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Abstrakt 

Rapporten beskriver arbetet och resultaten av en prestandajämförelse 

mellan Teredo och 6to4, som används för att tunnla IPv6-trafik över publika 

IPv4-nätverk. Detta gjordes då ingen tidigare forskning hittats som jämför 
dessa tekniker ur prestandasynpunkt. Tre separata testmiljöer, en vardera 

för Teredo, 6to4 och 6to4 bakom NAT, sattes upp i en labbmiljö. I varje 

testmiljö skickades genererad trafik i åtta omgångar mellan två klienter, 
som samlade in testdata. Insamlad testdata bearbetades med formler för 

Throughput, End to End Delay, Round Trip Time och Jitter och ett 

medelresultat för varje räknades ut. Medelresultaten ställdes mot varandra i 
tabeller och grafer för överskådlig presentation och analys. Resultaten för 

End to End Delay ströks från prestandajämförelsen på grund av låg 

tillförlitlighet. Slutsatsen var att 6to4 presterade bättre än 6to4 bakom NAT 
vad gäller Throughput, Round Trip Time och Jitter i de tester som utförts. 

Orsaken till detta var den extra fördröjning som NAT gav när paket 

skickades och togs emot i testmiljön för 6to4 bakom NAT. På grund av 
skillnader i testmiljön hade resultaten för Teredo inte den tillförlitlighet som 

krävdes för att dra någon slutsats om teknikens prestanda gentemot 6to4 

eller 6to4 bakom NAT. 

Nyckelord: IPv6, IPv4, tunnling, Teredo, 6to4, prestandajämförelse 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Abstract 

This report describes the work behind and the results of a performance 

evaluation between Teredo and 6to4. These are techniques for tunneling 
IPv6 traffic over public IPv4 networks. This was done because no 

performance evaluation between the techniques was found in earlier 
research. Three separate test-beds, one each for Teredo, 6to4 and 6to4 
behind NAT, were set up in a network lab. Eight runs of generated traffic 

were sent between two clients, through each of the three test-beds. Data, 
collected from clients, was processed with formulas for Throughput, End to 

End Delay, Round Trip Time and Jitter and an average result for each was 
calculated. The averages were plotted against each other in tables and 
graphs for easy presentation and analysis. Low reliability caused the results 

for End to End Delay to be stricken from the evaluation. The reached 
conclusion was that 6to4 outperformed 6to4 behind NAT in Throughput, 

Round Trip Time and Jitter during the tests. This was caused by the 
overhead that NAT gave every packet sent and received in the test-bed for 
6to4 behind NAT. Differences in topology for the Teredo test-bed caused 

the result for Teredo to be deemed unreliable. Therefore no conclusion 
about the performance differences between Teredo and 6to4 or 6to4 behind 

NAT could be reached. 

Keywords: IPv6, IPv4, tunneling, Teredo, 6to4, performance evaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Förord 

Denna rapport hade sin början i att vi ville hitta ett sätt att fördjupa våra 

kunskaper om IPv6 under examensarbetet. En artikelsökning ledde oss in på 
tunnling av IPv6 i IPv4, något som även var aktuellt eftersom de sista lediga 

IPv4-adressblocken delades ut en kort tid innan vi påbörjade vårt 
examensarbete. Vägen från idé till färdig rapport har varit kantad av 
motgångar, men vi har trots det känt att vårt ämne varit intressant och 

givande att arbeta med. 

Denna rapport riktar till individer med en kunskapsnivå, vad gäller 
nätverksteknik, i nivå med eller högre än andraårsstudenter på programmet 

It-tekniker vid Linnéuniversitet. För en genomgång av termer som används 
i rapporten se bilaga 1.
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1 Introduktion  
Detta arbete handlar om tunnling av IPv6-paket i IPv4-paket, och beskriver 
arbetet och resultaten av en prestandajämförelse mellan tunnlingsteknikerna 

Teredo och 6to4. I detta kapitel ges en kort introduktion till tunnling av IPv6-

paket inuti IPv4-paket. Därefter behandlas tidigare forskning som gjorts inom 
området och syftet med arbetet samt avgränsningar presenteras. 

1.1 Inledning 

Den 3 februari 2011 delades de sista blocken av oanvända IPv4-adresser ut 

till de fem Regional Internet Registry (RIR), som sköter den regionala 

fördelningen av IP-adresser i Afrika, Asien-Oceanien, Europa, Nordamerika 
och Sydamerika (ICANN, 2011). APNIC (Asia Pacific Network Information 

Centre), som är den RIR som ansvarar för Asien-Oceanien, avslutade sin 

normala utdelning av IPv4-adresser den 15 april 2011 (APNIC, 2011a). 
Organisationen har nu kvar ett adressblock på /8, vilket ger totalt 16 777 216 

adresser. Dessa kommer i fortsättningen enbart delas ut till nya och 

etablerade nätverk, som behöver publika IPv4-adresser för de tekniker som 
kommer användas under övergången till IPv6 (APNIC, 2011b).  

En av dessa tekniker är tunnling, vilket i det här fallet innebär inkapsling av 
IPv6-paket i IPv4-paket. Tunnling kommer användas, under 

övergångsperioden från IPv4 till IPv6, för att IPv6-nätverk/noder ska kunna 

kommunicera med andra IPv6-nätverk/noder via IPv4-nätverk och för att ge 
IPv4-nätverk möjlighet att kommunicera med IPv6-nätverk. Det finns olika 

tekniker för att tunnla IPv6 i IPv4, exempelvis 6to4, Teredo, Intra-Site 

Automatic Tunnel Adressing Protocol (ISATAP) och GRE. Denna rapport 
kommer ta avstamp i tidigare forskning där teknikerna Teredo och ISATAP 

jämförts (Aazam et al., 2010). Då ISATAP inte kan tunnla över Internet, utan 

att ta hjälp av någon ytterligare tunnlingsteknik, kommer istället två 
tunnlingstekniker, som är utvecklade för att kunna gå över publika IPv4-

nätverk, att testas. Dessa är Teredo och 6to4, som även har den likheten att 

de, efter grundläggande konfiguration, automatiskt sätter upp tunnlar vid 
kommunikation mellan klienter (Carpenter & Moore, 2001; Huitema, 2006). 

Denna rapport kommer redogöra för hur Teredo och 6to4 fungerar och även 

presentera arbetet med och resultatet av flera tester. Resultaten kommer 
användas för att jämföra prestandan mellan teknikerna. Eftersom Teredo är 

specifikt utformat att fungera bakom NAT (Huitema, 2006) kommer 6to4 att 

testas dels i standardutförande och dels bakom NAT. Detta görs för att 
undersöka hur NAT påverkar prestandan. Detta arbete ska ge blivande och 

verksamma IT-tekniker kunskap om tunnling av IPv6 över IPv4 och även 

komma till hjälp i yrkeslivet när tunnlingstekniker ska väljas. 



