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SAMMANFATTNING
WebRTC, Web Real-Time Communications, är en samling
protokoll och format för säker realtidskommunikation
med inbyggda möjligheter för strömning av ljud- och
bild. WebRTC finns idag inbyggt i ledande webbläsare
som exempelvis Google Chrome. Tekniken är patent-
och licensfri, och det finns flera implementationer som
är av öppen källkod. Studien utvärderar två av dessa
källkodsimplementationer från Ericsson och Google.
Implementationen används sedan som grund för att bygga
in en infrastruktur med WebRTC till företagets VISIARCs
ramverk Coffee. En exempelapplikation från den färdiga
implementationen av WebRTC jämförs sedan gentemot
Skype om bild- och ljudkvalitet i videosamtal.

INLEDNING
Det ställs allt högre krav på kommunikation genom internet
till följd av en alltmer centraliserad roll i samhället.
Internetapplikationer behövde från början endast stödja
textkommunikation men idag finns det även intresse av
att i realtid kommunicera med diverse medieverktyg
[1]. Trots att kommunikationen blivit mer krävande
används i huvudsak samma kommunikationsmetod om två
uppsättningar av klient-server-anslutningar som för med
sig vissa begränsningar gällande bandbredd och lagring
[2]. Anledningen till att internetapplikationer tillämpar
samma tvåstegs-kommunikationsmetod mot en server är att
ta sig runt problemet med de krav adressöversättaren NAT
(Network Address Translator) och brandväggen ställer på
klient-till-klient anslutning [3].

I ett försök att förändra detta, valde Google 2011 att dela
koden publikt och låta allmänheten ta del tekniken Web
Real-Time Communication (WebRTC) [4]. WebRTC är en
samling kommunikationsprotokoll och API:er som möjliggör
realtidskommunikation i form av ljud och bild mellan två eller
flera klienter [5]. WebRTC främsta funktionalitet är ljud- och
videosamtal. Tekniken har även stöd för filöverföring, chatt
och skrivbordsdelning [5].

Idag stöds WebRTC av tre webbläsare [6] och det finns
ett flertal bibliotek för utvecklare att välja mellan. Denna
studie kommer att undersöka existerande ramverk för att
implementera WebRTC för kommunikation mellan klienter
(datorer och handhållna enheter), där fördelar och nackdelar
utvärderas.

Syfte
Syftet med studien är att utvärdera olika öppna
källkodsimplementationer av WebRTC för att sedan utgå från
en av dessa för att bygga in en infrastruktur med WebRTC till
VISIARCs ramverk Coffee. Målet för företaget är att det ska

bli lätt att bygga en mobilapplikation som använder WebRTC
för ljud- och bildkommunikation. Mobilapplikationen ska
kunna kommunicera både med andra mobila klienter och
med användare som kör WebRTC i webbläsaren.

Frågeställning
R1 Vilken öppenkällkodsimplementation med WebRTC
av Google och Ericsson har bäst kvaliteter i fråga om
bandbreddtillgänglighet, dataöverföring, responstid vid ljud-
och bildöverföring?

R2 Hur skiljer sig kodkomplexitet mellan Android och IOS
vid implementation av WebRTC med stöd av videokonferens
i fråga om: antal rader kod, antal funktionsanrop, antal
funktionsargument och antal API-anrop mot bibliotek som
använder WebRTC.

R3 Hur skiljer sig ljud- och bildkvalitet i ett videosamtal med
en implementation av WebRTC i ramverket VISIARC Coffee
gentemot ett videosamtal med nativapplikationen Skype?

Avgränsningar
Studien kommer att fokusera på att utvärdera tidigare
implementationer av WebRTC och avser inte att utvärdera
WebRTC som ett verktyg i helhet. Studien kommer inte
utvärdera ramverket Coffee utan ser endast till ramverkets
möjlighet att implementera WebRTC.

TEORI

Coffee
Coffee är ett crossplatform-ramverk utvecklat av VISIARC1.
Coffee möjliggör plattformsoberoende utveckling av grafiska
mobilapplikationer med hjälp av typescript, C++ och
Cocos2dx. Coffee använder sig av typescript och C++ för
att paketera ihop plattformsspecifik kod, exempelvis Java för
Android och Objective-c för IOS.

Perceptual evaluation of speech quality (PESQ)
PESQ(Perceptual evaluation of speech quality) är en modell
att kvantifiera upplevd ljudkvalitet över telekommunikation.
Kvaliteten avgörs genom att orginal ljudfilen jämförs med
ljudfilen som spelats in hos motagaren. Resultatet från PESQ-
modellen är en linjär kombination av det genomsnittliga
störningsvärdet och det genomsnittliga asymmetriska
störningsvärdet mellan -0.5 och 4.5 [7]. MOS-LQO(Mean
Opinion Score - Listening Quality Objective) kan användas
för att anpassa rådata från PESQ till en skala på 1-5 som
gör det lättare att avgöra om kvalitén är bra eller dålig [8].
Kvalitetsgradering enligt MOS-LQO skalan är 1:illa, 2:dålig,
3:duglig, 4:bra och 5:utmärkt.
1Visiarc - http://www.visiarc.com/

http://www.visiarc.com/


Network Address Translator (NAT)
Network Address Translator (NAT) har blivit en
standardiserad metod för att låta en enhet, exempelvis
router, mappa om IP-adresser på paket som skickas till och
från lokala nätverk [9]. NAT höjer användarens säkerhet
mot internet eftersom den publika IP-adressen inte är direkt
kopplad till en dator. NAT hjälper även till att bevara
IP4-adresser med avseende på att de lokala adresserna kan
återanvändas publikt. Att den publika IP-adressen ständigt
ändras är en av utmaningarna WebRTC eftersträvar att lösa
för att tillåta en klient-till-klient-anslutning [9].

WebRTC kommunikationskrav
NAT Traversal
Majoriteten av framtida WebRTC klienter kommer att vara
webbläsare bakom NAT eller brandvägg [10] som kommer att
använda sig av UDP-baserade kommunikationsprotokoll. Då
UDP har kända NAT-traverseringsproblem kommer WebRTC
klienterna vara väldigt begränsade om inte traverserings-
lösningar integreras i programmet. Idag finns det tillgängliga
lösningar men det krävs att båda parterna utnyttjar samma
algoritm. Det innebär att traverserings-algoritmen skall vara
konsistent och väl specificerad, annars är det högst troligt att
implementationen inte är funktionsduglig.

Data Transmission
Vid upprättande av anslutning måste båda klienterna ge
sitt medgivande [10]. Den mottagande klienten måste
ge sitt medgivande innan den anropande klienten kan
börja skicka data. Detta förhindrar att den mottagande
klienten missbrukar anslutningen. Samtycke till att
upprätta en anslutning involverar inte användaren utan
ansvaret ligger på programmet som implementerat WebRTC
(exempelvis hos webbläsaren). Alla WebRTC-klienter måste
annars implementera någon form av anslutshantering som
tillhandlahåller mekanismen för samtycke till överföring av
media.

