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Abstract 

Since 2012 Google has been developing a new transport protocol called QUIC 
(Quick UDP Internet Connections). The purpose of the QUIC-protocol is to 
speed up the web and first of all produce lower response time on websites. This 
is interesting in several perspectives. First of all, this is good news for the 
common user that browse the web but also in an economical perspective. 
Studies show that quicker response time on websites attracts customers both 
short term and long term which is important in areas as e-commerce. On top of 
this the Internet alone (home computers, data centers etc.) stands for about 
10% of the worlds electricity consumption and a quicker and more effective 
transport protocol could contribute to lower this number since a lot of data is 
transferred through the Internet each day. 
 
QUIC is already in use by many of Google´s servers and can be used when 
browsing the web in a chrome or Opera browser. This means that many people 
have already been in touch with QUIC unknowingly. 
 
This degree project focuses on the main problems which makes the QUIC-
protocol needed and compares QUIC to TCP. TCP has been the dominating 
transport protocol regarding reliable data transmission for decades and still is.   
 
In this project an environment for testing is implemented which makes it 
possible to compare response time for websites. Two different tests are made 
where different common internet conditions are simulated to see how these 
conditions effects the response time for each protocol. 
 
The tests have shown that QUIC and TCP are pretty much equal regarding 
response time when the delay is 100 ms or less and there is no packet loss. When 
the delay exceeds 100 ms have our tests shown that QUIC delivers quicker 
response times. The tests have also shown that QUIC is superior to TCP when 
data is transferred over a connection with packet losses. Although it can be 
questioned if we could have optimized our TCP-server to compete with QUIC 
in a better way. 
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Abstract 

Google utvecklar sedan 2012 ett nytt pålitligt transportprotokoll, QUIC (Quick 
UDP Internet Connections). Syftet med detta är att göra webben ”snabbare” 
genom att bland annat minska svarstider för hemsidor. Detta är intressant ur 
en mängd perspektiv. Dels ur användarsynpunkt vid surf på webben men även 
ur ett rent ekonomiskt perspektiv då forskning visar att snabbare hemsidor 
lockar fler kunder både på kort och lång sikt vilket är intressant inom t ex. e-
handel. Dessutom beräknas Internet stå för ungefär 10% av all elkonsumtion 
på hela planeten och ett snabbare och effektivare transportprotokoll kan 
förhoppningsvis bidra till att förbättra den siffran. 
 
QUIC används redan idag på flera av Googles egna servrar och uppkopplad mot 
Internet med webbläsaren Chrome eller Opera har användaren med stor 
sannolikhet redan stött på QUIC utan att veta om det. 
 
Detta arbete fokuserar  på några av de problem som ligger som grund för vad 
QUIC är tänkt att förbättra och jämförs sedan med transportprotokollet TCP 
som har varit standardprotokollet för pålitlig dataöverföring i decennier. 
 
I arbetet upprättas en testmiljö som gör det möjligt att mäta svarstider på en 
webbklient för de olika protokollen vid olika simulerade förhållanden. Testerna 
går ut på att variera fördröjning och paketförluster för att se hur detta påverkar 
svarstiderna för respektive protokoll. 
 
Jämförelsen har resulterat i att QUIC och TCP är jämna i avseende på svarstider 
då inga paketförluster förekommer och fördröjningen är 100 ms eller lägre. 
Däremot när fördröjningen ökar till en nivå över den genomsnittliga 
fördröjningen överstiger 100 ms så pekar våra tester på att QUIC levererar 
snabbare svarstider. Dessutom har testerna visat att QUIC är överlägset TCP 
gällande svarstider då paketförluster förekommer. Det kan dock ifrågasättas 
huruvida vår TCP-server hade kunnat optimerats för hålla jämnare steg med 
QUIC. 
 
Nyckelord 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Google har sedan 2012 utvecklat ett nytt transportprotokoll som kallas för 
QUIC (Quick UDP Internet Connections). Syftet med QUIC är att göra webben 
snabbare främst genom att minska svarstider på hemsidor. Detta är intressant 
för alla människor som dagligen surfar på internet då kortare svarstider leder 
till en bättre användarupplevelse. Det finns även ett rent ekonomiskt intresse 
för företag och organisationer. Studier visar att användare har en tendens att 
lämna långsammare hemsidor vilket kan vara förödande för tex e-handelssidor 
[1]. Studier visar även att en snabbare hemsida kan minska driftkostnaderna 
för ett företag samtidigt som en långsam hemsida inte bara påverkar 
verksamheterna negativt på kort sikt utan även på lång sikt [2]. Eftersom 
Google är världens mest använda sökmotor är det viktigt för dem att webben 
upplevs snabb, Google favoriserar därför snabbare hemsidor framför 
långsammare hemsidor i sina sök-ranking algoritmer. Det finns med andra ord 
ett stort intresse för en snabbare webb och transportprotokollet QUIC är tänkt 
att bidra till detta. 
 
Större delen av all datatrafik på Internet sker över transportprotokollet TCP 
(Transmission Control Protocol)  som har varit standard i flera decennier [3]. 
TCP erbjuder en pålitlig dataöverföring genom en förbindelse där all data delas 
upp i paket som sedan skickas över Internet, detta med en garanti att alla paket 
tillslut når mottagaren i rätt ordning. För att skicka krypterad data via TCP 
brukar även protokollet TLS (Transport Layer Security) användas. TCP+TLS 
har fungerat bra länge men den moderna webben har utvecklats snabbare än 
vad det är möjligt att få ut nya implementationer av TCP. Detta har gjort att 
TCP+TLS inte klarat av att hålla jämna steg i denna utveckling [3], som till stor 
del beror på att TCP är implementerat på en låg nivå i operativsystemet [4]. 
Detta innebär att människor och företag inte har råd eller viljan och kunskapen  
att uppdatera sig så ofta som det hade behövts för att hålla jämna steg med de 
snabba förändringar som sker på webben. TCP utvecklas och förbättras hela 
tiden men det tar lång tid att nå ut med dessa förbättringar runt om i världen 
[3].  
 
På grund av detta har Google valt att implementera och utveckla QUIC ovanpå 
transportprotokollet UDP (User Datagram Protocol) [5]. UDP är inte ett 
tillförlitligt protokoll som TCP och det finns inga garantier att data som skickas 
över UDP kommer fram. UDP är snabbare [6] och används därför ofta i 
tillämpningar där hög genomströmning av data är viktigare än pålitlighet. 
QUIC däremot har syftet att ge  samma tillförlitlighet och likvärdig kryptering 
som TCP+TLS med ambitionen att vara snabbare än TCP. Fördelen med att 
implementera QUIC över UDP är att det går mycket snabbare att utveckla 
protokollet och nå ut med ändringar till omvärlden då det är implementerat i 
applikationslagret och inte i operativsystem som behöver bytas ut. Dessutom är 
QUIC ett open source projekt som vem som helst kan bidra till [3]. 
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Trots att QUIC fortfarande är under utveckling så används det redan i Chrome 
browser och Opera. Välbesökta hemsidor som till exempel Youtube och Google 
använder protokollet vilket innebär att en betydande del av flödet på Internet 
redan idag använder sig av QUIC [3]. Vi har funnit att det finns många frågor 
att ställa kring QUIC och att det ännu inte finns särskilt mycket information 
kring ämnet. 
 

1.2 Problembeskrivning 

Webben utvecklas och förändras snabbt, inte minst den mobila webben. När 
man talar om en bra internetuppkoppling så brukar det pratas om att 
bandbredd är något viktigt och det är det i många fall, exempelvis vid 
nedladdning av stora datamängder, videostreaming och krävande online-spel. 
När det handlar om att surfa på webben så är det emellertid nuförtiden 
fördröjningen som är flaskhalsen [7]. Fördröjningen avser den tid det tar att 
skicka en förfrågan och få tillbaka ett svar och brukar benämnas Round Trip 
Time (RTT). Antalet RTT är alltså en aspekt som man behöver ta hänsyn till för 
att reducera svarstider på hemsidor och på så sätt ge användaren en bättre 
upplevelse. För ett effektivt transportprotokoll måste en mängd olika aspekter 
tas hänsyn till. Följande aspekter tittas det lite närmare på i denna rapport. 
 