 

  8 (33) 

 

1.2 Tidigare forskning 

Aazam et al. (2010) jämförde prestandan mellan tunnlingsteknikerna Teredo 

och ISATAP. Prestandajämförelsen gjordes med hjälp av resultat från test 

utförda i en kontrollerad miljö. I testen skickades data från klient A till klient 
B och följande värden samlades in; Throughput, som var antal paket klient B 

tog emot per sekund. End to End Delay, vilket var tiden det tog för ett paket 

att färdas från klient A till klient B. Jitter, som var skillnaden i End to End 
Delay mellan varje paket i en trafikström. Round Trip Time, vilket var tiden 

det tog mellan att Echo Request skickades från klient A till klient B, till svar i 

form av Echo Reply, från klient B, nådde klient A. Resultaten visade att 
ISATAP presterade bättre än Teredo i Throughput, End to End Delay och 

Round Trip Time. Detta antogs bero på att Teredo behöver göra två 

inkapslingar av varje IPv6-paket, för att fungera bakom NAT, och därför har 
högre overhead än ISATAP, som enbart gör en inkapsling. Teredo hade en 

lägre och mer jämn Jitter vilket antogs bero på att Teredo skickar paket för att 

hålla tunneln öppen mer sällan än ISATAP gör. Dessa paket ger 
fördröjningar för övriga paket som skickas på klienternas nätverkskort och 

gör att End to End Delay skiftar mellan paket. 

Testen utfördes på Teredo, som på egen hand kan tunnla över Internet, och 

ISATAP, som enbart kan användas över Internet i kombination med andra 

tunnlingstekniker. ISATAP testades dock i detta fall på egen hand. Därför 
anser vi att resultaten inte kan användas som underlag, för att välja 

tunnlingsteknik, i ett scenario där tunnlingen behöver göras över Internet. 

Under övergången från IPv6 och IPv4 kommer tunnling att användas både 
mellan privata nätverk över Internet och inom privata nätverk. Därför 

kommer denna rapport jämföra Teredo och 6to4, som båda kan tunnla över 

Internet på egen hand och även utföra tunnling inom privata nätverk. 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att jämföra prestandan mellan tunnlingsteknikerna 

Teredo och 6to4. Detta görs för att ingen tidigare forskning hittats som 
jämför dessa tekniker ur prestandasynpunkt. Avsikten är att resultatet av detta 

arbete ska kunna komma till hjälp när blivande och verksamma IT-tekniker 

ställs inför uppgiften att välja en teknik för att tunnla IPv6-trafik över IPv4-
nätverk.  

Prestandajämförelsen mellan Teredo och 6to4 kommer göras med resultaten 
från en rad tester utförda i kontrollerade point-to-point testmiljöer för Teredo, 

6to4 och 6to4 bakom NAT. Testen kommer utföras genom att trafik skickas 

från klient Dator 1 till klient Dator 2. Båda maskiner kommer att lyssna av 
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trafiken och spara ner den. Testdata kommer sedan att användas för att 
jämföra Teredo, 6to4, och 6to4 bakom NAT i kategorierna: 

 Throughput 

 End to End Delay 

 Round Trip Time 

 Jitter 

Denna rapport ger först en teoretisk beskrivning över hur teknikerna Teredo 

och 6to4 fungerar. Sedan presenteras den metod som användes för att utföra 
arbetets tester och en diskussion om metodens tillförlitlighet förs. Därefter 

kommer presentation av resultaten samt analys av dessa. Till sist förs en 

diskussion kring resultaten, en slutsats dras och förslag på framtida forskning 
läggs fram. 

1.4 Avgränsning 

Arbetet kommer att avgränsas genom att alla testerna utförs på bestämd 

hårdvara. Se metodkapitlet för en uppställning av vilken hårdvara som 

kommer användas. Detta görs för att minimera den tid som skulle behövas för 
inlärning av nya system. 

Kategorier för prestandajämförelse och formler för databearbetning hämtas 
från Aazam et al. (2010), då arbetets tidsbegränsning inte ger utrymme för 

konstruktion av egna formler.  

Bristen på tid gör även att testen kommer utföras under ett pass på två och en 

halv timme. Det innebär att NTP inte kommer ges tid att under en längre 

tidsrymd synkronisera klienternas tidräkning. Detta kan i sin tur göra att 
tidräkningen på klienterna, som genererar testtrafik och samlar in testdata, 

hamnar ur fas gentemot varandra. Det kan påverka testresultaten.  
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2 Teknisk bakgrund 
Tunnling innebär inkapsling av ett protokoll i ett annat protokoll för transport 
över ett nätverkssegment. Det används exempelvis för att sätta upp 

krypterade anslutningar till företagsnät för anställda som jobbar på annan ort 

eller som i detta fall för att skicka IPv6-trafik över IPv4-nätverk. I detta 
kapitel redogörs för hur tunnlingsteknikerna 6to4 och Teredo fungerar. 

2.1 6to4 

6to4 är en teknik som gör det möjligt för IPv6–siter med 6to4-adresser att 

kommunicera med varandra, via IPv4-nätverk, eller med renodlade IPv6-

siter, via relay-routrar. Tekniken är avsedd att användas under den 
övergångsperiod då världens nätverk fasas över till IPv6 och är inte tänkt att 

vara en permanent lösning (Carpenter & Moore, 2001). 

För att kunna använda 6to4 krävs att en site har minst en publik IPv4-adress. 

Denna adress används för att skapa de IPv6-adresser som används i 6to4. 

Varje adress börjar med 16 bitar, 2002:: /16, som identifierar adressen som en 
6to4-adress. Följande 32 bitar är en sites publika IPv4-adress omskriven 

hexadecimalt. Nästa 16 bitar används för att identifiera subnät inom en site 

och de sista 64 bitarna är till för att identifiera enheten som tilldelats 
adressen. På så sätt kan exempelvis den publika IPv4-adressen 81.5.9.1 

omvandlas till IPv6-nätverket 2002:5105:901:: /48, som i sin tur kan delas i 

65535 stycken /64-nätverk. 

 Figur 1 Kommunikation mellan 6to4-klienter över IPv4-Internet. Egen figur. 
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För att skicka paket från en 6to4-site till en annan via IPv4-Internet krävs en 
6to4-router i varje site. Denna router kontrollerar om inkommande paket (se 

figur 1, punkt 1) har en annan 6to4- eller en IPv6-site som slutdestination. 

Om paketet ska till en renodlad IPv6-site skickas det vidare till närmaste 
6to4-relay. Paket som ska till en 6to4-adress kapslas in i IPv4-paket med 

protokolltypen 41 (se figur 1 punkt 2). Denna inkapsling sker när paketen 

lämnar 6to4-siten via 6to4-routerns externa IPv4-interface (se figur 1 punkt 
3). Käll- och destinationsadresser för dessa IPv4-paket hämtas från IPv6-

headern där de finns angivna hexadecimalt i sina respektive IPv6-adresser. 