Interactive Connectivity Establishment (ICE)
För att lösa problemen med NAT-traversering och
dataöverföring tillämpar WebRTC-ramverket ICE [9].
För att klienterna ska hitta varandra bakom NAT så behövs
en explicit överenskommelse innan kommunikationen kan
starta [6, 9]. ICE försöker hitta den bästa vägen med hjälp
av två protokoll, STUN (Session Traversal Utilities for NAT)
och TURN (Traversal Using Relays around NAT). STUN
används för att hitta den publika IP-adressen som går till
respektive klient [6]. Om STUN inte lyckas hitta adressen
för en klient vidarebefordrar den trafiken genom en TURN
server som får agera temporär mellanhand [6]. Enligt statistik
från Google2 lyckas 92% av anslutningarna direkt med hjälp
av STUN medan 8% behöver hjälp av en TURN-server [6].

Datagram Transport Layer Security (DTLS)
Efter att ICE har hittat en väg för klienterna att kommunicera
med varandra används Datagram Transport Layer Security
(DTLS) för att sätta upp en säker anslutning [9]. DTLS är
2WebRTC statistik - https://developers.google.com/talk/
libjingle/important_concepts

baserad på det strömmingsorienterade protokollet Transport
Layer Security (TLS) och ger skydd med autentisering
och kryptering [11]. All data som skickas genom media-
kanalerna mellan klienterna autentiseras med nycklar som
DTLS exporterar [11].

Utmaningar
Receiver-side Real-Time Congestion Control (RRTCC)
En utmaning med WebRTC är att anslutningar mellan
klienterna blir konsekvent svårare att hitta och skapa
med desto fler anslutningar som redan finns. För att
hålla nere antalet anslutningar i WebRTC kan webbläsare
och applikationer använda sig av Receiver-side Real-
Time Congestion Control (RRTCC) [9, 12]. RRTCC
hanterar mediapaket med Real-time Transport Protocol
(RTP), paketsvar RTP Control Protocol (RTCP) och olika
mediaströmmar över samma port [12]. Enligt en studie
av Singh et al 2013 visade sig RRTCC, som idag används
i exempelvis Google Chrome, presterar väldigt dåligt i
bandbreddsanvändning om paketfördröjningen överskred 200
ms [12]. Att RRTCC inte klarar av att hantera fördröjningar
över 200 ms ställer utmaningar på implementation av
WebRTC vid mobila enheter som inte alltid har optimala
förutsättningar, framförallt i 3G-nät [12].

Standardisering av APIs och kodek
Ett problem med WebRTC är att båda klienterna måste ha
minst en gemensam kodek för att starta kommunikationen
samt en gemensam kodek som ger stöd för att kunna skicka
mediadata [13]. Om klienterna inte skulle ha gemensam
kodek för mediadata resulterar det i att data behöver
omkodas vilket både är processorintensivt och kan påverka
fördröjningen av trafiken [13].

För närvarande utvecklas WebRTC av tre
standardiseringsorgan som inte lyckats komma överens
om slutliga specifikationer för WebRTC APIs och protokoll
[14]:

• Internet Engineering Task Force (IETF) vill definiera
mediaplanet och den generella arkitekturen.

• World Wide Web Consortium (W3C) definierar APIs i
HTML5 JavaScript för webbläsare.

• 3 Generation Partnership Project (3GGP) integrerar
WebRTC mot IP Multimedia Subsystem (IMS)
infrastruktur.

Tills att specifikationerna för WebRTC blivit slutgiltiga ställs
en utmaning på implementationen av WebRTC, att tjänsten
ska vara anpassningsbar till olika protokoll [15]. Bertin et
al 2013 föreslår att problemet delvis kan adresseras genom
att låta delar av tjänstens logik förlita sig på JavaScript som
laddas i webbläsare, för att tillåta en flexibel implementation
[14].

Mediaoptimering i webbläsare och mobil
Ett problem med WebRTC är att webbläsaren har fler
begränsningar på åtkomst till enhetens resurser än lokala
applikationer [16]. Prestationsförmågan hos WebRTC kan
vara svår att utvärdera eftersom prestationen kan dels bero

https://developers.google.com/talk/libjingle/important_concepts
https://developers.google.com/talk/libjingle/important_concepts


på naturliga begränsningar hos webbläsaren och dels på
optimeringsproblem med WebRTC-implementationen [16].
För att direkt-kommunikationen med WebRTC ska lyckas
behöver klienternas enhet kunna bearbeta och skicka datan
inom ramen för vissa specifikationer. Jukka et al 2013 menar
att ytterligare optimering för WebRTC behöver utvecklas
om WebRTC ska bli användbart för slutanvändaren utanför
ett homogent nätverk av enheter [16]. En idé Jukka et al
2013 förespråkar är att ge tillgång till existerande peer-to-
peer nätverk som Bittorrent för effektivare mediaöverföring
genom WebRTC [16].

Relaterat arbete
En studie utförd av Johnston et al (2013)[17] utforskar
möjligheten att implementera WebRTC i företagsystem.
Författarna visade sig vara positiva till WebRTC men ansåg
att det var långt kvar innan applikationers säkerhetspolicys
i existerande system i praktiken kan tillåta trafik genom
WebRTC [17]. Problemet är att implementationer av
WebRTC har svårt att ge nödvändig auktorisation som
session-kontroller kräver för de datakanaler WebRTC vill
öppna.

Rodríguez et al (2012) utvärderar implementation av
WebRTC för avancerad videokonferens och fastställer att
WebRTC är en bra utgångspunkt för videosamtal, men att
vidare studier kring enheter och funktionalitet behövs göras
[18].

Fund et al 2013 gjorde en liknande studie av videokonferenser
men fokuserade på mobila enheter med att kvantifiera redan
kända problem med dålig videokvalitet [19]. Trots att studien
försökte anpassa kanalerna för respektive enhet lyckades inte
videotjänsten nå acceptabel nivå på videokvalitet om det
trådlösa nätverket inte var bra [19]. Fund et al 2013 kommer
till slutsatsen att tekniker som anpassar videoöverföring
beroende på nätverket bör utforskas för att WebRTC ska
fungera väl över mobila enheter [19].