• Handskakningsprocedur – Om det behövs en ny krypterad förbindelse 
för dataöverföring, krävs en handskakningsprocedur som förhandlar 
fram villkoren för hur denna data ska sändas och ta emot. Lång RTT 
tillsammans med en längre handskakningsprocedur kan sänka kvalitén 
på användarupplevelsen. 

• Paketförluster – Den större delen av alla paket som skickas kommer 
tillslut fram till mottagaren utan problem, men ibland händer det att ett 
eller flera paket går förlorade. För ett pålitligt protokoll är det då viktigt 
att hålla reda på vilka paket som har förlorats och se till att all data tillslut 
når sin destination.  

• Stockning – Stockning uppstår när data skickas via en nod, t ex. en 
router, vars kapacitet att hantera genomflödet har överskridits. För att 
få maximal hastighet på överföringen måste stockningen minimeras och 
hanteras på ett effektivt sett. 

1.3 Syfte 

När TCP först utvecklades såg användandet av datorer och Internet ut på ett 
helt annat sätt. Med utvecklingens framfart har samhället gått från enbart 
stationära datorer med trådburen uppkoppling till mobila enheter som ständigt 
ska vara uppkopplade till internet. Detta kräver även att de protokoll och 
mjukvaror som skapades långt bak i tiden anpassas eller byts ut. Syftet med 
detta arbete är att utvärdera huruvida QUIC kan ses som en lämplig ersättare 
till TCP eller om dess lösningar kan vara lämpliga att implementera i nuvarande 
version av TCP. 

1.4 Frågeställning 



4 
 
 
 
 

Syftet leder till följande frågeställning: 
 
Hur står sig QUIC-protokollets prestanda i förhållande till TCP med avseende 
på svarstider på hemsidor? 

1.5 Mål 

Målet är att undersöka hur QUIC tar sig an svagheter i TCP-protokollet och att 
jämföra prestandan i QUIC gentemot TCP. 

1.5.1 Intressenter, etik och hållbar utveckling 

I första hand är intressenterna i detta arbete Kungliga Tekniska högskolan där 
arbetet utförs samt författarna. Det här arbetet syftar till att bidra med 
information och undersöka skillnader i prestanda mellan QUIC och TCP vilket 
således är av intresse för samtliga personer och organisationer som arbetar 
inom området och vill veta mer om detta ämne. 
 
När det gäller hållbar utveckling kan ett snabbare och mer effektivt 
transportprotokoll rent generellt bidra med mycket positivt till världen och 
förhoppningsvis kan detta arbete bidra till att sprida information om QUIC och 
dess fördelar och eventuellt skynda på den processen. En aspekt som QUIC kan 
bidra till är att förbättra svarstider på hemsidor och på så sätt bidra till en mer 
användarvänlig webb samt förbättra kommunikationsmöjligheter i länder och 
områden där internetuppkopplingen har en lägre standard. En annan aspekt är 
den att Internet beräknas stå för en stor del av världens totala elförbrukning. 
Internet förbrukar uppemot 10% av världens elförbrukning där det fysiska 
nätverket och alla olika enheter, som laptops och mobiltelefoner, är det som 
bidrar mest till den siffran [8]. Den näst största boven är data center där 1-2% 
av världens elförbrukning konsumeras [8]. Servrarna i data centren måste stå 
på dag och natt för att kunna leverera data, vilket är den största anledningen 
till att elförbrukningen är så hög. Att transportera data från servrarna till 
slutanvändarna bidrar även det till energikonsumtionen. Ett effektivare 
transportprotokoll som sköter denna transport bättre än tidigare kan 
förhoppningsvis spara energi och därför kan QUIC vara intressant i miljö och 
energisynpunkt. 

1.6 Metodik 

Vetenskaplig metodik kan ofta delas upp i kategorierna kvalitativ metodik och 
kvantitativ metodik. Då en kvantitativ metodik används förekommer det 
inhämtning av data genom statistiska undersökningar eller andra typer av 
instrument, som sedan analyseras och utmynnar i statistiska, generaliserbara 
eller kvantifierbara resultat som används för att besvara frågeställningen [9]. 
En kvalitativ metodik lägger större fokus på att gå in på djupet i ett visst ämne. 
Även denna metodik kan använda sig av inhämtning av data i form av 
undersökningar och intervjuer, men mängden är oftast mindre för att kunna 
lägga mera tid på tolkning och förståelse genom en djupanalys [9].  
 
Detta arbete kommer att använda sig av en kvalitativ metodik, genom inläsning 
på de problemområden som beskrivs i 1.2, för att kunna besvara frågan hur 
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QUIC har anpassats för att lösa problemen. Även en kvantitativ metodik måste 
användas för att samla data som möjliggör en jämförelse hur prestandan i QUIC 
står sig gentemot TCP.  

1.6.1 Experimentell utvärdering 

Den kvantitativa metodiken innefattar en experimentell utvärdering. En 
experimentell utvärdering innefattar planering, genomförande och utvärdering 
av experimenten. Utvärdering av experimenten kan innefatta en statistisk 
utvärdering med en eventuell kvalitativ utvärdering som komplement [10]. 
Detta arbete kommer använda sig av statistisk utvärdering med hjälp av 
matematisk statistik på den data som erhålls i experimenten. 

1.7 Avgränsningar 

Denna rapport syftar till att klargöra hur svarstider på hemsidor påverkas när 
de hämtas med QUIC istället för TCP. Detta val har gjorts av författarna då 
svarstiden är en så pass stor faktor för användarupplevelsen av en hemsida. Om 
det första intrycket av en hemsida är att det tar för lång tid att ladda in allt 
innehåll så är risken stor att besökaren lämnar webbplatsen och inte kommer 
tillbaka till den igen. 
  
De mest intressanta parametrarna som identifierats i undersökningen och som 
påverkar svarstider är fördröjning och paketförluster varför detta arbete valt att 
fokusera på dessa parametrar för att undersöka deras påverkan. Fördröjningen 
utgör ofta flaskhalsen i prestanda vid vanligt surfande på webben på dagens 
webb och anses därför viktig att undersöka [1]. Paketförluster har valts då 
många nätverk idag ofta är trådlösa med mycket störningar vilket leder till 
paketförluster. 
  
På grund av tidsbegränsning har avgränsningar införts för att snäva av arbetet 
och dess omfång så att det har rymts i tidsplaneringen. 
 
Följande områden har valts bort att inte undersökas närmare i denna rapport. 
  
Stockning 
Som det beskrivs i kapitel 2 ligger mycket av ansvaret kring genomströmning 
av data på den nod som orsakar stockningen vilket har lett till att stockning har 
valts bort i denna undersökning. Det ansvar som läggs över på 
transportprotokollet omfattar hur protokollet hanterar paketförluster vilket 
undersöks i denna rapport. Däremot kommer inte genomströmning av data 
undersökas vid simulerad stockning i ett nätverk vilket därav avgränsar 
praktiska delen av stockning. 
  
Kryptering av data 
Kryptering av data, dvs QUIC Crypto och TLS som beskrivs kortfattat i kapitel 
2, påverkar fördröjningen och innefattas i undersökningen på så vis 
att fördröjningens påverkan på hemsidors svarstider undersöks. Det görs dock 
ingen närmare undersökning kring hur skillnader i krypteringen av data mellan 
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TCP och QUIC påverkar svarstider eller hur dessa skillnader fungerar bättre 
eller sämre hos TCP eller QUIC. 
 
Forward Error Correction 
En funktion att hantera paketförluster som Google har valt att stänga av i QUIC. 
Detta på grund av dess minimala effekt till en kostnad av extra bytes som 
belastar nätverket. Det är därför något som inte undersöks i detta arbete [11].  
 

1.8 Disposition 

• Kapitel 2 presenterar den teoretiska bakgrunden kring arbetet som 
ligger som grund för arbetet. I kapitlet förklaras först TCP/IP stacken 
som utgör den grund för hur datorer kommunicerar med varandra och 
hur Internet i viss mån är uppbyggt. Resten av kapitlet behandlar 
huruvida TCP och QUIC fungerar i avseende handskakningsprocedur 
vid anslutning, paketförluster och stockning. 

