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Sammanfattning 

Företaget Speed Services erbjuder olika automattjänster såsom förvaringsboxar, fo-
toautomater och interaktiva kiosker på publika platser. De har svårigheter med långa 
responstider på deras servrar och gav i uppgift att undersöka och ta fram en funge-
rande lösning med kortare responstid.  

Det framtagna resultatet är en prototyp som med hjälp av en lastbalanserare fördelar 
inkommande anrop till flera servrar. Dessa servrar utnyttjar i sin tur cache för att 
effektivt hämta data från databasen och minska belastningen i nätverket, framförallt 
på databasservern. Den framtagna prototypen har testats via automatiserade anrop 
och en analys av mätdata gjordes som visar att Least Connection lastbalanseringsal-
goritmen är den mest optimala lösningen.  

Nyckelord 
Cache, Lastbalansering, Prestanda, Azure, Lastbalanseringsalgoritmer 

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

The company Speed Services provides a large number of services such as safekeeping 
boxes, photo booths and interactive stalls on public places. Speed Services got diffi-
culties with long response times on their servers and gave an assignment to study 
and develop a solution with shorter response times.  

The produced result is a prototype that utilizes load balancing to spread the requests 
to different servers. Those servers utilize in turn a cache to retrieve data from the 
database efficient and minimize network load, especially on the database server. The 
prototype has been tested via automatic requests and an analysis had been per-
formed based on the collected data which showed that the Least Connections load 
balancing algorithm is the most optimal solution. 
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Förord 

Denna rapport tillhör examensarbetet som utförts under vårterminen 2016 på hög-
skoleingenjörsutbildningen med inriktning datateknik hos Kungliga Tekniska Hög-
skolan. Detta arbete har utförts på heltid under halva vårterminen som motsvarar 15 
högskolepoäng, av Yasin Koyuncu och Muhamed Aljic.  

Under examensarbetets gång har vi från skolan haft handledaren Anders Cajander 
som vill tacka för den hjälp vi har fått.   

Vi vill även tacka Sebastian Bryneholt som var vår handledare på företaget Speed 
Services för god vägledning och all hjälp de bidragit med under detta arbete. Utöver 
detta vill vi generellt även tacka företaget för lånet av virtuella servrar och Apptjäns-
ter. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Lastbalansering är en teknik som fördelar inkommande anrop till olika servrar på ett 
specifikt sätt så att lasten inte blir för hög på endast ett ställe[1]. Fördelningen görs 
för att undvika driftstopp av tjänst och erbjuder garanterad tillgänglighet. Sådana 
system är oftast skalbara och utökas lätt vid behov av mer kraft genom installation 
av extra servrar vilket är precis vad uppgiftsgivaren i detta projekt är i behov av. 
Uppgiftsgivaren, Speed Services, är ett svenskt företag som erbjuder en rad olika 
automattjänster i publika miljöer runtom i Sverige. Företaget är känd för sina foto-
automater och förvaringsboxar.  

Lastbalansering kan ske på olika sätt. Tar man en titt på datorkommunikationens 
konceptuella modell, OSI modellen, så kan lastbalansering ske på bland annat lager 
4 och 7. Lager 4 handlar mer om hur data transporteras mellan olika system och 
säkerställer att den kommer fram till skillnad från lager 7 som handlar mer om hur 
applikationen är uppbyggd och optimerad. För internettrafiken baseras lager 4 last-
balanserare på källan, destinationens IP-adresser och portar i pakethuvudet, utan 
hänsyn till innehållet i paketet[1,2]. 

1.2 Problemformulering 
I dagsläget lider många tjänster av oförutsedd trafiktillväxt. Stora tjänster som Fa-
cebook och Google har specialanpassade system eller egenutvecklade lösningar för 
att hantera extremt stora mängder av användare. 

Speed Services har för tillfället svårigheter med att hantera många samtidiga använ-
dare under en kort period och är i behov av ett system som garanterar tillgänglighet. 
Nuvarande system har problem med att klara av 500 användare med kravet på en 
responstid under 1 sekund för varje anslutning. Detta arbete utreder möjligheten att 
skapa ett flexibelt och dynamiskt system för vidarebefordring av webbanrop, som i 
så fall också ska verifieras med en prototyp. 

1.3 Målsättning 
Målet med detta examensarbete är att utreda möjligheten och framtagandet av ett 
flexibelt och dynamiskt system för vidarebefordring av webbanrop. Lösningen skall 
klara av att hantera minst 500 anrop, oberoende om det kommer från samma källa 
eller inte, och skicka respons från servern under en sekund för varje anrop. Utöver 
responstiden skall även CPU-last mätningar genomföras för studerade lösningarna. 
Nedan ges precisa målsättningar för examensarbetet. 

1.3.1 Förstudie 
 Undersökning av olika lastbalanseringsmetoder på transportlagret. 
 Fastställa syftet med den nya lösningen och varför den nuvarande lösningen bör 

bytas ut. 
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1.3.2 Teknisk undersökning av alternativa lösningar 
 Jämföra olika lösningar: 

 Vilka lastbalanseringstekniker det finns. 
 Redovisa deras för- och nackdelar. 

 
 Redovisa prestandan för identifierade tekniker: 

 Vad ligger medel responstiden på för dessa mätningar? 
 Hur stor är genomströmningshastigheten, medianen och standardavvikelsen 

för dessa tekniker? 
 

 Redovisa CPU-lasten för identifierade tekniker: 
 Hur stor är CPU-användningen för dessa tekniker? 
 Vad ligger CPU-tiden på för applikationstjänsterna för dessa tekniker? 

1.3.3 Testning 
 Test av identifierade tekniker baserat på de uppsatta kraven: 

 Generera data med hjälp av teknikerna. 
 

 Baserat på testerna väls den mest lämpliga tekniken: 
 Den lämpliga tekniken ska på ett prestandaeffektivt sätt vara dominerande. 

1.3.4 Utvärdering 
 Motivera vald teknik baserad på testerna och den tekniska fasen. 
 Föreslå vidareforskning. 

1.4 Avgränsningar 
Detta examensarbete har utförts inom en begränsad tidsram på tio veckor. Det anses 
som heltidsarbete vilket innebär att 40 arbetstimmar har lagts ner varje vecka. Uti-
från denna tidsram begränsas författaren till att identifiera, testa och utvärdera 
lämpliga tekniker för lastbalansering på högbelastade servrar.  

Arbetet avgränsas genom att undersöka lager 4(transportlager OSI-modellen) last-
balansering. Ingen undersökning på applikationsnivå för lastbalansering kommer 
att göras för detta arbete.  

Vidare kommer ingen implementation av applikationsnivå för lastbalansering att gö-
ras heller. Implementation kommer istället att ske på lager 4 där huvudfokus kom-
mer att ligga på att undersöka lastbalanseringsalgoritmerna för detta lager. Last-
balanseringsalgoritmerna som kommer att implementeras och undersökas är Round 
Robin, Weighted Round Robin, Least Connections och Weighted Least Connection.  