METOD

Experimentet
För att utvärdera Googles och Ericssons WebRTC ramverk
sätts en webb- och signalserver för respektive ramverk upp
på en dedikerad Linux-server. Som server använder studien
två identiska utrymmen på cloud93 begränsade till 1024
megabyte åtkomstminne, 5120 megabyte hårddisk och en
CPU-kärna. Googles och Ericssons egna TURN servrar
används för respektive ramverk att ta sig igenom enheternas
NATs och brandväggar. För att utvärdera WebRTC-
implementationen i olika scenarion tillämpas programmet
Wonder Shaper4 till att begränsa nätverkskommunikation
för att simulera de olika typer av nätverk som beskrivs
senare i experimentet. Wonder Shaper är ett skript som
tillåter användaren att begränsa nätverket av en eller flera
nätverksadaptrar genom att utnyttja verktyget iproutes2.
För ett kvantifierbart resultat på bildkvalitet strömmas
en videosekvens istället för att använda enheternas egna
kameror.
3Cloud9 - https://c9.io/
4Wonder Shaper - https://github.com/magnific0/wondershaper

Webbläsaren Google Chrome används för att testa sätta
upp en anslutning mellan två enheter med operativsystemet
Windows för respektive exempelapplikation utvecklat av
Google och Ericsson. För att övervaka anslutningen
används WebRTCs egna statistik-API5 som ger tillgång
till båda applikationernas RTCP-data. De scenarion
som applikationerna testas enligt vid ett videosamtal och
filöverföring är:

• ADSL-begränsat nätverk (5 ms, 2.0 Mb/s, 1.0 Mb/s).

• 4G-begränsat nätverk (20 ms, 4.0 Mb/s, 3.0 Mb/s).

• 3G-begränsat nätverk (100 ms, 750 Kb/s, 250 Kb/s).

Varje implementation av WebRTC kör respektive scenario
1 minut 3 gånger. Vid varje körning kontrolleras följande
värden:

• Bandbreddsanvändning: Hur mycket av den tillgängliga
klient-till-klient bandbredden som utnyttjas för att skicka
data.

• Genomströmning: Hur mycket data som skickas mellan
klienterna.

• Responstid: Klient-till-klient fördröjning med RTT
(round trip time) i millisekunder.

Kodjämförelse
För att undersöka hur skillnaden i kodkomplexiteten mellan
Android och IOS ser ut, kommer en manuell jämförelse
av koden i exempelimplementationen för IOS och Android
utföras. Respektive kod bifogas till Google Sheets där varje
unik funktion identifieras och klassificeras till antingen
WebRTC API-anrop eller internanrop. Anropen till
funktionerna sammanställs genom att använda inbyggda
funktionsuttryck i Google Sheet som söker igenom
kodblocken och sammanställer antalet gånger varje unik
funktion anropas.

Implementering av WebRTC i ramverket Coffee
Med svar från frågeställningen R1 och R2 implementeras en
infrastruktur med WebRTC till VISIARCs ramverk Coffee.
Biblioteket ska i hög grad bli plattformsoberoende och
studien utgår från frågeställningen R2 för att identifiera
vilken kod som kan återanvändas till ett WebRTC-
bibliotek för både Android och IOS. En exempelapplikation
till biblioteket utvecklas som sista steg och används
för att testa implementationen med WebRTC gentemot
nativapplikationen Skype.

Videosamtalskvalité WebRTC kontra Skype
För att undersöka kvalitén med videosamtal genomförs
experiment med två klienter på respektive Skype och
WebRTC applikation. För att få mätbart resultat strömmas
en ljud- och videosekvens istället för att använda enhetens
egna ljud- och bildupptagning. Mjukvaran Apowersoft 6

används för att spara videosekvensen och ljudströmmen på
mottagarnas enheter.
5RTCPeerConnection - https://www.w3.org/TR/webrtc/#sec.
stats-model
6Apowersoft - https://www.apowersoft.com/

https://c9.io/
https://github.com/magnific0/wondershaper
https://www.w3.org/TR/webrtc/#sec.stats-model
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https://www.apowersoft.com/ 


Bildkvalitet
För att mäta bildkvalitet upprättade vi ett samtal mellan
dator och mobiltelefonen, nätverket begränsades till de
olika testscenarierna i studien (4G, 3G och ADSL). Datorn
emulerar en videofil som webbkamera och på mobiltelefonen
skedde en inspelning av hela skärmen. Efteråt används
programmet FFmpeg7 för att plocka ut alla bildrutor från
inspelningen. Detta gjordes för alla inspelningar för
att sedan plocka ut tre gemensamma bildrutor från varje
inspelning. Dessa bildrutor jämförs sedan med bildrutor
från originalvideon för att avgöra vilken andel av pixlarna
som skiljer sig från originalet. För att analysera skillnaden
används programmet Resemble8, programmet går igenom
varje pixel och avgör om pixeln skiljer sig från originalet,
programmet tillåter ett lågt tröskelvärde som tolerans innan
den bestämmer att en pixel är felaktig.

Ljudkvalitet
Ljudkvalitet mäts genom att en inspelad ljudström skickas till
mottagarna och sedan jämförs mot originalet med hjälp av
PESQ modellen ITU-T P.862 [7]. I testet används tre filer
för att utvärdera ljudet, en ljudfil som innehåller ljudspåret
från videofilen som användes för att utvärdera bildkvalitén,
men även två rena ljudfiler, Audio1 och Audio2 som följer
med i PESQ-mjukvaran. Både Audio1 och Audio2 är en
ljudfil på 7 sekunder med en manlig respektive kvinnlig röst.
Testen upprepas på vardera video- och ljudfil för respektive
testscenario i studien (4G, 3G och ADSL). För att få ett mer
mätbart resultat kommer ljudkvalitén från PESQ-modellen
även presenteras enligt MOS-LQO skalan.

RESULTAT

Dataöverföringskvalitet Ericsson Vs Google
Dataöverföringkvalitet jämför en WebRTC implementation
från Ericsson och Google. Resultatet om
dataöverföringskvaliteter är uppdelat i video- och
ljudöverföring där graferna mäter den totala överföringen
i respektive område och symboliserar inte de enskilda
dataströmmarna som WebRTC använder för att uppnå en
anslutning. Ericsson använde sig av totalt 27 dataströmmar
medan Google använde 7.

Videoöverföring
Figur 1 och figur 2 visar på att Google har bättre
förutsättningar att optimera dataströmmen utefter
omständigheterna än Ericsson. Googles dataström
vid 4G-uppkopplingen ligger kontinuerligt över
150000 bitar skickade per sekund och resulterar i en
medelöverföringhastighet på 257.6 kbps (kilobyte per
sekund). Ericssons dataström över 4G-uppkoppling når
en högre maxöverföring men klarar inte av att ligga på
en jämn nivå vilket medför att medelöverföringhastighet
hamnar på knappt halva Googles överföring med 121.7
kbps. Trots att Ericsson inte lyckas hålla en stadig
överföringshastighet presterar Ericsson bättre än Google på
lägre nätverkshastigheter. På ADSL och 3G uppnår Ericsson
en medelöverföringshastighet på 86.3 respektive 71.1 kbps,
7FFmpeg - https://ffmpeg.org/
8Resemble - https://huddle.github.io/Resemble.js/

Figur 1. Videoström för Google

Figur 2. Videoström för Ericsson

medan Google endast uppnår medelhastigheterna 67.5 och
12.4 kbps.

