almost equally balanced but 6to4 has slightly better throughput than 

GRE. A much more notable difference could be seen between NAT64 and 

Teredo, were Teredo was measured with a much higher transmission rate of 

UDP traffic than NAT64. However, when TCP was used, NAT64 was 

slightly faster than Teredo. 

 

Keywords: IPv6, migration, 6to4, GRE, NAT64, Teredo, Iperf.  
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1 Introduktion 

För att enheter ska kunna kommunicera med varandra i ett nätverk behövs det 

unika adresser så att enheterna hittar rätt mottagare. År 1981 standardiserades 

Internet Protocol (IP) som gör att system kan kommunicera med varandra 

(Postel, RFC: 791, 1981). Antalet tillgängliga adresser för protokollet Inter-

net Protocol version 4 håller idag på att ta slut och det är nödvändigt att finna 

en metod att använda sig av vid migrering till Internet Protocol version 6 

(Azcorra, Kryczka, & Martínez, 2010). Framöver kommer förkortningen 

IPv4 användas för Internet Protocol version 4 och IPv6 för Internet Protocol 

version 6. För att kunna övergå helt till IPv6 kan man till en början använda 

sig av IPv6 parallellt med IPv4 för att säkerställa ett fungerande nätverk med 

IPv6 innan man tar bort support för IPv4 (Chakraborty, Dutta, & Biradar, 

2009). Just detta är vad resterande del av den här uppsatsen kommer handla 

om. I dag finns flera olika sätt att använda sig av IPv6 parallellt med IPv4 i 

ett nätverk (Azcorra, Kryczka, & Martínez, 2010). Det här arbetet kommer ta 

upp ett par migreringstekniker som kan användas för att migrera till IPv6 och 

undersöka dess prestanda i ett testlabb samt jämföra dessa med varandra. De 

valda migreringsteknikerna presenteras i kapitel två.  

Studien utgår ifrån en litteraturstudie av tidigare forskning kring ämnet samt 

ett experiment för varje migreringsteknik som visar hur de står sig jämfört 

med varandra. Den praktiska studien sker med ett lämpligt nätverk som 

byggs upp med hjälp av kunskap och information ifrån litteraturstudien. 
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I uppsatsen kommer det finnas två scenarion. Det första scenariot består av 

två stycken IPv6-nät som sammankopplas via ett IPv4-nät. Det andra scena-

riot består av ett IPv4-nät och ett IPv6-nät som också de sammankopplas via 

ett IPv4-nät. Resultatet kommer att delas upp i två delar. Ett av resultaten 

omfattar den bästa migreringstekniken för att koppla samman IPv4 och IPv6 

och det andra resultatet omfattar bästa migreringstekniken för att koppla 

samman IPv6 och IPv6. 

1.1 Ämnesområde och relevans 

Både det första och det andra scenariot har utformats med två olika utgångs-

punkter för exempelvis ett företags nätverk. De kan vara så att ett företag har 

två IPv6-nät som är isolerade ifrån varandra och som måste kopplas samman 

med hjälp av  ett befintligt IPv4-nät. Det andra scenariot kan vara ett företag 

som vill koppla samman sitt IPv4-nät med ett IPv6-nät. De två olika scenari-

erna används för att kunna jämföra två migreringstekniker mellan IPv6 och 

IPv6 samt två migreringstekniker mellan IPv4 och IPv6.  

Det finns ett flertal tidigare arbeten som har tagit upp liknande problem och 

frågeställningar kring de här teknikerna, dock gör inte alla en praktiskt under-

sökning på teknikerna utan en del gör istället teoretiska undersökningar till-

sammans med djupare teori. Eftersom den här uppsatsen innehåller en prak-

tisk analys kommer några exempel att presenteras översiktligt i kapitel två 

som också har haft fokus på en praktisk analys. Det ligger i stort intresse att 

ta upp tidigare forskning och arbeten kring området då en vital del av det här 

arbetet är att göra en studie som inte har testats eller undersökts innan.  

1.2 Problemställning och frågor 

Att migrera ifrån IPv4 till IPv6 kan kräva att man har kvar enheter som bara 

stödjer IPv4 för att behålla en stabilitet i nätverket, samtidigt som IPv6 im-

plementeras. Det kan även finnas vitala tjänster som ännu inte har stöd för 
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IPv6. Detta ställer krav på prestandan mellan de migreringstekniker som an-

vänds för att behålla nätverket intakt under migreringen. 

Följande frågeställningar ligger till grund för arbetets utgångspunkt och är 

något som avses att besvaras efter genomförda undersökningar och experi-

ment: 

 Vilken migreringsteknik presterar bäst i scenariot mellan IPv4 och 

IPv6? 

 Vilken migreringsteknik presterar bäst i scenariot mellan IPv6 och 

IPv6? 

1.3 Ansats och syfte 

Syftet med uppsatsen är att ställa migreringsteknikerna mot varandra och ta 

fram den migreringsteknik som presterar bäst i det valda scenariot. 

För att ta fram vilken migreringsteknik som presterar bäst kommer ett flertal 

prestandamätningar att göras på de valda migreringsteknikerna. Målet med 

prestandamätningarna är att undersöka tillgänglig bandbredd, fördröjning vid 

överföring av paket och paketförlust mellan näten. 
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1.4 Målformuleringar och nytta 

Arbetet riktar sig till företag och organisationer som ännu inte har påbörjat 

implementationen av den nya IP-standarden, IPv6, i sina IT-system. Detta 

arbete tillhandahåller information om ett par utvalda migreringstekniker som 

kan hjälpa företag att bestämma vilken migreringsteknik som passar dem 

bäst. 

1.5 Avgränsningar och disposition 

Fokus kommer endast ligga på att sammankoppla och jämföra prestandan 

mellan de olika näten utan hänsyn till att lösa tillgängligheten för dem att 

koppla upp sig mot internet. Tidsbristen sätter en gräns för antalet migre-

ringstekniker som kommer att testas. Motiveringen av valda migreringstekni-

ker bygger därför på de migreringstekniker som har visats sig mest intressan-

ta under litteraturstudien. 

Resterande kapitel i uppsatsen är uppdelade på följande sätt: Kapitel två in-

nehåller de teorier som arbetet bygger på samt tidigare forskning. I Kapitel 

tre presenteras den vetenskapliga metoden, studieobjekten samt utförandet av 

de olika testerna, följt av en diskussion kring tillförlitlighet och giltighet. Ka-

pitel tre avslutas med en metoddiskussion. I kapitel fyra presenteras det resul-

tat som de olika testerna gav samt med en analys av resultatet. Kapitel fem tar 

upp en diskussion kring resultaten och där presenteras de egna tankarna om 

varför resultatet blir som det blir. Kapitel fem avslutas med en sammanfatt-

ning och slutsats samt erfarenheter och fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet beskrivs tekniska begrepp, termer och teorier som är väsent-

liga för arbetet, följt av relaterade arbeten kring ämnet. I kapitlet beskrivs 

kommunikationsprotokoll, relevanta begrepp för nätverksprestanda och de 

migreringstekniker som undersöks i arbetet. I slutet av kapitlet presenteras 

relaterade arbeten som har anknytning till det här arbetet. 

2.1 Kommunikationsprotokoll 

Här presenteras de kommunikationsprotokoll som används i uppsatsen och 

experimenten. Innan kommunikationsprotokollen kommer OSI-modellen att 

presenteras med en kort förklaring. Därefter beskrivs IP, IPv6, TCP och 

UDP. 