För varje implementation av algoritm skall prestandamätning och responsmätning 
att göras. 
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2 Teori och bakgrund 

I detta kapitel behandlas teorin för lastbalansering som är nödvändigt för att förstå 
arbetet och dess analys. I avsnitt 2.1 beskrivs bakgrunden för lastbalansering. Under 
avsnitt 2.2 beskrivs lastbalansering metoder och algoritmer på transportlagret. Un-
der avsnitt 2.3 beskrivs prestandaanalys för lastbalansering. Avsnitt 2.4 går igenom 
olika tjänster som har använts under projektets gång. På slutet i avsnitt 2.5 visas ett 
par tidigare studier inom liknande områden. 

2.1 Lastbalansering 

Lastbalansering är en teknik som används för att underlätta trafikflödet bland flera 
servrar, en så kallad serverpool. Tekniken lämpar sig för webbplatser med många 
samtidiga användare eller webbplatser med större applikationer. Lastbalansering 
menas att trafiken fördelas på flera olika servrar så att ingen server blir överbelas-
tad[2]. Denna teknik bidrar till att varje server kan ha förbättrad prestanda beroende 
på lastbalanseringsalgoritm[3]. 

2.1.1 Fördelar och nackdelar med lastbalansering 
Att ha en lastbalanserad lösning har flera fördelar men även nackdelar. Fördelarna 
överväger oftast och alltid i de fall då lösningen måste ha en hög tillgänglighet[4]. I 
ett dokument skrivet av loadbalancer.org exemplifieras tre viktiga fördelar[5]: 

1. Hög tillgänglighet: Om en server bland många andra i serverpoolen går ner 
slutar inte hela tjänsten att fungera, bara den påverkade servern går ur funkt-
ion. 

2. Underhåll: Det är enkelt att hantera en sådan serverpool då man kan lägga 
till och ta bort eventuella servrar när det behövs från den. 

3. Prestanda: För att utöka prestanda av systemet gäller det bara att lägga in 
servrar till serverpoolen. Detta leder i sin tur till att systemet erbjuder hög 
skalbarhet. 

Nackdelarna är däremot mer metodspecifika men de mest generella är bland an-
nat[6]: 

1. Implementation: Det kan bli rätt svårt att konfigurera systemet och få hela 
serverpoolen att fungera som det är tänkt. 

2. Avbrott: Det finns risk att lastbalanseraren ger upp vilket i sin tur tar ut hela 
systemet ur funktion och gör den otillgänglig. Kan dock förhindras med en 
extra lastbalanserare som ligger och vilar medan den primära fungerar och 
dyker in istället för den när det behövs. 

2.2 Lastbalansering och dess användning 
Lastbalansering är en teknik som används mycket av företag runt om i världen med 
många användare[9]. Lastbalanseringen är en teknik som hjälper tjänster att nå en 
högre tillgänglighet. För att uppnå denna tillgänglighet delas trafikmängden upp 
mellan en rad olika servrar. Lastbalanseraren bestämmer sedan hur trafiken skall 
fördelas genom att använda sig utav en lastbalanseringsalgoritm[10]. 
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Det man vill uppnå med lastbalansering är att undvika felkritiska systemdelar samt 
fördela trafikmängden för en större och snabbare datagenomströmning[9]. 

I vissa företag så väljer man att lastbalansera sina webbservrar beroende på hur 
många kunder man har[9]. Man kan lastbalansera på olika sätt om man har många 
servrar och en eller flera lastbalanserare. Ett enkelt scenario för att lastbalansera 
webbservrar inom ett företag skulle kunna vara att företagen har en lastbalanserare 
som är kopplad till två webbservrar. Användarna kan då göra anslutningar mot last-
balanseraren som i sin tur fördela ut trafiken över webbservrarna[11].  

En lastbalansering kan vara nödvändigt för ett företag om det finns många kunder 
på företagets hemsida. Om webbsidan går ner vid höga belastningar så är det väldigt 
lätt att kunden kan få en negativ uppfattning om företaget. I detta fall kan lösningen 
med lastbalansering vara ett smidigare sätt att hantera dessa höga belastningar och 
erbjuda kunden en mer responsiv upplevelse[12]. 

Sättet att kunna dela trafiken mellan servrarna kan genomföras genom exempelvis 
lager 4 och lager 7 lastbalansering. Beroende på typ av metod för lastbalansering får 
man olika resultat. Vissa metoder är mer lämpliga än andra beroende på deras server 
kapacitet och utrymme[13]. 

För att få någon nytta med lastbalansering gäller att det finns flera servrar att tillgå. 
Dessa måste kopplas ihop i ett nätverk. För att kommunikationen i nätverket ska 
fungera finns det en standard att tillgå nämligen OSI-modellen. Denna modell består 
av lager 1-7, där varje lager innehåller olika protokoll för att hålla reda på saker så 
att kommunikationen fungera på rätt sätt. Vid lastbalansering används främst last-
balansering av webbservrar på lagernivå 4 och lagernivå 7[14,15]. 

Lager 4 i OSI-modellen kallas transportlagret och dess uppgift är att bland annat 
hålla reda på två protokoll, TCP och UDP. Lager 7 i OSI-modellen kallas applikation-
slagret. Applikationslagret utgör ett gränssnitt mellan applikationer och tjänster. 
Denna lager ger programmen tillgång till bland annat tjänster som filöverföring och 
epost[17]. 

2.2.1 Mål som uppnås med lastbalansering 
Genom lastbalansering får man ökad skalbarhet. Tyngre applikationer har i dagslä-
get nått en punkt där en server inte klarar av att kunna sköta trafiken på egen 
hand[18]. 

Förutom detta får man ökad prestanda som innebär att utrustningens kapacitet ut-
nyttjas, utan att påverka bandbredden i nätet[19]. 

Ett annat mål som uppnås med lastbalansering är ökad tillgänglighet. Det innebär 
om något inom nätet går ur drift samtidigt som en förfrågan skickas får det inte mär-
kas. Om fel uppstår hos en server ska trafiken skickas över till en annan fungerande 
server[20,21]. 
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2.2.2 Lager 4 lastbalansering 
I dagsläget avses oftast termen “Lager 4 lastbalansering” till en spridning där lastba-
lanserarens IP-adress annonseras till kunder för en webbplats eller en tjänst. Som 
ett resultat registrerar klienten lastbalanserarens adress som destinationens IP-
address i sina förfrågningar[22,23]. 

