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Sammanfattning 
Inom nätverksbranchen finns en strävan att gå från proprietära lösningar till en öppen 
standard för hård- och mjukvara. En term för detta är Whiteboxing och det innebär att 
användaren ges möjlighet att plocka ihop komponenter efter behov, och själv välja vilken 
mjukvara som används. I sin enklaste form byggs en Whiteboxrouter av en konventionell PC 
med två nätverkskort och en mjukvarubaserad routingapplikation. Företaget ÅF är 
intresserade av att veta hur Whitebox-lösningar för routrar står sig prestandamässigt i 
relation till konventionella routerlösningar med Application Specific Integrated Circuit. Detta 
arbete har undersökt prestandan genom att mäta throughput och goodput hos en Cisco 
2911-router, en Whiteboxrouter med mjukvaran pfSense, samt en Whiteboxrouter som 
körde pfSense virtualiserat på ESXi. Dessutom undersöktes respektive konfigurations 
prestanda när trafiken skickades över IPsec VPN. För mätningarna användes filöverföringar 
med FTP och mätprogrammet Iperf3. Målet med arbetet var att skapa ett beslutsunderlag 
som klargjorde eventuella prestandaskillnader och utarbetade rekommendationer för 
framtida val av routerlösning. Resultatet visade att vid generell paketförmedling var 
prestandan mellan routrarna relativt jämn, dock rekommenderas den virtualiserade 
Whiteboxroutern då den fick det bästa resultatet. När trafiken sedan krypterades med IPsec 
VPN var det stora prestandaskillnader mellan enheterna. Bäst prestanda fick 
Whiteboxroutern. Författaren ser en vinning med Whitebox-tekniken i stort då den medger 
att serverutrustning som ska utrangeras på grund av prestandakrav, istället kan fungera som 
nätverksutrustning (routrar och brandväggar) och fortsätta användas under en större del av 
den tekniska livslängden. Detta kan på sikt leda till minskad miljöpåverkan och besparingar 
för företaget. 
 

Abstract 
Within the computer networking community there is a strive towards non-proprietary 
hardware and software solutions. A general term for this is Whiteboxing. Whiteboxing gives 
the user the choice of selecting hardware and software based on demand. In its simplest 
form a Whitebox router is constructed from a table top PC equipped with two network 
interface cards and running a software routing application. The Company ÅF is interested in 
the performance of a Whitebox router in comparison to a conventional router. This thesis 
has conducted throughput and goodput measurements of a Cisco 2911 router, a Whitebox 
router with the software routing application pfSense, and a Whitebox router running the 
pfSense application virtualised on a ESXi Hypervisor. Furthermore, the performance was 
measured when forwarding traffic over IPsec VPN tunnels. To conduct the performance 
measuring the bandwidth tool Iperf3 and File Transfer Protocol were used. The motivation 
for this thesis was to create a decision basis and recommendations for future routing 
solutions based on performance. The result was that the general throughput performance 
was fairly equal between the different solutions, but the recommendation is to use a 
virtualized Whitebox router. Furthemore, when IPsec performance was measured, big 
performance differences were discovered. The general recommendation for IPsec 
performance is to use a Whitebox router installed directly on hardware. The author sees a 
possible synergy effect with the Whitebox technique that enables old server hardware to be 
used as networking equipment (routers and firewalls), and hereby usable for a longer period 
of the technical lifetime. This can in the long term reduce environmental footprint and lead 
to economical savings for a company. 
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1. Inledning 
2011 startade Facebook ett initiativ som heter Open Compute Project (OCP) [1]. Målet med 
OCP är att luckra upp designen av datacenter från att ha nyttjat företagsproprietära 
lösningar till att istället nyttja en öppen hårdvara. Detta i sin tur ska leda till en marknad med 
bredare urval, större möjligheter att skräddarsy lösningar och kostnadsbesparingar. Det här 
konceptet har med tiden även influerat marknaden för hemanvändare och små 
kontorsnätverk. Ett begrepp för detta är Whiteboxing. Whiteboxing [2] innebär att 
användaren eller en leverantör ges möjlighet att plocka ihop komponenter efter behov, och 
själv välja vilken mjukvara som ska användas. I sin enklaste form byggs en Whiteboxrouter av 
en konventionell PC med två nätverkskort och en mjukvarubaserad routingapplikation. 
Motsatsen till en Whiteboxrouter är en företagsproprietär lösning där användaren har liten 
eller ingen påverkan i vilken hård- och mjukvara som används. Ofta använder proprietära 
lösningar Application Specific Integrated Circuit (ASIC), vilket är en specialutvecklad hårdvara 
för just paketförmedlande ändamål. Tekniken med Whiteboxing har nu nått en sådan 
teknikmognad att fler och fler företag är intresserade av att gå från konventionella 
routerlösningar till Whiteboxing, även för små kontorsnätverk.  
 
Företaget ÅF är intresserade av hur Whitebox-lösningar för routrar står sig prestandamässigt 
i relation till konventionella routerlösningar med ASIC och önskar få mer information kring 
detta. Whitebox-lösningar möjliggör även ett merutnyttjande av hårdvara då flera funktioner 
kan virtualiseras på samma fysiska hårdvara. ÅF vill med denna studie få ett 
informationsunderlag för framtida teknikval av routerlösningar. 
 
Tidigare arbeten har fokuserat på prestanda för enskilda ASIC- och Whiteboxroutrar, utan att 
göra en jämförelse mellan dessa i samma studie och under samma förhållanden. 
Syftet med detta arbete är att undersöka och jämföra throughput- och goodput-prestandan 
mellan den konventionella ASIC-routern och Whiteboxroutern. Detta kommer att ske genom 
att studera prestandan hos de tre testfallen; (a) ASIC-router, (b) Whiteboxrouter installerad 
direkt på hårdvaran, samt (c) en Whiteboxrouter med en virtualiserad mjukvara. Kvantitativa 
mätningar av tillgänglig throughput och goodput kommer att genomföras på de tre testfallen 
under två scenarion. Det första scenariot är vanlig paketförmedling mellan två siter, i det 
andra scenariot ska trafiken dessutom krypteras i en Virtual Private Network-tunnel (VPN). 
För att få mätresultat som inte är ensidiga kommer både speciella mätprogramvaror och 
faktiska filöverföringar att användas som mätmetod. 
 
Målet med arbetet är att skapa ett beslutsunderlag som synliggör prestandaskillnader 
mellan routerlösningar. Om en konventionell ASIC-router ersätts med exempelvis en 
virtualiserad router, utan att klarlägga eventuella prestandaskillnader, finns det risk för en 
investering som potentiellt ger en prestandaförsämring. Genom att göra egna jämförande 
mätningar kan eventuella prestandaskillnader klargöras, och rekommendationer för val av 
lösningar utarbetas. 
 
Resultatet blev att den generella okrypterade throughput-prestandan är snarlik mellan alla 
enheterna. Men när trafiken sedan krypterades med VPN uppvisades stora skillnader. Sämst 
resultat fick Cisco-routern som gick från att ha levererat 934 Mb/s okrypterat till 18 Mb/s 
krypterat med AES-256 och SHA-512. Bäst resultat fick Whiteboxroutern som levererade 933 
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Mb/s okrypterat och 527 Mb/s krypterat med AES-256 och SHA-512. Whiteboxrouterns 
prestanda påverkades negativt av virtualisering framförallt vid kryptering av data, då sjönk 
prestandan med mellan 15–32 %. Mätmetoden att nyttja både Iperf3 och FTP har inte gett 
helt entydiga resultat. Vid vissa mätningar har goodput uppmätt med FTP varit högre än 
througput uppmätt med Iperf3, trots att det i teorin inte borde ske. Detta då throughput tar 
hänsyn till en större mängd skickat data. Det här hade eventuellt kunnat avhjälpas genom att 
nyttja flera mätningar som underlag. 
 
Arbetet börjar med en generell bakgrund för routing och VPN för att därefter övergå till 
teoretisk studie av skillnaderna mellan en traditionell ASIC-router och Whiteboxrouter. 
Därefter sker en laboration som syftar till att klarlägga eventuella prestandaskillnader. 
Slutligen sammanfattas resultatet och slutsatser delges.  

2. Bakgrund 
Nedanstående avsnitt inleds med en generell bakgrund till routing och VPN för att sedan 
bygga vidare med virtualisering och applikationer. Bakgrunden bygger på Open Systems 
Interconnection-modellens (OSI) [3] definition av nätverkslager (figur 1). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

[ Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl ] 
 
 

 
 

 
Figur 1 Beskrivning över OSI-modellens 7 lager [4]. 

 

2.1 Grundläggande datakommunikation 
För att två ändnoder ska kunna kommunicera behöver de vara sammanlänkade via någon 
form av medium. De måste även kunna adressera data till varandra. Detta sker i huvudsak 
med hjälp av två olika adresstyper; Medium Access Control-adress (MAC) och Internet 
Protocol-adress (IP). MAC-adressen [5] motsvarar den fysiska lager 2-adress som ett 
nätverkskort innehar. Detta är en 48 bitar lång binärkombination som bestäms vid 
tillverkningen av nätverkskortet.  
 
IP-adress [5] är en logisk lager 3-adress som antingen tilldelas automatiskt när användaren 
ansluter till nätverket, eller konfigureras manuellt. Det är denna adress som identifierar 
noder och routrar i nätverket. Adressen är dels uppbyggd kring en 32 bitar lång IP-adress, 
dels en tillhörande subnätmask som också är 32 bitar lång. Genom att använda 
subnätmasken kan IP-adressrymden delas upp i mindre små nätverk. 
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En central komponent i ett nätverk är switchen [5]. En switch är en kopplingspunkt som 
förbinder ändnoder med varandra. Switchen förmedlar trafik baserat på lager 2-adresser 
(MAC) och vilken port som är associerad med respektive adress. Denna information lagras 
lokalt i switchen i något som kallas för MAC-tabell. 
 
Ett grundläggande kommunikationsscenario [6] är att två enheter som är förbundna med en 
switch vill kommunicera (figur 2). För att uppnå detta behöver enheterna känna till 
varandras IP- och MAC-adresser. IP-adressen till mottagarnoden är något som 
avsändarnoden får ta reda på. När avsändaren sedan vill skicka data kommer denne att 
skapa ett IP-paket med sin egen IP-adress som avsändare, och mottagarens IP-adress som 
mottagare. Genom att avsändaren kontrollerar mottagarens IP-adress och jämför den med 
sin egen subnätmask kan avsändaren bedöma om mottagaren finns i det lokala nätverket. 
Om så är fallet, behöver sändaren ta reda på mottagarens fysiska adress (MAC). När MAC-
adressen är känd sedan tidigare skickas paketet direkt. I det fall adressen inte är känd 
kommer avsändaren att använda ett protokoll som heter Address Resolution Protocol (ARP). 
ARP skickar ut en förfrågan med mottagarens IP-adress, och ber denne besvara förfrågan 
med MAC-adressen. När förfrågan har besvarats med mottagarens MAC-adress kan sedan 
paketet skickas. 
 

 
Figur 2 Visar grundläggande kommunikationsscenario över ett  
lokalt nätverk, där båda enheterna tillhör samma adresspann. 

 
Om avsändaren skulle upptäcka att mottagarens IP-adress inte finns i det lokala subnätet 
behöver en router hjälpa till att förmedla trafiken. 
 

2.2 Routerns uppgift 
En router i ett nätverk fungerar som en växel, den har i uppgift att vidareförmedla IP-paket 
mot destinationen [6]. Routern fungerar då som en länk mellan två nätverk. När en 
avsändare vill skicka trafik till en mottagare som inte finns i det lokala subnätet (figur 3), 
kommer denne istället att skicka trafiken till sin lokala router. Detta sker genom att 
avsändaren sätter sin egen IP-adress som avsändare, och mottagarens IP-adress som 
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mottagare. Avsändaren sätter även sin egen MAC-adress som avsändare, men MAC-
adressen som tillhör den lokala routern som mottagare. Detta gör att trafiken anländer till 
routern för vidare förmedling. 
 

 
Figur 3 Förevisar topologi med flera nätverk som förbinds med en router. 

För att routern ska kunna vidareförmedla trafiken behöver den ha ett adressregister över 
tillgängliga nätverk, en routingtabell [6]. Denna routingtabell kan antingen konfigureras 
statiskt av en administratör, eller dynamiskt genom routingprotokoll. Routingtabellen 
innehåller en förteckning över tillgängliga nätverk, och vilken port på routern som detta 
nätverk kan nås via. När routern sedan ska förmedla trafiken görs ett routinguppslag på det 
inkomna paketets mottagande IP-adress. När routern har identifierat vilken port som 
paketet ska skickas vidare på, byts MAC-adresserna ut med routerns egen MAC-adress som 
avsändare, och mottagande enhets MAC-adress som mottagare. Routerns huvuduppgifter 
blir således att göra routinguppslag för att kontrollera var trafiken ska förmedlas, samt 
uppdatera med korrekta MAC-adresser. Routern kontrollerar även den felupptäckande 
koden på inkommande paket, och skulle ett fel upptäckas kommer paketet att kastas. 
 
Beroende på nätverkets storlek och efterfrågad funktionalitet behöver routrarnas hårdvara 
dimensioneras olika. Företaget Cisco gör följande klassificering när det kommer till storleken 
på nätverk (tabell 1)  [7, p. 3]: 
 

Tabell 1 Klassificering av storleken på nätverk. 

Små nätverk Upp till 200 anslutande enheter 

Mellanstora nätverk 200–1000 anslutande enheter 

Stora nätverk Över 1000 anslutande enheter 

 
Storleksangivelserna kan nyttjas som ett grovt mått på användningsområdet för en specifik 
enhet. 
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2.3 Virtual Private Network  
Företag har ofta behov av att knyta samman nätverk som är geografiskt åtskilda [8]. För att 
möjliggöra detta finns det två huvudtyper av lösningar. Antingen nyttjas en dedikerad 
anslutning som fysiskt förbinder de två platserna. Alternativt kan trafiken skickas över 
internet. Nackdelen med internet är att trafiken skickas oskyddad, och det finns risk för både 
avlyssning och manipulation av skickade data. För att motverka detta kan tekniken med 
Virtual Private Network (VPN) nyttjas. VPN skapar virtuella privata nätverk. Det innebär att 
användarna upplever det som att de sitter på samma lokala nätverk (LAN) som mottagaren, 
även fast de kan befinna sig i olika städer. VPN fungerar genom att det ursprungliga IP-
paketet inkapslas i ett nytt yttre IP-paket. Trafiken som skickas mellan två ändnoder passerar 
enheter som terminerar VPN-tunneln. Det är dessa enheter som ansvarar för att inkapsla 
och avlägsna det yttre IP-paketet. Vanligen krypteras trafiken i tunneln för att försvåra 
eventuell avlyssning och manipulation av data. VPN förekommer i två stycken huvudtyper av 
konfiguration; Site-to-site- och remote access-VPN. 
 
Ett site-to-site-VPN [8] innebär att flera nätverk eller siter förbinds med en eller flera VPN-
tunnlar. Tunneln upprättas mellan exempelvis två routrar som är anslutna mot internet. 
Trafiken som ska från ett LAN till ett annat skickas då över VPN-tunneln krypterat. Vanligen 
har användare som befinner sig på ett LAN ingen vetskap om att trafiken skickas över ett 
VPN för att nå mottagaren. 
 
Remote-access-VPN [8] är en möjlighet för en företagsanvändare som befinner sig på annan 
ort att ta del av interna företagsresurser. Det möjliggörs genom att användaren först 
upprättar en VPN-förbindelse över internet, mot företaget, för att skydda trafiken. Denna 
typ av VPN kräver ofta speciell programvara eller konfiguration hos användaren för att 
fungera. 
 
VPN-tunnlar kan konfigureras att behandla trafik på olika sätt [9]. Två termer för detta är 
Hairpinning och Split Tunneling. I ett VPN som är konfigurerat för Hairpinning [10] skickas all 
trafik över VPN-tunneln, för att sedan skickas vidare när den har nått andra sidan av tunneln. 
Detta sker även om mottagaren finns på internet och inte i det lokala nätverket på andra 
sidan tunneln (figur 4). 
 

 
Figur 4 Skiss över ett VPN som nyttjar Hairpinning. 

Trafik från VPN-Klient B till Publik Server kommer att passera VPN-Terminering och sedan skickas vidare. 
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Split Tunneling [9] innebär att trafiken endast skickas över VPN om mottagaren finns i det 
lokala nätverket på andra sidan av VPN-tunneln (figur 5). Det medför att om trafiken är 
avsedd för en mottagare på internet skickas trafiken dit direkt, utan att passera VPN-
tunneln. 
 

 
Figur 5 Skiss över ett VPN som nyttjar Split Tunneling. 

Här kan trafik från VPN-Klient B till Publik Server skickas direkt, utan att passera VPN-tunneln. 

 
Fördelen med Split Tunneling [9] är att all trafik inte behöver krypteras och skickas över VPN-
tunneln, om inte mottagaren finns på andra tunneln. Detta avlastar enheterna som sköter 
krypteringen då datamängden som kräver kryptering minskar. 
 

2.3.1 IPsec VPN 
Internet Protocol Security (IPsec) [11] är ett IETF-ramverk för ett VPN. Det reglerar olika 
funktionslager i VPN och hur dessa hänger ihop i en helhet (figur 6). IPsec [12] kan 
konfigureras både som site-to-site- och remote access-VPN. Fördelen med IPsec som är en 
IETF-standard är att den är vida implementerad och ska fungera även mellan hårdvara och 
mjukvara från olika tillverkare. 
 