Open System Interconnection (OSI) beskriver hur information förflyttar sig 

ifrån en mjukvaruapplikation i en dator, genom ett nätverk och slutligen till 

en annan dators mjukvaruapplikation. OSI är arkitekturen för hur datorer ska 

kommunicera med varandra. Modellen består av sju lager som är skilda ifrån 

varandra så att det ska vara lätt att implementera funktioner i ett lager utan att 

de andra påverkas. Figur 2-1 visar vad varje lager heter och vilka tekniker 

som är intressanta i det här arbetet. 
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Lager Beskrivning 

7 Application 

6 Presentation 

5 Session 

4 Transport (TCP & UDP) 

3 Network (IPv4 & IPv6) 

2 Data link 

1 Physical (Nätverkskablar & nätverkskort) 

Figur 2-1: OSI-modellen 

IP gör det möjligt för enheter att skicka block av data, med sändar- och desti-

nationsadress. Adressen heter IPv4 och består av 32 bitar (bits) varav den 

första delen av IPv4 adressen är en nätverksadress som identifierar vilket 

nätverk adressen tillhör. Resten är en lokal adress som identifierar den speci-

fika enheten. IPv4 är uppdelat på det här viset för att data som skickas ifrån 

en enhet ska komma fram till rätt nätverk och rätt enhet. Ska exempelvis ett 

paket skickas inom ett nätverk kan routern, den enhet som skickar data mel-

lan nätverk, se att sändaren och destinationens nätverksbitar matchar och där-

för inte behöva skicka data utanför det lokala nätverket. Det finns tre olika 

klasser som är uppdelade i A, B och C. Klass A använder de åtta första bitar-

na som nätverksnummer och de sista 24 är lokala adresser. Klass B har de 

första 16 som nätverksnummer och de sista 16 som lokala adresser medan 

klass C använder de första 24 som nätverksnummer och de sista åtta bitarna 

är lokala adresser (Postel, RFC: 791, 1981). 
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Synen på internet år 1981 var att det fanns en tvågradig hierarki: den högsta 

graden är internet som helhet och graden under är individuella nätverk, så 

som företag och organisationer med ett eget nätverksnummer. Efter ett tag 

insåg man att nätverken inte räckte till och lösningen blev att dela in de nuva-

rande nätverken i mindre nätverk. Med hjälp av att dela in den lokala adress-

rymden i två olika delar, kan flera så kallade subnät skapas. Det är den del 

som avgör om exempelvis ett klass C-nät är uppdelat i flera nätverk eller ej. 

Ett klass C nät som inte är indelat i subnät kan se ut som följande: 

192.168.0.0, 192.168.0 är de första 24 bitarna och är därför nätverksnumret, 

de sista 8 bitarna utgör den lokala adressen. Med hjälp av en nätverksmask 

som delar in klass C nätet i flera subnät kan vi skapa två nätverk av det ovan-

stående exemplet. Istället för att säga att de första 24 bitarna är nätverksnum-

ret kan vi använda de 25 första och där med få följande nätverk: 192.168.0.0 

och 192.168.0.128 (Mogul & Jonathan, 1985). 

IPv6 är en ny version av Internet Protocol och är standarden som ska ersätta 

IPv4. Standarden ökar IP-adressens storlek från 32 bits till 128 bits, vilket 

resulterar i större adresshierarkier samt mycket fler antal adresser som kan 

ges ut till enheter (Zhang & Zhongcheng, 2004). 

Den nya versionen av IP gör det möjligt att använda flera olika IP-adresser på 

en och samma nod. De vanligaste IP-adresserna är: 

 Unicast, en adress för ett enskilt interface. Ett paket som skickas till 

unicast-adressen levereras till det specifika interfacet baserat på den 

adressen. Unicast är uppdelad i olika typer som utgör olika funktio-

ner, 

o Global unicast address, används som en publik IP-adress till varje 

interface. 
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o Link-local address, en lokal adress som genereras när IPv6 aktive-

ras på en. Används bara lokalt mellan två interface.  

o Site-local address, kan liknas vid de privata IPv4-adresserna och 

får inte routas utanför det lokala nätverket. 

 Anycast, en adress som tillhör flera interface som i sin tur tillhör olika 

noder. Ett paket som skickas till en anycast-adress levereras till den 

närmsta noden (baserat på routingen i nätverket). 

 Multicast, är till för att kunna skicka ett paket till flera noder samti-

digt. Ett paket som skickas till en multicast-adress levereras till alla 

interface som identifieras av multicast-adressen (Hinden & Deering, 

2006).  

Transmission Control Protocol (TCP) är ett protokoll som används mellan 

nätverksenheter i ett nätverk för att kommunicera med varandra. När ett paket 

försvinner, blir skadat eller levereras till mottagaren i fel ordning kan TCP 

skicka om samma paket med hjälp av ett sekvensnummer och en checksum-

ma. När en sändare skickar ett paket förväntar den sig att mottagaren ska 

skicka ett så kallat acknowledgment (ACK) för att berätta att paketet har nått 

mottagaren. Om inte sändaren får ett ACK inom en viss tidsram skickas pa-

ketet igen (Postel, RFC 793 - Transmission Control Protocol, 1981). En TCP-

anslutnings hastighet styrs av TCP-window size som justerar hastigheten till 

en ”säker nivå”. Med en ”säker nivå” menas den hastigheten den kan skicka 

utan att paket slängs (Kurose & Ross, 2000). 
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User Datagram Protocol (UDP) är ett protokoll som används för datakom-

munikation i datornätverk. Det här protokollet förutsätter att IP används som 

underliggande protokoll. UDP möjliggör för applikationer att skicka medde-

lande till andra applikationer med så få protokollmekanismer som möjligt. 

Eftersom UDP inte garanterar att paketen kommer fram hänvisas applikatio-

ner som kräver tillförlitlig överföring av paket till TCP (Postel, RFC 768 - 

User Datagram Protocol, 1980). 

2.2 Nätverksprestanda 

Här presenteras egenskaper för nätverksprestanda som används i uppsatsen 

och experimenten. De egenskaper som presenteras är jitter, throughput och 

packet loss. 

Jitter är variationen av fördröjningen mellan två enheter. Jitter räknas ut ge-

nom att en enhet skickar en exakt tidsmarkering i ett testpaket över nätverket. 

Tidsmarkeringen skickas av avsändaren till destinationen som sedan tar emot 

paketet och jämför tidsmarkeringen med sin referensklocka (JDS Uniphase 

Corporation, 2008). Random Jitter skapas när det uppstår störningar i de 

strömförande enheterna (Ishibe, 2003). 

Throughput är medelvärdet av mängden lyckade överföringar av paket mel-

lan två enheter. Throughput mäts i bits per sekund och förkortas oftast bit/s 

(Gupta & Kaur, 2010). 

Packet loss uppstår i ett nätverk när enheter inte klarar av att hantera den 

antal mängd paket som strömmar igenom enheten. Enheterna använder ett 

kösystem för paketen som kommer in och när den blir full måste den slänga 

paketen för att få plats med nya (Kurose & Ross, 2000). 
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2.3 Migreringstekniker 

Migreringsteknikerna som används i experimenten presenteras i den här de-

len med en beskrivning av hur de fungerar. De tekniker som tas upp är GRE, 

6to4, NAT64 och Teredo. 

Generic Routing Encapsulation (GRE) är ett tunnelprotokoll som är desig-

nat för att kunna användas vid implementering av point-to-point-inkapsling 

(Childress, Cathey, & Dixon, 2003). GRE har möjligheten att kapsla in IPv6-

paket i IPv4-paket, vilket gör att GRE kan användas för att koppla samman 

två separerade IPv6-nätverk över ett IPv4-nätverk (Tatipamula, Grossetete, & 

Esaki, 2004).  

6to4 är en teknik som används för att koppla samman separerade IPv6-

nätverk över ett befintlig IPv4-nätverk. En orsak till att tekniken finns är att 

isolerade IPv6-nätverk ska kunna använda det befintliga IPv4-nätverket för 

att integrera med varandra. 