När en lager 4 lastbalanserare tar emot en begäran fattar den sedan beslut om vart 
anropet skall skickas. Den utför NAT på förfrågningspaketet(request packet) som 
ändrar den inspelade destinationens IP-address från sin egen IP-address till den ser-
vern den har valt i nätet. På samma sätt gäller det att innan server ger svar till klien-
terna ändrar  

lastbalanseraren källadressen inspelade i pakethuvudet från serverns IP-adress till 
sin egen. Destinationens adress och TCP portnumret som är inspelade i paketen bru-
kas ibland också förändras på ett liknande sätt[24]. 

NAT står för Network Address Translation vilket betyder nätadressöversättning. 
NAT gör det möjligt att ansluta många datorer till en internetanslutning med en eller 
några gemensamma IP-adresser. Det är ett sätt att översätta IPv4-addresser för da-
torer i ett nätverk till IPv4-addresser för datorer i ett annat nätverk[25]. 

Lager 4 lastbalansering tar sina routens beslut baserade på adress uppgifter ur de 
första paketen i TCP strömmen, och inte genom att inspektera paketens innehåll. En 
lager 4 lastbalanserare är ofta en dedikerad hårdvaruenhet som tillhandahålls av en 
leverantör och driver egen programvara och NAT operationer kan utföras genom 
specialiserade chippar snarare än i mjukvaran. Lager 4 var tidigare en populär arki-
tektonisk strategi för trafikhantering när hårdvara inte var lika kraftfulla som de är 
nu, och interaktioner mellan klienter och applikationsservrar var betydligt mindre 
komplicerad. Det kräver mindre beräkningar än mer sofistikerade lastbalanserings 
metoder såsom lager 7 lastbalansering. Numera är CPU:n och minne tillräcklig 
snabba så att prestanda fördel för lager 4 lastbalansering har blivit försumbar i de 
flesta situationer[25,26]. 

2.2.3 Lastbalanseringsalgoritmer 
Lastbalanserare som arbetar i transportskiktet är innehållsblinda, det betyder att de 
inte vet vilken sorts trafik som distribueras vidare. En typ av algoritm som innefattas 
i denna typ är statiska algoritmer[27]. 

I allmänhet klassificeras lastbalanseringsalgoritmer som statisk, dynamisk, centra-
liserad eller distribuerade.   

Några allmänna lastbalanseringsalgoritmer på lager fyra i OSI-modellen är[28]:  

 Round Robin  
 Weighted Round Robin  
 Least Connection  
 Weighted Least Connections 
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2.2.3.1 Round Robin 
Round Robin är den mest använda algoritmen vid lastbalansering av servrar. Den är 
lätt att implementera och förstå. Den är en av de lättaste metoden för att distribuera 
klienters förfrågningar genom en grupp av servrar.  

Algoritmen fungerar på så sett att lastbalanseraren vidarebefordrar en klientbegäran 
till varje server i tur och ordning. Round Robin algoritmen är cyklisk, det innebär att 
när den når den sista servern bland alla servrar då återgår lastbalanseraren tillbaka 
till den första servern och går ner igen i serverpoolen[29]. 

Ett exempel scenario för Round Robin algoritmen skulle kunna vara om tre klienter 
skickar en förfråga var till två servrar som lastbalanseras emellan. Då skulle lastba-
lanseraren skicka första förfrågan till server 1, den andra förfrågan skickas till server 
2 och den tredje förfrågan skickas återigen till den första servern. Figuren 2.2.3.1 
beskriver detta scenario[30]. 

Figur 2.2.3.1 Illustration över Round Robin algoritmen, där den lastbalanserar tre anrop till två 

servrar med denna algoritm. Bildreferens [1] 

2.2.3.2 Viktad Round Robin 
Det som kan hända vid Round Robin schemaläggningen är att en server kan bli över-
belastat snabbare om det finns en annan server med bättre CPU och mer Ram än 
den andra servern. Lastbalanseraren som körs på en Round Robin algoritm kommer 
då inte vara lämpligt. Vid ett sådant fall kommer lastbalanserarna fortfarande via 
Round Robin algoritmen fördela förfrågningarna lika men som ett resultat kan ser-
vern med mindre kapacitet bli överbelastad snabbare och förmodligen även gå ner 
vid för många anslutningar så att servern inte klarar av detta. Round Robin algorit-
men kommer därför inte vara lämplig vid ett sådant scenario[31]. 
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Round Robin Algoritmen är bäst för serverpoolar som består av servrar med iden-
tiska specifikationer. För att kunna hantera scenariot ovan används algoritmen Vik-
tad Round Robin algoritmen. Viktad Round Robin är lik Round Robin genom att 
tilldelningen av förfrågningar till noderna är fortfarande cyklisk. Men i detta fall så 
kommer noder med högre vikt att hantera större antal förfrågningar. På Viktad 
Round Robin sätts en vikt på antingen båda eller en utav dessa servrar i lastbalanse-
raren. Vikterna tilldelas i lastbalanseraren i samband med konfigurationen av last-
balanseraren[32]. 

I figuren nedan har man tilldelat vikten fem på första servern och den andra till ett. 
Det innebär om vi får sex förfrågningar till lastbalanseraren så kommer fem av dessa 
förfrågningar skickas vidare till den första servern som har vikten fem och den andra 
servern kommer få den sista förfrågan. Om ytterligare 6 förfrågningar till kommer 
så kommer fem av dessa hamna återigen på den första servern och den sista förfrå-
gan på den sista servern och så vidare kommer denna cykliska process att fort-
sätta[29]. Figur 2.2.3.2 demonstrerar Viktat Round Robin.  

Figur 2.2.3.2 Illustration över Viktad Round Robin algoritmen, där det skickas sex anrop som last-

balanseras mellan två server, där den första servern har mer kapacitet än den andra. Bildreferens 

[2] 

2.2.3.3 Least Connection 
Det finns fortfarande fall att en server kan bli överbelastat snabbare än den andra 
även om två servrar i en serverpool har exakt samma specifikationer(exempelvis 
Ram och CPU). En möjlig anledning skulle kunna vara att klienter är längre ansluten 
till en server än de som är ansluten till en annan server[33]. 
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Ett sådant tillstånd kan dyka upp då två servrar hanterar sex klienter det vill säga tre 
klienter per server. Om det skulle hända att två klienter frånkopplas från en server 
då skulle denna server endast betjäna en klient, medan den andra servern fortfa-
rande betjänar tre klienter. Detta skulle resultera att CPU och Ram för denna server 
som betjänar tre klienter används mer. I figur 2.2.3.3 finns ett sådant exempel där 
den första servern betjänade tre klienter från början men två klienter(klient 1 och 3) 
har sedan frånkopplats från denna. Nu betjänar denna server endast en klient vilket 
leder till att den andra serverns resurser ta slut snabbare för att den betjänar fler  

klienter än den andra servern[29]. 