 

• Kapitel 3 presenterar den valda projektmetoden som använts i arbetet 
då jämförelsen mellan TCP och QUIC har gjorts samt en teoretisk 
bakgrund kring den matematiska statistik som använts för att bearbeta 
resultatet. Kapitlet avslutas med en genomförande-del som går in i detalj 
på hur själva arbetet har gått till. 

 

• Kapitel 4 presenterar resultat och diskussion kring den mätdata som 
tagits fram i jämförelsen mellan protokollens svarstider. 

 

• Kapitel 5 sammanfattar de slutsatser som arbetet lett till och tar upp 
förslag på fortsatt arbete. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel redogör hur TCP/IP-stacken är uppbyggd och användningen av 
internetprotokoll för att sedan gå in på djupet kring funktionalitet och 
implementation av de två protokollen TCP och QUIC. 
 

2.1 TCP/IP-stacken 

Väldigt många människor använder Internet dagligen i en mängd olika syften. 
Många av dessa människor vet emellertid inte hur Internet är uppbyggt. 
 
Internet är ett globalt system av sammankopplade regionala och lokala nätverk. 
Något förenklat kan man säga att Internet består utav ”Internet Service 
Providers” (ISP), datorer, mobiltelefoner och routrar som kan kommunicera 
med varandra med hjälp av ett antal fastställda protokoll som bygger på 
TCP/IP-stacken. TCP/IP är standarden för kommunikation över internet [12]. 
 
System som kommunicerar med hjälp av TCP/IP måste ha en egen IP-adress 
och med hjälp av IP-adressen och olika protokoll från den så kallade 
protokollsstacken sker olika typer av kommunikation. TCP/IP 
Protokollsstacken består utav fem olika lager som visas i figur 2.1. I varje lager 
finns en mängd olika protokoll som kan användas i olika syften. Olika system 
och enheter kan ha olika implementationer över TCP/IP beroende på vilka 
protokoll som används i de fem lagren och en enhet måste inte nödvändigtvis 
använda alla fem lager. En värddator använder protokoll i varje lager av stacken 
medan exempelvis routrar i ett nätverk mellan olika värddatorer endast 
implementerar det tre nedersta lagren som visas i figur 2.1. 
 

 
Figur 2.1. Visar de fem olika lagren och vanliga protokoll inom varje lager 

 
När data skickas över ett nätverk från en värddator till en annan görs detta med 
hjälp av ett protokoll i transportlagret. Det brukar oftast handla om protokollen 
TCP eller UDP. UDP används i tillämpningar för snabb transport av data och 
som kan tillåta att viss data försvinner på vägen. UDP är ett opålitligt protokoll 
då det inte kan garantera att data kommer fram och i rätt ordning [13][6]. 
 
Transmission Control Protocol (TCP) används av tillämpningar som är 
beroende av att data som skickas kommer fram och i rätt ordning. Svarstiderna 
med TCP har en lite större inverkan än för UDP då TCP först måste upprätta en 
förbindelse, därefter sända data i flera mindre paket genom förbindelsen för att 
sedan vänta på en bekräftelse om att paketen kommit fram till den andra änden 
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i förbindelsen. En krypterad förbindelse upprättas genom en 
handskakningsprocedur som sker i tre steg. TCP kontrollerar att data som 
skickas kommer fram och detta görs genom att kommunikation sker i båda 
riktningarna av förbindelsen. Mottagande sida skickar så kallade ACK-
meddelanden tillbaka till sändaren som talar om att data har mottagits. Om 
data försvinner på vägen så innebär det att en paketförlust har inträffat och 
paketet måste då skickas på nytt. Detta görs då sändaren inte mottagit en ACK 
som bekräftar att data kommit fram inom en viss tid och paketet antas vara 
förlorat och skickas på nytt [14]. 
 
I vissa fall kan tiden det tar att upprätta en säker förbindelse och skicka pålitlig 
data vara för lång. Dagens användning av internet ser inte ut som det gjorde då 
TCP konstruerades, det har därför gjorts en hel del ändringar i protokollets 
utförande, trots det kan det finnas utrymme för ytterligare förbättringar. TCP 
är emellertid det protokoll som används mest då pålitlig dataöverföring krävs. 
Detta har lett till att Google har börjat utveckla ett nytt protokoll vars syfte är 
att vara pålitligt som TCP men snabbare och effektivare. 
 
TCP implementeras på operativsystemnivå [15, p. 8] vilket innebär att 
ändringar som förbättrar TCP-protokollet kan ta mellan 5-15 år innan det får 
genomslag över hela världen [3]. Detta är en av anledningarna till att Google 
har valt att implementera QUIC över UDP istället för att direkt angripa TCP-
protokollet. Det medför att ändringar och nya implementationer kan göras på 
applikationsnivå och på så vis nå ut till allmänheten mycket snabbare [3]. 

2.2 TCP vs QUIC 

2.2.1 Handskakningsprocedur vid upprättandet av en förbindelse 

När två datorer upprättar en förbindelse mellan varandra för att sända och ta 
emot information krävs en handskakningsprocedur. Denna 
handskakningsprocedur kan ses som en förhandling där den  inledande 
kommunikationen i handskakningen förhandlar fram villkoren för den 
fortsatta kommunikationen. När handskakningsproceduren är avklarad så har 
de två datorerna kommit överens om termerna för fortsatt kommunikation och 
båda sidor är redo att utväxla information över den upprättade förbindelsen. 
 
Handskakning med TCP 
För att upprätta en TCP-förbindelse krävs en handskakningsprocedur som sker 
i tre steg. När en klient ansluter till en server så skickar klienten först ett SYN-
meddelande med ett eget sekvensnummer. Servern svarar då med en SYN-ACK 
som talar om att servern fick sekvensnumret från klienten och skickar även med 
ett eget sekvensnummer till klienten. Slutligen svarar klienten på det 
meddelandet med en ACK och förbindelsen är i det här läget etablerad [15]. 
Tiden som går mellan en förfrågan har skickats och ett svar för den förfrågan 
har mottagits kallas Round Trip Time (RTT) och för att upprätta en anslutning 
med TCP krävs alltså en RTT. Vill man dessutom att anslutningen ska vara 
krypterad och säker så krävs ytterligare kommunikation mellan klient och 
server vilket medför ytterligare två RTT. Meddelanden som transporteras med 
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hjälp av fiberoptik rör sig i ungefär två tredjedelar av ljusets hastighet i vakuum, 
trots detta kan flera RTT innebära en märkbar fördröjning [38] [15, p. 27]. 

 
Figur 2.2. Etablering av en ny krypterad förbindelse med TCP 

 
Handskakning med QUIC 
Då en förbindelse mellan en klient och en server upprättas med QUIC-
protokollet så sker detta med en annan handskakningsprocedur än den som 
används vid en TCP-förbindelse. Första gången en klient kommunicerar med 
en server över QUIC så sker en handskakningsprocedur som endast innebär en 
RTT. Klienten skickar först ett tomt hello-meddelande (CHLO) som servern 
svarar på med ett REJ-meddelande. REJ-meddelandet står för rejection och det 
innehåller all den informationen som klienten behöver för vidare krypterad 
kommunikation [16]. REJ-meddelandet kan gälla även vid framtida 
förbindelser mellan klienten och servern vilket innebär att om en klient har 
anslutit till en server vid ett tidigare tillfälle så kan det vara möjligt för klienten 
att skicka krypterade förfrågningar till servern vid senare tillfälle utan någon 
handskakningsprocedur [17]. 
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Figur 2.3. Etablering av en ny krypterad förbindelse med QUIC 

2.2.2 Paketförluster 

Ett uppenbart problem som kan uppstå när data skickas över internet är att 
data försvinner på vägen. Detta innebär en paketförlust som måste hanteras 
och datapaketen kan då behöva skickas på nytt. Paketförluster innebär således 
att det tar längre tid att överföra data och därför eftersträvas att minimera 
antalet paketförluster och sköta de paketförluster som inträffar på ett effektivt 
sätt. För att all data ska nå sin destination i rätt ordning vid mottagande process 
kan det även innebära att ett förlorat segment blockerar all senare skickad data 
ända tills en omsändning av det förlorade segmentet har slutförts, ett fenomen 
som kallas ”head of line blocking” [18]. 
 