Ett enskilt nätverk  som använder IPv6 internt måste ha minst en global unik 

IPv4-adress. Adressen används i ett IPv6-prefix som ser ut som följande: 

2002::/16. Tunneln som sätts upp mellan de två IPv6-nätverken skapas med 

hjälp av prefixet och den unika IPv4-adressen som finns på det externa inter-

facet på routern. IPv4-adressen översätts till en IPv6-adress och resultatet kan 

se ut som följande: Routern använder en IPv4-adress för att kontakta IPv4 

nätverket och den är 192.168.99.1. IPv4-adressen översätts ifrån decimal till 

hexadecimal och bildar 6to4-adressen 2002:c0a8:6301::/48 där 2002 är det 

bestämda prefixet som 6to4-tekniken använder och ”c0a8:6301” är IPv4-

adressen i hexadecimal. Varje IPv6-nätverk måste skapa sin egen 6to4-adress 

för att sedan kunna ansluta till varandras 6to4-adresser för att upprätta en 

tunnel över IPv4-nätverket (Hei, Kubota, Hotta, & Yamazaki, 2003). 
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Teredo är en teknik för att ge IPv6-anslutning till en IPv6-klient i ett IPv4-

nätverk som ligger bakom NAT. Detta är möjligt genom att Teredo tunnlar 

IPv6-trafik över IPv4-UDP. Arkitekturen är uppbyggd av server, relay och 

klient. Teredo-klienten är en mjukvara som gör det möjligt för en klient att få 

ett IPv6-tunnel-interface som i sin tur kontaktar en Teredo-server som ger 

klienten en IPv6-adress. En Teredo-relay är den enhet som kapslar in IPv6-

paket som är ämnade till Teredo-klienter. Den har också hand om att kapsla 

ur trafiken från Teredo-klienten som är ämnat åt en IPv6-klient (Huang, Wu, 

& Lin, 2005). För att hålla tunneln upprättad mellan Teredo-klienten och Te-

redo-Relay skickas tunnel refresh i varje 21:a datapaket. När det gäller in-

kapsling av paketen gör Teredo en ”dubbel-inkapsling” där den först kapslar 

in IPv6-paketen i UDP och därefter kapslar in det paketet i ett IPv4-paket 

(Aazam, Shah, Khan, & Qayyum, 2010, October). 

NAT64 är en översättningsteknik som gör det möjligt för IPv6-klienter att 

ansluta sig mot IPv4-klienter och vice versa. Den IPv4-adress som IPv6-

klienten får när den översätts kan användas av flera IPv6-klienter vilket gör 

att färre IPv4-adresser behöver användas. För att flera IPv6-klienter ska kun-

na dela en IPv4-adress binder man en IPv6-adress med en TCP- eller UDP-

port till en IPv4-adress med TCP- eller UDP-port (Bagnulo, Matthews, & 

Beijnum, 2011). 

2.4 Tidigare Arbeten 

I ett tidigare arbete (Aazam, Shah, Khan, & Qayyum, 2010, October) har en 

jämförelse mellan Teredo och ISATAP, två stycken tekniker för att upprätta 

kommunikation mellan IPv4 och IPv6, gjorts. I den här jämförelsen testas 

prestandan för de olika teknikerna och hur de mäter sig mot varandra när det 

gäller delay, jitter och throughput vid en UDP-ljudströmning. 
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Ett arbete skrivet av (Narayan & Tauch, 2010) tar upp en prestandaundersök-

ning mellan ”Configured Tunnel” och 6to4 på Windows Server-

operativsystem (Windows Server 2003 och Windows Server 2008) genom att 

mäta prestandan på fyra olika punkter; throughput, jitter, delay och CPU-

användning. Undersökningarna görs genom att simulera TCP- och UDP-

trafik i en testmiljö. Sammanfattningen som görs visar att throughput och 

jitter inte skiljer sig märkbart mellan varandra, medan delay på Windows 

Server 2008 med en ”Configured Tunnel” är märkbart högre. CPU-

användningen visar även märkbar skillnad mellan TCP och UDP på de båda 

operativsystemen. 

Mer om 6to4 har (Friaças, Baptista, Domingues, & Ferreira, 2006) skrivit om 

i sin undersökning av 6to4 och ”Tunnelbrokers”. I arbetet presenteras de båda 

teknikerna följt av en jämförelse mellan dem. Den jämförelse de gör vidtar 

användarvänlighet, latency och robusthet.  

Ett annat arbete kring huruvida två migreringstekniker från IPv4 till IPv6 

(IPv4 parallellt med IPv6 och IPv6 över IPv4-tunnling) kan konfigureras har 

gjorts av (Samad, Yusuf, Hashim, Mahfudz, & Zan, 2002). I artiklen tar de 

upp hur de anslöt sig mot Malaysian Advanced Network Intergrated System 

(MANIS) genom att använda sig av en router konfigurerad med IPv4 paral-

lellt med IPv6 som anslöt sig till en router i MANIS IPv6-nätverk. En klient 

anslöts även mot MANIS IPv6-nätverk genom att använda sig av IPv4 paral-

lellt med IPv6. En nätverkstunnel upprättades genom den routern som tidiga-

re konfigurerats med IPv4 parallellt med IPv6. 
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I ett arbete skrivet av (AlJa'afreh, Mellor, & Awan, 2009) testar de tre scena-

rion som undersöker beteendet av Bi-Directional Mapping System (BDMS) 

jämfört med Dual Stack Transition Mechanism (DSTM) och direkt-koppling 

(IPv4-till-IPv4 och IPv6-till-IPv6) när en sorts trafik används. De undersöker 

endast prestandan av direkt-kopplingen för att få något att utgå ifrån som de 

sedan kan jämföra mot de andra teknikerna. Resultatet visar att den delay 

som finns mellan sändare och mottagare är högst med DSTM när mer än 80 

anslutningar är aktiva. Efter det kommer BDMS och sist kommer vanlig di-

rekt-koppling med minst delay. Ytterligare tester visar också att DSTM har 

lägst throughput när 80 eller mer anslutningar är aktiva. BSDM ligger steget 

bättre till men en direk-koppling ger bäst throughput. 

I ett liknande arbete gjort av (Chakraborty, Dutta, & Biradar, 2009) jämför de 

delay mellan sändare och mottagare som bildas när man använder DSTM i ett 

nätverk med IPv6 parallellt med IPv4 jämfört mot ett nätverk som endast 

använder IPv4. Testerna utförs genom att använda File Transfer Protocol 

(FTP), Real Audio (RA) och Constant bitrate (CBR) med olika paketstorlek. 

Resultatet visar att ett nätverk med DSTM tar längre tid att överföra ett paket 

(mer delay) med FTP, RA och CBR jämfört med ett nätverk som endast an-

vänder IPv4. 
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3 Metod 
Det här kapitlet tar upp det vetenskapliga tillvägagångssätt som har använts 

under de teoretiska och praktiska analyserna. Kapitlet innehåller också en 

beskrivning av experimentmiljön, experimentverktyg som används, studieob-

jekten och genomförandet av experimentet. Efter det följer en diskussion av 

tillförlitlighet och giltigheten i arbetet följt av en metoddiskussion. 

3.1 Ansats och urval 

I uppsatsen har en litteraturstudie använts för att ta fram så mycket informa-

tion som möjligt inom området och skaffa en hög kunskap inom ämnet. Litte-

raturstudien gjordes även för att ta fram tidigare arbeten inom ämnet. 

Den praktiska undersökningen i arbetet har följt den kvantitativa metoden för 

att upprätthålla en vetenskaplig nivå på arbetet. Att genomföra en kvantitativ 

undersökning innebär att man genomgår en forskningsprocess. Denna process 

består av tre faser; planerings-, insamlings-, och analysfasen. Planeringsfasen 

utförs för att få en så vetenskaplig undersökning som möjligt (Hartman, 

2004). Innan testerna utfördes upprättades en planering hur testerna skulle 

utformas. Insamlingen av data skedde efter varje test och sedan analyserades 

all data. 

Valet av hårdvara och mjukvara som använts i genomförandet för GRE och 

6to4 har baserats på ett bekvämlighetsurval där den utrustning som fanns 

tillgänglig på universitetet har använts i första hand. 

Hårdvaran som valts för Teredo och NAT64 använder också bekvämlighets-

urval med samma motivering, dock var valet av mjukvara baserat på öppen 

källkod för att undvika licenskostnader. 
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3.2 Experimentmiljö och experimentverktyg 

I den här delen beskrivs hårdvara och hur experimentmiljöerna ser ut. Den 

första experimentmiljön beskriver hur scenariot för IPv6 till IPv6 ser ut (se 

figur 3.1). Experimentmiljö två beskriver hur scenariot för IPv4 till IPv6 ser 

ut (se figur 3.2). Hårdvaran som används i arbetet kan ses i tabell 3-1. 

Tabell 3-1: Hårdvaran med respektive enhet som den används av 

Hårdvara Används av enhet: 

Cisco Router 2811, IOS 15.1(4)M R1 och R2 

Cisco Cataclyst Switch 3560, IOS 

12.2(46) 

S1 

Dell Precision T3500, Intel Xeon @ 

2.80Ghz, 12 GB RAM 

PC1, PC2, Teredo och NAT64 

 

I experimentmiljön installerades klienterna (PC1 och PC2) (se figur 3.1 och 

3.2) med operativsystemet Ubuntu 10.10 och mjukvaran Iperf under VMware 

Workstation 7.1.3. Länkarna mellan enheterna är nätverkskablar som klarar 

av en minst teoretisk hastighet på 100Mbit/s. Den teoretiska hastigheten på 

alla enheters nätverkskort är minst 100Mbit/s. 