Figur 2.2.3.3 Illustration över ett scenario som kan förekomma med Round Robin algoritmen, där 

en av servrarna får hantera flera anslutningar. Bildreferens [3] 

I situationer som denna är Least Connection algoritmen ett bättre val. Med Least 
Connection algoritmen kommer inte någon trafik dirigeras till en upptagen server. 
Denna metod är användbar när operationer på servrar tar längre tid för att utföra. 
Genom att använda denna metod hjälper man att undvika överbelastade servrar[32]. 

Denna algoritm tar hänsyn till antalet aktuella anslutningar varje server har. När en 
klient försöker ansluta kommer lastbalalanseraren försöka avgöra vilken server har 
minst antal anslutningar och sedan tilldela den nya anslutningen till servern[34]. 

Ett scenario för denna metod skulle kunna vara lik den ovanstående figuren. Det som 
då händer med Least Connection metoden istället är att när klient nummer 6 försö-
ker ansluta efteråt när klient nummer 1 och 3 har redan frånkopplats från server 1 
kommer då Least Connection algoritmen skicka klient nummer 6 till den första ser-
vern istället för den andra. Figur 2.2.3.4 beskriver denna scenariot för Least Connec-
tion[29]. 
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Figur 2.2.3.4 Illustration över Least Connection algoritmen. Bildreferens [4] 

2.2.3.4 Viktad Least Connection 
Viktad Least Connection schemaläggningen är en variant av Least Connection me-
toden. I viktad Least Connection tilldelar man vikt för en eller flera servrar. De serv-
rarna med en högre vikt kommer att få ett större antal levande anslutningar vid nå-
got tillfälle[35]. Administratören av lastbalanseraren kan tilldela en vikt till varje ser-
ver och anslutningarna är planerade så att varje server vikt är i förhållande till antal 
levande anslutningar för varje server.  

Vikttilldelningen av servrar för Round Robin och Least Connection fungerar i princip 
samma sak. Precis som Viktad Round Robin tilldelar man i förhand en vikt till varje 
nod. 

En lastbalanserare som implementerar Viktad Least Connection algoritmen tar hän-
syn till två saker: 

 Vikten av varje server.  
 Antalet klienter för närvarande som är anslutna till varje server.  

Least Connection algoritmen tar däremot endast hänsyn till antal anslutna klienter 
till varje server[36]. 

2.3 Prestandaanalys 
Prestandatid kan tolkas på olika sätt beroende på sammanhang. Inom lastbalanse-
ring läggs en stor vikt på just responstid och serverbelastning[37]. Olika tekniker och 
lösningar kan implementeras och en lösning med cachning är ett alternativ för att 
öka prestandan om det endast finns exempelvis en databasserver att tillgå. 
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2.3.1 Responstid 
Responstiden är den totala tiden det tar när en klient väntar på att få respons på sin 
förfråga.  

Några huvudkategorier av responstiderna är följande:  

 CPU eller process respons tid: Tiden då ett uppdrag är redo att utföras och 
tiden när jobbet är färdigt.  

 Diskrespons tid: Den tid det tar att behandla förfrågan på disken.  
 Server responstid: Server responstid är den totala tiden som tar för att be-

tjäna en förfrågan på servern.  
 Proxy responstid: Proxy responstid är den totala tiden det tar för att betjäna 

en klient förfrågan[38]. 

Responstiden mäter den totala tiden för att betjäna en begäran som nämndes tidi-
gare. Denna tid inkluderar även latenstiden. Latenstiden representerar fördröj-
ningen i kommunikationen för ett meddelande som spenderas i nätverket. Latens är 
alltså den tid det tar för ett paket att nå sin destination efter att den är skickat. Det 
är alltså ett mått på hur lång tid det tar för ett meddelande att gå från någons dator 
till mottagaren[39]. 

För att ha en god mått på responstiden brukar man ofta beräkna den genomsnitt-
liga(medel) responstiden av många förfrågningar. Andra mått på responstider bru-
kar vara medianmåttet, samt standardavvikelsen. En annan mått som brukar vara 
viktig är genomströmningshastigheten(throuphut) som är en mått på dataflö-
det[40]. 

Median måttet för responstiderna är den mittersta responstiden i en sorterad lista 
av förfrågningar.   

Standardavvikelsen för responstiden motsvarar hur mycket responstiden varierar 
kring sin egen medelresponstid. 

2.3.2 CPU-användning och CPU-tid 
CPU-tiden beskriver den tid som serverns CPU behöver för att exekvera programkod 
och dess beräkningar i operativsystemet för ett eller flera anrop.  

CPU-användning beskriver hur mycket av CPU:n resurser används då den utför ett 
arbete[41]. 

2.3.3 Cache 
Cache har en stor användning inom ganska många områden. Webbläsare cachar t.ex. 
bilder för att inte ladda ner samma bild flera gånger. På samma sätt kan servrar cacha 
data och behandla den på olika sätt. En server kan t.ex. hämta data från en databas 
och cacha den för att sedan skicka ut den till klienter som svar på förfrågan. På detta 
sätt minskas belastningen på databasen men också att server arbetet minskas då den 
kan hämta värden direkt från minnet. Detta leder bl.a. till att bandbredden minskar 
samtidigt som tillgången till data blir snabbare[42]. Dock måste man säkerställa att 
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den cachade data blir uppdaterad så ofta den behöver vara uppdaterad. En databas 
som ändras en gång om dagen bör också cachas en gång om dagen istället för t.ex. 
en vecka.  

Cachning är en viktig del i en nätverksstruktur om strukturen endast har en databas. 
Detta möjliggör att man inte behöver hela tiden göra anrop i databasen för att kunna 
hämta något från den. Man sparas då data i serverns minne som hämtar istället data 
från databasen. Man kan då istället tänka sig hämta data från databasen en gång i 
timmen eller hämta en gång per dag som sedan sparas i cachen som nämndes tidi-
gare. Detta är för att undvika att söka genom databasen hela tiden eftersom det tar 
längre tid att söka igenom databasen[43].  

Lastbalansering ökar inte prestandan om vi bara har en databas att tillgå[42]. Därför 
är det nödvändigt att spara data i cacheminnet på varje server. Då kan data hämtas 
från servrarna direkt utan att behöva komma åt databasen hela tiden. Som tidigare 
nämndes så kan data uppdateras exempelvis i servrarna ungefär en gång per dag på 
detta sätt. Detta scenario demonstreras i figur 2.3.3.1. 

Figur 2.3.3.1 Illustration över en lastbalanserad lösning med cachade data i servrarna från en da-

tabas. Bildreferens [5] 

Ett annat scenario istället för cachning av data skulle kunna vara att man sparar 
istället data i varje databasserver och synkronisera data mellan dessa. På figur 
2.3.3.2 kan man se hur detta scenario kan se ut vid synkronisering mellan två data-
basservrar. Detta scenario blir jobbigt om man har flera servrar då behöver man syn-
kronisera data för varje server[44]. 
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Figur 2.3.3.2 Illustration över en lastbalanserad lösning med synkronisering av data mellan två 

databasservrar. Bildreferens[6] 

2.4 Microsoft Azure 
Microsoft Azure är en molntjänst som drivs av Microsoft. Denna moltjänst erbjuder 
en rad olika tjänster som underlättar skötseln av ett nätverk som att t.ex. kunna 
skapa, installera och köra en virtuell server. Dessa virtuella servar kan sedan anpas-
sas efter behov som att exempelvis installera och köra olika operativsystem.  