Ljudöverföring

Figur 3. Ljudström Ericsson vs Google

Figur 3 visar på att Ericsson skickar nästan dubbelt så
mycket data över ljudströmmen jämfört med Google. En
anledning till skillnaden kan vara på grund av att Google
komprimerar datan innan den skickas. Under studien
uppfattades inte någon skillnad i ljudkvalitet men ingen
mätning av ljudströmmens kvalitet utfördes och mindre
skillnader kan mycket väl finnas. Eftersom dataöverföringen
inte påverkas av nätverksbegränsningar som videoströmmen
finns det möjlighet att överföringshastigheterna för ljud
enbart beror på WebRTC-teknikernas ljudkomprimering.

https://ffmpeg.org/
https://huddle.github.io/Resemble.js/


Responstid

Figur 4. Latens 4G & ADSL, Google vs Ericsson

Figur 5. Latens 3G Google vs Ericsson

På responstid visar figur 4 och figur 5 att Ericssons ramverk
inte fungerar väl, det framkommer tydligt med en anslutning
begränsad till ADSL i figur 4 där två stora toppar i latensen
uppstår. Ericsson verkar inte ha samma stöd som Googles
teknik med att anpassa dataöverföringen efter utomstående
faktorer. Googles ramverk har en tydligt lägre latens än
Ericsson i ett 3G-nätverk där Google har en medelresponstid
på 877 millisekunder kontra Ericssons 4628 millisekunder .

Bandbredd

Figur 6. Tillgänglig bandbredd 4G

Figur 6 visar på att Google klarar av att hantera en
konstant större bandbredd i ett 4G-nätverk i jämförelse med
Ericsson. Den genomsnittliga tillgängliga bandbredden i ett

4G begränsat nätverk för Ericsson är 111 kilobytes per sekund
medan Google klarar av 254 kilobytes per sekund.

Figur 7. Tillgänglig bandbredd 3G & ADSL

På internetanslutningar med lägre överföringskapacitet visar
testet blandblandade resultat. Figur 7 visar att Google
klarar av att hantera den tillgängliga bandbredden på en
stadigare nivå, dock uppnår Ericsson en högre genomsnittlig
bandbreddstillgänlighet. Vid en anslutning med ADSL
är denna skillnad marginell med Googles genomsnittliga
bandbreddstillgänglighet på 63 kilobyte per sekund kontra
Ericsson 71 kilobyte per sekund. Skillnaden visar sig
dock markant på 3G-nätverk där Google endast håller en
bandbreddstillgänglighet på 7 kilobyte och Ericsson håller en
knappt 10 gånger större banbreddstillgänglighet på 67 bytes
per sekund.

Både figur 6 och 7 visar att Ericsson har svårt för att anpassa
den tillgängliga bandbredden i jämförelse med Google som
håller det på en relativt stadig nivå.

Kodkomplexitet

- IOS Android
Rader 554 431

Tabell 1. Antal rader kod

I tabell 1 kan vi se antalet rader kod som krävdes
för implementationsexemplet för varje typ av enhet.
Kodstorleken för IOS är cirka 22% större än
implementationen för Android. Resultatet om antalet i
rader mellan de båda mobilapplikationerna indikerar att en
implementation av WebRTC går snabbare att skriva mot
Android.

Objekt/variabler IOS Android Gemensamt
Objekt 23 21 16 57%

Variabler 19 17 11 44%
Totalt 42 38 27 52%

Tabell 2. Variabelöversikt

Tabell 2 anger antalet instansierade objekt och förekommande
variabler för implementationsexemplet i IOS och Android.
Förhållandet av antalet variablar och objekt är jämförbart
mellan de olika implementationerna där IOS använder totalt
10% fler unika variablar och objekt än Android. Eftersom



att IOS har en 22% större kodbas medför det att Android
har 16% fler unika variabler och objekt per rad kod. Trots
att strukturen med antalet variablar och objekt inte skiljer
sig tydligt delar de olika implementationerna cirka 50% av
respektive objekt och variabelnamn.

Objekt-/variablanrop IOS Android Gemensamt
Objekt 323 203 168 47%

Variabler 235 204 125 39%
Totalt 558 407 293 44%

Tabell 3. Variabelöversikt

Tabell 3 anger antalet objekt- och variabelanvändning. Det
skiljer sig en del i antalet anrop till objekt och variabler, där
Android gör totalt 407 anrop och IOS 558 vilket innebär
37% fler anrop för IOS. Om antalet variabelanrop sätts i
förhållande till antalet rader kod gör Android 0.97 anrop till
en variabel eller objekt per rad kod medan IOS kallar på en
variabel eller objekt i genomsnitt 1.07 gånger per rad. Den
största skillnaden i anrop innefattar objekt där IOS kallar på
objekt 60% fler gånger än Android. Objekten differentieras
inte på typ utan kan innefatta både fler interna objekt som
objekt skapade från WebRTC API:et.

Funktioner IOS Android Gemensamt
API 35 23 21 57%

Externa 14 26 11 38%
Interna 49 35 29 51%
Totalt 98 84 61 50%

Tabell 4. Funktionsöversikt

Tabell 4 visar på unika funktioner hos de båda
implementationerna. IOS har 16% fler unika funktioner
än Android, dock färre funktioner per rad kod eftersom
IOS har 22% större kodbas. IOS har störst ökning av
funktionsanrop som kallar på API:et. IOS har 52% fler
unika funktioner som kallar på WebRTC API:et än Android.
Trots detta är API-anrop det som IOS och Android har
mest gemensamt, där 57% av funktionera delas av båda
implementationerna. Eftersom Android enbart har 23 unika
API-anrop innebär det att 91% av Androids API-anrop delas
av IOS.

Funktionsanrop IOS Android Gemensamt
API 177 96 87 47%

Externa 57 99 45 41%
Interna 381 214 147 31%
Totalt 615 409 279 38%

Tabell 5. Funktionsanropsöversikt

Tabell 5 anger funktionsanrop för Android och IOS där
IOS kallar på funktioner 615 gånger kontra, 50% fler fall
än Android som utför 409 funktionsanrop. För varje rad
kod så gör IOS 1.11 anrop till en funktion medan Android
utför 0.97 anrop. Antalet API-anrop är här mer markant
än vid unika API-anrop där IOS kollar på API:et 84% fler
gånger än Android. Den stora ökning av anrop anspråkar

för en högre kodkomplexitet hos IOS att kunna tillhandahålla
samma WebRTC-lösning som för Android.