Figur 3-1: Experimentmiljö för IPv6 till IPv6 
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Experimentverktyget som användes för att genomföra experimenten var 

Iperf. Iperf är ett mätverktyg som kan användas för att mäta TCP-throughput 

mellan enheter (Pucha, Hu, & Mao , 2006), men kan även användas ihop med 

UDP. Förutom throughput kan man mäta jitter och packet loss. Med Iperf 

kan man ställa in flera olika parametrar och egenskaper (Dugan & Kutzko, 

2011). I genomförandet av testerna användes ett flertal växlar till Iperf som 

förklaras i bilaga E. 

3.3 Studieobjekt 

I den här delen beskrivs konfigurationen av studieobjekten kortfattat. 

GRE-tunneln konfigurerades mellan R1 och R2 (se figur 3.3).  

Figur 3-2: Experimentmiljö för IPv4 till IPv6 

Figur 3-3: GRE-scenario 
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I tunnel-konfigurationen för R1 valdes R1’s IPv4-adress som källadress och 

R2’s IPv4-adress som destinationsadress. Sedan skapades en IPv6-adress för 

tunnelinterfacet på R1. På R2 konfigurerades R2’s IPv4-adress som käll-

adress och R1’s IPv4-adress som destinationsadress i tunnelkonfigurationen. 

En IPv6-adress skapades sedan på tunnelinterfacet på R2 Därefter skapades 

en rutt på R1 som säger att nätet bakom R2 kan nås via R2’s IPv6-adress och 

på R2 skapades en rutt som säger att nätet bakom R1 kan nås via R1’s IPv6-

adress. För en mer detaljerad konfiguration, se bilaga A. 

6to4-scenariot sattes upp genom att konfigurera upp en tunnel mellan R1 och 

R2 (se figur 3.4). 

I tunnelkonfiguraitonen på R1 och R2 konfigurerades källan för tunneln till 

sitt eget interface som ligger i IPv4-nätverket (e1) på respektive router. Läget 

för tunneln sattes till 6to4 och valdes att köra IPv6 över IPv4. I tunneln sattes 

även en 6to4-adress på respektive router. På R1 och R2 skapades sedan två 

stycken rutter. För en mer detaljerad konfiguration, se bilaga B. 

Teredo-scenariot sattes upp med mjukvaran Miredo under Ubuntu10.10 för 

samtliga Teredo-roller; Teredo-Klient och Server/Relay (se figur 3.5). Ubun-

tu 10.10 kördes i sin tur under VMware Workstation 7.1.3. 

  

Figur 3-4: 6to4-scenario 
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Installationen av Miredo utfördes genom Ubuntu’s pakethanterare. 

Teredo-server/relay konfigurerades med två stycken IPv4-adresser mot IPv4-

nätverket och en IPv6-adress mot IPV6-nätverket. I konfigurationen för Ser-

ver-rollen knöts IPv4-adressen som används på Teredo-Server/Relay till 

tjänsten miredo-server. I konfigurationsfilen för rollen för Relay valdes en-

dast vilken typ av relay som ska användas. På Teredo-Server/Relay tilläts 

IPv6-paket att skickas genom datorn för att den ska kunna vidarebefordra 

paket från Klient till Teredo-klient och vice versa. Teredo-klienten konfigure-

rades med en IPv4-adress och IPv4-adressen för Teredo-Server/Relay speci-

ficerades i konfigurationsfilen för miredo. PC2 konfigurerades endast med en 

IPv6-adress och en default-rutt till Teredo-Server/Relay. För en mer detalje-

rad konfiguration, se bilaga C.  

NAT64 kördes på mjukvaran TAYGA under Ubuntu10.10 som i sin tur kör-

des under VMware Workstation 7.1.3. Topologin kan ses i figur 3.6. 

Figur 3.6: NAT64-scenario 

Figur 3.5: Teredo-scenario 
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Installationen av TAYGA gjordes genom att först ladda ner programvaran 

från utvecklarnas hemsida
1
. Därefter utfördes installationen genom att packa 

upp filen, kontrollera alla dependencies, kompilera och sedan installera. 

NAT64 konfigurerades sedan att tillåta IPv6-paket att skickas genom datorn. 

Konfigurationen av TAYGA utgjordes därefter av att specificera ett flertal 

direktiv i konfigurationsfilen för TAYGA. Det som ställdes in var; namn på 

tunnelinterface, IPv4-adressen som TAYGA använder (inte IP-adressen på 

nätverkskortet) för att skicka felmeddelanden, ett prefix för IPv6, en pool av 

IPv4-adresser som de översatta IPv6-adresserna använder samt var filen som 

innehåller de adresser som översatts ska ligga. 

Ett tunnelinterface skapades och aktiverades. Tunnelinterfacet konfigurerades 

sedan med de IP-adresser som finns på eth0 och eth1 (e1 och e2) och därefter 

associerades rutter, för det IPv6-prefix och den IPv4-pool som angavs i kon-

figurationsfilen för TAYGA, till tunnelinterfacet. För en mer detaljerad kon-

figuration, se bilaga D. 

3.4 Genomförande 

I den här delen beskrivs genomförandet av testerna kortfattat. För mer detal-

jerad beskrivning se bilaga E. 

I varje scenario användes samma egenskaper och parametrar i konfiguratio-

nen för Iperf. Enda skillnaden vid parametrar på Iperf-klienten var vid 

NAT64-scenariot då inte IPv6-växlen i Iperf kunde användas eftersom den 

ansluter mot en IPv4-adress. Samtliga tester utfördes tre gånger vid varje 

scenario och därefter gjordes testerna ytterligare tre gånger, det vill säga 

samtliga tester utfördes totalt sex gånger. PC2 valdes alltid till att agera Iperf-

server och PC1 var alltid Iperf-klient.  

                                                 

1
 TAYGA - http://www.litech.org/tayga/ 
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Det som testades först var en TCP-ström med olika tidsintervaller. De olika 

tidsintervaller som användes var en minut, tre minuter och sex minuter. Där-

efter testades en UDP-ström i hastigheten 100 Mbit/s. Varje UDP-test pågick 

i en minut. 

3.5 Tillförlitlighet och giltighet 

Med den noggranna dokumentationen kan våra experimentmiljöer samt ge-

nomförandet av testerna utföras av utomstående personer, vilket ökar arbetets 

tillförlitlighet. Mätverktyget som har använts vid observationerna är ett känt 

verktyg och väl använt av många för att mäta prestanda på nätverk (Yildirim, 

Suslu, & Kosar, 2008). Baserat på vetenskapliga artiklar anser vi att Iperf är 

ett pålitligt mätverktyg och därmed stärks, om än mer, observationens tillför-

litlighet. 

Vid planeringsfasen av experimentmiljön var vi medvetna om ett antal fakto-

rer som kunde påverka observationen. Ett exempel på det var att datorerna 

som användes i experimentmiljöerna kördes virtuellt. Experimentmiljön som 

vi genomförde arbetet i är isolerad och kontrollerad av oss och därför kan vi 

styra vad det är som påverkar observationen, till den gränsen att vi inte har 

fullständiga rättigheter till de fysiska datorerna i experimentmiljön. Klienter-

na, NAT64 och Teredo-routrarna har varit installerade på VMware Worksta-

tion och är därför inte direktkopplad till hårdvaran. Klientens eller serverns 

paket passerar ett virtuellt lager innan den når hårdvaran och det gjorde att vi 

inte kunde se var packet loss uppstår.  
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3.6 Metoddiskussion 

Iperf, som är det mätverktyg som använts, är vi bekväma med och därför har 

den mjukvaran använts. Det finns många olika mätverktyg som kan användas 

för att utföra de tester vi har gjort, men vi fokuserade på den här eftersom vi 

har erfarenhet av Iperf.  

Den IOS-versionen som används på routrarna valdes främst för att de skulle 

ha stöd för migreringstekniken 6rd som är en uppgradering av 6to4 som vi 

har testat. Det var meningen att 6rd skulle ha testats istället för 6to4 men på 

grund av dålig information kunde vi inte konfigurera 6rd inom en rimlig tids-

gräns. Vi hade aldrig behövt uppgradera routrarna till 15.1 utan vi kunde kört 

på den som fanns installerad, version 12.4. 