 
 
 
 
 

[ Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl ] 
 

 

 
 

 

Figur 6 Skiss över IPsec-ramverket och vilka val som ges inom de olika funktionsområdena [13]. 
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Målen som ska uppnås med IPsec VPN kan sammanfattas med värdeorden konfidentialitet, 
integritet, autentisering samt säkra nyckelutbyten [14]. 
 

Konfidentialitet 
Konfidentialitet [14] innebär att ingen obehörig ska kunna ta del av trafiken och läsa av den 
och det uppnås med kryptering. IPsec [15] har stöd för flertalet krypteringsalgoritmer för 
kryptering, en av dessa är Advanced Encryption Standard (AES). AES [16] är en 
krypteringsalgoritm som nyttjar symmetriska nycklar, vilket innebär att samma nyckel 
används för såväl kryptering som dekryptering av data. AES krypterar data i block om 128 
bitar och de tillgängliga nyckellängderna är 128, 192 och 256 bitar. 

 
AES-Cipher Block Chaining (AES-CBC) [17] är ett mode för att öka säkerheten med AES vid 
stora datamängder. Det sker genom att varje block som ska krypteras bygger på föregående  
krypterade block. Figur 8 förevisar principen för kryptering med AES-CBC. 
 

[ Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 Förevisar principen för AES-CBC där ett krypterat block bygger på föregående block [17]. 

Data krypteras genom en XOR-process där datat som ska krypteras, tillsammans med 
föregående block med krypterat data, bildar det nya krypterade datablocket. Genom detta 
kan informationssäkerheten kopplat till konfidentialitet ökas. En nackdel med tekniken är att 
den inte medger möjlighet till att köras parallellt då varje krypteringsoperation bygger på 
den föregående. 
 
AES- Galois/Counter-Mode (AES-GCM) [18] är ett mode för AES som kombinerar 
konfidentialitet med autentisering. AES-GCM är väl lämpat för höghastighetsanslutningar då 
kryptering och hashning av data kan köras parallellt. Detta möjliggörs genom att använda ett 
räkneverk (eng. counter) [19] istället för det föregående datablocket som en del av 
krypteringen.  
 

Integritet 
Integritet [14] innebär att data som skickas i tunneln ska skyddas mot manipulation. Detta 
sker genom att använda Hashed Message Authentication Code (HMAC). Det är en algoritm 
som av en given datamängd och en kryptonyckel skapar ett kontrollvärde. Detta 
kontrollvärde fungerar som en unik signatur och räknas fram hos sändaren och mottagaren 
oberoende av varandra. Stämmer värdet överens är integriteten i det skickade datat 
säkerställd. En vanlig algoritm för detta är Secure Hash Algorithm (SHA). 
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Autentisering 
Autentisering [14] innebär att sändaren och mottagaren identifierar sig för varandra. Detta 
kan ske genom två olika metoder; lösenord som är på förhand kända av sändare och 
mottagare eller certifikat. Fördelen med lösenord är att det är snabbt att konfigurera. 
Nackdelen är att det inte är en skalbar lösning då flera VPN-förbindelser ska upprättas. Då är 
certifikat ett bättre alternativ. 
 

Nyckelutbyte 
För att kunna upprätta en VPN-förbindelse behöver nyckelparametrar utbytas mellan 
sändaren och mottagaren [14]. För att möjliggöra ett säkert nyckelutbyte används Diffie-
Hellman. Diffie-Hellman är en asymmetrisk algoritm som används av två enheter som inte 
har kommunicerat tidigare. De kan genom algoritmen skapa en gemensam nyckel som bara 
dessa två enheter känner till. Denna gemensamma nyckel kan sedan användas av 
symmetriska algoritmer likt AES för att kryptera och dekryptera data. Diffie-Hellman anges 
vanligen i så kallade Diffie-Hellman-grupper där ett högre gruppnummer innebär en större 
säkerhet. 
 

 ESP & AH 
 IPsec använder sig av två stycken underprotokoll [14] för att skapa säkra anslutningar, 
Authentication Header (AH) och Encapsulating Security Payload (ESP). AH ansvarar för 
integritet och autentisering av trafiken. ESP krypterar därutöver nyttotrafiken. ESP kan 
användas tillsammans med AH. 
 
ESP [14] kan nyttja två olika konfigurationer; tunnel-mode och transport-mode (figur 7). 
Skillnaden är hur mycket av det ursprungliga paketet som krypteras. I tunnel-mode krypteras 
hela det ursprungliga paketet inklusive IP-header med IP-adresser, medan i transport-mode 
är det endast själva nyttodatat som krypteras. 
 
 
 
 
 

[ Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8 Förevisar skillnaderna mellan transport-mode och tunnel-mode i ESP [13]. 
Tunnelmode krypterar hela det inkapslade paketet. 

 



Carl Lundberg  Whiteboxrouter för små kontorsnätverk 
                                                                                                                                -En prestandajämförelse  

17 
 

 

Internet key Exchange protocol  
Internet Key Exchange protocol (IKE) [14] är ett nyckelhanteringsprotokoll. IKE används i 
samband med IPsec för att underlätta konfiguration och nyckelutbyte mellan enheter. IKE är 
i grunden ett hybridprotokoll som i sig är uppbyggt av flera underprotokoll. Om IPsec 
används utan IKE blir konfigurationen mer omfattande och krävande. Dessutom kräver 
algoritmer så som AES-GCM IKE för att säkerställa att slumptal och nycklar inte återanvänds 
[18]. 
 
IKE version 2 (IKEv2) är en vidareutveckling av IKE [20]. Förbättringarna består framförallt i 
att göra protokollet mer effektivt genom att reducera mängden kommunikation som krävs 
för att upprätta en förbindelse. IKEv2 är även mer tillförlitligt då all kommunikation kräver 
kvittenser (acknowledgements - ack). Vidare är vissa kända kryptografiska brister från IKEv1 
åtgärdade. 
 

2.3.2 Next Generation Encryption 
Next Generation Encryption (NGE) [21] är en beteckning som företaget Cisco använder för 
att klassificera kryptografiska algoritmer som anses säkra de kommande 15 åren. Med 
anledning av den snabba utvecklingen av bland annat kvantdatorer har olika algoritmer olika 
motståndskraft mot forcering. För kryptering räknas AES-256-CBC som godtagbar medan 
AES-256-GCM klassas som NGE krypto. För integritet är SHA-256, SHA-384 och SHA-512 
klassade som NGE. 
 

2.4 ASIC-router 
Nedanstående är en genomgång av den generella uppbyggnaden för en Cisco 2811-router, 
traditionella routrar från andra företag har ofta en snarlik uppbyggnad. 
 

2.4.1 Hårdvara 
Routrar avsedda för företag har ofta en fysisk formfaktor för att monteras i 19” rack. Detta 
är en industristandard för att förenkla monteringen av nätverksutrustning i kopplingsskåp 
och datacenter. Figur 9 förevisar en vanlig formfaktor för en standardrouter. 
 

[ Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9 Förevisar en vanlig formfaktor för nätverksutrustning med rackmontage [22]. 

2811-routern [22] är modulärt uppbyggd med dels inbyggda Ethernetportar, dels möjlighet 
att lägga till nya fysiska anslutningar genom att montera löstagbara linjekort i 
expansionsslotar. Tabell 2 listar ett urval av interna komponenter I 2811-routern 
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Tabell 2 Visar ett urval av komponenter i en router och dess funktion. 

CPU Routern processor 

DRAM Arbetsminnet för routern, här laddas operativsystem (IOS), 
konfigurationsfil (running config) samt routingtabell in. DRAM kan 

även agera som en paketbuffert. 

Flash Lagringsyta som lagrar operativsystemet (IOS) 

NVRAM Lagrar bootstrap, konfigurationsregister och 
uppstartskonfiguration (startup config) 

AIM-modul Advanced integrated module. Tilläggskort med en ASIC-krets för att 
förbättra specifik prestanda, exempelvis VPN. 

WIC WAN Interface Card. Linjekort som kan monteras som en 
expansion till befintliga portar. 

 
ASIC står för Application Specific Integrated Circuit [23], vilket är en hårdvarukrets som är 
specialdesignad och byggd för att lösa en specifik uppgift. Fördelen med ASIC är att den kan 
ge prestandaökningar. En potentiell nackdel är att kretsen är så specifik i sin uppbyggnad att 
den inte har någon flexibilitet om nya behov skulle uppstå. Exempel på ASIC som 
förekommer i traditionella routrar är för paketförmedling och VPN-acceleration. Enligt Cisco 
[24] kan en AIM-VPN-modul, som är en ASIC-krets för att accelerera VPN-prestanda, ge en 
prestandaökning med 40 % i jämförelse med att endast nyttja det routerinbyggda VPN-
stödet. 
 

2.4.2 Mjukvara 
Traditionella Cisco-routrar nyttjar Ciscos egenutvecklade och proprietära Internetwork 
Operating System (IOS) [6]. Detta operativsystem administreras via ett Command Line 
Interface (CLI) som är ett textgränssnitt. Det finns även särskilda konfigurationsprogramvaror 
som medger grafisk konfiguration. Funktionaliteten som erbjuds i IOS är dels avhängig av 
vilken version som nyttjas, dels vilken typ av licens som har köpts. 
 

2.4.3 Paketförmedling  
För att genomföra paketförmedling finns i huvudsak tre metoder [25]; Process Switching, 
Fast Switching och Cisco Express Forwarding (CEF). Process Switching är den metod som är 
grunden, och som routern kommer att tillämpa om ingen av de andra metoderna är 
tillämpbara. Vid Process Switching kommer varje inkommande paket att hanteras av 
processorn, och alla routingbeslut kommer att ske i mjukvaran. Detta gäller även om det 
inkommande paketet är ett av flera i samma flöde med identiska routingbeslut. Process 
Switching är väldigt CPU-intensivt. 
 
Fast Switching [25] är en vidareutveckling av Process Switching. Här kontrolleras det första 
paketet i ett flöde av processorn. Därefter lagras det routingbeslutet i en ASIC-krets i 
hårdvaran. Nästkommande paket i samma flöde kommer då att routas direkt i ASIC-kretsen 
och inte via CPU. 
 
CEF [25] är en proaktiv routingmetod där routern kommer att förbereda routingbeslut redan 
innan paketflödena har anlänt. I realiteten är de flesta routingbeslut väldigt snarlika. En 
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router har ett begränsat antal närbelägna routrar eller ändnoder att förmedla trafik till, och 
att då alltid göra ett fullt uppslag på både IP-adress och MAC-adress till nästa hopp är ett 
slöseri med CPU-resurser. För att möjliggöra CEF förs informationen i routingtabellen in i 
något som kallas för Forwarding Information Base (FIB) och ARP-information förs in i 
adjancency table. Dessa tabeller kombineras och nyttjas sedan av ASIC för att förmedla trafik 
utan att blanda in processorn i onödan. Om ett paket dyker upp som inte kan hanteras av 
CEF, hanteras det av någon av de andra metoderna. Exempel på paket som CEF inte kan 
hantera är: 

• Time-To-Live går ut när ett paket anländer till routern 

• Paketet är för stort för nästa hopp och behöver fragmenteras 

• Trafiken förmedlas till ett tunnelinterface 
 

2.5 Mjukvarubaserad router 
En mjukvarubaserad router [26] är en mjukvara som ger samma funktionalitet som en ASIC-
router. Den största skillnaden är att mjukvaran fungerar på generisk hårdvara.  
 

2.6 Whiteboxing  
Termen Whiteboxing inom området datateknik har flera betydelser, två av de mer använda 
definitionerna är ”Whitebox-testing” men även Whitebox kopplat till hårdvara. 
Nedanstående definition av Whitebox-hårdvara kommer att användas genomgående i 
rapporten. 
 
Whitebox-hårdvara [2] är när hårdvaran byggs av standardkomponenter och inte 
marknadsförs under ett specifikt företagsnamn. Whitebox säljs ofta som en ren 
hårdvarulösning där det är upp till köparen att själv välja vilken mjukvara som ska installeras. 
Genom denna uppdelning får köparen en stor handlingsfrihet när det kommer till val av 
hårdvaru- och mjukvarulösning. Whitebox-hårdvara kan dels säljas till andra företag som 
sedan installerar sin företagsproprietära mjukvara och märker hårdvaran med sin logotyp, 
dels direkt till slutanvändare/administratörer. En generisk term för omärkta produkter 
skapade för vidare försäljning är white label [27]. 
 

2.6.1 Hårdvara 
Vid valet av hårdvara till en Whiteboxrouter är det ofta mjukvarans hårdvarustöd som sätter 
begränsningen [30]. Således bör först mjukvaran väljas för att därefter kontrollera om det 
finns några begränsningar i valet av hårdvara. Företaget Netgate marknadsför ett komplett 
system där man dels använder Open source-mjukvaran pfSense för själva routingen, dels 
säljer hårdvara som stöds av mjukvaran. En av modellerna heter SG-4860 [28] och riktar sig 
till mellanstora företag. Tabell 3 visar ett sammandrag av komponenter som används i SG-
4860.  

Tabell 3 Förteckning över hårdvara i en SG-4860. 

CPU Intel "Rangeley" Atom C2558 

RAM 8GB DDR3L Non ECC 

Flash 32GB eMMC Flash 

Nätverksanslutning 6x Intel 1GbE 
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Dessa komponenter är standardkomponenter som likväl skulle kunna ha använts i en 
kontors-PC. Den största skillnaden på en Whiteboxrouter och en kontors-PC är formfaktorn 
och vilka anslutningsmöjligheter som erbjuds. I Whiteboxroutern eftersträvas ofta flera 
nätverksanslutningar och mindre möjligheter för bildskärm, ljud och så vidare. 
 
I och med att kryptering blir ett allt naturligare inslag i normalt användande av internet, 
byggs numera stöd in i processorer för hårdvaruacceleration av kryptografiska funktioner. 
Ett exempel på detta är företaget Intels Advanced Encryption Standard – New Instruction 
(AES-NI) [29]. På grund av de stora fördelarna med AES-NI kommer bland annat kommande 
mjukvaruversioner av pfSense ha hårdvarustöd för AES-NI som ett systemkrav [30]. 
 

2.6.2 Mjukvara 
Vid valet av mjukvara finns det många alternativ [31]. Beroende på behov och tidigare 
administrativa erfarenheter väljs en mjukvara som passar. Ett exempel på mjukvara som har 
blivit populär är pfSense [32]. PfSense är en open source-mjukvara som är släppt under 
Apache Licens 2.0 [33]. Applikationen pfSense körs från operativsystemet FreeBSD och 
uppbyggnaden liknar således den som en vanlig kontorsdator har. Det finns ett 
operativsystem i botten som interagerar med hårdvaran samt applikationer som användaren 
kan arbeta i. Dock är kärnan [34] i FreeBSD-versionen som används modifierad och 
specialanpassad för att endast användas tillsammans med pfSense-applikationen. 
 
PfSense [32] är i grunden en kombination av router och brandvägg, och kan med hjälp av 
tilläggsapplikationer även fungera som ett Intrusion Prevention System (IPS). Installationen 
av PfSense sker samtidigt som installationen av den modifierade FreeBSD-utgåvan [34] och 
efter installationen startar en webbserver på enheten. Administratören ges sedan möjlighet 
att administrera enheten via en hemsida på webbservern som fungerar som ett grafiskt 
administrationsgränssnitt.  
 

2.6.3 Paketförmedling  
Paketförmedlingen i en Whiteboxrouter skiljer sig från den traditionella routern, framförallt 
med hänsyn till avsaknaden av specialutvecklade ASIC-kretsar. Whiteboxroutern förlitar sig 
istället på beräkningskraften hos CPU och välskriven mjukvara och drivrutiner. Ett exempel 
på en form av drivrutiner är Intels Dataplane Development Kit (DPDK). Enligt Intel [35] kan 
användandet av DPDK öka pakethanteringshastigheten med upp till 10 gånger. 
 

2.7 Virtualisering 
Virtualisering är en teknik för att effektivisera nyttjandegraden av hårdvaruplattformar [36]. 
I en traditionell lösning innebär det att det åtgår en fysisk maskin per operativsystems-
instans, om man vill kunna köra dessa instanser samtidigt. Detta leder till att det finns många 
fysiska maskiner som större delen av tiden har en låg nyttjandegrad av hårdvaran. För att 
öka nyttjandegraden eftersträvas att flera operativsystem ska kunna dela på samma fysiska 
hårdvara. Detta kan uppnås via virtualisering. När ett operativsystem körs virtualiserat på en 
Hypervisor kallas det för gästoperativsystem. 
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2.7.1 Hypervisor 
För att möjliggöra att flera operativsystem kan nyttja hårdvaran samtidigt, behövs någon 
form av funktion som tilldelar resurser efter behov, en så kallad Hypervisor [37]. 
Hypervisor fungerar som ett gränssnitt mellan den fysiska hårdvaran och de installerade 
virtualiserade operativsystemen. Hypervisor delas in i två huvudkategorier, Typ 1 och Typ 2. 
 

Typ 1 Hypervisor 
Typ 1 Hypervisor [38], även kallad ”bare-metal”, är en Hypervisor som är installerad direkt på 
hårdvaran. Hypervisorn kommer sedan att emulera hårdvara till de installerade gäst-
operativsystemen. Genom denna metod kan operativsystem som inte är designade för att 
arbeta virtualiserat, ändå fungera i en virtuell miljö. Principen redovisas grafiskt i den vänstra 
delen av figur 10. Exempel på Typ 1 Hypervisor är VMware ESXi och Citrix XenServer. 
 

[ Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10 Skiss över skillnaderna mellan Hypervisor-typer [38]. 