Bild- och ljudkvalité WebRTC kontra Skype

Bildkvalité
Experimentet visar på att WebRTC kan leverera högre
vidokvalité än Skype vid bra en anslutning. Figur 8
visar differensen för 3 specifika bildrutor som strömmats,
under olika nätverksförhållanden, gentemot den ursprungliga
bilden. De pixlar som algoritmen identifierar som olika
markeras med rosa. Skillnaden mellan den ursprungliga och
strömmade bilden anges även i procent nedanför respektive
bild. Vid en 4G-uppkoppling klarar WebRTC av att återge
bilden med lägre differens till den ursprungliga bilden
gentemot Skype, detta gäller för alla tre bildrutor. Både
WebRTC och Skype kunde återge den ursprungliga bilden
med låg differens, i genomsnitt kunde respektive teknik
återge 97.6% samt 95.9% av originalbilden.

Bildruta1 Bildruta2 Bildruta3
Skype WebRTC Skype WebRTC Skype WebRTC

4G

4.75% 2.4% 6.58% 3.95% 0.96% 0.81%

A
D

SL

5.5% 5.67% 6.59% 35.28% 1.14% 12.21%

3G

27.53% 21.83% 29.60% 38.74% 10.65% 13.89%
Figur 8. Skillnad från originalbilden i procent

Vid lägre överföringshastighet, återger WebRTC bildrutorna
med högre differens gentemot Skype. Den första bildrutan
som inte har mycket rörelse i sig, ligger Skype och
WebRTC lika varandra i 5.5% kontra 5.67% skillnad från
originalbilden. Nästa bildruta med snabb kroppsrörelse så
kan WebRTC endast ange 64.7% av pixlarna korrekt medan
Skype kan återge 93.42% av bilden korrekt, vilket är ungefär
lika bra som vid 4G-uppkoppling. Även för bildruta 3
får WebRTC en stor variation från tidigare bildruta i att
gå från 0.81% felaktiga pixlar till 12.21%. Totalt ligger
Skype vid ADSL-upkoppling på 95.59% pixelåtergivning
vilket resulterar i endast 0.3% försämring i förhållande till
4G-uppkopplingen. WebRTC pixelåtergivning har totalt
reducerats med 16% till en pixelåtergivning på 82.28% som



innebär att WebRTC har 14% sämre pixelåtergivning än
Skype.

Med en 3G-uppkoppling märks det brister för både Skype och
WebRTC. WebRTC presterar i detta scenario bättre än Skype
på första bildrutan, där WebRTC kan ange en 78.17% korrekt
pixelåtergivning, kontra Skype med 72.47%. Resterande
bildrutor visar Skype på en bättre pixelåtergivning där Skype
totalt anger 77.41% av pixlarna korrekt och WebRTC återger
75.14% korrekt pixlar. På 3G resulterade det i att Skype fick
en 19% försämring i kvalité jämfört med ADSL och WebRTC
fick en 9% sämre pixelåtergivning.

Ljudkvalité

Video Audio1 Audio2 Medelvärde

RTC Skype RTC Skype RTC Skype RTC Skype

4G 3.316 3.834 3.183 3.707 3.082 3.61 3.2 3.72

A
D

SL

3.089 3.666 3.003 3.584 2.989 3.404 3.03 3.56

3G 3.11 2.56 2.975 3.708 2.883 3.007 3.03 3.1

Tabell 6. Rådata från PESQ-modellen (RAW MOS)

Enligt PESQ analysen har Skype bättre ljudkvalité i alla
scenarios som kan ses i tabell 6 Det enda fallet WebRTC
återgav bättre ljudkvalité var på experimentet med video-
strömmen under 3G, där Skype gav det lägsta värdet på
2.56 och Webrtc låg på 3.11. Enligt PESQ-analysen verkar
WebRTC ge en liknande kvalité oavsett uppkoppling där
kvalitén på rådatan är 5% bättre vid 4G än 3G. Skype visade
på en tydligare skillnad i ljudkvalité där Skype gav 20% bättre
PESQ resultat vid 4G-uppkoppling kontra 3G.

Tabell 7 visar PESQ datan enligt MOS-LQO algoritmen
vilket jämnar ut PESQ rådata över ett intervall från 1-5
där 1 är knappt urskiljbart från originalet och 5 är utmärkt
ljudkvalitén. Den genomsnittliga MOS-LQO värdet för
Skype vid 4G och ADSL, 3.84 respektive 3.63 där 4a
enligt PESQ standarden är en bra ljudkvalitet. Det är först
vid 3G som Skype hamnar strax under 3 (duglig kvalité)
i genomsnittlig MOS-LQO värde. WebRTC presterar i
förhållandevis strax under 3 (duglig kvalité), 2.81 respektive
2.87 för 3G och ADSL. Det är först vid 4G-anslutning som
WebRTC hamnar över gränsen för duglig kvalitet med ett
genomsnittligt värde på 3.12. Genom hela tabellen ligger
WebRTC på en liknande värdering, från 2.651 till 3.292 på
ljudåtergivning. Skype återger ljudet i ett bredare spektrum
med högsta värdet på 3.976 och det lägsta värdet på 2.209.

Video Audio1 Audio2 Medelvärde

RTC Skype RTC Skype RTC Skype RTC Skype

4G 3.292 3.976 3.095 3.826 2.944 3.703 3.12 3.84

A
D

SL

2.955 3.774 2.827 3.668 2.806 3.419 2.87 3.63

3G 2.987 2.209 2.785 3.826 2.651 2.833 2.81 2.96

Tabell 7. MOS-LQO(Mean Opinion Score - Listening Quality Objective)

DISKUSSION

Resultat
Dataöverföringsanalys
Resultatet i studien visade på en tydlig kontrast mellan de
två öppna källkodsimplementationer av WebRTC undersökta,
Google och Ericsson. Googles exempelapplikation
presterade bättre i alla scenarion förutom 3G i fråga om
dataöverföring och responstid. Trots att Ericsson presterade
bättre i 3G så hackade videon ofta och lyckades inte leverera
en optimerad dataström. Att Googles implementation av
WebRTC presterade sämre än Ericsson vid 3G kan bero
på att Google använder sig av färre dataströmmar för
att skicka data. Eftersom Google använde sig av färre
data-anslutningar för dataöverföringen kan det leda till
att Googles implementation påverkas i större utsträckning
av RRTCC(Real time congestion control) än Ericssons
implementation. Problematiken med RRTCC är att den har
svårt med att hantera fördröjda responstider vilket kan uppstå
vid 3G-nät, något som togs upp i utmaningar med WebRTC
i teori-avsnittet. Ericssons lösning med 24 anslutningar ger
en bättre överföring på sämre nät men det är nödvändigtvist
inte en bra lösning på problemet i praktiken eftersom flera
anslutningar gör det svårare för två aktörer att koppla upp mot
varandra. Denna studie avser inte att utvärdera möjligheten
för två aktörer att lyckas koppla upp mot varandra men det
gick att uppfatta en skillnad i möjligheterna att koppla upp
sig mot varandra mellan de olika implementationerna vilket
är något som är värdefullt att ha i åtanke och undersöka
närmare.