I TCP-testet som utfördes i olika tidsintervaller var det onödigt att testa i mer 

än en tidsintervall eftersom TCP-window size ändå bör justera hastigheten. 

Den enda nyttan med att köra det under en längre tid skulle kunna vara att 

undersöka hur stabila migreringsteknikerna är. 

När testerna utfördes var PC2 alltid Iperf-server och PC1 alltid Iperf-klient. 

För att öka tillförlitligheten borde vi bytt deras roller efter tre av testerna för 

att se om det ger någon skillnad. Detta borde inte påverka resultatet när GRE 

och 6to4 används, men det skulle kunna påverka resultatet när NAT64 och 

Teredo används eftersom PC1 alltid ansluter från ett IPv4-nät till ett IPv6-nät. 

Det skulle kunna bli skillnad i resultatet om Iperf-klienten hade anslutit sig 

från ett IPv6-nät till ett IPv4-nät istället. 
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4 Resultat och analys 
Resultaten av de tester som utförts under arbetet presenteras här och kommer 

vara uppdelade i två delar. I den första delen presenteras resultatet av GRE 

och 6to4 och i den andra delen presenteras resultatet av Teredo och NAT64. 

Varje del är också uppdelad i de olika tester som gjorts där testet med UDP 

presenteras först, följt av testet med TCP. Efter varje test presenteras en ana-

lys av resultatet. 

Det insamlade datamaterialet som togs fram i genomförandet organiserades i 

tabeller där medianvärdet togs fram från samtliga resultat i respektive test. 

Medianvärdet användes för att få en bättre bild av resultatet då flera värden 

har stor spridning. Tabellerna användes sedan ihop med diagram för att ge en 

så bra bild som möjligt av resultatet. Ett mer detaljerat resultat som innehåller 

resultaten från alla testerna kan ses i bilaga F för GRE, bilaga G för 6to4, 

bilaga H för NAT64 och bilaga I för Teredo. 

4.1 GRE och 6to4 

I den här delen presenteras resultaten av GRE och 6to4. Efter varje test följer 

en analys av resultatet. 

UDP-testen för GRE samt 6to4 visas i tabell 4-1 där throughput är den has-

tighet som Iperf-klienten lyckas skicka till Iperf-servern. Dess hastighet visas 

i Megabit per sekund (Mbit/s). Fördröjning, även kallat jitter, visas i millise-

kunder (ms) och packet loss visar hur många procent av alla paket som har 

slängts. Resultaten i tabell 4-1 är uträknade med medianen från sex identiska 

test.  
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Tabell 4-1: GRE och 6to4 med UDP 

 

Resultaten av GRE och 6to4, i testet utfört med UDP som ses i tabell 4-1, 

visar inga stora skillnader mellan de båda när det gäller throughput, packet 

loss och inte heller jitter. Den skillnad man kan se i throughput ligger på 4,3 

Mbit/s mer för 6to4. Skillnaden för jitter ligger endast 0,067 millisekunder 

mindre för 6to4. Och packet loss-skillnaden ligger på fyra procentenheter 

mindre för 6to4. 

Alla sex test som gjordes med både GRE samt 6to4 resulterade i numeriska 

värden av jitter som visas i figur 4.1.  

När det gäller jitter kan man se i figur 4.1 att Test 5 ökar kraftigt för både 

GRE och 6to4 då antalet millisekunder går upp till dryga 13 för de båda. 

 Throughput (Mbit/s) Jitter (ms) Packet loss (%) 

6to4 68,9 0,081 31,5 

GRE 64,6 0,148 35,5 

Figur 4-1: GRE och 6to4 Jitter 
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TCP-testen utfördes i tre olika tidsintervaller; en, tre och sex minuter. Resul-

taten i tabell 4-2 visar resultaten på den hastighet i Mbit/s som uppmättes vid 

testen.  

Tabell 4-2: GRE och 6to4 med TCP 

 Skickar i 1 min Skickar i 3 min Skickar i 6 min 

6to4 91,7 91,6 91,5 

GRE 91,4 91,3 91,3 

 

I TCP-testen, som ses i tabell 4-2, för GRE och 6to4 kan man se att skillna-

den är minimal vid alla tre tidsintervaller. När testet utförs i en minut är skill-

naden 0,3 Mbit/s mer för 6to4. När testet utförs i tre minuter är skillnaden 

också 0,3 Mbit/s mer för 6to4 och när testet utförs i sex minuter är skillnaden 

0,2 Mbit/s mer för 6to4. Den interna skillnaden för GRE respektive 6to4 visar 

också en minimal skillnad mellan tidsintervallerna. Skillnaden mellan den 

högsta hastigheten och den minsta hastigheten för 6to4 endast ligger på 0,2 

Mbit/s och endast 0,1 Mbit/s för GRE.  

  



 

  30 (63) 

 

4.3 NAT64 och Teredo 

I den här delen presenteras resultaten av NAT64 och Teredo. Efter varje test 

följer en analys av resultatet. 

UDP-testen för Teredo samt NAT64 visas i tabell 4-3 där throughput är den 

hastighet som Iperf-klienten lyckas skicka till Iperf-servern. Dess hastighet 

visas i Megabit per sekund (Mbit/s). Fördröjning, även kallat jitter, visas i 

millisekunder (ms) och packet loss visar hur många procent av alla paket som 

har slängts. Resultaten i tabell 4-3 är uträknade med medianen ifrån sex iden-

tiska test.  

Tabell 4-3: Teredo och NAT64 UDP 

 

 

Teredo och NAT64 visar på en ganska stor skillnad mellan varandra vid 

throughput, jitter och packet loss i UDP-testet som kan ses i tabell 4-3. Skill-

naden på throughput mellan Teredo och NAT64 ligger på 31,3 Mbit/s mer för 

Teredo, vilket nästan är dubbelt så mycket som för NAT64. Skillnaden på 

jitter ligger på 6,817 millisekunder lägre för NAT64. Packet loss är betydligt 

mindre för Teredo än NAT64 med en skillnad på 31,5 procentenheter. 

 Throughput (Mbit/s) Jitter (ms) Packet loss (%) 

NAT64 34,6 7,667 65,5 

Teredo 65,9 14,484 34,0 
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Figur 4-2: Teredo och NAT64 UDP Jitter 

Alla sex test som gjordes med både GRE samt 6to4 resulterade i numeriska 

värden av jitter som visas i figur 4.2.  

I figur 4.2 kan man se att skillnaderna mellan jitter för NAT64 är ganska 

spridda. I tre av testerna ligger jitter strax över noll millisekunder och i de 

andra tre av testerna ligger jitter på dryga 15 millisekunder. För Teredo ligger 

jitter ganska jämt vid samtliga tester, (runt 14 till 15 millisekunder), förutom 

vid Test 5 där jitter dimper ner kraftigt till runt en millisekund. 

TCP-testen utfördes i tre olika tidsintervaller; en, tre och sex minuter. Resul-

taten i tabell 4-4 visar resultaten på den hastighet i Mbit/s som uppmättes vid 

testen. Resultatet är uträknat med medianen ifrån sex identiska test för både 

Teredo och NAT64. 
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Tabell 4-4: Teredo och NAT64 TCP 

 Skickar i 1 min Skickar i 3 min Skickar i 6 min 

NAT64 94,1 94,1 94,1 

Teredo 89,8 89,65 89,7 

 

I testet med TCP för Teredo och NAT64, som ses i tabell 4-4, kan man se att 

hastigheten skiljer sig en del mellan de båda. När testet utförs i en minut är 

skillnaden på 4,3 Mbit/s mer för NAT64. När testet utförs i tre minuter är 

skillnaden 4,5 Mbit/s mer för NAT64 och när testet utförs i sex minuter är 

skillnaden 4,4 Mbit/s mer för NAT64. NAT64 ligger i väldigt jämn hastighet 

på 94,1 Mbit/s vid samtliga tidsintervaller. Teredo varierar något i hastighe-

ten vid de olika tidsintervallerna, men endast med en skillnad på 0,2 Mbit/s 

från den högsta hastigheten jämfört med den lägsta hastigheten. 
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5 Diskussion 

Under arbetets gång har två frågeställningar legat till grund för utförandet av 

arbetet samt de resultat som framkommit. Den första frågeställningen var: 

Vilken migreringsteknik presterar bäst i scenariot mellan IPv6 och 

IPv6? 