Utöver dessa virtuella servar erbjuder Azure massa andra tjänster såsom Apptjänster 
där man enkelt skapar en så kallad Appserver för att sedan kunna ladda upp och köra 
eventuell kod. 

2.4.1 Visual Studio 
För att Apptjänsterna skall vara smidiga att använda har Microsoft även lagt möjlig-
het att ladda upp ett helt projekt via deras utvecklingsprogram, Visual Studio, som 
laddar upp och kör den skrivna koden på ett par sekunder. 

2.5 Tidigare arbeten 
Det finns ett antal tidigare arbeten inom ämnet lastbalansering. Dessa arbeten tar 
bland annat upp olika metoder för hur lastbalanseringen har implementerats men 
också hur prestandamätningar och analys av lastbalanseringen har gått till.   

Nedan beskrivs två exempel studier inom lastbalanseringsområden. Den första stu-
dien beskriver prestandan för genomströmmningstrafiken. Den andra studien be-
skriver fyra dynamiska algoritmer och en jämförelse görs mellan dessa. 

2.5.1 Studie I 
I en tidigare studie har man testat prestandan för genomströmmningstrafiken[7]. De 
olika konfigurationer som testades var:  

 En enkel server med en webbserver installerad  
 En S-LVS som är en enkel Linux virtuell server som distribuerar klientförfråg-

ningar till många servrar.  
 En annan server som testade var S-Redirection (single Redirection) som dis-

tribuerar http trafiken till andra server genom Round Robin algoritmen.  
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 LB-Redirection (Load Based Scheduling), väldigt lik S-redirection fast i detta 
fall distribueras lasten till den servern med minst last i klustret.  

 M-LVS(Multi Linux virtuell server), en virtuell server med flera ingående 
servrar.  

 En sista som testades var M-Redirection (Multi-Redirection) som är väldigt 
lik S-redirection fast denna har även flera ingående servrar  

I studien användes verktyget Surge som är en generator för trafik till servrarna. Vid 
mätning av prestandan i klustret ökades användarna i klustret genom testverktyget, 
tills max genomströmning var uppnådd. När detta var uppnådd ökades antalet serv-
rar för att se om resultatet förbättras med fler server noder. Det illustreras även ett 
test i rapporten som beskriver att LVS tekniker presterar bättre än applikationslager 
lastbalansering. Anledningen till detta är att applikationslagret använder sig av 
vägen genom lastbalanseraren för både trafik som kommer in och ut medan LVS 
använder endast lastbalanseraren för inkommande trafik och sedan styrs trafik ut-
anför lastbalanseraren.   

Resultaten blev följande under denna studie:  

 Trafikflödet för M-LVS och S-LVS skiljde sig med 1.5 gånger till fördel för M-
LVS. Anledningen till detta var att M-LVS har flera servrar som behandlar den 
inkommande trafiken.  

 För applikationslagret presterade M-Redirection nästan 1,5 gånger fler träffar 
än S-Redirection. Även om antalet servrar i klustret utökades till sju, framstod 
fortfarande M-LVS som den teknik som gav bäst prestanda.  

 I samma studie illustreras ett diagram för prestandaskillnaden mellan de 
olika teknikerna. Här påvisas att även fler servrar i klustret inte behöver ge 
bättre prestandan för alla tekniker. Ett exempel för detta som beskrivs i rap-
porten är S-Redirection och LB-Redirection då prestanda skillnaden är 
knappt märkbar, oavsett om en eller sju servrar används i klustret. 

2.5.2 Studie II 
I en annan studie behandlas distribueringsalgoritmer, där fyra lastbalanseringsalgo-
ritmer jämförs[8]. Algoritmer som undersöktes var:  

 Load Based   
 Round Robin  
 Least Connection  
 Viktad Least Connection  

Resultat från mätningarna av dessa algoritmer visade att alla algoritmer förutom 
Viktad  

Least Connection balanserar lasten jämnt över servrarna i farmen. Detta beror på att 
den har satt värden på servrarna, som motsvarar ordningen för tilldelningen av las-
ten.  



 
 
 
 

15  |  TEORI OCH BAKGRUND 

När en server utsätts för högre last än de andra i klustret syns en föga förändring av 
lastbalansering för Round Robin och en lite mer märkbar för Least Connection. För 
resultaten av Viktad Least Connection syns det istället tydliga skillnader. Att trafiken 
inte distribueras till servern med hög last berodde på att den är under hög last redan 
och bandbredden blir väldigt begränsad. Detta ledde till dåliga responstider, så att 
lägga last på en server var inte önskvärt för dynamiska algoritmer. Load Based arbe-
tar utifrån en tröskel som finns i kärnan på servrarna. Under tröskeln arbetar Load 
Based algoritmen som Round Robin. När en last passerar tröskeln, dirigerar Load 
Based lasten till en server som är minst lastad. 
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3 Metoder och resultat 

I detta kapitel ges en beskrivning av vald lösningsmetod, prototyp och verktyg för att 
lösa det givna problemet.   

Det givna problemet går att lösa på olika sätt. Första lösningsmetoden som skulle 
kunna tillämpas är att göra en så kallad utökad litteraturstudie där en mängd fakta 
samlas in för att därefter basera hela studien på just det insamlade fakta. En annan 
lösningsmetod som skulle kunna tillämpas är att åka till några stora företag, bl.a. 
NGINX och Apache, för en intervju angående lastbalansering och basera hela stu-
dien på dessa intervjuer. En tredje tanke går ut på att göra en litteraturstudie, ta fram 
egna prototyper och utföra tester på dem. I denna rapport kommer tredje lösnings-
metod användas då den ger konkreta spårbara mätresultat i en neutral miljö som 
underlag för analysarbetet. Första lösningsmetoden förkastas pga. att det kan bli 
svårt att finna exakt samma information rörande de olika teknikerna och produk-
terna, vilket gör det svårt att ställa koncepten mot varandra. Andra lösningsmetoden 
förkastas på grund av ekonomiska brister då det är amerikanska företag.  

Tredje lösningsmetoden är uppbyggt av följande steg:  

1. Litteraturstudie  
2. Utveckling och framtagande av prototyp för systemet.  
3. Testning och prestandamått av den framtagna prototypen.  
4. Analys av insamlad data från testerna. 