Typ 2 Hypervisor 
Typ 2 Hypervisor [38], även kallad ”hosted” Hypervisor (till höger i figur 10), innebär att det 
redan finns ett operativsystem installerat direkt på hårdvaran och Hypervisorn installeras i 
sin tur ovanpå operativsystemet för att möjliggöra virtualisering. Exempel på typ 2 
Hypervisorer är VMware Workstation och Oracles virtualbox 
 

2.7.2 Nätverk inom samma Hypervisor 
För att knyta samman flera virtualiserade gästoperativsystem [39] kan virtuella nätverkskort 
och virtuella switchar användas. Detta gör att trafik som har både sin avsändare och 
mottagare i den virtuella miljön inte behöver passera en fysisk switch, utan 
kommunikationen sker internt inom Hypervisorn. Nedanstående redogörelse tar sin 
utgångspunkt i hur virtuella nätverk fungerar i VMware ESXi server.  
 

Virtuell Ethernetadapter 
En virtuell Ethernetadapter [39] är ett virtualiserat nätverkskort som möjliggör 
nätverkskommunikation för gästoperativsystemet. Gästoperativsystemet kan ha flera 
virtuella nätverkskort för att möjliggöra kommunikation i flera olika VLAN. Likt ett fysiskt 
nätverkskort har den virtuella Ethernetadaptern en IP- och en MAC-adress. När 
gästoperativsystemen sedan kommunicerar sinsemellan med de virtuella 
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Ethernetadaptrarna, sker kommunikationen direkt i RAM-minnet hos Hypervisor, vilket ger 
en snabb responstid. 
 

Virtuell Switch 
Virtuell Switch (Vswitch) [39] är en virtualiserad switch som möjliggör kommunikation 
mellan flera virtualiserade Ethernetadaptrar. Vswitch löser i grunden samma uppgift som 
den fysiska switchen med att förmedla trafik baserat på mottagarens MAC-adress, och 
möjliggör segmentering med hjälp av VLAN. En skillnad mellan dem är att Vswitch inte kan 
kopplas samman med en annan Vswitch (så kallad Vswitch isolation). Figur 11 är en 
principskiss över ett internt nätverk hos en Hypervisor. 
  

[ Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11 Virtualiserat nätverk med virtualiserade Ethernetadaptrar [39]. 
Dessa förbinds via virtuella switchar till de fysiska Ethernetadaptrarna. 

 
Portar på Vswitchen som ansluter till virtuella maskiner kallas för virtuella portar, medan 
portar som ansluter till fysiska nätverkskort heter uplink-port. 
 

NIC Team 
Network Interface Card (NIC) Team [39] är en funktion för att sammanlänka en Vswitch med 
flera fysiska nätverkskort. Genom att göra detta kan både lastbalansering och redundans 
uppnås. Lastbalansering är en funktion som gör att flera fysiska nätverkskort kan användas 
samtidigt för att förmedla trafik till och från den virtuella miljön. Detta ger en högre 
throughput än om endast ett nätverkskort skulle användas. En annan fördel är att detta även 
ger en möjlighet till redundans (figur 12). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carl Lundberg  Whiteboxrouter för små kontorsnätverk 
                                                                                                                                -En prestandajämförelse  

23 
 

 
 
 
 
 
 

[ Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl ] 
 
 
 
 
 

Figur 12 NIC Team för att uppnå redundans [39]. Genom att nyttja flera fysiska länkar till samma Vswitch, 
 kan eventuella avbrott på en av de fysiska länkarna hanteras. 

 
Redundans [39] i det här fallet innebär att om en av länkarna skulle sluta fungera, kan 
trafiken fortfarande flöda över de övriga två. 
 

2.7.3 Network Functions Virtualisation 
European Telecommunications Standards Institute  (ETSI) skapade 2012 en arbetsgrupp för 
att utarbeta en branschstandard för framtidens nätverk [40]. Över 300 företag och 
organisationer över hela världen deltar i arbetet. Ramverket för detta arbete kallas för 
Network Functions Virtualisation (NFV). Målet med arbetet är att gå ifrån proprietära 
hårdvarulösningar för tele- och datakommunikation, och istället virtualisera 
nätverksfunktioner. Fördelen med denna teknik är att det ger en mer dynamisk miljö där nya 
lösningar och funktioner kan implementeras i snabbare takt. ETSI ser även vinningar i att 
nätverksfunktioner som tidigare krävde flera olika hårdvaruplattformar, nu kan samköras på 
gemensam serverhårdvara. 
 

2.8 Prestandamätning 
Det finns ett antal olika mått och enheter för att mäta nätverksprestanda. Beroende på vad 
syftet med mätningen är, kan olika mått belysa olika aspekter. Nedanstående avsnitt är en 
kort redogörelse för några olika prestandamått. Måttet som senare kommer att användas 
vid laborationen är throughput och goodput. 
 

2.8.1 Throughput 
Grunden för mätning av throughput är enheten bit (förk. b) [41]. Bit är en förkortning av 
binary digit, och kan anta två värden, 0 och 1. Bit kallas även för den minsta enheten av 
information. För att mäta överföringshastighet tas den överförda informationsmängden i 
enheten bit och divideras med tiden överföringen tog, då får man måttet bit/s. För att 
förenkla hanteringen av bitmåttet används SI-prefix [42] såsom Kilo (1000), Mega (1000 000) 
och Giga (1000 000 000). En annan enhet som är vanlig i dessa sammanhang är byte (förk. 
B). 8 bitar är lika med 1 byte. Generellt brukar hastigheter anges i måttet bitar, exempelvis 
100 Mb/s, och filstorlekar i byte såsom 50 MB. En överföringshastighet på 1 Gb/s kan 
således skrivas som 1,000,000,000 b/s [43]. 
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När data överförs i ett nätverk kallas medelhastigheten för denna överföring för throughput  
[44]. Throughput innefattar även så kallad overheadkostnader. Det är data som skickas 
utöver själva nyttodatat, såsom TCP- och IP-Header. Vid throughput-beräkningar inkluderas 
även eventuella omsändningar av data. Throughput är ett prestandamått som användare 
ofta kan relatera till, då de är bekanta med filstorlekar och hastighetsmått. 
 

2.8.2 Goodput 
Goodput [44] är ett mått på överföringshastigheten för nyttodatat. Vid goodput-beräkningar 
bortser man således från overheadkostnaderna och eventuella omsändningar av data. I det 
enklaste fallet av goodput-beräkning tas storleken på den överförda filen och divideras med 
tiden överföringen tog. På grund av detta kommer goodput-måttet alltid att understiga 
throughput-måttet för en given situation, detta då goodput beräknar överföringshastigheter 
på en mindre mängd av den överförda informationen. 
 

2.8.3 Paket per sekund 
Måttet paket per sekund [43] anger hur många paket per sekund (paket/s) som en enhet kan 
processa. Detta är ett mått som ofta anges på specifikationer på routrar och används då som 
ett jämförande mått. Viktigt att ta i beaktande vid paket/s-angivelser är vilken paketstorlek 
som har nyttjats vid mätningen. Figur 13 redogör för den största och minsta paketstorleken 
vid Ethernet. 
 

 
Del Minsta Frame-storlek Största Frame-storlek 

Mellanrum mellan Ethernet frames 
(9.6 ms) 

12 byte 12 byte 

MAC Preamble (+SFD) 8 byte 8 byte 

Destinations MAC-adress 6 byte 6 byte 

Avsändande MAC-adress 6 byte 6 byte 

MAC Typ 2 byte 2 byte 

Nyttodata (IP) 46 byte 1500 byte 

Felupptäckande kod (FCS) 4 byte 4 byte 

Summa 84 byte 1538 byte 
Figur 13 Skiss över Ethernet Frame samt minsta och största Ethernet Frame-storlekarna. 

2.9 Applikationer 
Nedanstående avsnitt är en redogörelse för de applikationer som används vid 
prestandamätningen i laborationen. 
 

2.9.1 Iperf3 
Iperf3 [45] är ett mätprogram för att mäta tillgänglig throughput i en förbindelse. 
Programmet utvecklas av Energy Science Network (ESnet) och Lawrence Berkeley National 
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Laboratory och är primärt avsett för plattformar med Linux, FreeBSD och MacOS [46]. Iperf3 
är uppbyggt kring en klient/server-modell där testtrafik skickas mellan enheterna. Både 
Transmission Control Protocol (TCP)och User Datagram Protocol (UDP) stöds, och 
programmet ger möjlighet till att justera avancerade inställningar såsom TCP windowing och 
segmentstorlek. Skillnaden [5] mellan transportprotokollen TCP och UDP är att TCP 
implementerar skyddsmekanismer såsom kvittenser av skickat data, automatiska 
omsändningar och flödeskontroll med hjälp av windowing. Med anledning av detta har även 
TCP mer overheadtrafik. UDP saknar dessa funktioner och förlitar sig istället på att 
applikationen begär eventuell omsändning vid behov. Grundinställningen för Iperf3 är att 
göra ett 10 sekunders test över TCP där data skickas, och utifrån detta framräknas ett 
medelvärde för överföringen. Testet kan varieras och mäta trafik skickad från klienten till 
servern (uppladdning), och även från servern till klienten (nedladdning). Testtrafiken [47] 
som förmedlas, överförs ”minne till minne”, det vill säga datat skrivs inte till hårddisken. 
 

2.9.2 File Transfer Protocol 
File Transfer Protocol (FTP) [48] är ett beprövat protokoll som är utvecklat för filöverföring. 
Protokollet är uppbyggt kring en server/klient-modell där såväl uppladdning som 
nedladdning av filer kan ske mellan enheterna. Detta möjliggörs genom TCP-anslutningar 
som ger tillförlitliga dataöverföringar. Protokollet arbetar med två anslutningar mellan 
servern och klienten, kontrollkanal och datakanal. I kontrollkanalen skickas kommandon och 
kontrolltrafik mellan enheterna, medan i datakanalen överförs själva nyttodatat. FTP finns i 
ett stort antal specialutvecklade applikationer [49] såsom Filezilla och gFTP, men även 
inbyggt i flertalet operativsystem. Beroende på vilken typ av applikation som nyttjas för FTP, 
kan en FTP-filöverföring användas som en mätmetod för att mäta tillgängliga 
överföringshastighet. Denna metod [50] mäter vanligen goodput, det vill säga med vilken 
hastighet nyttodatat överfördes. 

3. Tidigare arbeten 
Nedanstående avsnitt är en redogörelse för tidigare publicerade arbeten som avhandlar 
närbesläktade ämnen till denna rapport. Syftet med detta underlag är att ta till vara tidigare 
dragna lärdomar och faktorer som kan påverka prestanda i genomförandet av laborationen.  
 

3.1 Whitebox-prestanda 
2016 genomfördes en studie [51] av en mjukvarubaserad router som även erbjuder VPN-
funktionalitet. Studien utgick från en Linuxmiljö där routingapplikationen Quagga och VPN-
applikationen Strongswan användes och skickade trafik över 1 Gb/s-länkar. I studien 
provades redundanta IPsec VPN-tunnlar samt ett antal olika krypterings- och 
hashningsprotokoll, däribland AES (figur 14). AES-256 hade bäst throughput-prestanda av de 
testade algoritmerna. 
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Figur 14 Sammanställning från tidigare arbete [51, p. 4]. 

Throughput för IPsec VPN jämförs mellan olika krypteringsprotokoll och hashar. AES-256 har generellt bäst prestanda. 

 
En annan intressant detalj i studien är en jämförelse mellan mellan AES-algoritmer som 
kombinerar kryptering och integritetsskydd i samma funktion (figur 15). Den visar att AES 
med Galois/Counter Mode (GCM) uppvisar bäst prestanda. 
 

 
Figur 15 Sammanställning från tidigare arbete [51, p. 4]. En jämförelse mellan algoritmer som kombinerar kryptering och 

integritetsskydd. AES256GCM_128 var snabbast av de testade algoritmerna. 

I en studie [52] från 2015 mättes prestandaskillnader mellan en Whiteboxswitch och en 
ASIC-switch från Cisco. Whiteboxswitchen bestod av en dator med 32 GB minne och en Xeon 
E5-2609 v2 @ 2.50GHz processor. Switchapplikationen som användes var Open vSwitch 
(OVS) som kördes från operativsystemet Fedora 20. Den jämfördes med en Cisco 2950 
switch med ASIC-kretsar. Två prestandamått användes, dels Round Trip Time (RTT), och dels 
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UDP-throughput uppmätt med Iperf. RTT är ett mått på hur lång tid det tar att skicka ett 
paket från en avsändare till en mottagare, och sedan tillbaka till avsändaren igen. Vanligen 
anges resultatet i millisekunder (ms). Topologin som konfigurerades hade en switch i mitten, 
och server och klient på var sin sida om denne (figur 16) 
 

 
Figur 16 Laborationstopologi från tidigare arbete [52, p. 3]. 

Här jämfördes RTT och throughput mellan Whiteboxswitch och ASIC-switch. 

 
Resultatet blev att prestandan skiljde sig åt framförallt kopplat till RTT-värden (tabell 4). 
ASIC-switchen hade bättre RTT-prestanda, med lägre tidsåtgång, vid varierande paketstorlek 
i hela mätområdet. 
 

Tabell 4 Jämförelse av RTT-värden mellan ASIC-switch och Whiteboxswitch [52, p. 5]. 
”Average” är medelvärdet för RTT och ett lägre värde innebär att det är bättre 

 prestanda. ASIC-switchen levererar bäst prestanda i mätområdet. 

  
 

När sedan throughput mättes var skillnaden inte lika stor (figur 17). Vid throughput-
mätningen [52] uppvisade enheterna snarlik prestanda och den maximala throughputen för 
båda enheterna landade på drygt 960 Mb/s. 
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Figur 17 Jämförelse av throughput mellan ASIC-switch och Whiteboxswitch [52, p. 5]. 

Här var skillnaden mindre än vid RTT-jämförelsen. Båda enheterna uppvisar snarlik prestanda genom mätområdet. 

 
 
Slutsatsen som drogs från arbetet [52] var att ASIC-switchen var effektivare i 
paketförmedlingen på grund av sin förmåga att inte behöva blanda in processorn i alla 
beslut, utan detta sker direkt i ASIC-kretsarna. Vidare mättes även hur mycket 
systemresurser som faktiskt används av Whiteboxswitchen under paketförmedling. Som 
mest användes 49 % av den tillgängliga CPU-klockfrekvensen och drygt 1 GB arbetsminne. 
Således var inte detta en gränssättande faktor för prestandan i Whiteboxswitchen.  
 
För att påvisa vikten av välskrivna paketförmedlande ramverk såsom DPDK, genomfördes 
2017 en jämförande studie [53] av mjukvarubaserade routrar. Studien utgick från tre 
mjukvarubaserade routrar (MoonRoute, FastClick och Click) som i varierande grad 
implementerat DPDK. Som referens användes även ett Linux 3.7-operativsystem. 
MoonRoute var den mest optimerade mjukvaran av de tre. Två viktiga komponenter i denna 
mjukvara är att dels fördela arbetsbelastningen över CPU:s kärnor, dels att optimera 
mjukvaran för detta. Routrarna jämfördes på samma hårdvaruplattform som var en Intel 
Xeon E5-2640 v2 8-core 2.0GHz processor med 2x10 Gb/s nätverkskort. Prestandan 
jämfördes bland annat med måttet paket per sekund (tabell 5). Arbetet [53] visar att ett 
optimerat användande av DPDK kan förbättra den paketförmedlande prestandan avsevärt. 

 
Tabell 5 Sammanställning från tidigare arbete [53, p. 102]. Prestanda anges dels som paket per sekund,  

dels även som en relativ jämförelse där MoonRoute används som 100 % referens. 
Mätningen visar att Moonroute är överlägsen de övriga kopplat till paket per sekund. 
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3.2 Virtualiseringsprestanda 
2017 genomfördes ett arbete [54] som mätte prestandan i VPN-tunnlar som kördes på 
virtualiserade enheter. Linux KVM användes som virtuell miljö och IPsec jämfördes mot 
OpenVPN. Krypteringsalgoritmerna som användes var AES, Blowfish, Camellia, och 3-DES, 
där samtliga nyttjade Cipher Block Chaining (CBC) mode. De virtuella maskinerna anslöts 
över en fysisk 10 Gb/s Ethernetlänk (figur 18). 
 

 
Figur 18 Laborationstopologi från tidigare mätning [54, p. 468]. 2 stycken maskiner med Ubuntu och VPN- 

applikationer provkördes och throughput mättes. 

 
Ingen routingapplikation nyttjades utan de virtuella maskinerna körde Ubuntu med VPN-
applikationer [54]. En intressant detalj som författarna undersökte var hur mycket AES-NI 
påverkade prestandan för de olika VPN-konfigurationerna. Iperf3 användes som en 
trafikgenerator för att mäta prestanda. TCP-trafik skickades i 60 sekunders mätomgångar 
och paketstorleken varierades mellan 100–1500 bytes. Resultatet blev att IPsec throughput 
för en AES-256-implementation ökade från 370 Mb/s till 600 Mb/s när AES-NI aktiverades. 
Dessutom var skillnaden i throughput mellan AES-128 och AES-256 endast 7 Mb/s när AES-NI 
var aktiverat. Detta är ett intressant resultat då det visar att nyckellängden för AES-CBC inte 
hade någon större inverkan på throughput-prestandan. Vidare visade Iperf3 att större 
paketstorlekar gav en högre throughput generellt. Detta härleddes till den minskade 
mängden overhead för TCP-protokollet. Generella slutsatser som drogs var att 
minnesanvändningen vid VPN-användning var låg och att den faktor som begränsade 
prestandan mest var den virtuella CPU-prestandan. 
 