I samtliga tester mellan GRE och 6to4 fick vi ett bättre resultat med  6to4. 

En tanke kring varför 6to4 får igenom mer trafik i tunneln, när vi skickar 

UDP-trafik i 100 Mbit/s, kan vara att 6to4’s kapsulering har en mindre over-

head på sina paket än vad GRE har. Detta medför att routrarna kan hantera 

fler paket i en 6to4-tunnel än i GRE då 6to4-paketen är mindre i storleken. 

När GRE används kapslas IPv6 in i GRE som sedan kapslas in i IPv4. Det 

gör att det blir två inkapslingar i IPv4 paketet medan 6to4 kapslar in IPv6 

direkt i IPv4. Detta kan också vara en orsak till att 6to4 är lite snabbare då en 

extra avkapsling av paket sker i GRE. 

Packet loss uppstår då en klient försöker skicka 100Mbit/s i ett nätverk som 

klarar av max 100Mbit/s. UDP skickar 100Mbit/s utan att tänka på om paket 

kastas av enheter på vägen till sitt mål. Detta gör att packet loss uppstår då 

enheterna inte klarar av den hastigheten. Under testets gång blev vi nyfikna 

på vart i experimentmiljön som paketen slängdes. Efter undersökningar i 

routrarna samt klienterna kom vi fram till att det mest troliga är att det är den 

mottagande klienten som slänger paketen. Den slutsatsen kan vi dra då rout-

rarnas interface inte visade på att de hade slängt paket. Problemet är att när 

klienterna körs virtuellt kan vi inte se paket som slängs av nätverkskortet. 
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Test 5, i figur 4.1, med både GRE samt 6to4 resulterade i jitter. Det är 

osannolikt att resultatet har ett samband då testerna inte är utförda samtidigt 

och kan inte påverka varandra. Det jitter som uppstår i Test 5 kan vara ett så 

kallat random jitter. Om så är fallet har det ingenting med migreringstekni-

kerna GRE och 6to4 att göra, utan är en elektronisk störning i hårdvaran. 

När TCP användes visade sig 6to4 ge något bättre prestanda än GRE. Detta 

kan bero på samma anledningar som när UDP användes. 

Den andra frågeställningen vi hade var: Vilken migreringsteknik presterar 

bäst i scenariot mellan IPv4 och IPv6? 

Teredo visar en bättre prestanda än NAT64 gör när UDP används. NAT64 

ger dock något bättre prestanda när TCP används. 

När vi skickar UDP-trafik i 100 Mbit/s från PC1 till PC2 kan det vara så att 

NAT64 inte hinner med att översätta alla paket och därmed slänger dem istäl-

let. Teredo behöver inte översätta paketen, utan den kapslar in paketen hos 

Teredo-klienten, och lider kanske därför inte av samma problem i den mängd 

som NAT64 gör. I studien skriven av (Aazam, Shah, Khan, & Qayyum, 

2010, October) framgår det att ”Jitter is the only parameter in which ISA-

TAP’s performance is inferior from Teredo. This is because in ISATAP, tun-

nel refresh packets; which are meant to refresh the tunnels; are send more 

frequently”, vilket betyder att den tunnel refresh som skickas varje 21:a data-

paket i Teredo skulle kunna påverka den mängd jitter som vi fick i vårt resul-

tat jämfört med NAT64. Resultaten av jitter, som kan ses i figur 4.2, visar en 

väldig spridningsmängd vid testerna hos NAT64. Tyvärr har vi inte kommit 

fram till någon anledning till att det blir på detta vis. 

Samtidigt som NAT64-processen går långsammare än Teredo, när UDP an-

vänds i 100 Mbit/s, är NAT64 snabbare när TCP används, vilket skulle kunna 
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bero på att Teredo kapslar in paketen två gånger. Först kapslar Teredo in 

IPv6-paketet i UDP och därefter kapslas det UDP-paketet med IPv6 in i ett 

IPv4-paket. Det kan vara så att Teredo inte behöver kapsla in paketen två 

gånger när UDP används, eftersom att UDP redan används som kommunika-

tionsprotokoll, och därför går det snabbare än NAT64. 

Det finns även en möjlighet att den mjukvara som valts vid NAT64 respekti-

ve Teredo kan ha haft en påverkan på resultatet. Även om beskrivningen av 

TAYGA (NAT64) på dess hemsida förklarar hur TAYGA följer standarden 

när det gäller översättning av IPv4-paket till IPv6-paket, finns det ändå en 

risk att TAYGA kan påverka resultatet. Vi hade kunnat kontrollera det ge-

nom att testa en eller flera andra mjukvaror för NAT64. Detta hade dock tagit 

avsevärt mycket mer tid. Det kan också vara så att vi inte har konfigurerat 

upp TAYGA helt optimalt, men har vi följt de råd och konfigurationsexempel 

som finns på deras hemsida. Samma resonemang skulle man kunna dra av 

mjukvaran miredo som användes för Teredo. 

5.1 Sammanfattning och slutsats 

De resultat som vi har fått fram i det här arbetet visar att 6to4 ger en något 

bättre prestanda än GRE vid throughput, jitter och packet loss när UDP an-

vänds. 6to4 presterar även bättre än GRE när TCP används. Utifrån vårt re-

sultat och vår analys skulle 6to4 vara att föredra för att koppla samman två 

stycken IPv6-nät när IPv4 används däremellan. 
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I resultaten från Teredo och NAT64 ger Teredo en högre hastighet än NAT64 

när UDP används. Detta medför att Teredo skulle kunna föredras om det är 

mycket UDP-trafik som används mellan näten. Samtidigt blir mängden jitter 

mycket högre med Teredo än NAT64. NAT64 visar dock något högre pre-

standa när TCP används men inte i några större mängder. 

Med hjälp av de resultat som vi har fått fram har vi kunnat dra slutsatsen att 

en prestandaskillnad existerar mellan GRE och 6to4 samt mellan NAT64 och 

Teredo. Även om inte alla testerna visar någon stor skillnad i prestanda finns 

möjligheten att de resultat som vi fått fram skalar med antalet anslutningar 

som kontinuerligt belastar de här migreringsteknikerna med data. 

5.2 Erfarenheter och fortsättning 

Under tiden vi har jobbat med det här arbetet har vi fått en mängd nya erfa-

renheter och kunskaper. Det som vi främst lärt oss mer om är användning och 

konfiguration av de migreringstekniker som vi valt att använda oss av. Vi har 

även utökat vår kunskap om IPv6 vilket är något som vi garanterat kommer 

stöta på mer av i framtiden. 

För framtida forskning skulle man kunna testa fler migreringstekniker som 

inte togs upp i det här arbetet. Ett exempel på det är 6rd som till en början var 

tänkt att användas men som på grund av bristfällig information ledde till att 

tiden inte räckte till för att skapa ett fungerande scenario. 

Testerna skulle kunna utvecklas för att se hur migreringsteknikerna står sig 

mot varandra i ett mer uppskalat scenario där många fler anslutningar an-

vänds. Man kan även utveckla testerna ytterligare med att använda sig av 

applikationer som undersöks. I och med det kan man även utforska vilka tek-

niker som skapar problem hos applikationer när det gäller prestanda och 

funktionalitet. 
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7 Bilagor 
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A. Konfiguration av GRE 
Här presenteras konfigurationen för GRE. Följande bilagor är den konfigura-

tion som har använts på nätverksenheterna i GRE-testen. De är konfigurerade 

i IOS på nätverksenheterna. 