När paketet kommer fram till 6to4-routern vid destinationen skalas IPv4-
inkapslingen bort (se figur 1 punkt 4) och IPv6-paketet vidarebefordras till 

sitt mål (se figur 1 punkt 5) (Carpenter & Moore, 2001). 

För att 6to4 ska fungera med NAT måste den nätverksenhet som utför NAT-

funktionen antingen vara 6to4-router eller på något sätt släppa igenom trafik 

med IPv4-protokoll 41 till en 6to4-router. Även om 6to4-routern sitter bakom 
ett NAT måste en publik IPv4-adress användas för att skapa IPv6-adresser. 

Detta eftersom IPv6-adresser, med 6to4-prefix, skapade från privata IPv4-

adresser inte kommer vara globalt unika på Internet (Carpenter & Moore, 
2001). 

2.2 Teredo 

Teredo är en teknik som gör det möjligt för klienter bakom ett eller flera 

IPv4-NAT att kommunicera via IPv6. Detta uppnås genom att IPv6-paketen 

tunnlas över IPv4 inkapslade i UDP-paket. Teredo är designat för att 
tillförlitligt kunna skicka IPv6-trafik genom IPv4-NAT och en konsekvens av 

detta är att tekniken har ett visst mått av overhead. Detta beror dels på 

inkapslingen av trafik i UDP-paket, men också på så kallade bubbelpaket. 
Bubbelpaket, som är minimala IPv6-paket med enbart IPv6-header och ett 

tomt datafält, används i Teredo för att öppna upp vägar genom NAT. Denna 

overhead gör att Teredo bör användas som sista utväg om en klient ska kunna 
kommunicera med andra IPv6-siter. Om det finns möjlighet till renodlad 

IPv6-kommunikation bör detta användas och om en mindre krävande 

tunnlingsteknik som 6to4 går att implementera bör den användas framför 
Teredo (Huitema, 2006). 

I Teredo delas NAT upp i typerna cone NAT, restricted NAT som består av 
undertyperna restricted cone NAT och port restricted cone NAT samt 

symmetric NAT (Huitema, 2006). 

I cone NAT paras alla förfrågningar från en intern IP-adress och port till 

samma externa IP-adress och port. En extern klient kan kommunicera med 
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den interna klienten genom att anropa den externa adress och port som den 
interna klienten parats ihop med (Huitema et al., 2003). 

I restricted cone NAT paras alla förfrågningar från en intern IP-adress och 
port till samma externa IP-adress och port. En extern klient kan dock inte 

kommunicera med en intern klient om denna inte tidigare skickat ett paket till 

den externa klientens IP-adress (Huitema et al., 2003). 

Port restricted cone NAT är som en restricted cone NAT, med den skillnaden 

att en extern klient inte kan kommunicera med en intern klient om denna inte 
tidigare skickat ett paket till den externa klientens IP-adress och port 

(Huitema et al, 2003). 

I symmectric NAT paras alla förfrågningar från en intern IP-adress och port 

med en specifik destinationsadress och destinationsport till samma externa 

IP-adress och port. Enbart en extern klient som tar emot ett paket från en 
intern klient kan skicka tillbaka paket genom ett symmetric NAT (Huitema et 

al., 2003). 

Teredo stödjer cone NAT, restricted cone NAT och port restricted cone NAT. 

Klienter bakom ett symmectric NAT kan endast använda Teredo om 

nätverksenheten som utför NAT-funktionerna kan programmeras att 
reservera en särskild Teredo-port för varje klient (Huitema, 2006). 

För att kunna kommunicera med exempelvis renodlade IPv6-klienter, 6to4-
klienter eller andra Teredo-klienter behöver en Teredo-klient IPv4-adressen 

till en Teredo-server. När denna adress konfigurerats på klienten, och Teredo 

startats, påbörjas en qualification procedure. Proceduren innebär att klienten 
kontaktar servern för att ta reda på om den ligger bakom en cone, någon form 

av restricted eller en symmectric NAT. Om klienten inte ligger bakom ett 

symmectric NAT kommer proceduren vara framgångsrik och klienten 
tilldelas en Teredo IPv6-adress. 

Teredo-adressen består av fem delar. De första 32 bitarna är Teredos prefix, 
2001:0:: /32. Nästa 32 bitar är IPv4-adressen för klientens Teredo-server 

omskrivet hexadecimalt. Följande 16 bitar är flaggor som bland annat visar 

vilken typ av NAT som klienten ligger bakom. Nästa 16 bitar är portnumret 
på den UDP-port som NAT-enheten översatte klientens källport till när 

Teredo-servern kontaktades. De sista 32 bitarna är den globala IPv4-adress 

som klientens interna IPv4-adress översattes till av NAT-enheten när Teredo-
servern anropades. Bitarna i fälten för portnummer och klientens globala 

IPv4-adress är inverterade för att försvåra utläsning. 
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För att upprätthålla en öppen väg till Teredo-servern i NAT-enhetens 
översättningstabell skickar klienten regelbundet bubbelpaket till servern. 

Servern kastar bubbelpaketet och skickar ett svar tillbaka till klienten. På så 

sätt undviks att NAT-enheten tar bort de tabellposter som måste finnas för att 
servern ska kunna kommunicera med klienten utifrån. Detta görs som 

standard var 30:e sekund men kan konfigureras att ske med längre eller 

kortare intervall. Denna väg behövs för att kunna kommunicera med Teredo-
klienter bakom restricted NAT eller port restricted NAT (Huitema, 2006). 

 

 

När Teredo-klient A vill kommunicera med Teredo-klient B, som ligger i ett 
annat nätverk, skickas först ett bubbelpaket till destinationen (se figur 2 punkt 

1). Om paketet kommer igenom NAT-enheten, i klient Bs nätverk (härefter 

kallad NAT2), är det antingen en cone NAT eller så finns det poster i 
översättningstabellen sen tidigare kommunikation. Oavsett vilket kommer 

kommunikationen då fortgå direkt mellan klienterna. Om NAT-enheten har 

en restricted NAT eller port restricted NAT, utan tidigare poster i 

Figur 2 Kommunikation mellan två Teredo-klienter, bakom 

restricted NAT, över IPv4-Internet (baserat på Microsoft, 2007). 
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översättningstabellen, kommer paketet att kastas. Bubbelpaketet har dock 
lyckats att sätta upp en post i översättningstabellen på klient As NAT-enhet 

(härefter kallad NAT1), som kommer tillåta framtida paket från klient B till 

klient A (Microsoft, 2007).  