Paketförluster med TCP 
För att upptäcka paketförluster använder sig TCP av en omsändningstimer vars 
längd definieras av RTO (retransmission timeout) [19]. Timern startas för varje 
paket som skickas och stoppas när tillhörande ACK har mottagits. Hinner 
timern lösa ut innan ACK mottagits, tolkar TCP det som att en paketförlust har 
inträffat och gör en omsändning av förlorade paket, samt dubblar värdet på 
RTO (upp till ett maximumvärde) för att minska antal framtida omsändningar 
[19]. Används algoritmen ” Fast Retransmit” kan även omsändning triggas utan 
att timern har hunnit gå ut. När ett paket mottages i felaktig ordning kommer 
en ACK att skickas med samma sekvensnummer som senast skickad ACK 
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(duplicerad ACK). Vid händelsen av tre duplicerade ACK, då Fast Retransmit 
används, tolkar TCP detta som en paketförlust och en omsändning sker [20]. 
 
Paketförluster med QUIC 
Även QUIC använder sig av timers för att avgöra om ett paket ska antas vara 
förlorat. Till skillnad mot TCP använder QUIC sig av fyra olika tillstånd för att 
avgöra vad som ska hända då en timer går ut [21]. 
 

1. ”Handshake state” 
Skicka om alla handskakningspaket som inte fått motsvarande ACK. 

2. ”Loss timer state” 
Rapportera alla paket som inte kommit fram efter en viss tid till en 
stocknings-kontroller och skicka om så många som kontrollern tillåter. 

3. ”TLP state” 
Skicka om minsta paketet och vänta på ACK innan något paket blir 
markerat som förlorat. RTO eller TLP-timer startas om. 

4. ”RTO state” 
Skicka om de två minsta paketen och vänta på ACK innan ändring av 
stockningsfönstret sker. Timer för nästa RTO startas om. 

 
Utöver timers implementerar QUIC även ”FACK Loss Recovery” och ”Early 
Retransmit” för att snabba upp återhämtningen vid förlorade paket [21]. 
 

2.2.3 Stockning 

En viktig del av ett protokolls design är hur det är utformat att agera vid 
stockning i nätverket. Stockning uppstår när data skickas via en nod vars 
kapacitet att hantera data överskrids, som beror på att inkommande trafik 
överskrider kapaciteten för utgående trafik [22, p. 2]. Detta medför försämrad 
tillförlitlighet på överföringen genom en försämrad hastighet och eventuellt 
förlorad data. Denna del av nätverket har nu blivit en flaskhals som påverkar 
hela flödet och hanteringen av denna är en kritisk del för att uppnå optimal 
prestanda. Stockningen hanteras inte bara av protokollet utan även av den nod 
som blivit utsatt, exempelvis en router. Detta genom att låta inkommande data 
köa på sin tur att hanteras eller genom att medvetet låta paket försvinna [6] och 
därmed lägga över ansvaret på protokollet att bestämma huruvida paketet ska 
skickas om eller inte. I det senare fallet kommer protokoll högre tillförlitlighet 
som TCP alltid skicka om paketen [23] medan t.ex. UDP, som har större fokus 
på hastighet, låta försvunna paket vara förlorade [6]. 
 
 
 
Stockningskontroll med TCP 
TCP hanterar stockning olika beroende på vilken stockningsalgoritm som 
används. Följande stycken behandlar endast standard TCP. 
 
För att hantera stockning använder sig TCP av ett så kallat stockningsfönster 
som beter sig olika beroende på vilken fas anslutningen befinner sig i. 
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Stockningsfönstret är en mekanism som bestämmer hur mycket data, som inte 
bekräftats att det nått destinationen (benämns fortsättningsvis som ”ackad” 
data), får skickas [20]. Om fönstrets storlek för tillfället är 64kb och det har 
skickats 60kb data som inte blivit ackad betyder det att ytterligare 4kb data får 
skickas innan något paket blivit ackat av mottagaren. På så vis har TCP 
fullständig kontroll över hur mycket data som får befinna sig ute på nätverket 
innan det skickas ny data. 
När data börjar skickas med TCP är den inledande fönsterstorleken på två till 
fyra gånger storleken av en MSS [20], som är den maximala tillåtna storleken 
för ett segment (paket plus header). När den skickade datan blivit ackad ökar 
fönsterstorleken succesivt ända tills det uppstår paketförluster, eller tills 
fönsterstorleken når ett specifikt värde (ssthresh). Denna inledande fas kallas 
för Slow-start. 
När paketförluster upptäcks, genom timeout eller duplicerade ackar, minskas 
fönstret och förbindelsen går in i en ny fas som kallas Congestion Avoidance. 
Förbindelsen kan även hamna i denna fas om fönsterstorleken når det aktuella 
värdet för ssthresh. Skillnaden mellan Congestion Control och Congestion 
Avoidance är hur fönsterstorleken ändras. Vid Congestion control dubblas 
fönsterstorleken vid varje ACK och vid Congestion Avoidance ökas storleken 
vid varje ACK enligt följande ekvation, dock maximalt 1 MSS per RTT [22, p. 3]. 
 

1𝑀𝑆𝑆2

𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘
 

 
Detta medför en exponentiell ökning av fönsterstorlek för fas ett och linjär 
ökning i fas 2 enligt figur 2.3. 
 

 
Figur 2.2 Faser i TCP’s ökning av fönsterstorlek 
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Stockningskontroll med QUIC 
För att hantera stockning använder sig QUIC av algoritmen Cubic som standard 
och Reno som ett valbart alternativ [24, p. 7]. Utöver Cubic används även 
följande tekniker för att ytterligare minska och hantera stockning så bra som 
möjligt. 
 

• För att undvika problemet med att inte veta om en ACK tillhör ett om-
skickat paket eller originalet använder sig QUIC av NACK-baserade 
ACK-paket [24, p. 3]. Istället för att meddela vilka paket som tagits emot 
meddelas vilket det högsta paketnummer som observerats tillsammans 
med en lista på paket med lägre nummer som inte ännu kommit fram 
[24, p. 3]. Detta eliminerar problem med duplicerade ackar. 

• Minsta värde på RTO (retransmission timeout) är satt till 200 ms [24, p. 
6]. Till skillnad från det specificerade minsta värdet för TCP som är 1000 
ms [19, p. 3]. 

• För att inte minska congestion window i onödan säkerställer QUIC att 
en triggad RTO inte var felaktig genom att vänta in paketets tillhörande 
ACK [24, p. 7]. 

• TLP (Tail loss probe) [25] har implementerats med två ”tail losses” som 
standard innan RTO triggas [24, p. 7]. 

 
 
 
 

 

2.2.4 Fairness 

En viktig aspekt att ta hänsyn till vid utformning av ett nytt protokoll är 
huruvida det är rättvist gällande användningen av tillgänglig bandbredd eller 
inte. Det skulle kunna vara utformat att inte ta någon hänsyn till andra 
protokoll som vill använda samma resurser, vilket kan ge högre 
genomströmning av data på bekostnad av andra anslutningar. Detta är så klart 
inte en önskvärd egenskap eftersom att andra blir lidande.  
 
Genom att använda stockningsalgoritmen Cubic får QUIC egenskaper att 
hantera fairness gratis. Bland annat är Cubics fönsterstorlek oberoende av 
anslutningens RTT och algoritmen använder sig av funktioner för att justera 
fönsterstorleken. Dessa egenskaper medverkar till en ökad fairness mellan 
anslutningar som delar en flaskhals i nätverket [29]. 
 
För att veta om QUIC i slutändan faktiskt är rättvis i sin använding av 
bandbredd krävs tester som mäter just detta. Det kan göras med hjälp av Jain’s 
fairness index som använder sig av följande formel. 
 

𝒥(x1, x2, … , x𝑛) =
(∑ x𝑖

𝑛
𝑖=1 )2

𝑛 ⋅ ∑ x𝑖
𝑛
𝑖=1

2 
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Där n är antalet anslutningar och xi  genomströmningen. Resultatet av formeln 

ger ett värde mellan 
1

𝑛
 och 1, där 1 beskriver optimal fairness och 

1

𝑛
 sämsta 

möjliga [26]. 
 

2.2.5 Genomströmning 

Genomströmning är ett mått på hur snabbt data skickas mellan två noder över 
en förbindelse. Sändaren skickar data i en ström till en mottagare med ett 
mottagarfönster vilket anger det maximala antalet bytes som kan skickas av 
sändande part utan att data blivit ackad från mottagaren.  
Den teoretiskt maximala genomströmningen kan beräknas med hjälp av 
följande formel.  
 

𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 ≤
𝑚𝑜𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑅𝑇𝑇
 

 
Formeln ovan visar att en hög bandbredd inte alltid utnyttjas till fullo om 
fördröjningen är hög eller mottagarfönstret är litet. För att maximera sin 
genomströmning kan man därför behöva öka sitt mottagarfönster eller minska 
fördröjningen i nätverket [37].  Det maximala värdet för TCP mottagarfönster 
är 216-1 (65 535) bytes men denna storlek kan ökas genom att använda en 
skalfaktor som är definierat enligt rfc7323 [27]. QUIC använder sig av liknande 
funktionalitet genom att skicka ”WINDOW_UPDATE frames” där 
mottagarfönstret kan ökas eller minskas beroende på mottagarens nuvarande 
kapacitet. Detta är en del av QUIC-protokollets flödeskontroll [18]. 
 

2.2.6 Chrome Developer Tools 

För att kunna testa hemsidor har Chrome ett inbyggt verktyg i webbläsaren där 
användaren kan undersöka den aktivitet som sker när en förfrågan skickas till 
servern. Detta arbete kommer använda verktyget för att mäta responstiden för 
att ladda en sida av en specifik storlek. För att nå denna funktionalitet används 
kommandot cmd+alt+i för mac eller ctrl+shift+i för pc, det går även bra att 
högerklicka på hemsidan och välja inspektera. Under fliken Network finns tider 
för varje del av hemsidan som laddats in. Eftersom vi är intresserade av tiden 
det tar att ladda hela sidan kommer värdet för Load att användas vid 
mätningarna. För att mäta tiden Load använder sig verktyget av ”Resource 
Timing API” och startar tiden när HTTP Redirect triggas för att sedan slutföra 
mätningen när alla tillhörande resurser har laddats klart [28]. 
 
 

2.3 Relaterade arbeten 

Connectify är ett mjukvaruföretag som den 7 November 2013 publicerade en 
undersökning där QUIC jämförs mot TCP [29]. I undersökningen skickades en 
10MB fil över ett nätverk med både TCP och QUIC under en serie av olika 
simulerade förhållanden som olika andelar paketförluster, varierad fördröjning 
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och varierad nedladdningshastighet och uppladdningshastighet. Slutsatsen 
som dras av undersökningen är att QUIC är ett fungerande protokoll men att 
protokollet vid undersökningstillfället inte gav de fördelar som Connectify 
förväntar sig i den nära framtiden då TCP gav snabbare nedladdningstider [29]. 
 
HTTP over UDP: an Experimental Investigation of QUIC är en rapport skriven 
av tre italienska studenter vid Polytechnic University of Bari [30]. 
Undersökningen omfattar bland annat en jämförelse mellan prestandan för 
QUIC, TCP och protokollet SPDY i avseende svarstider på hemsidor. I denna 
undersökning har författarna experimenterat med olika värden på antalet 
paketförluster, bufferns storlek på en simulerad flaskhals och om Forward 
Error Correction (FEC) är av eller påslaget. Slutsatsen som dras i 
undersökningen är att QUIC förbättrar svarstiden vid hämtning av webbsidor 
över en kanal utan paketförluster, levererar bättre genomströmning av data vid 
underbuffrade nätverk och att FEC påslagen försämrar prestandan [30]. 
 
Under tiden som denna rapport har skrivits har Schahin Rajab på Kungliga 
Tekniska högskolan publicerat ett arbete [31]. Titeln på detta arbete är 
”Performance testing TCP and QUIC”. Det är en experimentell undersökning 
och jämförelse mellan TCP och QUIC huruvida paketförluster påverkar 
genomströmning av data i nätverket. Slutsatsen som dras i det här arbetet är 
att det inte finns någon skillnad i prestanda mellan de två transportprotokollen 
i det avseendet då paketförluster simulerats på nivåer mellan 0 till 5% och 
genomströmningen uppmätts för respektive protokoll [31]. 
 
Detta arbete bidrar till att uppdatera den undersökning som utfördes av 
Connectify med aktuella resultat då förhoppningsvis fler framsteg har gjorts 
med QUIC-protokollet sedan 2013. Denna rapport går dessutom mer in på 
djupet än [30] i sin undersökning av vad QUIC har för påverkan på svarstider 
för webbsidor jämfört med TCP. I arbetet [31] efterfrågas ett fortsatt arbete med 
andra internetförhållanden än de som testas i det arbetet. Ett förslag som 
nämns är hur fördröjning påverkar prestandan av strömmande data vilket detta 
arbete behandlar och delvis besvarar. Dessutom innehåller detta arbete i sin 
jämförelse mellan QUIC och TCP en genomarbetad statistisk matematisk 
analys, vilket författarna inte stött på tidigare. 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs den projektmetod som använts i arbetet. Beskrivningen 
sker på en övergripande nivå för att ge en överskådlig bild över de steg och 
etapper som arbetet har gått igenom och som tillsammans utgör en 
projektmetod. Denna metod är möjlig att använda på andra men liknande typer 
av problem i framtiden. Kapitlet tar även upp en kort teoretisk bakgrund kring 
den matematiska statistik som använts i projektet samt avslutas med 
genomförande. 
 

3.1 Vald projektmetod 

Den projektmetod som har valts att jobba efter består av följande steg. 
 

1. Inläsning på aktuellt ämne 
Inledningsvis insamlas information kring ämnet för att erhålla en överblick 
av ämnet. Inläsning sker därefter på ämnet för att på så vis få reda på vilka 
beståndsdelar ämnet består utav och vad som är intressant för det aktuella 
arbetet. 
 
2. Identifiera problemområden 
Efter inläsning på ämnet identifieras de problemområden eller 
nyckelområden inom ämnet som påverkar den specifika frågeställningen för 
arbetet. 
 
3. Implementera en testmiljö 
Efter identifiering av problemområdena sätts en lämplig testmiljö upp. 
Denna testmiljö ska vara utformad på så sätt att det är möjligt att mäta 
relevanta aspekter kopplade till de problemområden  som erhållits i steg 2. 
Det kan exempelvis röra sig om att implementera flera tester som mäter en 
parameter för att se hur denna påverkar ett resultat. 
 
4. Insamling av data 
Testmiljön och de utformade testerna används för att samla in data. Data 
som erhålls ska vara mätbar. Varje test bör endast undersöka en parameter. 

 
5. Konfidensintervall med matematisk statistik 
Data som erhålls i punkt 4 analyseras med hjälp utav konfidensintervall 
eller annan lämplig matematisk statistik. En lämplig programvara som 
Mathematica eller Matlab kan användas i detta fall. 

 

3.2 Matematisk statistik  

I steg 4 av vald projektmetod för detta arbete erhålls mätvärden över svarstider 
på hemsidor vid jämförelse av QUIC-protokollet mot TCP-protokollet. Med 
hjälp av dessa mätvärden är det möjligt att beräkna konfidensintervall som kan 
ge statistisk information huruvida differensen mellan väntevärden är positiv 
eller inte, med en viss signifikansnivå. 
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3.2.1 Intervallskattningar, hypotesprövning och Centrala 
gränsvärdessatsen 

Ett slumpmässigt stickprov x1,…..,xn från en population med fördelningen F 
utgörs av observationer av oberoende stokastiska variabler X1,…,Xn som var och 
en har fördelningen F [32, p. 220]. Stickprov erhålles genom att samla in data, 
vanligen i syfte att dra praktiska slutsatser på den grupp som stickprovet tillhör. 
Vanliga exempel är att samla in en mängd data för att lösa 
punktskattningsproblem, intervallskattningsproblem eller 
hypotesprövningsproblem [32, p. 214]. 
 
Enligt centrala gränsvärdessatsen så kommer medelvärdet för ett stickprov att 
närma sig det korrekta medelvärdet för den verkliga populationen som 
stickprovet kommer ifrån då antalet värden i stickprovet ökar. Med andra ord 
då antalet mätvärden närmar sig populationsmängden konvergerar 
stickprovets medelvärde mot den verkliga populationens medelvärde. Vidare 
kommer stickprovet att följa ett normalfördelat variationsmönster [33]. 
 