Kodkomplexitet
Datan från kodkomplexiteten var ensidigt bättre för Android
än IOS där IOS krävde mer resurser för alla delar. Det var ett
oväntat resultat med tanke på att IOS-utveckling inte bruka
kräva mer kod i förhållande till Android-utveckling[20].
Värt att nämna är att studien undersökte enbart WebRTC
implementationen och tog därmed inte i beräkning på
koden som behövdes för att skriva exempelvis XML-layout
eftersom layouten skulle hanteras av VISIARCs ramverk
Coffee. Det som framförallt talade för att kodkomplexiteten
var högre hos IOS var att antalet unika funktioner låg på
liknande nivåer men att IOS regelbundet krävde betydligt



fler anrop vilket gav författarna uppfattningen att WebRTC
implementationen var primärt skriven för Android.

Bild- och ljudkvalité WebRTC kontra Skype
Bildkvalité
WebRTC visade sig enligt testet vara konkurrenskraftig mot
Skype på bra uppkoppling där WebRTC faktiskt presterade
bättre. Den största styrkan med Skype var att den låg
stadigare genom testet och kunde leverera fortsatt bra kvalité
när anslutningen blev lite sämre. Datan från experimentet
antyder att Skypes dataöverföring är bättre optimerad för en
uppkoppling på ADSL-nivå. Skypes bildkvalité försämras
nämligen inte anmärksvärt från 4G till ADSL där endast
0.3% fler pixlar skiljer sig åt. När anslutningen sjunker till
3G så blir det en stor försämring på 19%, Skype presterar
fortfarande bättre än WebRTC men skillnaden ligger endast
på 3% i skillnad från ADSL där den låg på 14%.

Ljudkvalité Skype levererade kontinuerligt en bättre
ljudkvalité än WebRTC. Tillskillnad från bildkvalitén så
gav Skype i experimentet framförallt en bättre ljudkvalité
än WebRTC vid den högsta anslutningen 4G. Vid en 4G-
anslutningen ger Skype i genomsnitt 3.84, nästan 4 som
enligt PESQ anses som bra ljudkvalité. WebRTC ligger
vid samma anslutning på 3.12, där 3 anses vara en duglig
ljudkvalité, vilket är betydligt sämre kvalité än Skype. Vid
3G-anslutning ligger båda på strax under duglig ljudnivå, där
Skype presterar betydligt sämre än tidigare men WebRTC
är på nästan samma nivå som vid scenariot med 4G. Datan
i resultatet antyder att WebRTC inte anpassar ljudströmmen
eller komprimeringen av ljudet till bandbredden utan skickar
den på samma nivå och att den marginella skillnaden
som uppstår kan bero på faktorer som ökad paketförlust.
Relationen påvisades även när dataströmmen med ljud
mättes för Googles WebRTC implementation i figur 3, där
oavsett begränsning på överföringshastighet förändrades inte
ljudströmmens dataöverföringshastighet. Att Skype levererar
bättre ljudkvalité beror delvis på att kodeken Skype använder
sig av är SILK vilket är utvecklad av Skype Limited och är
skräddarsydd för Skypesamtal. Enligt en studie av Schlosser
[21] är SILK effektiv på att leverera hög kvalité, där SILK
presterar bättre än andra ljud-kodeks som iLBC och GSM
genom alla scenarios som studien lyckas testa kodeksen på.

Metod
Studien undersökte tre studiefrågor med syftet att utöka
kunskapen och utvärdera öppna källkodsimplementationer
av WebRTC och kunna applicera denna kunskap till att
utvärdare om tekniken är lämplig att användas för företaget
VISIARC och därefter uveckla infrastruktur för ljud- och
bildkommunikation med WebRTC som grund. Studien gör
ingen fördjupning i respektive källkodsimplementation utan
är mer ändad att ge en översiktlig jämförelse mellan två
WebRTC-implementationer. Ett problem med att jämföra
WebRTC-implementationer är att WebRTC är en samling
API:er och kodeks där det kan vara svårt att urskilja
vilken del av implementationen som påverkar ljud- och
bildöverföringen. En specifik jämförelse av respektive kodek
och protokoll som WebRTC använder sig utav hade kunnat
ge en djupare insikt. En anledning till att den här studien inte

valde att göra denna form av analys är på grund av att en stor
del av fokus för projektet låg i att bygga in infrastrukturen av
WebRTC till VISIARCs ramverk Coffee, där frågeställningen
kunde haft en tydligare koppling.

Frågeställning 1: Öppenkällkodsimplementation Google vs

Ericsson
Analysen om öppna källkodsimplementationer hade kunnat
inkludera flera exempelimplementationer då endast två
exempel i denna studie undersöktes. Experimentet
hade även kunnat utvidgas till att inkludera kvalitén på
exempelimplementationen. Testresultatet kan nu inte urskilja
vilken implementation av Google eller Ericsson som är
lämpligast vid ljudöverföring eftersom dataströmmen för ljud
inte reducerades när anslutningen begränsades för klienterna.

Frågeställning 2: Kodkomplexitet IOS vs Android
Jämförelsen om kodkomplexitet mellan IOS och Android
borde ha inkluderat fler än två kodexempel, en för vardera
operativsystem. Exempelapplikationerna som undersöktes
utvecklades av två olika utvecklare men för samma
WebRTC-ramverk (Googles). Syftet med frågeställningen
var framförallt ämnat för författarna att få kunskap om
att utveckla infrastrukturen med WebRTC till att bli
platformsobereonde, där svaret på frågeställning möjligtvist
inte har samma vikt för läsaren. Ett alternativt bemötande
hade varit att kolla på en specifik uppgift WebRTC ska utföra
och jämföra koden för endast denna uppgift med ett flertal
applikationer för både IOS och Android.

Frågeställning 3: Bild- och ljudkvalitet mellan WebRTC och

skype
Undersökningen om bild- och ljudkvalitén fokuserade i
studien på testdata som är väl lämpad till att utföra
kvantitativa mätningar på. Resultatet om videokvalité
tar exempelvis inte hänsyn till användarens kvalitativa
upplevelse av videoströmmen. Om videonströmmen hackar
eller går långsamt framkommer inte det i resultatet.
Bildkvaliten kunde ha kompletteras med användartester för
att avgöra vilket videoström som är tydligast, inte bara
med högst kvalitet men även bäst flöde. På grund av
tids- och resursbrist ansågs det svårt att utföra testet på
den mängden deltagare skulle behövts för att kvantifiera
deltagarnas subjektiva bedömning.