När klient A inte får något svar från klient B skickar den ett bubbelpaket till 

klient Bs Teredo-server, vars adress klient A hämtar från klient Bs IPv6-
adress (se figur 2 punkt 2). Teredo-servern granskar paketet och ser att IPv6-

destinationsadressen är till en Teredo-klient och skickar vidare paketet till 

klient B (se figur 2 punkt 3). Eftersom klient B och Teredo-servern ständigt 
håller en väg öppen genom NAT2 släpps bubbelpaketet igenom. Klient B 

svarar på klient As bubbelpaket med ett eget bubbelpaket, som skickas direkt 

till klient As adress (se figur 2 punkt 4). Svaret lägger till en post för trafik 
från klient A till klient B i NAT2 och släpps igenom NAT1 tack vare den 

post som skapades av klient As första bubbelpaket. När klient A tar emot 

klient Bs bubbelpaket fastslår den att alla nödvändiga poster för 
kommunikationen mellan A och B finns i NAT1 och NAT2. När detta är 

gjort inleds den kommunikation mellan klient A och klient B som användaren 

angivit (Microsoft, 2007). 

 

 

Figur 3 Kommunikation mellan en Teredo-klient och IPv6/6to4-klient över IPv4- och 

IPv6-Internet (baserat på Microsoft, 2007). 
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Teredo-klienter kan kommunicera med renodlade IPv6-klienter och 6to4-
klienter via ett Teredo-relay. För att göra detta behöver Teredo-klienten hitta 

det Teredo-relay som är närmast den IPv6- eller 6to4-klient som ska nås. 

Detta måste göras för varje destination som ska kontaktas. Lämpligt Teredo-
relay hittas genom att Teredo-klienten skickar ut en IPv6 ICMP Echo 

Request till IPv6/6to4-klienten den vill nå. Detta paket kapslas in i UDP och 

skickas via IPv4 till Teredo-klientens Teredo-server (se figur 3 punkt 1). 
Servern packar upp paketet och skickar vidare det till IPv6-

destinationsadressen (se figur 3 punkt 2). IPv6/6to4-klienten svarar med ett 

Echo Reply och detta vidarebefordras genom vanlig IPv6-routing till närmsta 
Teredo-relay (se figur 3 punkt 3). Det förutsätter dock att detta Teredo-relay 

aviserar en rutt till adresser med Teredo-prefixet på IPv6-Internet. Om 

Teredo-klienten ligger bakom en cone NAT packar Teredo-relayet ner svaret 
i ett UDP-paket och skickar det via IPv4, med sin egen IPv4-adress och port 

som avsändaradress och avsändarport, direkt till Teredo-klienten. På detta 

sätt får Teredoklienten reda på hur den ska nå Teredo-relayet och kommer i 
fortsättningen skicka trafik som ska till IPv6/6to4-klienten via relayets IPv4-

adress och portnummer (Huitema, 2006). 

Om Teredo-klienten ligger bakom en form av restricted NAT köas Echo 

Reply-paketet och Teredo-relayet skickar först ett bubbelpaket till klientens 

Teredo-server (se figur 3 punkt 4). Servern vidarebefordrar bubbelpaketet till 
Teredo-klienten (se figur 3 punkt 5), som hämtar Teredo-relayets IPv4-adress 

och avsändarport från paketet och svarar relayet med ett eget bubbelpaket (se 

figur 3 punkt 6). Detta paket lägger till en post i NAT-enheten, som gör det 
möjligt för Teredo-relayet att kontakta Teredo-klienten utifrån. När Teredo-

relayet tar emot Teredo-klientens bubbelpaket fastslår den att alla nödvändiga 

poster för kommunikationen mellan relay och klient finns i NAT-enheten och 
skickar Echo Reply-paketet till Teredo-klienten. När detta är gjort inleds den 

kommunikation mellan Teredo-klienten och IPv6/6to4-klienten som 

användaren angivit (Microsoft, 2007). 
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3  Metod 
Experimentell metod användes då testerna utfördes i en kontrollerad 
laborationsmiljö. En variabel per testmiljö ändrades avsiktligt och resterande 

påverkande variabler hölls konstanta i den grad det gick (Holah, 2011). 

3.1 Genomförande  

Testerna utfördes med samma testförfarande i tre testmiljöer, en vardera för 

Teredo, 6to4 och 6to4 bakom NAT. Varje steg av testförfarandet utfördes 
fyra gånger per testmiljö. Insamlad testdata bearbetades med förutbestämda 

formler för Throughput, End to End Delay, Round Trip Time och Jitter och 

ett medelresultat för varje räknades ut. Medelresultaten från de olika 
testmiljöerna ställdes mot varandra i tabeller och grafer för överskådlig 

presentation och analys. 

3.1.1 Testmiljöer 

Testmiljöerna var, i den mån det gick, symmetriskt uppbyggda med samma 

antal nätverksenheter i alla miljöer utom Teredo. Den utrustning som var 
gemensam för alla testmiljöer bestod av: 

 4 routrar av modellen Cisco 2811 ISR. De hade betäckningarna 
Router 1 (R1), Router 2 (R2), Router 3 (R3) och Router 4 (R4). 

 2 switchar av modellen Cisco 3560. Switcharna var enbart 
uppstartade och hade ingen övrig konfiguration utförd. 

 2 klienter med operativsystemet Ubuntu 10.04.2 LTS. De hade 
benämningarna Dator 1 (D1) och Dator 2 (D2). Båda var anslutna till 

IPv4-nätverket 172.16.0.0/24 för klocksynkronisering med hjälp av 

servern NTP. 

 1 server med operativsystemet Ubuntu server 10.10. Serven hade 

beteckningen NTP, hade NTP-tjänsten (Network Time Protocol) 
installerad och var konfigurerad att svara på NTP-anrop från D1 och 

D2 för att förse dem med uppdaterade tidsuppgifter. 

För testutförande och datainsamling användes följande mjukvaror: 

 D-ITG som är ett program för att generera nätverkstrafik på nätverks-, 

transport- och applikationslagernivå. Det har stöd för IPv4 och IPv6 

och kan skriptas att generera flera sorters trafik samtidigt till flera 
destinationer. Programmet består av en klient- och en serverdel 

(Avallone et al., 2009). 
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 Wireshark vilket är ett program som kan användas för att övervaka, 
spara ner och analysera nätverkstrafik (Wireshark, 2011). 

Figur 4 Testmiljö för 6to4. Egen figur. 

Testmiljön för 6to4 var uppställd enligt figur 4. 

D1 placerad i ett IPv6–nätverk, med R1 som gateway till övriga nätverk. 

D2 var placerad i ett IPv6–nätverk, med R4 som gateway till övriga nätverk.  

R1 var konfigurerad med IPv6-adresser i de två IPv6-nätverk den var 
ansluten till, samt med en default-rutt pekande på R2. 

R2 var konfigurerad som en 6to4-router med ett 6to4-tunnelinterface kopplat 

till routerns publika IPv4-interface. Statiska rutter var även uppsatta för trafik 
till 6to4-adresser via tunnelinterfacet och trafik till D1s nätverk via R1. 