 
Givet ett stickprov så kan väntevärdet skattas med: 
 
(1) 

𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

och standardavvikelsen kan skattas med: 
 
 
(2) 

𝑠 =  √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒)2

𝑛

𝑖=1

 

 
Med hjälp av dessa värden kan man skatta ett konfidensintervall för 
stickprovets medelvärde som talar om att det skattade medelvärdet ligger inom 
en undre och en övre gräns med en viss sannolikhet. Denna sannolikhet avgör 
signifikansnivån som talar om hur stor riskfaktorn är att det korrekta 
väntevärdet ligger utanför det beräknade konfidensintervallet. Hur 
konfidensintervall beräknas beror på huruvida standardavvikelsen för 
stickprovet och väntevärdet är kända eller ej. I praktiken är dessa värden oftast 
okända tillsammans med vilken fördelning en population tillhör. Tack vare 
centrala gränsvärdessatsen antas alla stickprov följa en normalfördelning vilket 
innebär att i praktiken behövs ingen kunskap om vilken fördelning 
populationen tillhör i verkligheten. Ett konfidensintervall kan då beräknas 
genom att skatta väntevärdet med stickprovets medelvärde enligt (1), och skatta 
standardavvikelsen enligt (2)  för att sedan använda normalfördelning som 
approximation. Följande formel erhålles således för att beräkna 
konfidensintervall enligt scenariot ovan: 
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(3) 

𝐼𝑢 = (�̅�  −  𝑡𝑎
2⁄ (𝑓) ∗ 𝑑, �̅� +  𝑡𝑎

2⁄ (𝑓) ∗ 𝑑 ) 

där:                             𝑑 =  𝑠
√𝑛⁄        ,        𝑓 = 𝑛 − 1  

t är en t-fördelning med frihetsgrad f och a anger signifikansnivån. Vid 
oberoende stickprov från två olika fördelningar med samma förutsättningar 
som ovan kan differensen mellan de två populationernas väntevärden 
beräknas. På detta sätt kan ett konfidensintervall erhållas för differensen 
mellan två populationer. Formeln för konfidensintervall på differensen mellan 
väntevärden ser ut enligt följande: 
(4) 

𝐼𝑢1−𝑢2 = (�̅� − �̅� − 𝑡𝑎
2⁄ (𝑓) ∗ 𝑑, �̅� − �̅� + 𝑡𝑎

2⁄ (𝑓) ∗ 𝑑) 

där: 𝑑 =  √1
𝑛1

⁄ + 1
𝑛2

⁄        ,        𝑓 = (𝑛1 − 1) + (𝑛2 − 1) 

 
[32]. 

3.3 Genomförande 

Enligt vald projektmetod startas arbetet med inläsning av bakgrunden kring 
QUIC och TCP. Utifrån denna information identifieras möjliga problem med 
TCP som QUIC kan ha möjligheten att förbättra, dessa beskrivs under kapitel 
2. Efter detta inleds steg 3 i den valda projektmetoden genom att implementera 
en testmiljö. Detta steg innebar ett antal  praktiska delar som förklaras nedan. 
 

 
Figur 3.1 Experimentuppställning 

 
TCP server 
En Java EE server skapas i IntelliJ med hjälp av Java Web Services 
Development Pack 2.2 (JWSDP) och Glassfish 4.1.1. Utöver att konfigurera 
säkerhetsinställningar för att använda TLS (bilaga 3), används servern med 
standardinställningar. Innehållet i form av HTML sidor som använts illustreras 
i bilaga 2. 
 
QUIC server 
För att skapa en QUIC server används instruktionerna enligt Chromium 
projektets hemsida (www.chromium.org/quic/playing-with-quic). Exakta 
stegen för att skapa servern beskrivs i bilaga 1 och serverns innehåll i bilaga 2. 
 
Hårdvara 
Datorn som kör båda servrarna är en MacBook Pro 2.9 GHz med 16 GB ram och 
den som ansluter till servrarna är en Macbook Pro 2.7 GHz med 8GB ram.  
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Mellan server och klient används en Netgear CG3700EMR router. 
 
Operativsystem 
Både datorerna använder Ubuntu 16.04. 
 
Klientkonfiguration 
För att minimera skillnaden mellan servrarna, utöver transportprotokoll, 
konfigureras klientdatorn så att Cubic används som stockningsalgoritm även 
vid anslutning till TCP servern. Detta görs med hjälp av följande kommando. 
 
$ sudo sysctl -w net.ipv4.tcp_congestion_control=cubic 
 
Testmiljön är nu färdig och nästa steg i metoden inleds genom att påbörja 
mätningar för att samla in data som sedan används vid beräkning utav 
konfidensinterval. Internetanslutningen som används för mätningarna ligger 
på 100Mbit/s ner och 10Mbit/s upp. 
 
Mäta svarstider 
Svarstider mäts i två olika tester. Den världsvida medelfördröjningen mot 
Googles servrar är ungefär 100ms [7], och kan ses som en måttstock med tanke 
på dess popularitet. För att i test 1 simulera både bra och lite sämre 
förhållanden används därför fördröjningstider med start på 10 ms och en 
gradvis ökning ända upp till 300 ms, som då motsvarar sämre förhållanden 
med tanke på Googles medelfördröjning. Vid test 2 mäts enbart 
paketförlusternas inverkan på svarstiderna. Fördröjningen sätts därför till ett 
konstant värde medan paketförlusterna ändras. För att inverkan av 
paketförlusterna ska vara märkbara väljs en fördröjning på 100 ms. Andelen 
paketförluster sätts till 0% för att simulera bra förhållanden och ökas stegvis 
upp till 10% som motsvarar väldigt dåliga med tanke på att medelvärdet världen 
över för paketförluster är ungefär 2% [34] och de relaterade arbeten som 
beskrivs i kapitel 2.3 uppgår till maximalt 5%. 
 
Test 1: Sidan index.html, som består av tio bilder på 346 kB per bild, hämtas 
från båda servrarna med hjälp av Chrome. För att ta fram tiden det tar att ladda 
hela sidan med innehåll öppnas Chrome Developer Tools 
(cmd+alt+i/ctrl+shift+i). Användning av cache stängs av under fliken Network 
för att säkerställa att varje anslutning till servern medför full hämtning av 
innehåll och en ny förbindelse måste etableras för varje omladdning. I detta test 
görs 20 mätningar med 10 ms, 20 ms, 50 ms, 100 ms, 150 ms,  200 ms, 250 ms 
och 300 ms simulerad fördröjning på klienten med hjälp utav netem enligt 
kommando: 
 
$ sudo tc qdisc add dev wlp3s0 root netem delay Xms 
 
Test 2: Sidan index.html används igen och hämtas på samma sätt som tidigare 
från båda servrarna. Denna gång hålls fördröjningen konstant på 100ms medan 
paketförlusterna varieras. Även i detta test görs 20 mätningar med simulerad 



22 
 
 
 
 

paketförlust på 1%, 2%, 3%, 4%, 5% och 10%. Paketförluster simuleras med 
hjälp utav netem enligt kommando: 
 
$ sudo tc qdisc add dev wlp3s0 root netem loss X% 
 
Beräkna konfidensintervall 
Efter att data erhållits så beräknas nu konfidensintervallen ut. Detta görs med 
hjälp utav Mathematica och det intressanta är att använda matematisk statistik 
för att kunna säga någonting om de uppmätta medelvärdena för svarstiderna 
kopplade till QUIC och TCP. I Mathematica skapas två listor med mätvärdena 
för respektive protokoll och sedan används två kommandon som räknar ut ett 
konfidensintervall för differensen mellan de olika medelvärdena med en 
lämplig konfidensgrad. Detta illustreras i figur 3.1 nedan. 
 

 
Figur 3.2 Kod i Mathematica för att generera konfidensintervall 
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4 Resultat och diskussion 

I detta kapitel redovisas och diskuteras de resultat på svarstider som erhölls 
från testmiljön uppsatt enligt vald projektmetods fjärde steg och de tillhörande 
konfidensintervall som beräknats utifrån detta. Två olika tester har gjorts och 
den fullständiga data från dessa tester åskådliggörs i bilagor 4 och 5.  
 