En annan studie [55] från 2012 undersökte hur nätverksprestanda påverkades av vilken 
Hypervisor som nyttjas och antalet installerade gästoperativsystem i Hypervisorn. Studien 
utgick från operativsystemet CentOS som installerades direkt på hårdvara, som sedan 
jämfördes med virtualiserade gästoperativsystem (figur 19). Hypervisorerna som jämfördes 
var VMware ESX 5 and Xen 6.0. I studien användes Iperf för att mäta UDP-jitter i testdata 
som skickades. 
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Figur 19 Laborationstopologi från tidigare arbete [55, p. 2]. 

Studien jämförde skillnader i prestanda mellan Hypervisorerna ESX och XEN, genom att mäta jitter. 

 
Studien visade att båda de virtualiserade miljöerna bidrog till mer jitter, kontra att köra 
operativsystemet direkt på hårdvaran. ESX hade dock klart bättre prestanda än XEN i jitter-
mätningarna. 
 

3.3 VPN-prestanda 
2015 genomfördes en studie [56] som undersökte prestandan för IPsec med olika 
krypterings- och hashningsprotokoll. Testbädden (figur 20) bestod av enheter med Linux och 
Openswan. Throughput mättes över en 1 Gb/s-länk med mätapplikationen Iperf och sedan 
jämfördes resultat mellan olika algoritmer. 
 

 
Figur 20 Laborationstopologi från tidigare arbete [56, p. 328].  

Trafiken krypterades av IPsec VPN mellan Gateway 1 och 2. 
Throughput mättes mellan Client 1 och 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Carl Lundberg  Whiteboxrouter för små kontorsnätverk 
                                                                                                                                -En prestandajämförelse  

31 
 

Resultatet visade att AES-256 prestanda beror på vilken hashningsalgoritm som den 
användes tillsammans med (figur 21). SHA-512 fick sämst prestanda. 
 

 
Figur 21 Tidigare arbetes sammanställda resultat [56, p. 331]. 

Throughput mättes med olika paketstorlekar och Hashningsalgoritm. Snabbast var MD-5. 

 
Studien [56] kom till slutsatsen att rekommendera AES-256 som krypteringsprotokoll och 
SHA-512 hashningsalgoritmen. Trots att prestandan var bättre i exempelvis MD5, var det 
sammanvägda resultatet mellan prestanda och erbjuden säkerhet, som ledde till denna 
rekommendation. En viktig detalj som påpekas i detta arbete är att SHA-512 är optimerad 
för 64-bitars arkitektur (x86_64). Om SHA-512 körs på en 32-bitars arkitektur kommer 
prestandan bli kraftigt försämrad. 
 

3.4 Analys av tidigare arbeten 
Användandet av hårdvarustöd för kryptering i form av AES-NI [54] är en vital och 
väldokumenterad funktion för att bibehålla VPN-throughput för Whiteboxroutrar. Detta är 
något som är intressant att jämföra mot ASIC-routrarnas motsvarighet i form av VPN-AIM- 
moduler. Jag anser att en sådan jämförelse saknas i dagsläget.  
 
Mätmetoden att använda Iperf för att mäta throughput för både UDP och TCP är väl 
etablerad, och ger jämförbara resultat [52, 54, 55, 56]. Dock är en försvårande faktor att 
applikationen Iperf ständigt utvecklas, och därmed kan prestandamätning med olika 
versioner ge olika resultat. Dessutom är Iperf och Iperf3 [46] två helt olika program som inte 
delar någon gemensam källkod. Det gör att även om de teoretiskt mäter samma saker, kan 
implementationen av mätningen skilja sig åt, vilket gör att resultaten kan skilja. Med 
bakgrund av detta kommer mina mätningar både nyttja FTP (goodput) och Iperf3 
(throughput) med TCP som mätmetod. Genom att kombinera två olika mätmetoder kan de 
komplettera varandra och på så vis förstärka mätresultatets giltighet.  
 
En potentiell svaghet med mätmetoden att mäta throughput från klient A till klient B, är att 
det inte speglar verkliga driftsituationer fullt ut. Exempel på faktorer som kan tillkomma för 
en router är paketfragmentering, stora MAC- och routing-tabeller och routergenererad 
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svarstrafik såsom ICMP. Eftersom denna mätmetod skalar bort mycket av de vardagliga 
uppgifter som en router i ett produktionsnät genomför, ska throughput- och goodput-
mätdatat i denna studie ses som en mätning under optimala förhållanden. 
 
Mätningar av prestanda på olika Whitebox-lösningar för routrar och switchar har genomförts 
tidigare  [51, 53, 54, 55, 56]. En ASIC-switch har även jämförts mot en Whiteboxswitch med 
intressanta resultat [52]. Däremot har det hittills inte gjorts en jämförande studie som visar 
på skillnaden mellan de tre typfallen ASIC-router, Whiteboxrouter och virtualiserad 
Whiteboxrouter. Att jämföra de tre i samma studie, med samma mätmetoder kommer bidra 
med ett resultat som kan belysa andra aspekter än de som normalt framkommer när man 
mäter dem var för sig. I och med att utvecklingen av mjukvarubaserade routrar går så 
snabbt, blir det även ett intressant tidsdokument för hur prestandan såg ut vid den här 
tidpunkten för de givna lösningarna. 

4. Frågeställning 
Företaget ÅF-Digital Solutions AB har design och implementering av nätverk för 
datakommunikation som en del av sitt arbetsområde. En teknik som på senare tid har fått 
mer och mer uppmärksamhet är Whiteboxing av routrar. Tekniken kan potentiellt ge 
prestandavinster såväl som ekonomiska besparingar i förhållande till ASIC-routerlösningar. 
En annan fördel är att Whitebox-lösningen kan virtualiseras för att härigenom möjliggöra ett 
merutnyttjande av hårdvaran. ÅF saknar en prestandajämförelse som visar på eventuella 
prestandaskillnader mellan en ASIC-router och en Whiteboxrouter. 
 
Syftet med denna studie är att med hjälp av mätningar göra en prestandajämförelse mellan 
en konventionell ASIC-router och en Whiteboxrouter. Resultatet av studien kan sedan utgöra 
ett underlag för framtida teknikval av routerlösning med hänsyn till prestanda. 
 
Följande frågeställningar ligger till grund för detta arbete: 

• Hur ser prestandaskillnaden ut mellan en konventionell ASIC-router och 
Whiteboxrouter kopplat till maximal throughput och goodput?  

• Hur ser prestandaskillnaden ut mellan en konventionell ASIC-router och 
Whiteboxrouter kopplat till maximal throughput och goodput när trafiken tunnlas i 
krypterade VPN-tunnlar?  

• Hur påverkas Whitebox-lösningens prestanda av att installeras direkt på hårdvara 
kontra att virtualiseras på en Hypervisor? 

 
Arbetets resultat är av vikt vid design av nätverk för om prestandan för en given lösning inte 
är känd på förhand, finns det risk för att företaget implementerar en lösning med sämre 
överföringskapacitet och till högre ekonomisk kostnad än förväntat. Prestandaförsämringar i 
throughput kan i värsta fall leda till att kritiska applikationer slutar att fungera, och hela 
syftet med nätverket uteblir. 
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För att kunna besvara frågeställningarna och uppnå syftet ska följande delfrågor besvaras 
genom mätning: 

• Vilken throughput och goodput ger en ASIC-router när trafiken dels ska förmedlas, 
dels krypteras över en Ethernet-länk som har en teoretisk hastighet av 1 Gb/s?  

• Vilken throughput och goodput ger en Whiteboxrouter när trafiken dels ska 
förmedlas, dels krypteras över en Ethernet-länk som har en teoretisk hastighet av 1 
Gb/s?  

• Vilken throughput och goodput ger en Whiteboxrouter när mjukvaran körs 
virtualiserad och trafiken dels ska förmedlas, dels krypteras över en Ethernet-länk 
som har en teoretisk hastighet av 1 Gb/s?  

5. Metod 
En avgörande faktor i valet av metod är avsaknaden av tidigare studier som har gjort 
jämförande tester. Detta skapar ett behov av att göra egna mätningar för att kartlägga 
prestanda och jämföra de olika lösningarna. Fördelen med att göra en egen jämförande 
studie är att det säkerställer att så många påverkande faktorer som möjligt är lika mellan de 
olika testfallen. Detta gör att jämförelsen blir mer precis. För att besvara frågeställningarna 
och uppnå syftet behöver huvudsakligen två metoder användas. 
  
Inledningsvis kommer en litteraturstudie att genomföras. Syftet med detta är att skapa en 
bättre förståelse av teknikerna och identifiera respektive lösnings särart. En central del är att 
läsa in sig på tidigare arbeten och de lärdomar som har dragits. Särskild vikt kommer att 
läggas vid att förstå faktorer som påverkar total throughput för systemet. Med hjälp av 
litteraturstudien kan laborationen designas och resultatet analyseras. 
 
Därefter kommer själva laborationen att genomföras. Laborationen syftar till att generera 
kvantitativa mätningar över de tre testfallen, som sedan kan analyseras. Figur 22 är en 
principskiss över hur laborationstopologin kommer att utformas. 
 

 
Figur 22 Principskiss över laborationen. Mätningar kommer att ske mellan PC A och B. 
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Topologin i figur 22 ska spegla två stycken små kontorsnätverk (siter) som ska knytas 
samman över en gemensam länk. Varje site har en router som fungerar som förbindelse 
mellan nätverken, samt en ändnod som motsvarar lokala användare. Trafiken i nätverket ska 
flöda mellan de två siterna. 
 
De tre testfallen som kommer att prestandamätas är: 

• ASIC-router 

• Whiteboxrouter 

• Whiteboxrouter med virtualiserad mjukvara 
 
Varje testfall kommer att provas i tre olika scenarion: 

• Maximal throughput och goodput mellan PC A och PC B. 

• Maximal throughput och goodput mellan PC A och PC B när trafiken krypteras i en 
site-to-site IPsec-tunnel mellan Router A och Router B. 

• Maximal throughput och goodput mellan PC A och PC B när trafiken krypteras i en 
site-to-site IPsec-tunnel mellan Router A och Router B, och krypteringsalgoritmer 
som klassas som godtagbara eller bättre enligt Cisco NGE [21] nyttjas. 

 
Skälet till att mäta throughput och goodput är att dagens nätverk ställer krav på hög 
överföringskapacitet. Exempel på krävande aktiviteter kan vara replikeringar av 
katalogtjänster och databaser, filöverföringar och streaming av video. För att på ett 
rättvisande sätt spegla dessa aktiviteter kommer kontrollerade filöverföringar med FTP 
(goodput) att genomföras. Denna metod efterliknar starkt verkliga driftssituationer som kan 
uppstå i ett nätverk. Filöverföringarna kommer att kompletteras med Iperf3-mätningar 
(throughput). Syftet med att använda både filöverföringar och mätprogram är att metoderna 
kan bekräfta varandra, men även användas för att identifiera var eventuella flaskhalsar finns. 
 
Antalet mätningar som kommer att genomföras är 10 uppladdningar och 10 nedladdningar 
av en fil med FTP per testfall och scenario. Därefter kommer 10 uppladdningar och 10 
nedladdningsmätningar att genomföras med Iperf3. Detta kommer att resultera i att varje 
testfall kommer att genomgå 3(10 + 10) = 60 FTP-mätningar, och 60 Iperf3-mätningar. 
Totalt under laborationen kommer således  3(60 + 60) = 360 olika mätningar att ske. 
Mätningarna kommer att ske sekventiellt så att när en mätning är avslutad påbörjas nästa. 
 
Mätresultaten kommer att motsvara prestanda under ideala förhållanden. De kommer att 
kunna användas för att jämföra de olika lösningarnas prestanda, men även användas senare 
som en måttstock för uppnådd prestanda i riktiga implementationer i produktionsnät. 
 
Med ovanstående metod kommer delfrågorna att kunna besvaras, och senare även syftet att 
uppnås. 
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6. Etik och samhälleliga aspekter 
Detta arbete kommer inte föranleda några forskningsetiska ställningstaganden. Däremot kan 
arbetet till del användas för att belysa vissa samhälleliga aspekter. En av dessa är de 
potentiella fördelarna med virtualisering. Genom att nyttja hårdvaruresurserna på ett 
effektivare sätt går det åt mindre energi för drift och kyla. Genom att hushålla med de 
energiresurser vi har kan klimatavtrycket minskas. Whitebox-lösningar motverkar även 
inlåsningseffekter som proprietärlösningar kan medföra. Detta gynnar konkurrensen på 
marknaden, genom att möjliggöra för små företag att slå sig in på en marknad som annars 
domineras av stora företag. Konkurrensen leder till att användare får bättre produkter till ett 
konkurrensutsatt pris.  

7. Beskrivning av arbetet 
Nedanstående är en beskrivning av hypoteser och förberedelser vid val av hård- och 
mjukvara som skedde innan själva laborationen påbörjades. 
 

7.1 Hypotes 
Mitt antagande inför mätningarna var att samtliga tre testfallen skulle ligga nära den 
teoretiska överföringshastigheten för 1 Gb Ethernet när trafiken skickades okrypterad. 
Vidare förutsatte jag att skillnaderna skulle bli större när trafiken dessutom krypterades i en 
VPN-tunnel. Cisco [57] anger att 2911-routern har en IPsec-throughput på 85 Mb/s 
(ospecificerat krypto). Tidigare arbeten har visat att IPsec-prestanda för en mjukvarurouter 
kan komma upp i runt 760 Mb/s med AES-256 och SHA-512 [56]. Jag antog att Whitebox-
lösningen skulle få en förutsägbar prestandasänkning om 5 % när den virtualiseras. Det vill 
säga att den skulle få en prestandasänkning som är lika stor procentuellt på samtliga tre 
mätområden, jämfört med om den kördes direkt på hårdvaran. 
 

7.2 Dimensionerande faktorer 
I syfte att kunna besvara frågeställningen på ett rättvisande sätt framarbetades en lista på 
krav som skulle uppfyllas av alla router-plattformar. Denna kravlista var: 

• Inneha minst 2st Gb Ethernetportar 

• Mjukvara som stödjer routing 

• Mjukvara som stödjer IPsec 
 
Därutöver var kravet på Cisco-routrar: 

• IOS version av minst 15.x 

• Security K9-licens för att möjliggöra IPsec VPN 

• Hårdvaruacceleration av VPN i form av inbyggd AIM-modul eller motsvarande 
 

Därutöver var kravet på Whitebox-routrar: 

• Minst 8 GB RAM minne 

• Minst 20 GB hårddiskutrymme 

• Hårdvaruacceleration av VPN i form av AES-NI 

• Möjlighet till professionell support på mjukvaran 
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Kravet på IPsec-förbindelsen var: 

• Krypteringsalgoritm som är godtagbara eller uppfyller Ciscos NGE [21]: 
o AES-256-CBC eller 
o AES-256-GCM 

• SHA-512 

• Diffie-Hellman grupp 24 

• Hitta ett konfigurationsalternativ som kan användas på alla tre testfallen 

• ESP i tunnel-mode 

• Split Tunneling för mättrafik 
 
Utöver routrar behövdes även klientdatorer som genererade mättrafik. Kravet för dessa var 
att inneha 1 Gb Ethernetport och minst 4 GB RAM. 
 
För programvaror eftersträvades open source-versioner i syfte att underlätta möjligheterna 
att senare verifiera resultatet genom att upprepa laborationen. Då tidigare arbeten har 
använt Iperf som mätverktyg, eftersträvades även det. 
 

7.3 Val av utrustning och konfiguration 
ÅF-Digital Solutions AB tillhandahöll laborationsutrustning som uppfyllde kravprofilen. 
Routern blev en Cisco 2911 som är en företagsrouter avsedd för medelstora företagsnätverk. 
Routern har en inbyggd acceleration av VPN. Enligt tillverkaren [57] ska routern klara av att 
leverera IPsec throughput på upp till 85 Mb/s enkelriktat. Detta gäller för en ospecificerad 
krypteringsalgoritm utan hash och 1400 byte stora paket. VPN-prestandan för Cisco-routrar 
generellt är, utöver hårdvarubegränsningar, även begränsad av exportrestriktioner som 
gäller för kryptomateriell från USA. Denna begränsning påverkar både throughput och 
antalet tillåtna VPN-tunnlar. Fullständig specifikation över Cisco 2911-routern återfinns i 
bilaga A.1.1. 
 
Som Whitebox-hårdvara levererades ”HP Proliant Microserver Gen 8” med Intel Xeon E3-
1220L V.2 processor och 8 GB RAM. Till router-mjukvara användes pfSense, detta då 
programvaran både är en öppen mjukvara och då det finns möjlighet att köpa till 
företagsanpassad support. För att möjliggöra virtualisering tillhandahölls Hypervisorn 
VMware ESXi. Både Whiteboxroutern och den virtualiserade Whiteboxroutern använde 
samma hårdvaruplattform. Fullständig specifikation återfinns i bilaga A.1.2. 
 
Klientdatorerna var Lenovo X230 med Intel i5 processorer, 4 GB RAM samt 1 Gb/s Ethernet-
anslutning. Då mätprogramvaran Iperf3 är utvecklad för Linux och FreeBSD användes 
Ubuntu 17 som operativsystem på klientdatorerna. För att möjliggöra FTP användes gFTP 
och vsftp. 
 
Den IPsec-konfiguration som stöddes av samtliga enheter blev IKEv1 med: 

• AES-256 

• SHA-512 

• DH-grupp 24 
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För att även möjliggöra tester som visar prestanda för IKEv2 med nyare algoritmer 
konfigurerades Cisco-routern med: 

• AES-256-CBC 

• SHA-512 

• DH-grupp 24 
 

Whiteboxroutern och den virtualiserade Whiteboxroutern konfigurerades med följande 
IKEv2-konfiguration: 

• AES-256-GCM 

• SHA-512 

• DH-grupp 24 
 
Samtliga IPsec-konfigurationer skickade trafiken i tunnel-mode och med Split Tunneling för 
respektive LAN. Ethernet Maximum Transmission Unit (MTU) lämnades oförändrad på 1500 
bytes för samtliga länkar. Fullständig specifikation på hårdvara och mjukvara återfinns i 
bilaga A.1. 
 