R3 var konfigurerad som en 6to4-router med ett 6to4-tunnelinterface kopplat 
till routerns publika IPv4-interface. Statiska rutter var även uppsatta för trafik 

till 6to4-adresser via tunnelinterfacet och trafik till D2s nätverk via R4. 

R4 var konfigurerad med IPv6-adresser i de två IPv6-nätverk den var 
ansluten till, samt med en default-rutt pekande på R3. 
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Testmiljön för 6to4 bakom NAT var uppställd enligt figur 5. 

IPv6-adresser och gateway var utbytta på D1 och D2. 

R1 var konfigurerad som en 6to4-router med ett 6to4-tunnelinterface kopplat 

till routerns IPv4-interface. En statisk rutt var uppsatt för trafik till 6to4-
adresser via tunnelinterfacet och en default-rutt pekande på R2 var 

konfigurerad. 

R2 var konfigurerad att översätta de interna IPv4-adresserna till routerns 
publika IPv4-adress. Detta gjordes genom PAT. Enheten var även inställd att 
med Port forwarding skicka vidare trafik med IPv4-protokoll 41 till R1. 

R3 var konfigurerad att översätta de interna IPv4-adresserna till routerns 

publika IPv4-adress. Detta gjordes genom PAT. Enheten var även inställd att 
med Port forwarding skicka vidare trafik med IPv4-protokoll 41 till R4. 

R4 var konfigurerad som en 6to4-router med ett 6to4-tunnelinterface kopplat 

till routerns IPv4-interface. En statisk rutt var uppsatt för trafik till 6to4-
adresser via tunnelinterfacet och en default-rutt pekande på R3 var 

konfigurerad. 

Figur 5 Testmiljö för 6to4 bakom NAT. Egen figur. 



 

  19 (33) 

 

Figur 6 Testmiljö för Teredo. Egen figur. 

Testmiljön för Teredo var uppställd enligt figur 6. 

IPv6-adress och gateway var utbytt på D2. D2 var en renodlad IPv6-klient. 

Teredo-servern var en Ubuntu-server installerad med mjukvaran Miredo. Den 

var konfigurerad som Teredo-server, för att kunna dela ut Teredo-adresser 
och öppna upp för anslutningar genom NAT, och som Teredo-relay, för att 
kunna vidarebefordra trafik från Teredo-adresser till renodlade IPv6-nätverk. 

Servern hade två nätverkskort, ett anslutet till det publika IPv4-nätverket och 
ett till IPv6-nätverket.  

D1 var placerad i ett IPv4-nätverk med R1 som gateway till övriga nätverk. 

Teredo var påslaget och konfigurerat att använda IP 81.5.9.10 för att kontakta 
Teredo-servern var tionde sekund. IPv6 var inställt på automatisk 

adresstilldelning så att D1 kunde tilldelas Teredo-adresser från servern. 

R1 var konfigurerad med IPv4-adresser i de två IPv4-nätverk den var 
ansluten till, samt med en default-rutt pekande på R2. 

R2 var konfigurerad att översätta de interna IPv4-adresserna till routerns 
publika IPv4-adress. Enligt Teredo var NAT av typen restricted. Detta 

gjordes genom PAT. En statisk rutt var uppsatt för trafik till D1s nätverk via 
R1.  
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R3 var konfigurerad med IPv6-adresser i de två IPv6-nätverk den var 
ansluten till, samt med en statisk rutt för trafik till Teredo-adresser via 
Teredo-servern. 

R4 var konfigurerad med IPv6-adresser i de två IPv6-nätverk den var 
ansluten till, samt med en default-rutt pekande på R3. 

3.1.2 Testförfarande och datainsamling 

Testen utfördes i två steg. 

Steg 1: Programmet D-ITG användes för att upprätta en trafikström från D1 

till D2 under en tidsrymd av 30 sekunder. Trafikströmmen bestod av UDP-
paket, vardera med ett datafält på 1230 byte, skickade med ett intervall på 

4000 paket per sekund. Testet utfördes fyra gånger per testmiljö. 

Steg 2: 20 stycken ICMP Echo Request skickades från D1 till D2 och 20 

stycken ICMP Echo Reply erhölls som svar från D2. Testet utfördes fyra 

gånger per testmiljö. 

Insamling av testdata skedde med hjälp av programmet Wireshark. 

Programmet användes för att lyssna av och spara den nätverkstrafik som 
skickades ut och togs emot av D1 och D2. 

3.1.3 Resultatbearbetning 

Testdata behandlades för att få ut Throughput, End to End Delay, Jitter och 

Round Trip Time.  

Throughput beräknades med testdata från D2, insamlad under steg 1. 

Formeln som användes var: 

                                                              

Där pps är paket per sekund. Throughput beräknades för alla fyra tester i 
varje testmiljö och därefter skapades ett medelvärde som användes under 

analysen. För att få ut resultatet i Kbps gjordes även följande beräkning: 

               (                      )             

End to End Delay(E2ED) beräknades med testdata från D1 och D2, insamlad 
under steg 1.  Formeln som användes var:  
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End to End Delay beräknades för alla fyra tester i varje testmiljö och därefter 
skapades ett medelvärde som användes under analysen. 

Till skillnad från End to End Delay, som visade hur lång tid det tog för paket 
att gå från D1 till D2, var Round Trip Time (RTT) ett sammanslaget värde 

för flera steg i processen. Det innehöll den tid det tog för paket att gå från D1 

till D2, den tid det tog för D2 att läsa dessa paket och skicka ut svar, samt den 
tid det tog för svar att gå från D2 till D1. Round Trip Time beräknades med 

testdata från D1, insamlad under steg 2. Formeln som användes var: 

                                           
                                                      

Round Trip Time beräknades för alla fyra tester i varje testmiljö och därefter 

skapades ett medelvärde som användes under analysen. 

Jitter beräknades med medelvärdet hämtat från End to End Delay. Formeln 

som användes var: 

                                                              

3.2 Analys 

De bearbetade testresultaten jämfördes i följande kategorier: 

 Throughput som beskrev hur många paket som togs emot på D2 varje 
sekund. Ju högre värden här desto bättre prestanda. 

 End to End Delay som beskrev den tid det tog för paket att färdas från 
D1 till D2. Lägre värden visade på bättre prestanda. 

 Round Trip Time som beskrev den tid det tog från att D1 hade skickat 
ett ICMP Echo Request till D2, till att tillhörande ICMP Echo Reply 

från D2 hade kommit till D1. Även här visade lägre värden på bättre 

prestanda. 

 Jitter som beskrev variationerna i den tid det tog för paket att färdas 

från D1 till D2. Lägre värden och små skillnader mellan paketen 
visade på bättre prestanda. 