Kommunikation genom en förbindelse mot en nära belägen server innebär en 
låg fördröjning på ett par ms. För att nämna ett exempel på ett längre avstånd 
är den teoretiskt kortaste fördröjningen som går att uppnå mellan New York 
och London ungefär 40 ms, detta då ljusets hastighet inte tillåter kortare 
fördröjning än så, men i praktiken är den längre än så och medelfördröjningen 
till Googles servrar  sett över hela världen är ca 100 ms. Vad gäller den mobila 
webben så får man räkna med ännu längre fördröjning på mellan 100-1000 ms 
[7]. Av denna anledning varierades fördröjningen mellan 10 ms och 300 ms vid 
det första testet då denna variation gällande fördröjning ansågs spegla en stor 
del verklighetens scenarier. 
 
Utöver fördröjning påverkar även paketförluster användarupplevelsen för 
webb-tillämpningar. Det optimala är självklart 0% paketförluster men i 
verkligheten förekommer det ofta paketförluster. Vid 2% paketförluster börjar 
nätverket anses ha problem som påverkar prestandan och uppemot 5% brukar 
det påverka prestandan på en klart märkbar nivå [34]. Av denna anledning 
varierades den framtvingade paketförlustfrekvensen mellan 0% och 10% vid 
det andra testet. 
 
Enligt kapitel 2.2.5 genomströmning går det att beräkna den teoretiskt 
maximala genomströmning av en viss mängd data som går att uppnå med TCP 
förutsatt en viss mottagarfönster storlek och en viss fördröjning. Under testerna 
har en mottagarbuffer på 212 992 bytes använts vilket ger den teoretiskt 
maximala genomströmningen 212992/RTT. Testerna genomfördes med en 
bandbredd på 100 Mbit/s och en hemsida på 3.5 MB innehållandes 10 bilder 
hämtades. Detta gav följande optimala svarstider: 
 
Fördröjning  genomströmning  Optimal svarstid 
10 ms    12.50 MB/s   0.28 s 
20 ms    10.65 MB/s   0.33 s 
50 ms    4.26 MB/s   0.82 s 
100 ms   2.13 MB/s   1.64 s 
150 ms   1.42 MB/s   2.46 s 
200 ms   1.06 MB/s   3.29 s 
250 ms   0.85 MB/s   4.11 s 
300 ms   0.71 MB/s   4.93 s 
 
Anledningen till att våra mätningar för TCP har så pass långa svarstider beror 
till viss del på att chrome bara tillåter sex simultana anslutningar per klient om 
HTTP/1 används [35]. Under mätningarna har 10 bilder använts vilket betyder 
att fyra har blivit köade i väntan på att tidigare bilder ska laddas klart. Det är 
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dock inte något QUIC berörs av då HTTP/2 används. Då den största delen av 
trafiken över TCP fortfarande använder HTTP/1 kan det diskuteras huruvida 
denna jämförelse är rättvis [34]. Begränsningen för HTTP/1 i Chrome var inte 
något författarna var medvetna om vid tiden för experimenten och bör därför 
tas i beaktning. 
 
 

4.1 Ökad fördröjning 

En hemsida på 3.5 MB innehållandes 10 bilder har hämtats 20 gånger med 
respektive protokoll då fördröjningen varit 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250 och 
300ms med hastigheten 100Mbit/s. Inga framtvingade paketförluster förekom 
och inte heller någon simulerad stockning. Därefter har Mathematica använts 
vid beräkning av medelvärde, standardavvikelse och konfidensintervall samt 
för plottning av grafer för att illustrera de samband som förekom.  
 
Följande medelvärden erhölls för svarstiderna då hemsidan hämtades med TCP 
och med fördröjningarna 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250 och 300 ms. 
 

 
Figur 4.1 Medelsvarstider för TCP vid ökande fördröjning 

 
Figur 4.1 visar att medelsvarssvarstiderna ökar då fördröjningen ökar vilket inte 
är någon överraskning. Även spridningen tycks öka då fördröjningen ökar. 
Jämfört med de optimala svarstiderna ligger som väntat de erhållna 
medelsvarstiderna över dessa. De optimala svarstiderna visar att en 
fördubbling av fördröjningen i teorin ger en fördubblad optimal svarstid. 
Därför är det förvånande att se att figur 4.2 nedan illustrerar en exponentiell 
ökning. En möjlig förklaring till detta kan vara att Glassfish, som använts för 
mätningarna av TCP, inte varit optimalt konfigurerad. Författarna har använt 
Glassfish i sitt grundutförande utan att ändra någon parameter för att optimera 
dess hantering av förfrågningar. Om ytterligare tid hade lagts på att konfigurera 
och optimera Glassfish hade mätningarna möjligen legat närmre de optimala 
svarstiderna och figur 4.2 hade eventuellt visat på en mer linjär ökning.  
På grund av tidsbegränsningen i arbetet har detta dock inte beprövats. 
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Figur 4.2 Svarstider som en funktion av fördröjningen för TCP indikerar att 
medelsvarstiden för hemsidan tycks öka exponentiellt i förhållande till 
fördröjningen. 

 
Följande medelvärden erhölls för hemsidan då QUIC användes med samma 
fördröjningar som ovan. 
 

 
Figur 4.3 Medelsvarstider för QUIC vid olika fördröjningstider 

 
Figur 4.3 visar att svarstiderna blir längre även för QUIC då fördröjningen ökar 
men inte lika snabbt som för TCP. Spridningen håller sig på en jämn nivå då 
fördröjningen ökar och för långa fördröjningar verkar spridningen vara mindre 
för QUIC än för TCP. Resultatet visar även att medelsvarstiden är lägre än den 
optimala för TCP vid en fördröjning som är större än eller lika med 150 ms vilket 
leder författarna till en teori om att QUIC´s motsvarighet till window scaling 
använder sig utav ett större mottagarfönster med en aggressivare ökning. 
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Figur 4.4 Svarstider som en funktion av fördröjningen med QUIC indikerar ett 
mer linjärt samband mellan svarstider och fördröjning då QUIC används. 

 
Målet med arbetet är att jämföra svarstiderna mellan QUIC mot TCP vilket i 
figur 4.5 illustreras genom att slå samman graferna. 
 

 
Figur 4.5 Svarstider för QUIC och TCP 

 
I Mathematica erhölls framräknade konfidensintervall för differensen mellan 
medelvärdena för QUIC och TCP vid de olika fördröjningstiderna. 
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Figur 4.6 Konfidensintervall för differensen mellan TCP  och QUIC 

 
I figur 4.6 syns att differensen noll mellan de olika protokollen inte är ett 
orimligt värde då fördröjningen ≤ 100ms. Detta innebär att det inte kan sägas 
på 99% signifikansnivå att QUIC levererar snabbare svarstider på hemsidan vid 
fördröjningar ≤ 100ms även om figur 4.5 visar att kurvan för TCP ligger ovanför 
QUIC även för dessa värden. Då fördröjningen är ≥  150ms kan det dock 
konstateras att QUIC levererar snabbare svarstider än TCP med 99% 
signifikansnivå. Testet visar med andra ord att för korta och medellånga 
fördröjningstider så är QUIC och TCP likartade gällande svarstider. Däremot 
då fördröjningen är längre än eller lika med 150 ms så levererar QUIC kortare 
svarstider. 
 

4.2 Ökande paketförluster 

Samma hemsida som i första testet har hämtats ytterligare 20 gånger med 
hastigheten 100Mbit/s för respektive protokoll. Denna gång har paketförluster 
simulerats. Fördröjningen har i detta test hållits konstant på 100 millisekunder. 
Därefter har Mathematica använts på samma sätt som i det tidigare testet. 
 
Då hemsidan hämtades med TCP med de olika paketförlustsfrekvenserna 0%, 
1%, 2%, 3%, 4%, 5% och 10% erhölls medelvärden enligt figur 4.7. 
 

 
Figur 4.7 Medelsvarstider för TCP med ökande paketförluster 
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I Figur 4.7 syns  att svarstiderna skenar iväg då paketförlusterna ökar vilket 
återigen var väntat. Detta illustreras ytterligare då dessa värden plottas i figur 
4.8. 
 

 
Figur 4.8 Svarstider som funktion av paketförlustsfrekvensen med TCP 

 
Figur 4.8 visar ett någorlunda linjärt samband mellan svarstider och 
paketförlustsfrekvensen. Figur 4.9 och 4.10 visar motsvarande värden och graf 
då hemsidan hämtats med QUIC. 
 