3.1 Litteraturstudie 
Internet användes för detta examensarbete för att hämta information. Några av 
dessa källor var E-böcker, vetenskapliga rapporter från olika universitet och publi-
cerade examensarbeten inom dessa områden. Alla källor som valdes för detta exa-
mensarbete utvärderades noga eftersom Internet innehåller en mängd opålitliga käl-
lor. 

Informationen som hämtades från källorna var lastbalanseringsmetoder, lastbalan-
seringalgoritmer, cachning och databaser i en lastbalanserad miljö samt lastbalan-
sering på transportlagret. 

3.2 Utveckling och framtagande av prototyp 
I figur 3.2 ges en överblick av hur systemet ser ut. Målet är att alla klienter ska kopp-
las till lastbalanseraren via internet. Lastbalanseraren ska i sin tur använda en lämp-
lig algoritm för att vidarebefordra anropet till en av servrarna för att på så sätt fördela 
lasten. Varje server har tillgång till databasen. Komponenter som ingår i systemet 
är:  

1. Upp till 500 klienter.  
2. En lastbalanserare  
3. Minst två servrar. Servrarna kommer köra kopior av den slutgiltiga koden i 

form av Azure Apptjänster.  
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4. En databas som kommer lagras på Azure. 

Figur 3.2. Överblick av systemet. Bildreferens[7] 

3.2.1 Lastbalanserare 
Lastbalanseraren i denna prototyp är en NGINX lastbalanserare. NGINX är en HTTP 
server och Reverse Proxy som erbjuder bland annat lastbalansering, caching, säker-
hetskontroller, övervakning samt agerar som en webbserver. Till skillnad från vissa 
traditionella servrar så använder sig inte NGINX av trådar för att hantera förfrågor 
utan en mer skalbar händelsestyrd arkitektur. Enligt företaget NGINX använder 
denna lösning använder mycket mindre minne vilket fungerar otroligt bra för många 
samtidiga förfrågningar men även för ett mindre antal förfrågningar pga. dess höga 
prestanda[45].  

I denna prototyp används endast NGINXs lastbalanserare som är installerad på en 
virtuell Azure server och har i uppgift att balansera lasten mellan de bakomliggande 
Azure Apptjänster.  

Förutom de angivna NGINX fördelarna så är den lätt att konfigurera. Följande kon-
figuration görs för att få lastbalanseraren att fungera:  

http {  

upstream azure_apps { 

<balanserings algoritm> 

server app1.azurewebsites.net; 

server app2.azurewebsites.net; 

} 

server { listen 80; 

location / { proxy_pass http://azure_apps; 

} 

} 

} 

Figur 3.2.1 Ett exempel konfiguration över hur man kan lastbalansera mellan två webbservrar. 

Bildreferens [8]  
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Enligt denna konfiguration kommer servern lyssna på port 80 och agera som en 
Proxy för att skicka över anropen till de definierade Apptjänsterna. Här kan man 
även ställa in algoritmer som exempelvis least_conn, ip_hash och round_robin som 
är standard.  

Det finns även andra typer av lastbalanserare som går att konfigurera. Ett sådant 
exempel är Apache lastbalanseraren. Skillnaden är att Apache lastbalanserare 
skapar alltid nya trådar/processer för varje begäran medan NGINX har en händel-
sestyrd arkitektur som nämndes lite tidigare. Detta medför att minnesanvändning 
blir betydligt lägre för NGINX vid samtidiga begäran och därmed blir även prestan-
dan bättre. Detta resulterar i att NGINX kan hantera flera klienter med högre ge-
nomströmningshastighet (throughput) än Apache på samma hårdvara[44]. Detta 
var en av de största anledningar till varför NGINX användes under detta arbete. 

3.2.2 Server 
Serverpoolen byggs upp av individuella servrar som agerar som Azure Apptjänster. 
Dessa tjänster är hemsidor som är uppbyggda av ASP. NET och erbjuder bland annat 
ett grafiskt användargränssnitt för administratorn som kan registrera/logga in, läsa 
av data från databasen och ändra den.  

Servrarna har även koppling till databasen men kommer maximalt öppna en anslut-
ning per minut för att logga anropen som klienterna gör och även öppna en anslut-
ning per dag för att hämta data från databasen. Den hämtade data kommer att loggas 
i serverns minne då den inte uppdateras frekvent. Även de olika klientanropen kom-
mer loggas under en minut åt gången för att sedan skicka över de till databasen. 
Detta görs för att minska belastningen på databasen då det är mindre krävande att 
skriva mycket data med färre anslutningar än mindre data med fler anslutningar. 

3.2.2.1 Cache 
Apptjänsterna utnyttjar HttpRuntime.Cache för att lagra data i servrarnas minne. 
Detta görs för att minska belastningen på databasen då data i den uppdateras så säl-
lan som en gång om veckan. I stället för att öppna en helt ny anslutning till databasen 
för varje nytt anrop utnyttjar applikationerna i stället data som är lagrat i minnet. 
Detta medför att man i stället för 500 databas anslutningar öppnar bara en.  

Cachen initieras med hjälp av:  

private static Cache contentCache = HttpRuntime.Cache;  

För att lägga till och hämta något från denna cache görs följande anrop:  

contentCache.Insert(“nyckel”, data) 

contentCache.Get("contentCache") 
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3.2.2.2 Quartz 
För att applikationen ska kunna cacha data automatiskt måste det finnas automati-
serade jobb som kör i bakgrunden. Till detta använder sig applikationerna av biblio-
teket Quartz som erbjuder schemaläggning av jobb direkt i ASP.NET. Biblioteket er-
bjuder en rad olika schemaläggnings tjänster men i denna lösning användes endast 
dess så kallade “cron” schemaläggning.  

Cron är ett sätt att schemalägga något som körs på en bestämd tid. Ett exempel är 
att den kör varje dag klockan 12:00 med hjälp av följande inställning:  

WithCronSchedule("0 0 12 * * ? ")  

Denna inställning hittas i själva schemaläggningsfilen som består oftast av ett jobb:  

IJobDetail job =  

JobBuilder.Create<CacheDatabaseJob>().Build()  

Samt en så kallad “trigger”, i detta fall cron:  

ITrigger trigger = TriggerBuilder.Create()  

   .WithCronSchedule("0 0 12 * * ? ")  

   .Build();  

Sätter man ihop dessa två får man ett schema som kör ett jobb beroenden på tiden 
som man har valt:  

scheduler.ScheduleJob(job, trigger)  

Själva jobbet är en separat klassfil som består av det som man vill att klassen skall 
köra. Denna kod måste dock finnas med “Execute” metoden som schemat anropar:  

public static void Execute(){  

      // Jobb kod  

} 

3.2.3 Databas 
Databasen är en så kallad MSSQL databas som lagras på en SQL Server i Microsoft 
Azure. Datat i den ändras en gång i veckan vilket innebär att man kan utnyttja serv-
rarnas minne för att cacha data istället för att hela tiden göra en anslutning till data-
basen. Servrarna laddar därför in data från databasen en gång om dagen och behåller 
den i minnet för att sedan ge respons till klienterna utifrån det som är cachat.   
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När klienter gör nya anrop så kommer även dessa anrop att cachas istället för att 
öppna en ny anslutning för varje klient som loggar URL anropet. Servrarna kommer 
istället att öppna en anslutning varje minut och skicka med all data som en logg för 
den minuten.  