3.3 Tillförlitlighet 

Då analys av testresultaten var beroende av korrekt tidsstämpling gjordes ett 
ytterligare test för att bedöma möjlig felmarginal under klocksynkronisering 
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via NTP. Med programmet D-ITG skickades två trafikströmmar, under en 
tidsperiod på fem minuter, från server NTP till klienterna D1 och D2. 

Trafikströmmarna bestod av UDP-paket, vardera med ett datafält på 512 

byte, skickade med ett intervall på ett paket per sekund. Programmet 
Wireshark användes på D1 och D2 för att samla in testresultaten. 

Tidsstämplingen för när D1 och D2 tog emot varje paket i strömmen 
hämtades från testresultaten och differensen räknades ut. D1s tid sattes som 

nollvärde i en graf och differensen för D2 sattes för de fem minuter som 

testet pågick. 

Detta test var dock inte helt tillförlitligt. De av D1 och D2 uppfångade 

paketen matchades mot varandra i den ordning de hade fångats upp på 
klienternas nätverkskort. Det fanns ingen möjlighet att säkert säga vilka två 

paket som skickats ut samtidigt från NTP och därför hörde ihop. En bättre 

lösning hade varit att märka varje paketpar med en gemensam checksumma i 
datafältet. Då hade detta värde kunnat jämföras mellan paketen från D1 och 

D2 och rätt paket hade med säkerhet kunnat matchas med sin motsvarighet.   

 

Figur 7 visar skillnaden mellan när D1 och D2 ansetts sig ha tagit emot varje 
paket. D2 låg från teststart omkring 336 millisekunder efter D1 och gled 

under de fem minuter testet pågick ytterligare två millisekunder i ofas. Denna 

skillnad i klienternas tidräkning påverkade mätningen av End to End Delay så 
pass att testresultaten blev så höga som 370 millisekunder. Genom att 

jämföra detta med Round Trip Time, som endast avlästes från D1 och därför 

inte krävde korrekt synkronisering mellan D1 och D2, går det att se att 
värdena för End to End Delay istället borde hamnat på mellan en halv och en 

millisekund. 

Alla testmiljöer fick dessa höga resultat i End to End Delay, men om ingen 

tidskorrigering hade gjorts på D2, under den tid testerna utfördes, skulle 

Figur 7 Resultat NTP-test 
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klienten ha fortsatt att tappa två millisekunder på D1 var femte minut. Detta 
skulle därmed leda till att ju längre in i den förbestämda testperiodens två och 

en halv timmar en testserie utfördes, desto högre skulle värdena för End to 

End Delay ha blivit. Med utgångspunkt i när NTP-testet påbörjades går det 
att, med hjälp av testens tidstämplar, uppskatta hur många millisekunder D2 

kan ha varit i ofas när varje test startades. Den tid D2 tappar mot D1 från 

starten av NTP-testet till det att en testserie utförs kan sedan dras bort från det 
genomsnittliga End to End Delay-resultatet. Detta korrigerade resultat för 

End to End Delay kan sedan användas för att se om förhållandet mellan 6to4, 

6to4 bakom NAT och Teredo blir detsamma eller ändras om den uppskattade 
tidsförskjutningen tas med i beräkningen.  

Tabell 1 Beräknad tidsskillnad mellan D2 och D1 under testperioden. 

Test Klockslag 

vid teststart 

Uppskattad 

tidsskillnad 

mellan D2 och 

D1 vid teststart 

(ms) 

Medelvärde 

End to End 

Delay (ms) 

Medelvärde End 

to End Delay 

med 

tidsförskjutning 

borträknad (ms) 

NTP 15:14 336 - - 

6to4 15:34 344 334,2 326,2 

6to4 bakom 

NAT 

16:26 364,8 356,2 328 

Teredo 17:14 384 371 323 

 

I tabell 1 går det att se att End to End Delay för 6to4 fortfarande är mindre än 

för 6to4 bakom NAT men att skillnaden är liten jämfört med det tidigare 
medelvärdet. Teredo har här lägst värde för End to End Delay, vilket är 

osannolikt med tanke på att Teredo gör en extra inkapsling och en extra 

uppackning för varje paket som skickas. Testmiljön för Teredo har även en 
extra nätverksenhet jämfört med övriga testmiljöer, något som ger mer 

fördröjning för varje paket som skickas. Det går även att utläsa från resultatet 

i Round Trip Time, som inte påverkas av synkroniseringen, att Teredo borde 
ha en högre End to End Delay än 6to4 och 6to4 bakom NAT. Förklaringen 

till detta oväntade resultat är troligtvis att D2 under testperioden har 

synkroniserat med NTP-servern och skruvat tillbaka sin klocka. På grund av 
detta kan inte antagandet om ett stadigt tapp på två millisekunder var femte 

minut anses vara korrekt och därmed går det inte att använda denna metod för 

att korrigera för tidsförskjutningen som observerats.  
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Slutsatsen som kan dras av detta är att tillförlitligheten för End to End Delay-
resultaten är tvivelaktig. Jitter kan dock fortfarande anses som tillförlitligt då 

det som mäts där är variationen i End to End Delay mellan paketen i en ström 

om 40 paket. Dessa paket hinner skickas inom en hundradels sekund. Denna 
tidsrymd är för kort för att den påverkan som D2s tapp, i förhållande till D1, 

har ska kunna urskiljas. Detta på grund av att tidsstämplingen som används 

endast har en noggrannhet på en mikrosekund. För att kunna få tillförlitliga 
resultat för End to End Delay borde ett NTP-test ha körts parallellt med alla 

testserier. På så sätt skulle alla resultat som krävde tidstämplar från både D1 

och D2 kunnat jämföras och korrigeras mot resultatet från NTP-testet. 

Testmiljöerna skiljde sig lite från varandra eftersom den ursprungliga idén att 

testa Teredo genom att skicka trafik mellan två Teredo-klienter inte gick att 
genomföra. Detta gjorde att testmiljön för Teredo fick en extra nätverksenhet 

i Teredo-servern, som all trafik var tvungen att passera igenom. Detta 

tillförde ytterligare fördröjning för varje paket som skulle gå mellan D1 och 
D2. Detta ger en felmarginal i alla test för Teredo som, om tid funnits, borde 

undersökts genom ytterligare tester. 
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4 Resultat och analys 
Den här delen av rapporten presenterar resultatet av de test som genomförts. 
Värden har sammanställts och förts in i grafer för att få en överblick av 

insamlad data. Medelvärden för varje testmiljö presenteras i tabeller och 

analys av resultatet ges separat för varje mätningskategori. 

4.1 Throughput 

I figur 8 presenteras Throughput för testmiljöerna 6to4, 6to4 bakom NAT och 
Teredo. Throughput är i det här fallet antalet paket som registreras på D2 

under varje sekund av testet. 