7.4 Mätmetod 
Mätningarna skedde med ett typfall åt gången. Först genomfördes alla mätningar på Cisco-
routern, därefter den virtualiserade Whiteboxroutern, och slutligen Whiteboxroutern. Först 
mättes throughput för okrypterad trafik, därefter IKEv1 och slutligen IKEv2. För att 
automatisera en del av testandet och minimera handhavandefel skapades ett mätskript för 
Iperf3 som genomförde 10 nedladdningar och därefter 10 uppladdningar under en körning. 
FTP-överföringarna genomfördes genom att användaren valde de 10 testfilerna som var och 
en var 1 GB stor och lade dessa i en upp- eller nedladdningskö i applikationen gFTP. 
Applikationen skötte sedan överföringen och rapporterade en överföringshastighet per fil.  
Bilaga A.2 visar den exakta mätordningen för testerna. 
 
Under mätningarnas genomförande identifierades intressanta områden att utforska vidare. 
Dessa var AES-NI:s påverkan på throughput för Whiteboxroutern, samt nyckellängdens 
påverkan på Cisco-routerns prestanda. Dessa mätningar benämns som kompletterande 
mätningar och genomfördes i slutet av hela laborationen, avskilt från de övriga mätningarna. 
Resultatet redovisas i 8.7 Kompletterande mätningar. 
 

7.5 Genomförandet av laborationen 
Vid genomförandet av laborationen användes tillverkarnas manualer som stöd vid 
konfiguration. Fullständiga konfigurationer återfinns i bilaga A.3. En inriktning vid 
konfiguration var att inte finjustera inställningar för att optimera throughput på ett orättvist 
sätt, exempelvis genom att justera MTU för Ethernet eller finjustera hur mätdatat skickades. 
Tanken med detta var att ge en bild av hur utrustningen fungerar ”direkt ur lådan”, genom 
att lägga in korrekta konfigurationer. Bilaga A.2 redogör för detaljer över mätordning och 
konfiguration. En viktig detalj som måste poängteras är att när Whitebox-konfigurationen 
gick från att köras virtualiserad på ESXi till att installeras direkt på hårdvaran var en BIOS- 
inställning på hårdvara tvungen att ändras. Redundant Array of Independent Disks (RAID) -
controllern avaktiverades i BIOS för att möjliggöra installation direkt på hårdvaran. RAID-
controller [58] är en funktion för att gruppera flera fysiska hårddiskar till en logisk enhet. 



Carl Lundberg  Whiteboxrouter för små kontorsnätverk 
                                                                                                                                -En prestandajämförelse  

38 
 

Genom att nyttja RAID kan redundans skapas och prestandan ökas. Anledningen till att den 
avaktiverades var att FreeBSD inte stödjer den aktuella RAID-controllern, och istället krävde 
att systemet ställdes in på ”SATA Legacy Support”. I övrigt gjordes inga förändringar av 
inställningar på hårdvaran. För att få en bild över hur belastande kryptering av trafik var för 
enheterna dokumenterades även CPU-belastning från respektive plattform. 

8. Resultat 
Nedanstående är det samlade resultatet från mätningarna. Det fullständiga mätresultatet 
återfinns i bilaga B. Inledningsvis redovisas medelvärden för respektive enhet med 
stapeldiagram. Därefter följer en jämförelse mellan enheterna med uppnådda mätvärden 
redovisade med linjediagram. Vid respektive jämförelse sammanfattas resultatet i slutet 
med en tabell som redogör för framräknade medelvärden. Avslutningsvis identifierades 
några intressanta områden som fordrade kompletterande mätningar. De avhandlas under 
8.7 kompletterande mätningar och rör AES-NI:s påverkan på prestandan för 
Whiteboxroutern, samt AES-nyckellängdens betydelse för throughput på Cisco-routern. En 
viktig detalj är att inte jämföra goodput- och throughput-mätvärden rakt av med varandra, 
då de mäter olika saker. Generellt bör uppmätta throughput-värden vara högre än goodput-
värden för en given konfiguration. Detta då throughput tar hänsyn till en större mängd 
skickat data. 
 

8.1 Cisco 2911-router 
Nedan följer en översikt av goodput-prestandan hos Cisco 2911-routern. Goodput-
mätvärdena motsvarar faktiska filöverföringshastigheter för nyttodatat. Inledningsvis 
redovisas nedladdningsprestanda, för att därefter övergå till uppladdningsprestanda 
uppmätt med FTP. 
 
Medelhastigheten för nedladdning (figur 23) okrypterat var 879 Mb/s, när IPsec med AES-
256 och SHA-512 aktiverades sjönk hastigheten till 17 Mb/s. När sedan AES-256-CBC med 
SHA-512 aktiverades steg hastigheten till 18 Mb/s. Det är en markant skillnad i hastighet 
mellan de olika konfigurationerna. 
 

 
 

Figur 23 Cisco 2911-routerns FTP-prestanda vid de olika konfigurationerna. Prestandan påverkades markant när trafiken 
skickades över IPsec VPN. 
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Uppladdningsprestandan (figur 23) var snarlik som för nedladdning, medelvärdet för 
uppladdningshastighet okrypterat hamnade på 876 Mb/s, medan AES-256 blev 17 Mb/s och 
AES-256-CBC blev 18 Mb/s. 
 
För att kontrollera CPU-belastningen vid nyttjande av AES-256, dokumenterades ett show-
kommando (figur 24) under tiden som en nedladdning skedde. 
 

 
Figur 24 Cisco-routerns CPU-belastning vid FTP-nedladdning med AES-256.  

Den visar att processorn har haft en snittbelastning de senaste fem minutrarna på 96 %.  
Den visar även att ”encrypt proc” vilket är själva krypteringsprocessen nyttjar huvuddelen av resurserna (84,29 %). 

 
Det kommandot visade att CPU-belastningen låg på 96 % i snitt, och att 
krypteringsprocessen slukade större delen av resurserna. Detta resultat tyder på att routerns 
CPU-resurser inte räcker till vid kryptering och på grund av detta möjliggörs inte högre 
goodput. 
 

8.2 Whiteboxrouter 
Whiteboxrouterns goodput-prestanda påverkades även den av kryptering, dock i mindre 
omfattning än Cisco-routern. Medelhastigheten för nedladdning (figur 25) okrypterat var 
888 Mb/s, när IPsec med AES-256 och SHA-512 aktiverades sjönk hastigheten till 508 Mb/s. 
När sedan AES-256-GCM med SHA-512 aktiverades steg den till 833 Mb/s. Ett intressant 
resultat är hur nära AES-256-GCM kommer den okrypterade anslutningen med avseende på 
goodput. Den kraftiga krypteringen fick en förhållandevis liten inverkan på resultatet vid en 
jämförelse. 
 

 
Figur 25 Whiteboxrouterns FTP-prestanda vid de olika konfigurationerna. 

Vid IPsec med AES-256-GCM klarade Whiteboxroutern av att förmedla trafik 
 i en hastighet som inte var långt ifrån okrypterat. 
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Siffrorna för uppladdning var något sämre än för nedladdningen (figur 25), med 833 Mb/s för 
okrypterat, 505 Mb/s för AES-256 och 828 Mb/s för AES-256-GCM. Ett fascinerande resultat 
är hur nära AES-256-GCM (828 Mb/s) kommer den helt okrypterade förbindelsen 
(833 Mb/s), trots den kraftfulla krypteringen. Detta visar hur viktigt det är att nyttja 
algoritmer som effektivt kan köras i CPU:n. 
 
CPU-belastningen på Whiteboxroutern under pågående nedladdning med AES-256 
dokumenterades (figur 26), och landande på 24 %. Den visar på en jämförelsevis låg CPU-
belastning, i förhållande till Cisco-routern (drygt 96 % belastning). 
 

 
Figur 26 Whiteboxrouterns CPU-belastning vid FTP-nedladdning med AES-256. 

 Belastningen låg på 24 %. 

 

8.3 Virtualiserad Whiteboxrouter 
Den virtualiserade Whiteboxroutern hade en något varierande prestanda. Den okrypterade 
konfigurationen var snarlik Whiteboxroutern resultatmässigt. Däremot hade den 
virtualiserade Whiteboxroutern svårare för IPsec med AES-256. Medelhastigheten för 
nedladdning (figur 27) okrypterat var 895 Mb/s. När IPsec med AES-256 och SHA-512 
aktiverades sjönk goodputen till 386 Mb/s. När sedan AES-256-GCM med SHA-512 
aktiverades steg goodputen till 760 Mb/s.  
 

 
Figur 27 Virtualiserade Whiteboxrouterns FTP-prestanda vid de olika konfigurationerna. 

Med AES-256 var det en märkbar prestandaskillnad mot okrypterat. 

 
Uppladdningshastigheten (figur 27) med AES-256-GCM blev 818 Mb/s medan AES-256 fick 
379 Mb/s. Medelhastigheten för den okrypterade uppladdningen blev 887 Mb/s. En 
intressant avvikelse i resultaten från tidigare enheter är jämförelsen av nedladdnings- 
respektive uppladdningshastighet med AES-256-GCM. Här uppvisade 
uppladdningshastigheten för AES-256-GCM ett markant högre mätvärde (818–760= 
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58 Mb/s) än nedladdningshastigheten. Tidigare enheter har haft en likvärdig eller något 
högre nedladdningshastighet gentemot uppladdningshastigheten. 
 
Även på den virtualiserade Whiteboxroutern dokumenterades CPU-belastningen under 
pågående AES-256 nedladdning. Den visade att i Hypervisor uppmättes pikar kring 65 % CPU-
belastning (figur 28), medan i den virtualiserade pfSense-programvaran uppmättes 28 % 
(figur 29). Detta visar på att CPU-belastningen ökar när routingapplikationen körs 
virtualiserad i jämförelse med att köra den direkt på hårdvaran. 
 

 
Figur 28 Virtualiserade Whiteboxrouterns CPU-belastning vid FTP-nedladdning med AES-256.  

Figuren visar prestandan från Hypervisorn och resultatet som gröna pikar vid runt 65 % belastning CPU-belastning. 

 

 
Figur 29 Virtualiserade Whiteboxrouterns CPU-belastning vid nedladdning med FTP vid AES-256. 

 Figuren visar prestandan från gästoperativsystemet pfSense som visar 28 % CPU-belastning. 

 
När sedan krypteringen byttes till AES-256-GCM, sjönk CPU-belastningen i Hypervisor 
(figur 30) till drygt 50 %. Detta är en skillnad med 15% mot AES-256-konfigurationen. 
 

 
Figur 30 Virtualiserade Whiteboxrouterns CPU-belastning uppmätt i Hypervisor, 
 vid nedladdning med FTP vid AES-256-GCM. Resultatet visas som gröna pikar  
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vid runt 50 % belastning. 

 

8.4 Jämförelse okrypterad förbindelse 
Nedanstående är en jämförelse mellan enheterna för uppmätta goodput- och throughput-
resultat. Viktigt är att inte jämföra dessa mätningar sinsemellan då de mäter olika saker. 
Throughput-mätningar tar hänsyn till en större mängd skickad data och bör härav uppvisa 
ett högre mätvärde gentemot goodput-mätningar. Throughput för den okrypterade trafiken 
uppmätt med Iperf3 var jämn och höll sig inom ett spann av 931 – 936 Mb/s för såväl 
uppladdning som för nedladdning (figur 31) för samtliga enheter. 
 

  
Figur 31 Throughput-jämförelse mellan typfallen. Till vänster ses nedladdningshastighet, och till höger 

uppladdningshastighet. Överlag låg resultatet på 931–936 Mb/s. 

När sedan motsvarande goodput-mätning genomfördes med FTP-filöverföring (figur 32) var 
resultaten mer spridda. Snitthastigheten för Cisco-routern blev 879 Mb/s medan för 
Whiteboxroutern blev motsvarande siffra 888 Mb/s. Den virtualiserade Whiteboxroutern 
började med det enskilt största mätvärdet (figur 32 mätning 1) på 909 Mb/s medan den 
totala snitthastigheten blev 895 Mb/s. 
 

 
Figur 32 Goodput-jämförelse av nedladdning mellan typfallen. Här var skillnaden större, bäst resultat fick den virtualiserade 

Whiteboxroutern och sämst resultat fick Cisco 2911-routern. 
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Den sista nedladdningsmätningen med FTP på Cisco-routern fick ett avvikande resultat (figur 
32). Detta kan bero på att filöverföringen genomfördes med en överföringskö för fil 1–9 
medan fil 10 överfördes separat. Detta visar att FTP-klienten ger olika hastigheter beroende 
på om flera filer läggs i en upp/nedladdningskö alternativt överförs en och en. 
Genomgående i testet i övrigt har en överföringskö för fil 1–10 nyttjats. 
 
Slutligen mättes uppladdningshastigheter med FTP (figur 33). Här var resultatet jämnt 
mellan Cisco-routern (876 Mb/s) och den virtualiserade Whiteboxroutern (887 Mb/s). 
Däremot fick den icke-virtualiserade Whiteboxroutern ett jämförelsevis dåligt resultat med 
833 Mb/s. Det är en skillnad på drygt 100 Mb/s mot throughput-mätningen med Iperf3. Det 
som är uppseendeväckande är att skillnaden är större än för de övriga typfallen. Dock var 
kurvan uppåtgående ju fler mätningar som genomfördes. 
 

 
Figur 33 Goodput-jämförelse för FTP-uppladdning mellan typfallen. 
Här var skillnaden annorlunda mot nedladdning. Bäst resultat fick 

 den virtualiserade Whiteboxroutern och sämst resultat fick Whiteboxroutern 

 
Tabell 6 visar en sammanfattning över medelvärdena för okrypterade mätresultat. Den 
enhet som hade det genomgående bästa resultatet var den virtualiserade Whiteboxroutern. 
 

Tabell 6 Sammanfattning över medelvärden (Mb/s) för prestandan vid okrypterade förbindelser. 

  Cisco 2911 Whitebox Virtualiserad Whitebox 

Nedladdning Iperf3 934 933 933 

Uppladdning Iperf3 935 935 935 

Nedladdning FTP 879 888 895 

Uppladdning FTP 876 833 887 

 

8.5 Jämförelse IPsec AES-256 SHA-512 
Vid jämförelsen av IPsec-prestanda med IKEv1 var resultatet varierat (figur 34). Även här är 
det viktigt att inte jämföra goodput med throughput rakt av då de mäter olika saker. Dock är 
skillnaden mätt i Mb/s inte lika stor mellan goodput och throughput vid IPsec som vid den 
okrypterade förbindelsen. Cisco-routern fick en throughput på 18 Mb/s för nedladdning 
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respektive 19 Mb/s för uppladdning. Motsvarande siffra för Whiteboxroutern var 527 Mb/s 
för ned- och uppladdning. Den virtualiserade Whiteboxrouterns throughput landande på  
398 Mb/s för nedladdning och 403 Mb/s för uppladdning.  
  

 
Figur 34 Förevisar skillnaderna i throughput-prestanda vid IPsec med AES-256 och SHA-512. Bäst resultat fick 

Whiteboxroutern och sämst resultat fick Cisco 2911-routern. 

När sedan goodput mättes med FTP (figur 35) var resultatet snarlikt. Cisco-routern fick 17 
Mb/s för såväl uppladdnings- som nedladdningshastighet. Whiteboxroutern slutade på 508 
Mb/s för nedladdning och 505 Mb/s för uppladdning. Den virtualiserade Whiteboxroutern 
fick 386 Mb/s som nedladdningshastighet och 379 Mb/s som uppladdningshastighet.  
 

 
Figur 35 Förevisar skillnaderna i goodput-prestanda vid IPsec med AES-256 och SHA512. Bäst resultat fick Whiteboxroutern 

och sämst resultat fick Cisco-routern. 
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Överlag var mätresultaten stabila, utan större spridning mellan de olika mätningarna. Tabell 
7 förevisar medelvärden uppnådda med IPsec och IKEv1. 
 

Tabell 7 Sammanfattning över medelvärden (Mb/s) för prestandan 
vid krypterade IPsec VPN-förbindelser med AES-256. 

 Cisco 2911 Whitebox VirtualiseradWhitebox 

Nedladdning Iperf3 18 527 398 

Uppladdning Iperf3 19 527 403 

Nedladdning FTP 17 508 386 

Uppladdning FTP 17 505 379 

 

8.6 Jämförelse IPsec IKEv2 
Vid jämförelse av IKEv2 (figur 36) är det viktigt att komma ihåg att här nyttjas inte samma 
krypteringsalgoritm av Cisco-routern som av Whitebox-lösningarna. Detta beror på 
skillnader i vilka algoritmer som stöds av mjukvaran. Dessa mätningar syftar till att visa vad 
en krypteringsalgoritm som kan avlastas i hårdvara kan ge för påverkan på prestanda. Detta 
innebär att det inte går att jämföra enheterna sinsemellan, utan resultatet skall snarare 
jämföras mot respektive enhets prestanda vid IPsec med AES-256 och SHA-512. Diagrammet 
för nedladdningshastighet med Iperf3 har dessutom inte lika stabila mätvärden som 
föregående mätningar. På den virtualiserade Whiteboxroutern kan man se att den första 
Iperf3-mätningen för uppladdningshastighet (870 Mb/s) fick ett klart mycket högre värde än 
de efterföljande mätningarna (medelvärde: 775 Mb/s). Detta skapar en osäkerhet när 
resultatet ska värderas. 
 