R1 

hostname R1 

! 

boot-start-marker 

boot system flash c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M.bin 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

memory-size iomem 10 

! 

dot11 syslog 

ip source-route 

! 

ip cef 

! 

ipv6 unicast-routing 

ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

voice-card 0 

! 

crypto pki token default removal timeout 0 

! 

license udi pid CISCO2811 sn FCZ142870DG 

archive 

 log config 

  hidekeys 

! 

redundancy 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

interface Tunnel0 

 no ip address 

 ipv6 address 2001:3::1/64 

 tunnel source 172.0.0.1 

 tunnel destination 172.0.0.5 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 ipv6 address 2001:1::1/64 
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 ipv6 enable 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 172.0.0.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Serial0/0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 no fair-queue 

 clock rate 2000000 

! 

interface Serial0/0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 2000000 

! 

interface Serial0/1/0 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 

! 

interface Serial0/1/1 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 

! 

ip forward-protocol nd 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip route 172.0.0.4 255.255.255.252 172.0.0.2 

! 

logging esm config 

ipv6 route 2001:2::/64 2001:3::2 

! 

control-plane 

! 

mgcp profile default 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

 transport input all 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

end 
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R2 

hostname R2 

! 

boot-start-marker 

boot system flash c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M.bin 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

memory-size iomem 10 

! 

dot11 syslog 

ip source-route 

! 

ip cef 

! 

ipv6 unicast-routing 

ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

voice-card 0 

! 

crypto pki token default removal timeout 0 

! 

license udi pid CISCO2811 sn FCZ124271R8 

archive 

 log config 

  hidekeys 

! 

redundancy 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

interface Tunnel0 

 no ip address 

 ipv6 address 2001:3::2/64 

 tunnel source 172.0.0.5 

 tunnel destination 172.0.0.1 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 ipv6 address 2001:2::1/64 

 ipv6 enable 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 172.0.0.5 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

!
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interface Serial0/0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 no fair-queue 

 clock rate 125000 

! 

interface Serial0/0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 

! 

ip forward-protocol nd 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip route 172.0.0.0 255.255.255.252 172.0.0.6 

! 

logging esm config 

ipv6 route 2001:1::/64 2001:3::1 

! 

control-plane 

! 

mgcp profile default 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

 transport input all 

! 

scheduler allocate 20000 1000 

end 

 

S1 

hostname S1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

system mtu routing 1500 

ip subnet-zero 

! 

spanning-tree mode pvst 

spanning-tree extend system-id 

! 

vlan internal allocation policy ascending 

! 

ip routing 

! 

interface FastEthernet0/1
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 no switchport 

 ip address 172.0.0.2 255.255.255.252 

! 

interface FastEthernet0/2 

 no switchport 

 ip address 172.0.0.6 255.255.255.252 

! 

interface FastEthernet0/3 

! 

interface FastEthernet0/4 

! 

interface FastEthernet0/5 

! 

interface FastEthernet0/6 

! 

interface FastEthernet0/7 

! 

interface FastEthernet0/8 

! 

interface FastEthernet0/9 

! 

interface FastEthernet0/10 

! 

interface FastEthernet0/11 

! 

interface FastEthernet0/12 

! 

interface FastEthernet0/13 

! 

interface FastEthernet0/14 

! 

interface FastEthernet0/15 

! 

interface FastEthernet0/16 

! 

interface FastEthernet0/17 

! 

interface FastEthernet0/18 

! 

interface FastEthernet0/19 

! 

interface FastEthernet0/20 

! 

interface FastEthernet0/21 

! 

interface FastEthernet0/22 

! 

interface FastEthernet0/23 

! 

interface FastEthernet0/24 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

! 

interface GigabitEthernet0/2
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! 

interface Vlan1 

 no ip address 

! 

ip classless 

ip http server 

ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

line vty 5 15 

! 

end 
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B.  Konfiguration av 6to4 
Här presenteras konfigurationen för 6to4. Följande bilagor är den konfigura-

tion som har använts på nätverksenheterna i 6to4-testen. De är konfigurerade 

i IOS på nätverksenheterna. 

R1 

hostname R1 

! 

boot-start-marker 

boot system flash c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M.bin 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

memory-size iomem 10 

! 

dot11 syslog 

ip source-route 

! 

ip cef 

! 

ipv6 unicast-routing 

ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

voice-card 0 

! 

crypto pki token default removal timeout 0 

! 

license udi pid CISCO2811 sn FCZ124271R8 

archive 

 log config 

  hidekeys 

! 

redundancy 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

interface Tunnel0 

 no ip address 

 no ip redirects 

 ipv6 address 2002:AC00:1::1/64 

 tunnel source FastEthernet0/1 

 tunnel mode ipv6ip 6to4 

 no shut 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex auto 



  

 

49 (63) 

 

 speed auto 

 ipv6 address 2002:1:1::1/64 

 no shut 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 172.0.0.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

 no shut 

! 

interface Serial0/0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 no fair-queue 

 clock rate 2000000 

! 

interface Serial0/0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 2000000 

! 

interface Serial0/1/0 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 

! 

interface Serial0/1/1 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 

! 

ip forward-protocol nd 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip route 172.0.0.4 255.255.255.252 172.0.0.2 

! 

ipv6 route 2002:1:2::/64 2002:AC00:5::1 

ipv6 route 2002::/16 Tunnel0 

! 

 

R2 

hostname R2 

! 

boot-start-marker 

boot system flash c2800nm-adventerprisek9-mz.151-4.M.bin 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

memory-size iomem 10 

! 
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dot11 syslog 

ip source-route 

! 

ip cef 

! 

ipv6 unicast-routing 

ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

voice-card 0 

! 

crypto pki token default removal timeout 0 

! 

license udi pid CISCO2811 sn FCZ124271R8 

archive 

 log config 

  hidekeys 

! 

redundancy 

! 

ipv6 unicast-routing 

! 

interface Tunnel0 

 no ip address 

 no ip redirects 

 ipv6 address 2002:AC00:5::1/64 

 tunnel source FastEthernet0/1 

 tunnel mode ipv6ip 6to4 

 no shut 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex auto 

 speed auto 

 ipv6 address 2002:1:2::1/64 

 no shut 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 172.0.0.5 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

no shut 

! 

interface Serial0/0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 no fair-queue 

 clock rate 125000 

! 

interface Serial0/0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 clock rate 125000 
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! 

ip forward-protocol nd 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip route 172.0.0.0 255.255.255.252 172.0.0.6 

! 

logging esm config 

ipv6 route 2002:1:1::/64 2002:AC00:1::1 

ipv6 route 2002::/16 Tunnel0 

! 

 

S1 

hostname S1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

system mtu routing 1500 

ip subnet-zero 

! 

spanning-tree mode pvst 

spanning-tree extend system-id 

! 

vlan internal allocation policy ascending 

! 

ip routing 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no switchport 

 ip address 172.0.0.2 255.255.255.252 

! 

interface FastEthernet0/2 

 no switchport 

 ip address 172.0.0.6 255.255.255.252 

! 

interface FastEthernet0/3 

! 

interface FastEthernet0/4 

! 

interface FastEthernet0/5 

! 

interface FastEthernet0/6 

!
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interface FastEthernet0/7 

! 

interface FastEthernet0/8 

! 

interface FastEthernet0/9 

! 

interface FastEthernet0/10 

! 

interface FastEthernet0/11 

! 

interface FastEthernet0/12 

! 

interface FastEthernet0/13 

! 

interface FastEthernet0/14 

! 

interface FastEthernet0/15 

! 

interface FastEthernet0/16 

! 

interface FastEthernet0/17 

! 

interface FastEthernet0/18 

! 

interface FastEthernet0/19 

! 

interface FastEthernet0/20 

! 

interface FastEthernet0/21 

! 

interface FastEthernet0/22 

! 

interface FastEthernet0/23 

! 

interface FastEthernet0/24 

! 

interface GigabitEthernet0/1 

! 

interface GigabitEthernet0/2 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

! 

ip classless 

ip http server 

ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

line vty 5 15 

! 

end 
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C.  Konfiguration av Teredo 
I Tabell C visas IP-adresseringen som användes i scenariot för Teredo. 

Tabell C: IP-adressering för Teredo-scenario 

Enhet IP-adress E1 IP-adress E2 

Teredo Klient 40.0.0.100 N/A 

Klient 2001:1::3 N/A 

R1 40.0.0.1 85.0.0.1 

S1 85.0.0.2 85.0.0.9 

Teredo Server/Relay 85.0.0.10 

85.0.0.11 

2001:1::2 

 

För att installera Miredo användes följande kommandon: 

apt-get install miredo – På samtiliga Teredo-enheter. 

apt-get install mirdeo-server – Endast på Server/Relay-enheten. 