 
Figur 4.9 Medelsvarstider för QUIC med ökande paketförluster 
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Figur 4.10 Svarstider som en funktion av paketförlustsfrekvensen med QUIC 

 
Det vi kan se av graferna är att QUIC hanterar paketförluster oerhört bra. Det 
faktum att det inte är någon större skillnad på medelsvarstiderna vid 0% 
paketförluster ända upp till 5% gör att dessa mätvärden kan tyckas vara något 
anmärkningsvärda. Författarna hade förväntat sig att ökningen av 
paketförluster skulle ha en inverkan på svarstider som var i nivå med TCP.  
Även här tycks det finnas ett linjärt samband men med en väldigt liten 
lutningskoefficient och paketförluster på upp till 10% påverkar enligt våra 
tester inte svarstiderna nämnvärt för QUIC. Spridningen verkar generellt även 
i detta test vara mindre för  QUIC. 
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Figur 4.11 Svarstider för QUIC och TCP 

 
Här åskådliggörs graferna tillsammans och det är tydligt att skillnaden är stor 
mellan de båda protokollen. 
 

 
Figur 4.12 Konfidensintervall för differensen mellan TCP  och QUIC 

 
Figur 4.12 visar konfidensintervall för svarstidernas differens mellan TCP och 
QUIC. Redan då paketförluster överstiger 1% och har en fördröjning på 100ms 
så kan det konstateras att QUIC ger snabbare svarstider än TCP med 99% 
sannolikhet. Detta syns då både de undre och de övre gränserna i 
konfidensintervallen med god marginal är större än noll. Testet säger alltså att 
då paketförluster förekommer så levererar QUIC snabbare svarstider än TCP. 
Testet säger även att QUIC är utomordentligt bra på att hantera paketförluster 
medan TCP påverkas mycket negativt av dessa. 
 

4.3 Sammanfattning resultat 
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De två olika testerna  har utförts och resultatet har diskuterats ovan. För att 
summera testerna så har dessa indikerat att vid bra internetförhållanden då 
fördröjningen är kort och inga paketförluster förekommer så är QUIC och TCP 
jämna vad gäller svarstider på hemsidor i våra försök.  
 
Resultaten säger också att vid sämre internetförhållanden då fördröjningen är 
högre än genomsnittet eller då paketförluster överstiger 1% så levererar QUIC 
kortare svarstider. Resultatet av testet med paketförluster bör dock ses med 
tillförsikt då QUICs medelsvarstider inte påverkats av paketförluster alls på 
samma sätt som medelsvarstiderna för TCP. 
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5 Slutsatser och framtida arbete 

Utifrån de mätningar som gjorts i detta arbete och som presenterats i 
resultatdelen dras slutsatserna att QUIC levererar snabbare svarstider vid 
högre fördröjning och hanterar paketförluster mer effektivt. Vid paketförluster 
försämras prestandan med TCP avsevärt till skillnad från QUIC som inte alls 
påverkas i samma utsträckning. Intressant att notera är att skillnaden mellan 
QUIC och TCP är väldigt liten vid en fördröjning som är 100ms eller mindre 
och utan paketförluster. Därför dras den mer övergripande slutsatsen att QUIC 
levererar snabbare svarstider än TCP vid sämre uppkopplingsförhållanden. Av 
den anledningen anser författarna att QUIC’s metoder för att hantera 
fördröjningar och paketförluster ser lovande ut och bör tas i beaktning vid 
vidareutveckling av TCP. Testerna med ökad fördröjning tyder på att QUIC’s 
handskakningsprocedur på 1-RTT har stor betydelse för tiden att upprätta en 
ny förbindelse. Detta är en väldigt stor fördel då fördröjningen anses vara den 
stora flaskhalsen gällande svarstider på webben idag. Gällande paketförluster 
tyder de uppmätta svarstiderna på att QUIC’s sätt att bestämma vad som ska 
ske vid paketförlust genom att använda fyra olika tillstånd ger en väldigt positiv 
effekt på svarstiderna. 
 
Det som undersökts i detta arbete är endast en mindre del av allt som går att 
testa med QUIC-protokollet. Det finns fortfarande många andra aspekter att ta 
hänsyn till som kan undersökas i framtida arbeten. Nedan följer exempel på 
detta. 
 

• Mäta hastigheten på genomflödet för exempelvis strömmad data för att 
se hur bra QUIC lämpar sig gällande video på webben. 

• Jämförelse av krypteringen med QUIC Crypto gentemot TLS. 

• Mäta svarstider för en redan etablerad förbindelse där 
handskakningsproceduren är avklarad. 

• Jämföra QUIC mot TCP på den mobila webben där fördröjningen rent 
generellt är ännu längre och enheter hoppar mellan olika nätverk. 
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Denna guide visar alla steg som krävs för att ladda ner och använda Googles 
QUIC-server i linux. För andra operativsystem finns instruktioner på följande 
länk. 
https://www.chromium.org/quic/playing-with-quic 
 
Hämta hem depot tools 
Starta terminalen 
$ cd /vald/mapp 
$ git clone 
https://chromium.googlesource.com/chromium/tools/depot_tools.git 
$ export PATH=$PATH:/vald/mapp/depot_tools 
 
Hämta hem Chromium projektet 
$ cd /vald/mapp 
$ fetch --nohooks chromium 
 
Installera 
$./build/install-build-deps.sh 
$ gclient runhooks 
$ ninja -C /vald/mapp/src/out/Debug quic_server quic_client 
 
Generera certifikat 
$ cd /vald/mapp/src/net/tools/quic/certs 
$./generate-certs.sh 
 
Kopiera certifikat till ca-certificates 
$ cd /vald/mapp/src/net/tools/quic/certs/out 
$ sudo cp 2048-sha256-root.pem /usr/local/share/ca-certificates/2048-
sha256-root.pem 
 
Installera libnss för att hantera certifikat 
$ sudo apt-get install libnss3-tools 
 
Lägg till certifikat 
$ certutil -d "sql:$HOME/.pki/nssdb" -A -n quic_certificate -i 2048-sha256-
root.pem –t C 
$ sudo update-ca-certificates 
 
 
 
 
 
Skapa hemsidan 
$ cd /vald/hemsidemapp 
$ mkdir www.example.org 



2 
 
 
 
 

$ cd /vald/hemsidemapp /www.example.org 
$ wget  --save-headers https://www.example.org 
 
Öppna sedan index.html som laddats hem med wget och lägg till ” X-Original-
Url: https://www.example.org/index.html” i header på raden under ” 
HTTP/1.1 200 OK”. 
 
Starta servern 
$ cd /vald/mapp/src 
$./out/Debug/quic_server \ --
quic_in_memory_cache_dir=/vald/hemsidemapp/www.example.org \ --
certificate_file=net/tools/quic/certs/out/leaf_cert.pem \--
key_file=net/tools/quic/certs/out/leaf_cert.pkcs8 
 
Anslut till servern med Chrome 
$ google-chrome --user-data-dir=/tmp/chrome-profile \ --no-proxy-server \ -
-enable-quic \ --origin-to-force-quic-on=www.example.org:443 \ --host-
resolver-rules='MAP www.example.org:443 127.0.0.1:6121' \ 
https://www.example.org/index.html 
 
Använda bilder 
$ cd /vald/hemsidemapp/www.example.org 
$ wget –save-headers http://länkt-till-bild.png 
 
Öppna bilden med vim. Andra textredigerare kan göra bilden korrupt och 
därmed inte visas korrekt i webbläsaren. Lägg till ” X-Original-Url: 
https://www.example.org/bildens-namn.png” under ” HTTP/1.1 200 OK”. 
 
Använda video 
Samma utförande som för att använda bilder. För att hämta hem en video från 
youtube kan youtube-dl med fördel användas. 
$ youtube-dl --external-downloader wget --external-downloader-args --save-
headers https://länk-till-video 
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Innehåll TCP server. 
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Konfiguration TCP server. 
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Mathematica kod för att beräkna konfidensintervall, medelvärde och 
standardavvikelse på stickproven för TCP och QUIC. 
 

 
 
 
Kod för att plotta graferna. 
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