Cisco-routern nyttjade AES-256-CBC med SHA-512. Här blev throughput för nedladdning  
18 Mb/s och 21 Mb/s för uppladdning. Whiteboxroutern som konfigurerades med AES-256-
GCM med SHA-512 landade på 876 Mb/s för nedladdning och 879 Mb/s för uppladdning. 
Den virtualiserade Whiteboxroutern som också nyttjade AES-256-GCM fick 760 Mb/s som 
nedladdningshastighet och 785 Mb/s som uppladdningshastighet. 
 

  
Figur 36 Förevisar skillnaderna i throughput-prestanda vid IPsec med AES-256-GCM samt AES-256-CBC. 
Bäst resultat fick Whiteboxroutern (AES-256-GCM) och sämst resultat fick 2911-routern (AES-256-CBC). 
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Goodput-resultaten för Cisco-routern (figur 37) landade på 18 Mb/s för upp- respektive 
nedladdning. Whiteboxroutern fick 833 Mb/s i nedladdningshastighet och 828 Mb/s i 
uppladdningshastighet. Den virtualiserade Whiteboxroutern fick 760 Mb/s i 
nedladdningshastighet och 818 Mb/s i uppladdningshastighet. 
 

  
Figur 37  Förevisar skillnaderna i goodput-prestanda vid IPsec med AES-256-GCM samt AES-256-CBC. Bäst resultat fick 

Whiteboxroutern (AES-256-GCM) och sämst resultat fick Cisco 2911-routern (AES-256-CBC). 

 
En intressant detalj att notera är skillnaden i hastighet mellan de olika mätmetoderna för 
den virtualiserade Whiteboxrouterns uppladdning. Iperf3-mätningarna (throughput) visade 
785 Mb/s medan uppladdningen med FTP (goodput) visade 818 Mb/s. Detta resultat är 
avvikande mot tidigare mätningar där throughput-mätningen generellt sett har fått högre 
resultat än goodput-mätningen. 
 
Tabell 8 förevisar medelvärden uppnådda med IPsec och IKEv2. Här kan inte en rättvis 
jämförelse mellan enheterna ske då de nyttjade olika krypteringsalgoritmer. Cisco-routern 
använde AES-256-CBC, medan Whiteboxroutrarna nyttjade AES-256-GCM. 
 

Tabell 8  Sammanfattning över medelvärden (Mb/s) för prestandan vid krypterade 
IPsec VPN-förbindelser med AES-256-GCM samt AES-256-CBC. 
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Nedladdning Iperf3 19 876 760 

Uppladdning Iperf3 21 879 785 

Nedladdning FTP 18 833 760 

Uppladdning FTP 18 828 818 
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8.7 Kompletterande mätningar 
På grund av de stora variationerna i throughput för de olika IPsec-krypteringsalgoritmerna, 
kompletterades testerna för Whiteboxroutern med en jämförelse med och utan AES-NI 
aktiverat i pfSense mjukvaran. Även Cisco-routerns generellt låga resultat vid kryptering 
kontrollerades med kortare AES-nyckellängd och utan hash. Samtliga mätningar skedde med 
Iperf3. 
 
AES-NI-testet (figur 38) visade att funktionen inte hade någon större påverkan på den 
okrypterade throughputen. Påverkan på AES-256 var marginell och höjde throughputen från 
505 Mb/s till 526 Mb/s. Däremot hade AES-NI en väldigt stor påverkan på throughput för 
AES-256-GCM. Här ökade hastigheten markant från 317 Mb/s, till 876 Mb/s. Detta är en 
ökning med hela 276 %. 

 
Figur 38 Förevisar AES-NI:s påverkan på throughput-prestanda för nedladdning på Whiteboxroutern. 

Störst blev skillnaden för AES-256-GCM som ökade från 317,5 Mb/s till 876 Mb/s. 

 
Differensen för uppladdning (figur 39) var snarlika för okrypterad trafik. Dock ökade 
skillnaderna något för AES-256 från 497 Mb/s till 526 Mb/s. Även för AES-256-GCM ökade 
skillnaden från 314 Mb/s till 878 Mb/s med AES-NI aktiverat, en ökning med drygt 280 %. 
 

 
Figur 39 Förevisar AES-NI:s påverkan på throughput-prestanda för uppladdning på Whiteboxroutern. 

Störst blev skillnaden för AES-256-GCM som ökade från 314,2 Mb/s till 878,7 Mb/s. 
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AES-NI hade således en markant påverkan på throughput för den algoritm som medgav 
effektiv avlastning i hårdvaran. 
 
På grund av Cisco-routerns jämförelsevis låga resultat vid kryptering av data i förhållande till 
den av tillverkaren [57] angivna specifikationen (85 Mb/s) kompletterades mätningarna. 
Konfigurationen som kördes var IPsec IKEv1 med AES-128 och utan hash (SHA). 
Throughputen för nedladdning ökade då från 18 Mb/s till 51 Mb/s (figur 40).  
 

 
Figur 40 Förevisar hash och nyckellängdens påverkan på throughput för Cisco 2911-routern. 

Med en nyckellängd på 128 bitar och utan hash kunde throughputen ökas väsentligt. 

 
Testet visar att nyckellängd och hash har en stor betydelse för routerns throughput, även om 
det fortfarande är en bit kvar till den av tillverkaren angivna hastigheten av 75 Mb/s. 

9. Diskussion 
Med stöd av laborationen har frågeställningen kunnat besvaras, dock visar resultatet på en 
spridning där olika enheter är bra på olika områden. En intressant detalj är också att i vissa 
mätningar har Iperf3 indikerat att prestandan är likvärdig mellan enheterna, medan i faktiska 
filöverföringar har skillnader kunnat påvisas. Detta visar på vikten av att använda för 
användaren relevanta mätmetoder när prestanda ska utvärderas. Viktigt vid analysen av 
mätdata är att inte jämföra goodput-mätvärden med throughput-mätvärden för en enhet. 
Detta då de olika mätmetoderna mäter olika saker. Rent generellt bör throughput-mätningar 
uppvisa ett högre mätvärde då de innefattar mer av den överförda datan som har skickats 
mellan enheterna. 
 
I de första throughput-mätningarna för okrypterad trafik var prestandan jämn mellan alla 
enheter. När sedan goodput för nedladdning med FTP mättes, hade Cisco-routern det 
sämsta resultatet med drygt 20 Mb/s lägre goodput än den virtualiserade Whiteboxroutern. 
När sedan goodput för uppladdning med FTP mättes var det istället Whiteboxroutern som 
hade det sämre resultatet med 833 Mb/s mot den virtualiserade Whiteboxrouterns 
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887 Mb/s. Dock minskade skillnaderna mot slutet av testet och Whiteboxroutern började 
återhämta sig. Rekommendationen blir då att om prestanda vid okrypterade förbindelser är 
av största vikt, bör en virtualiserad Whitebox-router väljas med hänsyn till det sammanvägda 
resultatet. 
 
Vid IPsec IKEv1 med AES-256 började stora throughput-skillnader visa sig mellan enheterna. 
Cisco-routern fick ett kraftigt tapp från att ha kunnat leverera 934 Mb/s okrypterat till 18 
Mb/s med IPsec. Viktigt att komma ihåg är att detta är bland de mest resurskrävande 
inställningar som kan konfigureras för IPsec. Överlag är mätresultaten mycket jämnare inom 
mätningarna för IPsec och ingen av typfallen får några större pikar eller dippar mellan de 
olika mätningarna. Bäst resultat får Whiteboxroutern med 527 Mb/s i 
nedladdningshastighet, medan den virtualiserade Whiteboxroutern slutar på 386 Mb/s. 
Detta är en väldigt stor skillnad mellan Whiteboxroutrarna, med hänsyn till att båda 
plattformarna nyttjar exakt samma hårdvara. 
 
När IPsec med IKEv2 konfigurerades kunde inte en rättvis jämförelse ske mellan Cisco-
routern och de två Whitebox-lösningarna. Detta beroende på att de nyttjar olika 
krypteringsalgoritmer med anledning av begränsningar i den möjliga konfigurationen. 
Däremot kan det konstateras att Cisco-routern fick en prestandaökning i throughput med 
AES-256-CBC på drygt 10 % i uppladdningshastighet i jämförelse med AES-256. Enheten gick 
från att ha levererat 19 Mb/s till 21 Mb/s. Whiteboxroutern stod för den bästa 
nedladdningsprestandan vid throughput-mätningarna med 876 Mb/s med AES-256-GCM. 
Det är en ökning från IKEv1 AES-256 med 166 % då throughput gick från 527 Mb/s till 876 
Mb/s. Detta är ett imponerande resultat med hänsyn till att den helt okrypterade 
nedladdningshastigheten var 933 Mb/s. Den virtualiserade Whiteboxroutern fick även vid 
IPsec IKEv2 en sämre throughput-prestanda än Whiteboxroutern, med drygt 100 Mb/s. Dock 
blev det en förbättring vid goodput-mätningar för uppladdningshastigheter med FTP. Här 
uppmättes 818 Mb/s i uppladdningshastighet för den virtuella Whiteboxroutern, vilket kan 
jämföras med Whiteboxrouterns 828 Mb/s. Att goodput-mätningen för den virtualiserade 
Whiteboxroutern dessutom fick ett högre mätvärde (818 Mb/s) än motsvarande throughput-
mätning (785 Mb/s) är svårt att förklara. Generellt sett mäter throughput 
överföringshastigheten på en större datamängd, vilket borde resultera i ett högre mätvärde 
än för motsvarande goodput-mätning. Vidare var uppladdningsresultatet för goodput med 
FTP jämnt mellan mätningarna och inga större pikar förekom, vilket gör resultatet än mer 
svårförklarat. Rekommendationen för teknikval där IPsec med AES-krypto ska användas blir 
en Whiteboxrouter installerad direkt på hårdvaran. Detta då den konfigurationen 
genomgående hade bäst resultat i såväl IKEv1 som IKEv2. Undersökningen visar vidare att 
Cisco 2911-routern är direkt olämplig vid IPsec VPN om målet med implementationen är att 
bibehålla så mycket av tillgänglig throughput som möjligt. 
 
Även om betydelsen av AES-NI har undersökts i tidigare arbeten [54], var det intressant att 
göra tester med och utan AES-NI aktiverat, även på denna Whitebox-lösning. Resultatet 
visade att AES-NI inte hade någon påverkan på throughput för okrypterade förbindelser. 
Prestandan för AES-256 ökade med drygt 4 % när funktionen aktiverades. Störst skillnad 
uppvisades för AES-256-GCM som ökade med 276 % från 317 Mb/s till 876 MB/s. Detta är 
ett imponerande resultat både i procent mätt och i total throughput, som inte ligger långt 
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ifrån den okrypterade prestandan. Detta visar på vikten av att använda funktioner såsom 
AES-NI vid nyttjade av VPN, där målet är ett bibehålla så mycket throughput som möjligt. 
 
Vidare undersöktes även vad hash och nyckellängden på kryptot har för betydelse för Cisco 
2911-routerns throughput-prestanda. Detta då enheten fick ett förhållandevis lågt resultat 
vid kryptering av data, i jämförelse med Whiteboxroutrarna. Tidigare arbeten [54] har visat 
att nyckellängden inte har någon större inverkan på throughput när det gäller Whitebox-
system med AES-NI och algoritmen AES-CBC. Det vore då intressant att kontrollera om 
denna slutsats kunde generaliseras för att även innefatta routrar med ASIC och AES. Enligt 
Cisco [57] ska 2911-routern klara av att leverera 85 Mb/s när 1400 bytes paket utan hash 
skickas (ospecificerad algoritm och nyckellängd). För att undersöka detta konfigurerades 
AES-128 utan hash. Resultatet blev att throughput ökade med drygt 287 % från 18 Mb/s 
(AES-256, SHA-512) till 51.7 Mb/s (AES-128 utan hash). Detta är fortfarande en bit ifrån 
tillverkarens angivna prestanda. Däremot visar det att resultatet från tidigare arbeten [54] 
inte gick att generalisera till att även innefatta ASIC-routrar. Det är dock inte klarlagt om det 
är nyckellängden för AES eller hash som har störst inverkan på throughput. Ett annat tidigare 
arbete [56] visar att just hash kan ha en stor inverkan på prestandan. Cisco 2911-routerns 
VPN-prestanda är således avhängig av vilken nyckellängd och hash på kryptot som används. 
Detta resultat beror troligen på att det är routerns CPU som är begränsningen och inte 
medger högre throughput vid kryptering. En tillämpning av detta resultat är att tillse att 
trafik inte skickas i onödan över VPN-tunnlar med processorintensiva kryptoinställningar. 
Detta skulle kunna uppnås med dels Split Tunneling, dels genom att inte nyttja onödigt 
starka kryptoinställningar för trafik som måste skickas över VPN. Exempelvis skulle en 
säkerhetsanalys kunna visa att det endast är serverreplikeringen mellan siterna som kräver 
en IPsec-tunnel med AES-256, medan den övriga användargenererade trafiken klarar sig med 
AES-128. Då kan två stycken VPN tunnlar konfigureras; en för användardata och en för 
replikeringstrafik. Genom att skapa två stycken VPN-tunnlar kan den tillgängliga 
throughputen maximeras, samtidigt som ett tillräckligt högt trafikskydd erhålls. Denna 
lösning kommer dock ställa högre krav på säkerhetsanalyser och öka komplexiteten i 
konfigurationer. 
  
Mätmetoderna som användes med FTP (goodput) och Iperf3 (throughput) har inte gett helt 
entydiga resultat. Teoretiskt sett borde throughput-mätningen med Iperf3 alltid ha gett ett 
högre mätvärde än FTP som mäter goodput. Detta då throughput-mätningar även tar hänsyn 
till overhead-trafik såsom TCP-header och omsändningar som har skickats utöver själva 
nyttodatat. Dock var så inte alltid fallet, då exempelvis den virtualiserade Whiteboxroutern 
hade högre hastighet med FTP än Iperf3 vid IKEv2. Detta resultat är svårtolkat, dock kan man 
se att den första Iperf3-mätningen för uppladdningshastighet (870 Mb/s) fick ett klart 
mycket högre värde än de efterföljande (medelvärde: 775 Mb/s). Det är möjligt att denna 
typ av resultat skulle kunna motverkas genom att nyttja flera mätningar innan ett 
medelvärde beräknas. En del som inte har kontrollerats är antalet omsändningar med TCP. 
Frågan väcks huruvida mängden omsändningar ökar när IPsec används? Detta skulle kunna 
kontrolleras i ett senare arbete. Intressant att se är då om en ASIC-router skiljer sig åt i 
mängden TCP-omsändningar, i förhållande till en Whiteboxrouter. Påverkar mängden TCP-
omsändningar goodput? 
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En annan intressant aspekt var virtualiseringens påverkan på prestanda. Även här var inte 
resultatet helt entydigt. Iperf3-mätningarna visade att den okrypterade throughputen var 
likvärdig mellan de två lösningarna. Däremot visade FTP-överföringen att den virtualiserade 
Whiteboxroutern hade bättre goodput uppladdningsprestanda med 887 Mb/s mot den icke-
virtualiserade Whiteboxrouterns 833 Mb/s. Dock var det stor spridning inom den icke-
virtualiserade Whiteboxrouterns FTP-mätvärden (lägst: 807 Mb/s, högst:850 Mb/s), och den 
hade även en uppåtgående trend i mätningarna. Den icke-virtualiserade Whiteboxroutern 
var genomgående bättre på att hantera IPsec-tunnlar. Störst var skillnaden när IKEv1 AES-
256 nyttjades; då var skillnaden drygt 32 % bättre throughput. När sedan IKEv2 AES-256-
GCM nyttjades krympte skillnaden till att vara 15 % bättre. Virtualiseringen har därmed 
störst inverkan på prestanda när trafiken skall förmedlas över VPN. 
 
Ett tidigare arbete [52] som jämförde en Cisco-switch och en Whiteboxswitch konstaterade 
att throughputen var snarlik mellan enheterna, dock fanns det skillnader i latens. Detta 
arbete har till viss del fått ett liknande resultat för okrypterad throughput för 
Whiteboxroutrar, dock har inte latens undersökts. Latens är ett intressant mått framförallt 
för nätverk som skall bära IP-telefoni och annan fördröjningskänslig trafik. Detta är ett 
intressant område att utforska vidare och en motsvarande latensjämförelse skulle behöva 
ske mellan en ASIC-router och en Whiteboxrouter. Detta är ett område som skulle kunna 
mätas och kontrolleras vid ett framtida arbete. 
 
Denna studie har visat på prestanda under ideala förhållanden. Med detta menas att 
routrarna endast var konfigurerade för det aktuella testet, och alla former av extratjänster 
såsom brandvägg var avstängda. Denna prestanda kan vara svår att uppnå i en normal 
produktionsmiljö och resultatet ska ses mer som en prestandareferens än som en 
kartläggning av routerprestanda i normala driftsituationer. Det finns även 
optimeringstekniker som inte har aktiverats men som kan användas för att öka throughput 
ytterliggare. En av dessa är justering av TCP-Maximum Segment Size (MSS). Det innebär att 
routern påverkar TCP-handskakningar som passerar routern och justerar ned hur stora 
segment som ska tillåtas. Genom detta minimeras behovet av paketfragmentering. 
Paketfragmenteringen uppkommer annars då routern behöver lägga till information till IP-
paket vid IPsec-tunnlar, och det nya paketet överskrider Ethernet MTU (1500 B). Det innebär 
att sändande router måste lägga resurser på fragmentering, och mottagande router på 
återmontering av fragment till paket. Genom modifiering av TCP-MSS kan detta undvikas, 
och throughput eventuellt ökas ytterligare. En annan aspekt som tillkommer är 
möjligheterna som virtualisering medger. Vad händer med en virtualiserad routers 
prestanda om det dessutom körs en katalogtjänst och en brandvägg på samma hårdvara? 
Detta är intressanta områden att utforska och mäta. Potentiellt kan det finnas 
prestandavinster i och med att överföringarna i den virtuella switchen sker direkt i RAM-
minnet, medan konkurrens om hårdvaruresurser kan leda till en prestandaförsämring.  
 