Databasen är uppbyggd av två huvudtabeller. Den första tabellen kallas för “content” 
och ser ut som Figur 3.2.3.1. Denna tabell innehåller alla möjliga svar som de olika 
anropen som kommer in till Apptjänsterna. Apptjänsterna kommer alltså, en gång 
om dagen hämta hela denna tabell för att sedan lagra den lokalt. 

Figur 3.2.3.1 Överblick av “content” tabellen. Bildreferens [9] 

Den andra tabellen kallas för “queryLog” och ser ut som Figur 3.2.3.2. Denna tabell 
innehåller data över alla anrop som har gjorts till de olika Apptjänsterna. Tabellen 
uppdateras varje minut då Apptjänsterna skickar in loggad data. 

Figur 3.2.3.2 Överblick av “queryLog” tabellen för loggade data. Bildreferens [10] 

3.2.4 Implementation av lastbalanseringsalgoritmer 
Vid implementation av lastbalanseringsalgoritmerna användes en virtuell Azure ser-
ver som man kommer åt via ett program som kallas för Putty. Putty är en SSH och 
Telnet klient som ursprungligen utvecklades för Windows plattform. Numera an-
vänds den för alla plattform. Virtuella server som användes var Linux Ubuntu(v. 
14.04).   

För att få server att agera som en webbserver installerades NGINX på den. Sedan 
konfigurerades server om så att den agera istället som en lastbalanserare mellan två 
Apptjänster. 

3.2.4.1 Round Robin konfiguration 
Implementation för Round Robin schemaläggningen konfigurerades enligt figur 
3.2.4.1.1. 
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Figur 3.2.4.1.1 Ett litet avsnitt för konfiguration med Round Robin mellan två Apptjänster. Bildre-

ferens [11] 

Enligt konfigurationen ovan finns det två Apptjänster som den distribuerar trafiken 
till. I figur 3.1.4.1 syns det inte vilken algoritm som är konfigurerad, men det är 
Round Robin schemaläggningen som används. Enligt utvecklarna av NGINX så är 
Round Robin standard(default) om någon algoritm inte anges i upstream konfigu-
rationen[44].   

Alla förfrågningar som kommer in i lastbalanseraren dirigeras till Apptjänsterna ge-
nom denna konfiguration. I figur 3.2.4.1.2 skickas alla förfrågningar till 
http://local_redirects som är en servergrupp som innehåller dessa Apptjänster. 

Figur 3.2.4.1.2 Illustrerar hur trafiken ska distribueras genom location gruppen. Bildreferens [12] 

3.2.4.2 Viktad Round Robin konfiguration 
Viktad Round Robin är en schemaläggning där man sätter en vikt på antingen båda 
eller ett utav dessa Apptjänster som nämndes tidigare i teoriavsnittet.   

För denna algoritm sattes vikten fem på en av Apptjänsten och den andra Apptjäns-
ten till ett. Det innebär att fem förfrågningar distribuerar till den första Apptjänsten 
och en förfrågning till den andra Apptjänsten.   

Implementation av Viktad Round Robin schemaläggningen konfigurerades enligt fi-
gur 3.2.4.2. Skillnaden med Round Robin konfigurationen är att man har satt vikt i 
upstream gruppen(servergruppen) för Apptjänsterna. 
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Figur 3.2.4.2 Ett litet avsnitt för konfiguration med viktad Round Robin, där vikterna 5 och 1 har 

valts för Apptjänsterna. Bildreferens [13] 

3.2.4.3 Least Connection konfiguration 
Least Connection algoritmen går ut på att trafiken inte dirigeras till en upptagen ser-
ver. Denna algoritm tar hänsyn till antalet aktuella anslutningar varje Apptjänst har 
som nämndes tidigare i kapitel 2.   

Implementationen av Least Connection algoritmen konfigurerades enligt figur 
3.2.4.3. I denna konfiguration kan man tydligt se att det är Least Connection algorit-
men som används genom att det står least_conn i servergruppen till skillnad från 
Round Robin där det är som standard. 

Figur 3.2.4.3  Ett litet avsnitt för konfiguration med Least Connection algoritmen. Bildreferens [14] 

3.2.4.4 Viktad Least Connection konfiguration 
Viktad Least Connection fungerar i princip som Least Connection algoritmen. I 
denna algoritm sätter man vikt för Apptjänsterna/servrarna precis som man gör för 
viktad Round Robin algoritmen som nämndes tidigare i kapitel 2.   

Implementation av Viktad Least Connection algoritmen konfigurerades enligt figur 
3.2.4.4. I denna konfiguration valdes vikten fem på den första Apptjänsten och den 
andra till ett, precis som på viktad Round Robin algoritmen. 

Figur 3.2.4.4 Ett litet avsnitt för konfigurationen med Least Connection algoritmen. Bildreferens 

[15] 

3.3 Testning och prestandamått av prototyp 
Vid testning av responstiden användes Apache JMETER som är en applikation skri-
ven i  

JAVA. Denna applikation användes för att mäta responstiden för applikationen med 
dessa fyra algoritmer.  
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Innan testningen startades i JMETER ställde man in URL anrop för det data man 
ville ha.  

Ett sådant anrop skulle kunna se ut på följande sätt:   

http://X.X.X.X/?location=swe&type=url  

X.X.X.X representerar IP adressen av lastbalanseraren  

I testanropet ovan har man valt och söka på platsen “swe” och typen “url”. Den ska 
då returnera alla objekt med dessa värden från cacheminnet. Innan den returnerar 
passerar den först lastbalanseraren och sedan vidarebefodras till Apptjänsterna och 
där görs en sökning på cacheminnet med dessa parametrar.    

Testningen gjordes genom att ställa in 100 trådar i JMETER applikationen där varje 
tråd gjorde ett anrop till lastbalanseraren som lastbalanseraren i sin tur vidarebe-
fordrar till Apptjänsterna via en given algoritm. Alla dessa 100 trådar gjorde 5 anrop 
var så att det skulle uppnå 500 anrop.  Vid en sådan testning får man dessa mät-
ningar i ett diagram:  

 Datat: Visar hur snabbt data kommer i millisekunder(ms). (Visar responstid 
för varje anrop) 

 Medeltiden: Visar den genomsnittliga responstiden från anropen.  
 Genomströmningshastigheten(throughput): Visar genomström-

ningshastigheten för varje anrop i minuten  
 Median: Median responstiden av alla anrop.  
 Standardavvikelse (deviation): Standardavvikelse för alla anrop.  