Replikerbarhet
Undersökningen för den första frågeställningen angående
dataströmningen är möjlig att replikera med de
exempelimplementationer som finns publikt på internet
och de verktyg som angetts i metoden. Undersökningen för
kodkomplexitet är möjlig att replikera eftersom metoden
grundar sig i manuell mätning av kodrader, dataobjekt
och funktioner i kod som inte kräver något externt
verktyg. I studiens fall automatiserades beräkningen och
sammanställningen med inbyggda funktionsuttryck i Google
Sheet för att minimera mänskligt misstag vid hantering av
datan. Vid replikering med samma grad av reabilitet bör
därmed ett liknande beräkningsdokument skapas. Tredje
frågeställningen om bild- och ljudkvalitet i WebRTC
vs Skype undersökingen har en svårighet att replikeras



med identiska förutsättningar eftersom studien utvecklade
infrastrukturen med WebRTC som teknik mot VISIARCs
ramverk Coffee vilket inte är publikt tillgänglig. Ramverket
Coffee är dock inte en primär aspekt i frågeställning om hur
WebRTC håller sig gentemot Skype i fråga om bild- och
ljudkvalitét. Metoden går därmed replikera utan ramverket
Coffee eftersom syftet med frågeställningen är att utvärdera
WebRTC, det leder dock till en risk att reabiliten på det
replikerade experimentet påverkas beroende på vilken typ av
WebRTC-applikation som används.

Reliabilitet
Testdatan från första experimentet som jämför de öppna
källkodsimplementationerna med WebRTC av Google och
Ericsson visade på distinkta avvikelser i funktionalitet.
Slutsatserna kring fördelar och nackdelar med respektive
ramverk bör därmed överensstämma vid replikering av
testet med de begränsningar som angetts i metoden.
Det som kan påverka reliabiliteten på den exakta datan
är specifikationer på nätverksutrustningen för inblandade
enheter. Nätverkskorten skiljer sig i egenskaper och
kan lägga på ytterligare störningar eller begränsningar på
kommunikationen som inte är tänkt att vara med eftersom
begränsningarna som appliceras för experimentet ligger i
applikationslagret hos klienterna. Kodjämförelsen för den
andra frågeställningen utfördes delvis manuellt genom att
exempelvis klassificera funktioner, det innebär att resultatet
kan ha påverkats av mänskliga faktorer och en viss
förkunskap om WebRTC krävs för att kunna klassificera
funktionerna. Den mänskliga faktorn anses negligerbar till
att påverka slutsatsen för den manuella beräkningen för
dessa kodexempel eftersom koden var mellan 431 och 554
rader och skillnaden mellan kodexemplerna var märkbart
omfattande. Det sista experimentet om bild- och ljudkvalitet
är beroende av studiens video- och ljudfiler för att kunna
visa på exakt samma data som utförts i testet. Skulle
andra bildrutor eller ljudsekvenser användas vid testningen
bör dock resultatet gällande vilken teknik som presterar bäst
bli densamma, eftersom studien inte utvärderar de specifika
bildsekvenserna eller ljudströmmarna separat utan beräknar
resultatet som ett genomsnitt från flera fall.

Validitet
Den första frågeställningen utför en kvantitativ undersökning
på dataströmningen som plockar ut relevanta parametrar
från WebRTC:s egna statistik-API. Med datan som plockats
ut jämförs primärt den tekniska kapaciteten att skicka
data och ingen bedömningen av kvalitén av överföringen
utförs. Att det egna statistik-API:et för WebRTC används
medför risken att verktyget kan vilja framställa datan som
mer fördelaktig för WebRTC än vad den egentligen är.
Studien använder endast WebRTC egna statistik-API för att
jämföra och dra slutsatser om de två implementationer av
WebRTC i förhållande till varandra. Eventuell viktning
av WebRTC egna statistikverktyg bör därmed inte ha en
markant påverkan på resultatet eftersom inga slutsatser om
WebRTC i förhållande till andra applikationer med verktyget
förs. För den andra frågeställningen om kodkomplexitet
används ingen officiell metod för att göra bedömningen.
Kriterierna om antal rader kod och funktionsanrop är inte

alltid adekvata kriterier för att bedöma kodkomplexitet men
författarna bedömde dessa kriterier tillräckliga för denna
studies omfattning. I tredje frågeställningen mäter vi både
ljud- och bildkvalitet. För att analysera ljudkvalitet använde
vi oss av PESQ med ITU-T rekommendation P.862 som
är en standard för objektiv bedömning av talkvalitet hos
telefontillverkare. Vid analys av bildkvalitet mäts antalet
pixlar som inom en viss tolerans skiljer sig från originalbilden.
Bildkvalitén avgör dock inte hur mycket vardera pixel som
anses annorlunda skiljer sig från originalbilden där stora fel
är lika högt viktade som små fel.

Arbetet i ett vidare sammanhang
Etiska aspekter
Eftersom ett av experimentet i studien sätter Ericsson och
Googles implementation av WebRTC mot varandra för att
avgöra vilken öppenkällkodsimplementation som är bättre
än den andra finns det en risk att resultatet eller diskussion
påverkar läsarens värdering av respektive företag. Vid
jämförelsen av IOS och Android finns det även en risk att
läsaren uppfattar en värdering om vilket operativsystem som
är bättre att utveckla applikationer för, i generell bemärkning.

Källkritik
Referenserna som förekommer i studien är noga utvalda.
Referenserna har tagits fram via Google Scholar och
majoriteten av referenserna är från de senaste fem åren och
har citerats ett flertal gånger av andra författare.

SLUTSATSER
Studien har utvärderat olika källkodsimplementationer av
WebRTC som användes till grund för att bygga in en
infrastruktur med WebRTC till VISIARCs ramverk Coffee.
WebRTC jämfördes mot nativapplikationen Skype i fråga
om bild- och ljudkvalité. Skype presterade distinkt bättre
än WebRTC i ljudkvalitén med sin ljud-kodek SILK där
Skype visade på en 5% till 21% högre ljudkvalité vid alla
scenarion i experimenten. När det kom till bildkvalité i
form av pixelåtergivning demonstrerade WebRTC att den
faktiskt kunde konkurera med Skype och levererade en
högre bildkvalité än Skype med 42% färre felaktiga pixlar
vid en 4G-uppkoppling. På sämre uppkopplingar med
ADSL och 3G var Skype återigen bättre än WebRTC i
även bildkvalité, med respektive 75% och 9% färre felaktiga
pixlar än WebRTC. Trots att Skype överlag presterade bättre
än WebRTC i videosamtal har Skype haft lång tid på sig
att optimera sina bild- och ljudöverföringsmöjligheter vilket
betyder att WebRTC kan komma att prestera bättre än Skype
om exempelvis andra kodeks för ljud- och videoöverföring
tillämpas.