Rent allmänt kan man fråga sig om det är en relevant jämförelse att jämföra en Cisco 2911-
router som introducerades i oktober 2009, med en Intelprocessor från mars 2012, i en studie 
som genomförs 2018. Det finns dock gemensamma faktorer i form av att alla plattformar 
hade samma teoretiska förutsättningar med nätverksportar som stöder 1 Gb/s Ethernet, 
samt samma kryptografiska stöd inom IKEv1. Denna studie visar att även äldre processorer 
som körs med nyutvecklad och uppdaterad mjukvara kan ge likvärdig eller bättre 
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throughput-prestanda som en ASIC-router för medelstora företag. Detta resultat kan i 
förlängningen användas som en sorts livslängdsförlängning av en åldrande serverpark. 
Exempelvis kan en server som inhandlades 2012 och inte längre orkar köra alla 
serverfunktionaliteter som efterfrågas idag, istället konfigureras om för att användas som 
nätverksutrustning. Det gör att utrustningen istället för att skrotas, kan fortsätta bidra till ett 
mervärde för företaget. Detta kan på sikt leda till mindre miljöpåverkan i form av minskat 
behov av nyproduktion av hårdvara, för att istället maximera nyttan av den befintliga 
hårdvaran under hela dess tekniska livslängd. 
 
När jag återkopplar till min hypotes ser jag att den inledningsvis var rätt såvida att 
throughput-prestandan var snarlik för okrypterade förbindelser. Dock synliggjordes 
skillnader vid goodput-mätningar som inte var väntade. Vidare var även IPsec-prestandan för 
Cisco-routern en förvåning då den trots att den är en specialdesignad hårdvara för routing 
vid medelstora företag, ändå fick ett förhållandevis dåligt resultat i jämförelse med 
Whiteboxroutrarna. Jag hade även en förväntning om att virtualisering skulle innebära en  
5 % prestandaförlust i alla tillämpningar. Detta visade sig felaktigt då den virtualiserade 
Whiteboxroutern vid exempelvis goodput-mätningar för okrypterade förbindelser hade ett 
bättre resultat än Whiteboxroutern som kördes direkt på hårdvaran. Å andra sidan hade den 
virtualiserade Whiteboxroutern i snitt mellan 15–32 % sämre prestanda vid krypterade 
förbindelser. Resultatet var mer spritt än vad jag på förhand hade förväntat mig. 

10. Slutsatser 
Detta arbete har undersökt prestandan hos tre typer av routrar; (a) en konventionell Cisco 
2911-router, (b) en Whiteboxrouter med routingapplikationen pfSense samt (c) en 
Whiteboxrouter med pfSense som kördes virtualiserad på Hypervisorn ESXi. Prestandan som 
jämfördes var throughput och goodput för (i) okrypterad trafik, (ii) IPsec med IKEv1 AES-256 
och SHA-512 samt (iii) IPsec IKEv2 AES-256-GCM och SHA-512 eller AES-256-CBC och SHA-
512. Syftet med undersökningen var att kontrollera hur en Whiteboxrouter står sig i 
paketförmedlande prestanda, i jämförelse med en konventionell router. Vidare undersöktes 
även virtualiseringens påverkan på prestanda för Whiteboxroutern. Studien visar att 
prestandan för okrypterad paketförmedling är relativt likartad mellan alla tre testfallen. I 
throughput-testet låg prestandan på mellan 931–936 Mb/s. I motsvarande goodput-test var 
resultatet något mera spritt. När sedan IPsec med IKEv1 och AES-256 kördes, blottlades stora 
skillnader; Cisco 2911-router fick 18 Mb/s, den virtualiserade Whiteboxroutern 398 Mb/s 
och Whiteboxroutern 527 Mb/s. Cisco 2911-routerns prestanda begränsades troligen av 
hårdvaruresurserna då CPU-belastningen var drygt 96 % vid testets genomförande. När 
sedan IKEv2 med AES-256-GCM och AES-256-CBC jämfördes, kunde inte alla enheter stödja 
samma algoritmer, därav påvisar det testet mer en prestandaskillnad i jämförelse med IKEv1 
AES-256 än en generell jämförelse mellan plattformarna. Cisco-routerns prestanda med AES-
256-CBC ökade med som mest 10 % till 21 Mb/s. Den virtualiserade Whiteboxroutern med 
AES-256-GCM landade på 760 Mb/s medan Whiteboxrouterns som nyttjade samma algoritm 
fick en prestandaökning på 166 %, från 527 Mb/s till 876 Mb/s. Studien visar att 
Whiteboxroutern som körde mjukvaran installerad direkt på hårdvaran generellt sett hade 
bättre prestanda än den virtualiserade motsvarigheten. Vid IPsec med AES-256 var 
Whiteboxroutern installerad direkt på hårdvaran 32 % bättre, och vid AES-256-GCM 
minskade skillnaden till 15 % bättre. 
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Utöver jämförelsen konstaterades att AES-NI har en stark påverkan på throughput för 
algoritmer som stödjer detta. För AES-256-GCM ökade den möjliga throughputen med 
276 %. Den okrypterade throughputen påverkades inte, medan AES-256 ökade med drygt 
4 %. 
 
Vidare undersöktes om resultatet från ett tidigare arbete [54] kunde generaliseras till att 
även innefatta ASIC-routrar med AES. Det tidigare arbetet [54] hade kommit fram till att 
nyckellängden på AES-CBC inte hade någon större påverkan på throughput-prestandan för 
Whiteboxroutrar med AES-NI. För att undersöka detta konfigurerades Cisco 2911-routern 
med AES-128 utan hash, och detta jämfördes sedan med det tidigare uppmätta resultat för 
AES-256 med SHA-512. Resultatet blev att nyckellängden och hash spelar en avgörande roll 
för Cisco 2911-routerns throughput då konfigurationen med AES-128 utan hash uppmätte 
51.7 Mb/s i jämförelse med 18 Mb/s (AES-256, SHA-512). Detta är en ökning med drygt 
287 %. Således kunde inte det tidigare resultat generaliseras till att även innefatta ASIC-
routrar. 
 
Mot bakgrund av det sammanvägda resultatet blir den generella rekommendationen för 
införskaffande av en router där målet är ett bibehålla så mycket througput som möjligt, att 
använda en Whitebox-lösning som körs direkt på hårdvaran. Detta förutsatt att 
Whiteboxroutern följer routingapplikationsutvecklarens rekommendationer för hårdvara. 
 
Tekniken med Whiteboxing och NFV kan på sikt leda till ekonomiska och miljömässiga 
vinster för företag, då det medger att serverutrustning som behöver bytas ut av 
prestandaskäl kan konverteras till att istället fungera som nätverksutrustning (router och 
brandvägg). Detta gör att hårdvaran kan nyttjas under en längre tid av den tekniska 
livslängden, vilket kan bidra till ett minskat behov av nyproduktion. 

11. Framtida arbete 
Detta arbete har fokuserat på huruvida en Whiteboxrouter kan mäta sig throughput-mässigt 
med en konventionell router. Throughput är i sig ett ganska trubbigt mått och säger inte så 
mycket om kvaliteten på förbindelsen. Nätverk som bär mycket telefoni och streaming kan 
vara känsliga för variationer såsom jitter och latens. Dessa mått hade varit intressanta att 
studera i en motsvarande studie. Virtualisering ger även möjligheter till samutnyttjande av 
hårdvara och det vore därför intressant att se hur en mjukvarubaserad router påverkas av 
att dela systemresurser med exempelvis en server eller brandvägg. Finns det 
prestandavinster att göra med anledning av att dataöverföringar kan ske direkt i RAM-
minnet, eller kommer konkurrensen om hårdvaruresurser att minska exempelvis 
throughput? Ett annat intressant område är vilken Hypervisor som ger bäst förutsättningar 
för en routingapplikation. Tidigare arbeten [55] har undersökt generell nätverksprestanda 
hos olika Hypervisor men inte specifikt för routingapplikationer. Finns det skillnader även här 
mellan olika tillverkare? Är det eventuellt någon Hypervisor som kan uppvisa en bättre 
prestanda än om applikationen installerades direkt på hårdvaran? Dessa frågeställningar 
vore intressant att utforska vidare i ett framtida arbete. 
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Bilaga A Laborationsspecifikation 
Denna bilaga anger specifikationer och versioner av den hård- och mjukvara som nyttjades 
under laborationen. 
 

A.1 Specifikationer 
Följande bilaga anger hårdvaruspecifikationer över utrustningen. 
 

A.1.1 Cisco 2911-router 
Nedanstående är en samling av show-kommandon som visar specifikationen på Cisco 2911 
routern (information som inte är relevant för specifikationen är bortklippt): 
 

siteB# show version                                                               
Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(1)T1, RE) 
Compiled Mon 19-Sep-11 17:41 by prod_rel_team                                    
                                                                                 
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M12, RELEASE SOFTWARE (fc1)               
                                                                                 
System image file is "flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.152-1.T1.bin"              
                                                                                 
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:   
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html                           
                                                                                 
Cisco CISCO2911/K9 (revision 1.0) with 1515488K/57344K bytes of memory.          
Processor board ID “xxxxxxxxx”                                                   
8 Gigabit Ethernet interfaces                                                    
3 terminal lines                                                                 
4 Channelized (E1 or T1)/PRI ports                                               
1 Virtual Private Network (VPN) Module                                           
1 Internal Services Module (ISM) with Services Ready Engine (SRE)                
   Application eXtension Platform (AXP) 1.6.2 in slot/sub-slot 0/0               
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.                          
255K bytes of non-volatile configuration memory.                                 
250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)                          
 
License Info:                                                                                                                                
License UDI:                                                                                                                                                     
-------------------------------------------------                                
Device#   PID                   SN                                               
-------------------------------------------------                                
*0        CISCO2911/K9    “xxxxxxxx”                                                                                                                
Technology Package License Information for Module:'c2900'                                                                                           
-----------------------------------------------------------------                
Technology    Technology-package           Technology-package                    
Current       Type           Next reboot                           
------------------------------------------------------------------               
ipbase         ipbasek9      Permanent      ipbasek9                              
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security      securityk9    Permanent      securityk9                            
uc                uck9              Permanent      uck9                                  
data            datak9          Permanent      datak9                                
                                                                                 
Configuration register is 0x2142 

 

siteB#show crypto engine brief                                                   
        crypto engine name:  Virtual Private Network (VPN) Module                
        crypto engine type:  hardware                                            
                        State:  Enabled                                             
                  Location:  onboard 0                                           
        Product Name:  Onboard-VPN                                         
             HW Version:  1.0                                                 
           Compression:  Yes                                                 
                            DES:  Yes                                                 
                         3 DES:  Yes                                                 
                    AES CBC:  Yes (128,192,256)                                   
                  AES CNTR:  No                                                  
Maximum buffer length:  0000                                               
        Maximum DH index:  0000                                                
         Maximum SA index:  0000                                                
     Maximum Flow index:  3200                                                
   Maximum RSA key size:  0000                                                
                                                                                                                          
crypto engine name:  Cisco VPN Software Implementation                   
  crypto engine type:  software                                            
           serial number:  xxxxxxxx                                            
  crypto engine state:  installed                                           
 crypto engine in slot:  N/A 

 

A.1.2 Whiteboxrouter 
Samma hårdvara används för Whiteboxroutern som för den virtualiserade Whiteboxroutern. 

Modell: HP Proliant Microserver Gen 8 
Processor: Intel Xeon E3-1220L v2 2.3GHz 
Minne: 8GB RAM 
Hårddisk: Toshiba SATA 7200RPM 1TB  
Nätverk: 2x 1 GBE HP NC332i 
Raid: Dynamic HP Smart Array B120i 

 

A.1.3 Klientdator 

Modell: Lenovo X230 
Processor: Intel i5 3210M 
Minne: 4GB RAM 
Nätverk: Intel corporation 82579LM gigabit network connection (rev 04) 
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A.1.4 Programvaror 
Tabell 9 redogör för programvaror och programvaruversioner som användes vid 
laborationen. 
 

Tabell 9 Redogör för vilka programvaror och programvaruversioner som användes vid laborationen. 

Namn Version Övrigt ISO 

VMware ESXI 6.5.0 Update 1 version 
650.U1.9.6.5 

VmKernel release 
build: 6765664 

- 

PfSense 2.4.2-RELEASE (amd64) FreeBSD 11.1-
RELEASE-p4 

pfSense-CE-2.4.2-
RELEASE-amd64.iso 
pfSense-CE-memstick-
2.4.2-RELEASE-
amd64.img 

Iperf3 3.0.11 - - 

Ubuntu 17 Ubuntu 17.10 ”artful” - ubuntu-17.10.1-
desktop-amd64.iso 

gFTP 2.0.19 - - 

vsftp 3.0.3-3ubuntu2 500 - - 

 

A.1.5 Övrigt 
Nedanstående är en redogörelse för de kablage och testfiler som nyttjades under 
laborationen. 
 
A.1.5.1 Kablage 
Kablaget som nyttjades mellan enheterna var Deltaco cat 5e UTP. Längderna som användes 
var: 

• 1x 0,5 meter mellan routrarna. 

• 2x 2,5 meter från router till klient. 
 

A.1.5.2 Testfil 
Testfilen1 som nyttjades var 1 073 741 824 byte stor, vilket motsvarar drygt 1 GB. För att 
kunna genomföra 10 mätningar i följd skapades 10 kopior av filen med olika namn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 https://speedtest.obenetwork.com/files/1G 

https://speedtest.obenetwork.com/files/1G
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A.2 Mätordning 
Nedanstående bilaga redogör för detaljer kopplat till laborationen. Först kördes mätningarna 
på Cisco-routern, därefter den virtualiserade Whiteboxroutern, och slutligen 
Whiteboxroutern. Samma kablage nyttjades på samma position mellan plattformsbyte, det 
vill säga samma sladd satt mellan respektive router, och så vidare, i syfte att minimera 
hårdvaruskillnader. 
 

A.2.1 Cisco 2911-router 
Inledningsvis raderades alla gamla konfigurationer och routern startades om i syfte att börja 
från början med en ny konfiguration. Figur 41 visar den logiska topologin som 
konfigurerades. 
 

  
Figur 41 Redogör för den logiska topologin med Cisco 2911-routrar. 

Nedanstående punktlista sammanfattar arbetsordningen vid konfiguration och mätningen: 
1. Konfiguration av grundläggande routing (se bilaga A.3.1) 

a. Kontrollera att IP CEF är aktiverat 
b. Sätt hostname 
c. Sätt IP-adresser på respektive interface 
d. Skapa en defaultroute till andra siten 

2. Ping från routern till andra siten för att säkerställa förbindelse 
3. Ping från klienterna för att säkerställa förbindelse 
4. Körning Iperf3-script Upp/nedladdning (se bilaga A.3.4) 
5. Körning FTP-nedladdning 10x1GB fil i sändkö i gFTP-klienten 
6. Körning FTP-uppladdning 10x1GB fil i sändkö i gFTP-klienten 
7. Konfiguration av IKEv1 (se bilaga A.3.1) 
8. Ping från klienten för att upprätta IPsec-tunnel 
9. Kontrollera IPsec-statistik för att säkerställa kryptering 
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a. ”show crypto isakmp sa” 
b. ”show crypto ipsec sa” 

10. Kör motsvarande tester som i punkt 4–6 
11. Avläsning CPU-belastning under pågående IPsec IKEv1 FTP-nedladdning 

a. ”show process cpu sorted” 
12. Konfiguration IKEv2 (se bilaga A.3.1) 
13. Kör motsvarande tester som i punkt 8–9, samt 4–6 
14. Kompletterande mätning; ändrar IKEv1-konfigurationen till att endast nyttja AES-128 

och ingen hash 
15. Kör motsvarande tester som i punkt 8–9, samt 4 
16. Borttagning av mätfiler från klientdatorerna 

 

A.2.2 Virtualiserad Whiteboxrouter 
När HP-servern levererades var den formaterad. Figur 42 redogör för hur den logiska 
topologin konfigurerades. 
 

 
Figur 42 Redogör för den logiska topologin med virtualiserade Whiteboxroutrarna. 

 
Nedanstående punktlista sammanfattar arbetsordningen vid konfiguration och mätningen: 
 

1. Installation av Hypervisorn ESXi 
2. Skapande av den virtuella maskinen för routingapplikationen pfSense (se bilaga 

A.3.2) 
3. Installerar pfSense enligt konfigurationsguide och konfigurerar routing (se bilaga 

A.3.3) 
4. Ping från routern till andra siten för att säkerställa förbindelse 
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5. Ping från klienterna för att säkerställa förbindelse 
6. Körning Iperf3 script Upp/nedladdning (se bilaga A.3.4) 
7. Körning FTP nedladdning 10x1GB fil i sändkö i gFTP-klienten 
8. Körning FTP uppladdning 10x1GB fil i sändkö i gFTP-klienten 
9. Konfiguration av IKEv1 (se bilaga A.3.3) 
10. Ping från klienten för att upprätta IPsec-tunnel 
11. Kontrollera IPsec statistik för att säkerställa kryptering 
12. Kör motsvarande tester som i punkt 6–8 
13. Avläsning CPU belastning under pågående IPsec IKEv1 FTP nedladdning 
14. Konfiguration IKEv2 (se bilaga A.3.3) 
15. Kör motsvarande tester som i punkt 10–11, samt 6–8 
16. Borttagning av mätfiler från klientdatorerna 

 
 

A.2.3 Whiteboxrouter 
Vid utgångsläget var servern installerad med ESXi och pfSense. Figur 43 redogör för den 
logiska topologin som konfigurerades. 
 