 

Resultaten visar att 6to4 hamnar i topp med ett medelvärde som är 20 kbps 
högre än 6to4 bakom NAT, se tabell 2. Sett till medelvärdet ligger Teredo 

runt 8400 kbps efter båda varianter av 6to4. 
 
Tabell 2 Medelvärde Throughput 

Teknik 6to4 6to4 bakom NAT Teredo 

Medel Throughput (kbps) 37682 37662 29300 

 

4.2 End to End Delay 

I figur 9 presenteras End to End Delay för testmiljöerna 6to4, 6to4 bakom 

NAT och Teredo. End to End Delay är i det här fallet tiden det går från att D1 
registrerar ett paket som skickat till att D2 registrerar paketet som mottaget. 
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Figur 9 och tabell 3 visar att 6to4 har lägst End to End Delay följt av 6to4 
bakom NAT och sist Teredo. Tillförlitligheten för dessa resultat är, som 

tidigare nämnts i metodkapitlet, låg och de används därför inte till att dra 
några slutsatser angående teknikernas prestanda i End to End Delay. 
  
Tabell 3 Medelvärde End to End Delay 

Teknik 6to4 6to4 bakom NAT Teredo 

Medel Delay (ms) 334,240 356,224 370,990 

 

4.3 Round Trip Time 

I figur 10 presenteras Round Trip Time för testmiljöerna 6to4, 6to4 bakom 
NAT och Teredo. Round Trip Time är i det här fallet tiden som går från att 

Echo Request till D2 registrerats som skickat på D1 till att svar från D2, i 

form av Echo Reply, registrerats som mottagna på D1. 
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Resultaten för Round Trip Time visar att 6to4 har lägst fördröjning när trafik 
skickas fram och tillbaka mellan två klienter i testmiljöerna. I tabell 4 går det 
att utläsa att fördröjningen i genomsnitt är 0,42 millisekunder högre för 6to4 

bakom NAT jämfört med 6to4. Teredo kommer sist, 0,495 millisekunder 
efter 6to4 och 0,075 millisekunder efter 6to4 bakom NAT.  

 
Tabell 4 Medelvärde Round Trip Time 

Teknik 6to4 6to4 bakom NAT Teredo 

Medel RTT (ms) 1,425 1,845 1,92 

 

4.4 Jitter  

I figur 11 presenteras Jitter för testmiljöerna 6to4, 6to4 bakom NAT och 

Teredo. Jitter är i det här fallet skillnaden i End to End Delay mellan paketen 
i en trafikström på 40 paket. 

 
 

Resultaten för Jitter visar på små, men i testen upptäckbara, skillnader mellan 

testmiljöerna, med något lägre variation mellan paketen i Teredo jämfört med 

6to4. 6to4 bakom NAT har visserligen två spikar, se figur 11, som höjer dess 
medelvärde, se tabell 5, men sett till det i övrigt låga och jämna resultatet 

tycks detta vara slumpmässiga händelser. 

 
Tabell 5 Medelvärde Jitter 

Teknik 6to4 6to4 bakom NAT Teredo 

Medelvärde Jitter (ms) 0,060 0,196 0,037 
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5 Diskussion  
I detta kapitel förs en diskussion kring resultaten för Throughput, Round Trip 
Time och Jitter samt resultatens tillförlitlighet. Därefter beskrivs den slutsats 

som gruppen kommit fram till. 

5.1 Throughput och Round Trip Time 

Resultaten visar att 6to4 har bäst prestanda i Throughput och Round Trip 

Time. Därefter kommer 6to4 bakom NAT, som har en fördröjning då varje 
utgående paket måste få sin privata IPv4-adress översatt till nätverkets 

publika IPv4-adress och vice versa för inkommande paket. 

Värt att notera här är att i testmiljön för 6to4 bakom NAT genomförs NAT i 

nätverksenheterna på både avsändar- och destinationssidan. Detta gjordes för 

att matcha den NAT som skulle utförts i den ursprungliga Teredo-testmiljön. 
Där skulle två Teredo-klienter i olika nätverk kommunicera med varandra 

istället för att, som i den slutgiltiga testmiljön, låta en Teredo-klient 

kommunicera med en renodlad IPv6-klient. När testmiljön för Teredo 
arbetades om, beroende på det inte gick att få kontakt mellan klienterna i den 

ursprungliga miljön, diskuterade gruppen möjligheten att även testmiljön för 

6to4 bakom NAT skulle ändras. Detta skulle i så fall göras för att reflektera 
att Teredo-testmiljön nu enbart utförde NAT på en enda nätverksenhet. 

Beslut togs dock att låta testmiljön för 6to4 bakom NAT vara oförändrad i 

linje med den ursprungliga planen att hålla varje testmiljö symmetrisk. 

Sist kommer Teredo, som likt 6to4 bakom NAT har fördröjning på grund av 

NAT. Dessutom dras tekniken med overhead från det faktum att varje IPv6-
paket som skickas först kapslas in i UDP för att därefter läggas i ett IPv4-

paket (Huitema, 2006). På samma sätt måste paketen även packas upp två 

gånger i Teredo-relayet för att kunna skickas vidare till den renodlade IPv6-
klient som är deras destination. Testmiljön för Teredo har även en extra 

nätverksenhet som all trafik mellan klienterna går igenom. Den bidrar med 

sin egen fördröjning. Bortsett från möjliga skillnader i hur snabbt 
inkapslingen och uppackning utförs i 6to4 respektive Teredo (vilket som inte 

mäts specifikt i detta arbete), går det i tabell 6 se vilka fördröjningar som 

påverkar testmiljöerna under testen av Thoughput, End to End Delay och 
Jitter. I testen av Round Trip Time dubbleras all fördröjning då svarstrafik 

går tillbaka genom nätverket.  

Tabell 6 Källor för fördröjning och overhead under test av Throughput, End to end 

Delay och Jitter. 

Testmiljö Overhead Overhead Fördröjning Fördröjning 

nätverksenheter 
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inkapsling uppackning NAT i testmiljö 

6to4 1x 1x - 5x 

6to4 bakom NAT 1x 1x 2x 5x 

Teredo 2x 2x 1x 6x 

 

5.2 Jitter 

Vad gäller Jitter visar resultaten på små, men i testen upptäckbara, skillnader 

mellan testmiljöerna, med något lägre variation mellan paketen i Teredo 

jämfört med 6to4. 6to4 bakom NAT har två spikar som drar upp dess 
medelvärde för Jitter, men som verkar vara slumpmässiga i avseende till det i 

övrigt låga och jämna resultatet. I Aazam et al. (2010) talas det om att Teredo 

skickar ut tunnel refresh packets efter var 21:a paket för att hålla tunneln 
uppe mellan klienterna. Denna tunnel refresh gör enligt dessa uppgifter att 

övrig datatrafik avstannar och påverkar därigenom Jitter negativt. Ingen 

sådan trafik har dock observerats i de testdata för Teredo som samlats in 
under arbetet. Detta påverkar inte heller resultatet för 6to4 som inte använder 

någon form av tunnel refresh (Carpenter & Moore, 2001). Testerna har 

utförts i en kontrollerad miljö där den enda trafik som skickas i nätverket är 
den testtrafik gruppen skapat och den trafik som klienter och nätverksenheter 

själva skickar ut. Detta innebär att påverkan av annan nätverkstrafik på Jitter 

är minimal, vilket i sin tur förklarar den överlag låga mängden Jitter som 
noterats i alla testmiljöer. 