I konfigurationsfilen för Teredo-klienten (/etc/miredo.conf), gjordes föl-

jande inställning: 

ServerAdress 85.0.0.10  

Följande rad i /etc/sysctl.conf för Teredo Server/Relay avkommenterades: 

net.ipv6.conf.all.forwarding=1 

Teredo Server/Relay konfigurerades även med en extra IPv4-adress genom 

följande kommando: 

ip -4 address add 85.0.0.11/32 dev eth0 

I konfigurationsfilen (/etc/miredo-server.conf) för  rollen Teredo Ser-

ver gjordes följande konfiguration: 
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ServerBindAdress 85.0.0.10 

För rollen Teredo Relay (/etc/miredo.conf) gjordes följande inställning: 

Relay Type cone 

På Klient konfigurerades en default gateway som pekar mot Teredo Se-

ver/Relay: 

ip -6 route add default via 2001:1::2 
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D.  Konfiguration av NAT64 
I tabell D visas IP-adresseringen som användes under scenariot för NAT64. 

Tabell D: IP-adressering för NAT64-scenario 

Enhet IP-adress E1 IP-adress E2 

PC 1 40.0.0.100 N/A 

PC 2 2001:1::3 N/A 

R1 40.0.0.1 85.0.0.1 

S1 85.0.0.2 85.0.0.9 

NAT64 85.0.0.10 2001:1::1 

 

TAYGA laddades ner, packades upp och installerades med följande kom-

mandon: 

wget http://www.litech.org/tayga/tayga-0.9.1.tar.bz2 

tar -xjvf tayga-0.9.1.tar.bz2 

./configure && make && make install 

Konfigurationsfilen för TAYGA skapades först genom att köra touch 

/usr/local/etc/tayga.conf och därefter gjordes följande inställningar i 

konfigurationsfilen: 

tun-device nat64 

ipv4-addr 192.168.0.1 

prefix 2001:2::/96 

dynamic-pool 192.168.0.0/24 

data-dir /var/db/taiga 

Tunnel-interfacet kunde därefter sättas upp genom att köra: 



  

 

56 (63) 

 

tayga –mktun 

Därefter kunde tunnel-interfacet aktiveras genom att köra: 

ip link set nat64 up 

Tunnel-interfacet konfigurerades sedan med IP-adresser genom följande 

kommandon: 

ip addr add 2001:1::1 dev nat64 

ip addr add 172.16.0.10 dev nat64 

Till sist kunde rutter associeras med tunnel-interfacet genom följande kom-

madon: 

ip route add 2001:2::/96 dev nat64 

ip route add 192.168.0.0/24 dev nat64 
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E.  Genomförande med Iperf 
De växlar som använts till Iperf vid genomförandet presenteras i tabell E. 

Tabell E: Växlar till Iperf 

Växel Beskrivning 

-c Kör i klient-läge 

-s Kör i server-läge 

-i Tid i sekunder mellan rapportintervallerna 

-u Använd UDP istället för TCP 

-b Används med UDP för att specificera önskad bandbredd 

-t Tid i sekunder för hur länge testet ska köras 

-V Använd IPv6 

 

De syntaxer som använts vid genomförandet presenteras nedan. 

Eftersom IP-adressen på PC1 och PC2 skiljer sig vid varje scenario kommer 

variablen <PC2> att användas för att specificiera IP-adressen för PC2. 

För testet med TCP i de olika tidsintervallerna användes väljande kommando 

på Iperf-servern: 

iperf  -V -s -i 1 

På Iperf-klienten använde följande syntaxer för att utföra testerna: 

iperf -c <PC2> -V -i 1 -t 60 

iperf -c <PC2> -V -i 1 -t 180 

iperf -c <PC2> -V -i 1 -t 360 

För testet med UDP i olika hastigheter användes följande kommando på 

Iperf-servern:  
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iperf  -V -s -i 1-u 

På Iperf-klienten användes följande syntaxer för att utföra testerna: 

iperf -c <PC2> -V -i 1 -t 60 -u -b 10M 

iperf -c <PC2> -V -i 1 -t 60 -u -b 50M 

iperf -c <PC2> -V -i 1 -t 60 -u -b 100M 

Växlen ”-V” användes inte vid NAT64-scenariot på Iperf-klienten då den 

ansluter sig mot en IPv4-adress. 
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F. Resultat GRE 
Här presenteras samtliga resultat från testerna med GRE. 

   Skickar 100 Mbit/s UDP under 1 min 

  
Throughput 
(Mbit/s) Jitter(ms) Packet loss (%) 

Test 1 66,2 0,145 34 

Test 2 68,8 0,190 30 

Test 3 65,3 0,151 35 

Test 4 63,9 0,071 36 

Test 5 58,9 13,394 41 

Test 6 60,6 0,072 40 

Medianen 64,6 0,148 35,5 

    

    Skickar TCP-paket 
Skickar i 1 min 3 min 6 min 

  
Throughput 
(Mbit/s) 

Throughput 
(Mbit/s) 

Throughput 
(Mbit/s) 

Test 1 91,4 91,3 91,3 

Test 2 91,4 91,3 91,3 

Test 3 91,4 91,3 91,3 

Test 4 91,4 91,3 91,3 

Test 5 91,4 91,2 91,3 

Test 6 91,4 91,3 91,3 

Medianen 91,4 91,3 91,3 
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G.  Resultat 6to4 
Här presenteras samtliga resultat från testerna med 6to4. 

 
Skickar 100 Mbit/s UDP under 1 min 

  
Throughput 
(Mbit/s) Jitter(ms) Packet loss (%) 

Test 1 70,5 0,342 30 

Test 2 67,4 0,098 33 

Test 3 67,4 0,046 55 

Test 4 74,0 0,036 26 

Test 5 67,0 13,355 33 

Test 6 79,5 0,065 21 

Medianen 68,95 0,0815 31,5 

    
    
    Skickar TCP-paket 
Skickar i 1 min 3 min 6 min 

  
Throughput 
(Mbit/s) 

Throughput 
(Mbit/s) 

Throughput 
(Mbit/s) 

Test 1 91,7 91,6 91,6 

Test 2 91,7 91,6 91,6 

Test 3 91,7 91,6 91,6 

Test 4 91,7 91,5 91,5 

Test 5 91,6 91,6 91,5 

Test 6 91,7 91,5 91,5 

Medianen 91,7 91,6 91,55 
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H.  Resultat NAT64 
Här presenteras samtliga resultat från testerna med NAT64. 

 
Skickar 100 Mbit/s UDP under 1 min 

  
Throughput 
(Mbit/s) Jitter(ms) Packet loss (%) 

Test 1 32,0 15,534 68 

Test 2 34,0 0,054 66 

Test 3 23,1 15,274 77 

Test 4 36,5 0,056 64 

Test 5 35,2 0,061 65 

Test 6 37,9 15,492 62 

Medianen 34,6 7,6675 65,5 

    
    Skickar TCP-paket 
Skickar i 1 min 3 min 6 min 

  
Throughput 
(Mbit/s) 

Throughput 
(Mbit/s) 

Throughput 
(Mbit/s) 

Test 1 94,1 94,1 94,1 

Test 2 94,1 94,1 94,1 

Test 3 94,1 94,1 94,1 

Test 4 94,1 94,1 94,1 

Test 5 94,1 94,1 94,1 

Test 6 94,1 94,1 94,1 

Medianen 94,1 94,1 94,1 
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I. Resultat Teredo 
Här presenteras samtliga resultat från testerna med Teredo. 

 
Skickar 100 Mbit/s UDP under 1 min 

  
Throughput 
(Mbit/s) Jitter(ms) Packet loss (%) 

Test 1 66,1 14,381 34 

Test 2 66,2 15,267 34 

Test 3 59,1 14,003 41 

Test 4 67,8 15,258 32 

Test 5 65,7 1,348 34 

Test 6 59,2 14,587 41 

Medianen 65,9 14,484 34 

    
    Skickar TCP-paket 
Skickar i 1 min 3 min 6 min 

  
Throughput 
(Mbit/s) 

Throughput 
(Mbit/s) 

Throughput 
(Mbit/s) 

Test 1 89,8 89,7 89,7 

Test 2 89,8 89,7 89,7 

Test 3 89,8 89,7 89,7 

Test 4 89,0 89,3 89,7 

Test 5 89,8 89,2 89,3 

Test 6 89,2 89,6 89,8 

Medianen 89,8 89,65 89,7 
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