 
Figur 43 Redogör för den logiska topologin med Whiteboxroutrar. 

En skillnad mellan den virtualiserade Whiteboxroutern och Whiteboxroutern var att RAID-
controllern var tvungen att avaktiveras i Whiteboxroutern (punkt 1–2). Nedanstående 
punktlista sammanfattar arbetsordningen vid konfiguration och mätningen: 
 

1. Försöker formatera och installera pfSense enligt anvisningarna, får dock ett 
felmeddelande från FreeBSD bootloadern och installationen avbryts 
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2. Efter efterforskningar verkar det bero på inkompabilitet mellan FreeBSD och RAID-
controller (”Dynamic HP Smart Array B120i RAID Support”). Därför avaktiveras RAID-
controllern i BIOS och inställningen sätts på ”Enable SATA legacy support” 

3. Installerar pfSense enligt konfigurationsguide och konfigurerar routing (se bilaga 
A.3.3) 

4. Ping från routern till andra siten för att säkerställa förbindelse 
5. Ping från klienterna för att säkerställa förbindelse 
6. Körning Iperf3-script Upp/nedladdning (se bilaga A.3.4) 
7. Körning FTP-nedladdning 10x1GB fil i sändkö i gFTP-klienten 
8. Körning FTP-uppladdning 10x1GB fil i sändkö i gFTP-klienten 
9. Konfiguration av IKEv1 (se bilaga A.3.3) 
10. Ping från klienten för att upprätta IPsec-tunnel 
11. Kontrollera IPsec statistik för att säkerställa kryptering 
12. Kör motsvarande tester som i punkt 6–8 
13. Avläsning CPU-belastning under pågående IPsec IKEv1 FTP-nedladdning 
14. Konfiguration IKEv2 (se bilaga A.3.3) 
15. Kör motsvarande tester som i punkt 10–11, samt 6–8 
16. Kompletterande mätning av AES-NI betydelse; stänger av AES-NI i mjukvaran och 

startar om servern 
17. Kör därefter punkt:  

a. 5–6  
b. 9–11, 6 
c. 14, 10–11, 6 
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A.3 Konfigurationer 
Denna bilaga redogör för de olika konfigurationerna som användes under laborationen. 

 

A.3.1 Cisco 2911-router 
Nedanstående är konfigurationen för Cisco 2911-router med förberedda cryptomaps för 
både IKEv1 och IKEv2: 

version 15.2 
hostname SiteA 
ip cef 
 
crypto ikev2 proposal PROP-SITE-B  
 encryption aes-cbc-256 
 integrity sha512 
 group 24 
 
crypto ikev2 policy POL-SITE-B  
 proposal PROP-SITE-B 
 
crypto ikev2 keyring KR-1 
 peer SITE-B 
  address 10.0.0.2 
  pre-shared-key cisco 
 
crypto ikev2 profile SITE-A-PROFILE 
 match identity remote address 10.0.0.2 255.255.255.255  
 authentication local pre-share 
 authentication remote pre-share 
 keyring KR-1 
 
crypto isakmp policy 1 
 encr aes 256 
 hash sha512 
 authentication pre-share 
 group 24 
crypto isakmp key cisco address 10.0.0.2        
 
crypto ipsec transform-set R1-R2 esp-aes 256 esp-sha512-hmac  
crypto ipsec transform-set SITE-A-TS esp-aes 256 esp-sha512-hmac  
          
crypto map CMAP-SITE-A 1 ipsec-isakmp  
 set peer 10.0.0.2 
 set transform-set SITE-A-TS  
 set pfs group24 
 set ikev2-profile SITE-A-PROFILE 
 match address 102 
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crypto map R1-R2_map 1 ipsec-isakmp  
 set peer 10.0.0.2 
 set transform-set R1-R2  
 set pfs group24 
 match address 102 
 
interface GigabitEthernet0/0 
 description interface_2_WAN 
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
 crypto map CMAP-SITE-A 
  
interface GigabitEthernet0/1 
 description interface_2_LAN 
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 
 duplex auto 
 speed auto 
 
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2 
access-list 102 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 172.16.0.0 0.0.0.255 
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A.3.2 ESXi 
Nedanstående är en sammanfattning av de resurser och konfigurationer som tilldelades i 
Hypervisorn till den virtualiserade Whiteboxroutern. Konfigurationen följer pfSense 
installationsguide2. 
 

 

 
Figur 44 Sammanfattning över konfigurationer i ESXi 

 
 
 
 
 

                                                      
2 https://doc.pfSense.org/index.php/PfSense_on_VMware_vSphere_/_ESXi 
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Nedanstående är den virtuella LAN-switchen (figur 45) och WAN-switchens (figur 46) 
konfiguration: 
 

 
Figur 45 Den virtuella LAN-switchens konfiguration. 

Att notera på LAN-switchen är att hastigheten på den fysiska nätverksadaptern var inställd 
på ”auto”. Under testerna användes inställningen ”1000Mbps”. 
 

 
Figur 46 Den virtuella WAN-switchens konfiguration. 
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A.3.3 pfSense 
Figur 47 är en sammanfattning över IPsec-konfigurationen för IKEv1 och IKEv2 i pfSense. Den 
följer pfSense konfigurationsguide3 för IPsec: 
 

 
Figur 47 Sammanfattning över IPsec-konfiguration med IKEv1 och IKEv2 

Utöver det konfigurerades: 

• En default route 

• Avaktivering av brandväggsfunktionen 

• Aktivering av AES-NI  
 

A.3.4 Iperf3 
Nedanstående är Iperf3-scriptet som kördes som mätkonfiguration från Ubuntu 17-klienten: 
 

#! /bin/bash 
 
for i in `seq 1 10`; 
do 
    Iperf3 -c 172.16.0.2 -V >> $1 
    echo $i 
done 
for i in `seq 1 10`; 
do 
    Iperf3 -c 172.16.0.2 -V -R >> $2 
    echo $i 
done 

 
Alla inställningar lämnades till default vilket innebar: 

• Protokoll: TCP 

• TCP MSS: 1448 byte 

• Antal strömmar: 1 

• Mättid: 10 sekunder 
 

                                                      
3 https://doc.pfSense.org/index.php/VPN_Capability_IPsec 
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Bilaga B Mätresultat 
Nedanstående bilaga är en sammanställning över uppnådda mätresultat under laboration. 
Mätvärdena för Iperf3 är från en konfiguration enligt Bilaga A.3.4 Iperf3. Resultatet som 
redovisas nedan är medelvärdet från respektive Iperf3-mätningen (medelvärde beräknat på 
mätningar under 10 sekunder). Vid FTP överföringar gav gFTP-klienten resultatet i KB/s för 
respektive filöverföring. Dessa resultat har omvandlats till Mb/s och sedan förts in i tabellen. 
I nedre raden redovisas respektive kolumns medelvärde. 
 

B.1 Okrypterade förbindelse 
Nedanstående bilaga sammanställer de uppnådda mätvärdena för okrypterade förbindelser. 
 

B.1.1 Iperf3-Nedladdning 
 

Tabell 10 Sammanställda mätvärden för throughput uppmätt med Iperf3-nedladdning. 

Mätning 
Cisco 
2911 Whitebox 

Virtualiserad 
Whitebox 

1 934 933 933 

2 934 934 933 

3 934 933 933 

4 934 933 933 

5 934 933 933 

6 934 933 933 

7 934 934 931 

8 934 933 933 

9 934 933 933 

10 934 932 933 

MEDEL 934 933 933 

 

B.1.2 Iperf3-Uppladdning 
 

Tabell 11 Sammanställda mätvärden för throughput uppmätt med Iperf3-uppladdning. 

Mätning 
Cisco 
2911 Whitebox 

Virtualiserad 
Whitebox 

1 935 935 935 

2 935 935 935 

3 935 935 935 

4 936 935 935 

5 936 935 935 

6 936 935 935 

7 935 936 934 

8 935 936 935 

9 935 936 935 

10 936 936 935 

MEDEL 935 935 935 
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B.1.3 FTP-Nedladdning 
 

Tabell 12 Sammanställda mätvärden för goodput uppmätt med FTP-nedladdning. 

Mätning 
Cisco 
2911 Whitebox 

Virtualiserad 
Whitebox 

1 876 886 909 

2 876 898 902 

3 884 891 902 

4 873 893 894 

5 878 889 895 

6 878 885 892 

7 870 888 889 

8 873 886 890 

9 873 885 891 

10 908 884 891 

MEDEL 879 888 895 

 

B.1.4 FTP-Uppladdning 
 

Tabell 13 Sammanställda mätvärden för goodput uppmätt med FTP-uppladdning. 

Mätning 
Cisco 
2911 Whitebox 

Virtualiserad 
Whitebox 

1 881 842 887 

2 882 807 886 

3 882 823 888 

4 878 829 886 

5 879 831 884 

6 876 829 887 

7 871 835 887 

8 878 842 881 

9 872 845 888 

10 857 850 902 

MEDEL 876 833 887 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carl Lundberg  Whiteboxrouter för små kontorsnätverk 
                                                                                                                                -En prestandajämförelse  

73 
 

B.2 IPsec IKEv1-mätning 
Nedanstående bilaga sammanställer de uppnådda mätvärdena under IPsec-mätningarna för 
IKEv1 med AES-256 och SHA-512. 
 

B.2.1 Iperf3-Nedladdning 
 

Tabell 14 Sammanställda mätvärden för IPsec-throughput uppmätt med Iperf3-nedladdning. 

Mätning 
Cisco 
2911 Whitebox 

Virtualiserad 
Whitebox 

1 18 529 396 

2 18,2 529 405 

3 18,1 528 402 

4 17,9 528 403 

5 17,4 528 398 

6 17,9 521 397 

7 17,7 528 393 

8 18,2 527 400 

9 18,6 525 398 

10 17,8 523 391 

MEDEL 18 527 398 

 

B.2.2 Iperf3-Uppladdning 
 

Tabell 15 Sammanställda mätvärden för IPsec-throughput uppmätt med Iperf3-uppladdning. 

Mätning 
Cisco 
2911 Whitebox 

Virtualiserad 
Whitebox 

1 18,2 530 405 

2 18,7 530 407 

3 19 528 402 

4 19,5 524 408 

5 18,4 530 406 

6 19,5 527 403 

7 19,4 526 413 

8 20,5 526 399 

9 20,2 525 386 

10 20,1 521 400 

MEDEL 19 527 403 
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B.2.3 FTP-Nedladdning 
 

Tabell 16 Sammanställda mätvärden för IPsec-goodput uppmätt med FTP-nedladdning. 

Mätning 
Cisco 
2911 Whitebox 

Virtualiserad 
Whitebox 

1 17 505 395 

2 17 508 396 

3 17 511 387 

4 17 509 386 

5 17 509 385 

6 17 508 384 

7 17 508 383 

8 17 508 382 

9 17 508 381 

10 17 507 381 

MEDEL 17 508 386 

 

B.2.4 FTP-Uppladdning 
 

Tabell 17 Sammanställda mätvärden för IPsec-throughput uppmätt med FTP-uppladdning. 

Mätning 
Cisco 
2911 Whitebox 

Virtualiserad 
Whitebox 

1 17 507 388 

2 17 508 380 

3 17 508 379 

4 17 505 378 

5 17 506 381 

6 17 505 378 

7 17 505 377 

8 17 502 375 

9 17 503 375 

10 17 503 374 

MEDEL 17 505 379 
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B.3 IPsec IKEv2-mätning 
Nedanstående bilaga sammanställer de uppnådda mätvärdena under IPsec IKEv2-mätningar. 
Här nyttjades olika IPsec-inställningar mellan Cisco-routern och Whiteboxroutrarna. Detta på 
grund av konfigurationsmässiga begränsningar. Respektive krypto framgår under enheten i 
tabellen. 
 

B.3.1 Iperf3-Nedladdning 
 

Tabell 18 Sammanställda mätvärden för IPsec IKEv2-throughput uppmätt med Iperf3-nedladdning. 

Mätning 
Cisco 2911 

(AES-256-CBC) 
Whitebox 

(AES-256-GCM) 
Virtualiserad Whitebox 

(AES-256-GCM) 

1 19 876 865 

2 19,2 876 869 

3 19,5 876 787 

4 19,1 876 801 

5 18,6 876 700 

6 19,5 876 700 

7 19,4 876 738 

8 18,3 876 710 

9 19,9 876 697 

10 18,7 876 731 

MEDEL 19 876 760 

 

B.3.2 Iperf3-Uppladdning 
 

Tabell 19 Sammanställda mätvärden för IPsec IKEv2-throughput uppmätt med Iperf3-uppladdning 

Mätning 
Cisco 2911 

(AES-256-CBC) 
Whitebox 

(AES-256-GCM) 
Virtualiserad Whitebox 

(AES-256-GCM) 

1 21,4 879 870 

2 21,2 878 774 

3 20,1 879 751 

4 21,1 879 788 

5 21,5 879 765 

6 21,5 878 780 

7 21,8 879 796 

8 21,6 879 790 

9 21,5 879 768 

10 20,6 878 768 

MEDEL 21 879 785 
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B.3.3 FTP-Nedladdning 
 

Tabell 20 Sammanställda mätvärden för IPsec IKEv2-goodput uppmätt med FTP-nedladdning. 

Mätning 
Cisco 2911 

(AES-256-CBC) 
Whitebox 

(AES-256-GCM) 
Virtualiserad Whitebox 

(AES-256-GCM) 

1 18 849 789 

2 18 835 747 

3 18 829 755 

4 18 827 752 

5 18 829 760 

6 18 831 762 

7 18 834 759 

8 18 832 758 

9 18 832 757 

10 18 832 756 

MEDEL 18 833 760 

 

B.3.4 FTP-Uppladdning 
 

Tabell 21 Sammanställda mätvärden för IPsec IKEv2-goodput uppmätt med FTP-uppladdning. 

Mätning 
Cisco 2911 

(AES-256-CBC) 
Whitebox 

(AES-256-GCM) 
Virtualiserad Whitebox 

(AES-256-GCM) 

1 18 842 830 

2 18 829 826 

3 18 820 824 

4 18 823 822 

5 18 826 816 

6 18 830 811 

7 18 830 811 

8 18 827 811 

9 18 827 811 

10 18 829 813 

MEDEL 18 828 818 
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B.4 Kompletterande mätning 
Nedanstående bilaga sammanställer de uppnådda mätvärdena under de kompletterande 
mätningarna. 
 

B.4.1 Iperf3-Nedladdning för Whitebox med och utan AES-NI 
 

Tabell 22 Sammanställda mätvärden för Whiteboxrouterns prestanda med och utan AES-NI aktiverat.  
Mätningarna är gjorda med Iperf3 nedladdning. 

 Mätning 
Throughput 
med AES-NI 

Throughput 
utan AES-NI 

AES-256 
med AES-

NI 

AES-256 
utan AES-

NI 

AES-256-
GCM med 

AES-NI 

AES-256-
GCM utan 

AES-NI 

1 933 933 529 505 876 316 

2 934 933 529 506 876 324 

3 933 933 528 508 876 324 

4 933 932 528 511 876 321 

5 933 933 528 509 876 316 

6 933 933 521 505 876 315 

7 934 934 528 508 876 316 

8 933 933 527 495 876 316 

9 933 933 525 499 876 314 

10 932 934 523 508 876 313 

MEDEL 933 933 527 505 876 318 

 
 

B.4.2 Iperf3-Uppladdning för Whitebox med och utan AES-NI 
 

Tabell 23 Sammanställda mätvärden för Whiteboxrouterns prestanda med och utan AES-NI aktiverat.  
Mätningarna är gjorda med Iperf3 uppladdning. 

 Mätning 
Throughput 
med AES-NI 

Throughput 
utan AES-NI 

AES-256 
med AES-

NI 

AES-256 
utan 

AES-NI 

AES-256-
GCM med 

AES-NI 

AES-256-
GCM 

utan AES-NI 

1 935 936 530 513 879 316 

2 935 937 530 507 878 311 

3 935 936 528 503 879 312 

4 935 937 524 493 879 315 

5 935 937 530 494 879 313 

6 935 936 527 494 878 320 

7 936 937 526 499 879 313 

8 936 936 526 496 879 315 

9 936 936 525 487 879 312 

10 936 935 521 488 878 315 

MEDEL 935 936 527 497 879 314 
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B.4.3 Iperf3-Nedladdning och uppladdning för Cisco 2911-router med AES-128 
 

Tabell 24 Sammanställda mätvärden för Cisco 2911-routerns prestanda med AES-128- och AES-256-konfigurationer. 
Mätningarna är gjorda med Iperf3-nedladdning och -uppladdning. 

 Mätning 
Nedladdning 

AES-128 
Nedladdning 

AES-256 SHA-512 
Uppladdning 

AES-128 
Uppladdning 

AES-256 SHA-512 

1 48,6 18,0 54,4 18,2 

2 52,1 18,2 54,7 18,7 

3 49,4 18,1 56,3 19,0 

4 53,2 17,9 52,6 19,5 

5 50,2 17,4 48,4 18,4 

6 53,0 17,9 56,3 19,5 

7 55,6 17,7 49,9 19,4 

8 51,6 18,2 53,1 20,5 

9 52,9 18,6 55,5 20,2 

10 50,2 17,8 58,2 20,1 

MEDEL 52 18 54 19 

 
 
 