5.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten för End to End Delay-resultateten är, som nämnts i 
metodkapitlet, låg. Detta beror på undermålig synkronisering av klienternas 

tidräkning och avsaknad av test som skulle kunnat användas för att 

kompensera för detta. Därför har gruppen valt att inte använda resultaten för 
End to End Delay i prestandajämförelsen. Gruppen anser dock att resultaten 

från Jitter är tillförlitliga. I Jitter mäts differensen i End to End Delay mellan 

paketen i en ström. Då det rör sig om 40 paket hinner dessa skickas inom en 
hundradels sekund. Denna tidsrymd är för kort för att den påverkan som D2s 

tapp, i förhållande till D1, har ska kunna urskiljas. Detta på grund av att 

tidsstämplingen som används endast har en noggrannhet på en mikrosekund. 
Så även om D2s tapp orsakar en skillnad i differensen under testet, gör 

tidsstämplingens noggrannhet att denna varken upptäcks eller påverkar 

resultat på ett sätt som går att urskilja. Utöver detta har ingen förändring som 
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pekar på att någon klients tidräkning korrigerats iakttagits, på de tidstämplar 
som testdata för Jitter plockats från. 

 

Resultaten från Throughput och Round Trip Time påverkas inte av 
problemen med tidssynkronisering mellan D1 och D2, eftersom de 

tidstämplar som används för att räkna ut resultaten endast hämtas från en av 

klienterna. För Throughput hämtades testdata från D2 och för Round Trip 
Time från D1. 

5.4 Slutsats 

Resultaten visar att 6to4 har presterat bättre än 6to4 bakom NAT och Teredo 
i alla test utom Jitter. Detta måste dock ställas mot de skillnader som existerar 

mellan testmiljöerna för 6to4/6to4 bakom NAT och Teredo, samt de problem 

som finns med tillförlitligheten för resultatet av End to End Delay. Dessa två 
faktorer får gruppen att dra slutsatsen att 6to4 har presterat bättre än 6to4 

bakom NAT i Throughput, Round Trip Time och Jitter. Orsaken till detta är 

den extra fördröjning som NAT ger när paket skickas och tas emot. Gruppen 
anser även att resultaten för Teredo inte har den tillförlitlighet som krävs för 

att dra någon slutsats om teknikens prestanda gentemot 6to4 och 6to4 bakom 

NAT. Ytterligare forskning behövs för att kunna dra en slutsats vad gäller 
prestandaskillnader mellan 6to4 och Teredo samt deras End to End Delay. 
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6 Avslutning 
Denna rapport har presenterat en prestandajämförelse mellan två tekniker för 
att tunnla IPv6-trafik över IPv4-nätverk. De tekniker som jämförts är Teredo, 

som kapslar in IPv6-paket först i UDP och sedan i IPv4-paket för att kunna 

fungera bakom NAT, och 6to4, som kapslar in IPv6-paket i IPv4-paket med 
protokolltyp satt till 41. 6to4 har även testats bakom NAT för att utröna hur 

det påverkar prestandan. För att testa teknikerna utfördes samma 

testförfarande i tre olika testmiljöer, en vardera för Teredo, 6to4 och 6to4 
bakom NAT. Varje steg av testförfarandet utfördes fyra gånger per testmiljö. 

Insamlad testdata bearbetades med förutbestämda formler för Throughput, 

End to End Delay, Round Trip Time och Jitter och ett medelresultat för varje 
räknades ut. Medelresultaten ställdes sedan mot varandra i grafer och tabeller 

för överskådlig presentation och analys. 

Syftet med arbetet var att jämföra prestandan mellan tunnlingsteknikerna 

Teredo och 6to4. Detta gjordes för att ingen tidigare forskning hittats som 

jämför dessa tekniker ur prestandasynpunkt. Avsikten var att resultatet av 
detta arbete skulle kunna komma till hjälp när blivande och verksamma IT-

tekniker ställs inför uppgiften att välja en teknik för att tunnla IPv6-trafik 

över IPv4-nätverk.  

6.1 Slutsats 

6to4 har presterat bättre än 6to4 bakom NAT vad gäller Throughput, Round 
Trip Time och Jitter i de tester som utförts. Orsaken till detta är den extra 

fördröjning som NAT ger när paket skickas och tas emot, i testmiljön för 

6to4 bakom NAT. Resultaten för Teredo har inte den tillförlitlighet som 
krävs för att dra någon slutsats om teknikens prestanda gentemot 6to4 och 

6to4 bakom NAT. Ytterligare forskning behövs för att kunna dra en slutsats 

vad gäller prestandaskillnader mellan 6to4 och Teredo samt om teknikernas 
End to End Delay. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då det har varit problematiskt att inhämta tillförlitliga resultat under arbetet 
med denna undersökning är ett förslag på ytterligare forskning att bygga 

vidare på den metod som presenteras i rapporten. Denna förbättrade metod 

kan sedan användas för att utföra ytterligare test och verifiera de 
observationer som gjorts. Förslagsvis innebär detta att ett tillförlitligt sätt att 

synkronisera klienternas tidräkning hittas och att en ny testmiljö för Teredo 

arbetas fram, som möjliggör kommunikation mellan två Teredo-klienter och 
eliminerar den extra nätverksenhet som nu finns i testmiljön. Det skulle även 

vara intressant att lägga till ett kontrolltest där två renodlade IPv6-klienter 
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kommunicerar med varandra för att se hur tunnlingsteknikerna förhåller sig i 
prestanda jämfört med icke inkapslad IPv6-trafik. 

Då det i verkliga scenarion inte är så troligt att all kommunikation går mellan 
klienter som använder samma teknik, vore en möjlig fördjupning att sätta upp 

mer verklighetstrogna testmiljöer. Testmiljöer där de båda sidorna inte 

nödvändigtvis är symmetriska. Ett kontrolltest där prestanda mäts för Teredo-
klienter som kommunicerar med andra Teredo-klienter och 6to4-klienter som 

kommunicerar med andra 6to4-klienter kan då utföras först. Därefter blandas 

tunnlingsteknikerna och prestanda mäts för 6to4-klienter som kommunicerar 
med Teredo-klienter och vice versa. Till sist mäts även prestanda för trafik 

mellan 6to4/Teredo-klienter och renodlade IPv6-klienter. 
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