För att avgöra vilken källkodsimplementation av WebRTC
som skulle användas till grund för att bygga vidare som
en infrastruktur mot VISIARCS ramverk Coffee jämfördes
exempelimplentationer av Google och Ericsson för WebRTC.
Googles implementation av WebRTC gav en uppenbar större
dataöverföringskapacitet vid bättre anslutningar, där Google
kunde strömma i genomsnitt dubbelt så mycket data med
4G-uppkoppling. De enda fall Ericsson kunde strömma
mer data var vid 3G-uppkoppling. Båda WebRTC och



Ericsson presterade kritiskt dåligt på 3G, men Ericsson
presterade något bättre. Att Ericsson presterade bättre vid
3G kompenseras dock av att Ericsson använder sig av fler
anslutningar vilket gör det svårare för två klienter att lyckas
upprätta en anslutning men förbättrar kommunikation vid
höga responstider eller paketförluster.

När det gäller kodkomplexiteten var WebRTC-
implementation för Android överlägsen med 22% färre
rader kod, 37% färre anrop till instansierade objekt och
variabler, 0.97 anrop till WebRTC-API gentemot 1.11 för
IOS. Detta är en klar vinst för Android, men eftersom
studien endast testat med en implementation för respektive
operativsystem krävs det att fler implementationsexempel
testas för att ge en adekvat bedömning.
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BILAGA A

STUN/TURN protokollen - hur fungerar de och varför
behövs de

Problemet
Intranät använder sig ofta utav brandväggar för att bland
annat analysera inkommande och utgående trafik samt
vidta åtgärder efter vad som konfigurerats. På grund
av hur brandväggar fungerar leder detta till att enheter
bakom brandväggar ofta inte har en egen publik IP-adress.
Detta försvårar uppsättningen av kommunikationskanaler
mellan enheter som sitter bakom varsin brandvägg på olika
intranät (oftast router med inbyggd brandvägg). Detta är
inte ett nytt problem, en användare som sitter bakom en
brandvägg på ett intranät löser problemet med att använda
sig utav tekniken Network Address Translation (NAT).
Tekniken löser problemet med brandväggen och möjliggör att
kommunikationskanaler upprättas mellan interna och externa
klienter.

Figur 9. Exempel på anslutning till webbserver via router med stöd för
NAT

Network Address Translation
Vanligtvis har en konsumentrouter inbyggt stöd för NAT. NAT
fungerar såsom att en tabell förs över vilka anslutningar som
finns mellan det interna och externa nätverket. En anslutning i
tabell 1. består av den interna klientens IP-adress tillsammans
med port, publika IP-adressen för routern samt källport.
När den interna klienten exempelvis försöker ansluta till en
webbserver registreras anslutningen i tabellen med klientens
IP-adress och port samt routerns externa IP-adress samt en
påhittad port som källport. Både den externa IP-adressen och
källporten används för att matcha inkommande paket mot rätt
anslutning i tabellen. Figur 9 illustrerar ett exempel på hur
adresserna hanteras när NAT är inbladad.

Tabell 8. Network Address Translation (NAT) tabell
Klient IP-adress Klient port Extern IP-adress Källport
192.168.1.19 2473 130.236.5.66 1028
192.168.1.82 1891 130.236.5.66 1755
192.168.1.46 1128 130.236.5.66 1500

Vi ser att den externa IP-adressen är likadan för alla
anslutningar, så varför ha med det i tabellen? En

router kan vara ansluten till flera nätverk samtidigt, därför
måste NAT även bevaka vilket externt nätverk anslutningen
sker på. Om routern får in paket vars IP-adressen för
destination är 130.236.5.66 (routerns externa IP-adress) så
undersöker routern även paketets destinationsport. Skulle
destionationsporten exempelvis vara 1755 så skickas paketet
vidare till klienten med IP-adress 192.168.1.82. Så vad har
egentligen NAT att göra med STUN?

Session Traversal Utilities for NAT
Session Traversal Utilities for NAT (STUN) är en
standardiserad uppsättning av metoder för traversering
av NAT gateway. STUN används av olika protokoll såsom
Session Initiation Protocol (SIP) och WebRTC. Hur STUN
fungerar förklaras bäst med ett exempel. Om två klienter
vill kommunicera med varandra med hjälp av WebRTC så
behöver WebRTC varje klients publika IP-adress och port.
Låt säga att klient A vill ringa klient B. Klient A börjar då
med att fråga en STUN server via internet vad sin publika IP-
adress samt port är. STUN servern extraherar parametrarna
källadress och källport för paketet och inför denna data i
paketet som skall sändas tillbaka. Figur 10 illustrerar hur
en sådan kommunikation kan se ut. Därefter ansluter klient
A till en signal-server som hanterar alla klienter och bidrar
med data för att användarna av WebRTC-applikationen ska
kunna ringa varandra. Signal-servern är en del av WebRTC-
applikationen och är annorlunda för varje applikation men
principen är densamma, servern ansvarar för att användare
ska kunna hitta varandra genom att dela med sig information
om vilken adress anslutna användare har. Signal-servern som
WebRTC består av behöver alltså data som en STUN server
kan bidra med. I vissa situationer, exempelvis om klienten
sitter bakom en router med symmetrisk NAT, fungerar inte
tekniken STUN.

Figur 10. Simplifierad översikt av STUN-protokollet

Symmetrisk NAT
Symmetrisk NAT förklaras bäst med ett exempel. Låt säga
att klient A (som sitter bakom en router med symmetrisk
NAT) vill ringa klient B. Klient A börjar med att kontakta en
STUN server, vi kan ta första raden ur tabell 1 som exempel.
STUN servern svarar klient A med vilken IP-adress och
port klienten har (192.168.1.19, 2473), denna data kommer



någonstans i processen för uppsättning av samtalet levereras
till klient B för att själv kunna leverera sin data till klient A.
Problemet är att ingen data kommer att levereras till klient
A från klient B eftersom klient A sitter bakom en router
med symmetrisk NAT. Detta eftersom att en symmetrisk NAT
endast godkänner inkommande paket om sändaren tidigare
mottagit data från mottagaren. Det finns andra situationer där
STUN inte riktigt fungerar, exempelvis när full cone NAT,
restricted cone NAT och port restricted cone NAT används.
Problemet kan lösas med TURN server.

Traversal Using Relays around NAT
Traversal Using Relays around NAT (TURN) är ett protokoll
som oftast används när klienter sitter bakom en typ av NAT
och inte kan upprätta direkt-kommunikation mellan varandra.
TURN ansvarar då för att överföra kommunikationen mellan
klienterna. Klienter har möjligheten att, även om de sitter
bakom symmetrisk NAT, kontakta TURN servrar eftersom
de har en publik adress. TURN agerar helt enkelt som
mellanhand för klienternas media-kommunikation och för
endast vidare data till rätt destination.

Figur 11. Flödesdiagram för protokollet TURN
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