Det gjordes 10 tester för responstiden, nämligen 10 tester för respektive algoritm. 
Detta för att kunna få ett bra värde på responstiden. Efter 10 tester behövdes först 
lastbalanseraren konfigureras om för att köra ytterligare 10 tester till med en annan 
algoritm. Om man exempelvis vill köra med en Least Connection algoritm behövde 
man ställa in Least Connection algoritmen i NGINX konfigurationen. Samma sak 
gällde för de andra algoritmerna också. 

 Sedan samlades ihop mätvärden såsom medel responstid, median responstid, ge-
nomströmningshastigheten och standardavvikelsen för dessa anrop. Testerna gick 
väldigt fort, det tog ett par sekunder för att utföra alla dessa 500 anrop. För att kunna 
få en tydlig responstids graf över hela körningen ställde man in tidsskalan på grafen 
till 100ms för att körningen av dessa anrop gick fort. 

CPU-last mätningarna för lastabalanseraren gjordes genom att titta på CPU-använd-
ning under körning av dessa 500 anrop. För Apptjänsterna mättes CPU-tiden istäl-
let. Anledningen till att CPU-tiden mättes istället berodde på att man endast kunde 
mäta CPU-tiden på en Apptjänst i Azure. Man har begränsad möjlighet för att kunna 
komma åt den och göra tester på den till skillnad från en virtuell server då man kan 
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komma åt den via en SSH eller TELNET klient genom att ange IP-adress och inlogg-
ningsuppgifter. För en Apptjänst finns inte sådan möjlighet, och CPU-lasten kan 
man endast se i Azures plattform i form av CPU-tid. 

För CPU-användningen användes ”htop” som är ett kommando i Linux för att se 
bland annat hur CPU-användningen och minnesanvändningen ligger till för en vir-
tuell maskin. För varje implementation av en algoritm gjordes en sådan mätning på 
lastbalanseraren för att se hur mycket CPU som användes vid respektive algoritm. 
Den maximala CPU-användningen i procent mättes för varje algoritm under körning 
av dessa anrop.  

Även för applikationstjänsterna mättes CPU-tiden genom att göra 10 tester men 
denna gång med några minuters mellanrum. Anledningen till att man valt några mi-
nuters mellanrum berodde på att få en tydligare graf på Azures plattform. I Azure 
plattformen kan man endast se CPU-tiden minimalt på en timme och eftersom man 
inte fick så tydlig graf vid flera körningar efter varandra valde man istället några mi-
nuters mellanrum och på så sett fick man en tydligare graf för varje test av dessa 10 
tester. CPU-tiden för de båda Apptjänsterna samlades ihop och medelvärdet av 
denna tid beräknades för varje Apptjänst. 
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4 Resultat 

I sektion 4.1 under detta kapitel beskrivs prototypen som utvecklats för detta arbete.  

Under sektion 4.2 anges responstidsmätningar för dessa 500 anrop. Dessa mät-
ningar representeras med hjälp av grafer och tabeller.   

Under sektion 4.3 beskrivs CPU-användandet för dessa algoritmer under körning av 
dessa anrop. Den anger CPU-värden för respektive algoritm under körning av dessa 
500 anrop.  

Under samma sektion beskrivs även CPU-tiden för båda Apptjänsterna för varje al-
goritm som körs. Även här anges tabeller och grafer för båda Apptjänsterna CPU-
tider.  

Under sektion 4.4 beskrivs ett sammanfattande resultat för prestandan över mät-
ningarna i sektion 4.2 och 4.3. Här sker det en jämförelse mellan mätningarna för 
respektive algoritm. 

4.1 Prototyparkitektur 
Den framtagna prototypen består av totalt tre servrar. En av servrarna är lastbalan-
seraren som kör NGINX programvaran och de två andra servrarna är Apptjänsterna 
som kör själva projektet och ser till att sidan fungerar och tar emot anrop. 

4.1.1 Lastbalanserare 
I metod stycket gavs ett exempel på hur man brukar vanligtvis konfigurera en 
NGINX lastbalanserare. Detta exempel fungerade dock inte för detta arbete då 
Azures Apptjänster har vissa speciella krav på information som måste skickas med 
när man skickar trafiken till dem. Lösningen som fick tas såg ut istället på följande 
sätt:   

server { 

listen 80; 

server_name _; 

proxy_buffering on;  

proxy_buffer_size 1k;  

proxy_buffers 24 4k;  

proxy_busy_buffers_size 8k;  

proxy_max_temp_file_size 2048m;  

proxy_temp_file_write_size 32k;  

location / { 

proxy_next_upstream error;  

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;  

proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
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proxy_set_header X-Forwarded-For  

$proxy_add_x_forwarded_for;  

proxy_pass http://local_redirects;  

}  

}  

# Apptjänst 1  

server {  

listen 127.0.0.1:8080;  

location / {  

proxy_set_header Host spd1.azureweb-

sites.net;  

proxy_pass http://spd1.azurewebsites.net;  

}  

}  

# Apptjänst 2  

server { 

listen 127.0.0.1:8081;  

location / { proxy_set_header Host 

spd2.azurewebsites.net; proxy_pass 

http://spd2.azurewebsites.net;  

}  

}  

upstream local_redirects {  

server 127.0.0.1:8080 max_fails=1 fail_timeout=10s;  

server 127.0.0.1:8081 max_fails=1 fail_timeout=10s;  

}  

Azures Apptjänster kräver att en så kallad proxy_set_header Host är satt då man 
skickar över trafik. Detta löstes genom att skapa virtuella servrar i NGINX som kör 
på olika portar, i exemplet ovan kör de på port 8080 och 8081. Dessa virtuella serv-
rar anropas sedan från upstream local_redirects listan då en användare öppnar si-
dan. proxy_set_header Host är helt enkelt Apptjänstens domän. För att lägga till 
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ytterligare Apptjänster måste man konfigurera om lastbalanseraren och skapa en till 
virtuell server för att den ska vara tillgänglig för användning. 

4.1.2 Apptjänster 
Apptjänsterna är servrar som än anpassade för att enkelt ta emot hela projekt och 
köra dem på ett par sekunder som det nämndes tidigare. I detta fall är projektet ett 
så kallad MVC projekt i Visual Studio som består av tre huvuddelar. Första delen är 
“Model” som visar en överblick över data som används i projektet. Andra delen är 
“View” som är själva koden på hur sidan ser ut när någon går in på den. Tredje delen 
är en så kallad “Controller”, det är i Controller som all beräkning sker.   

Till dessa delar har man även lagt till en extern plugg, nämligen Quartz som togs upp 
i metod avsnittet. Denna plugg körs oberoende av de tre nämnda huvuddelarna och 
har i uppgift att ladda in data från databasen och spara den i cachen. Pluggen har 
även i uppgift att skicka över data från cachen till databasen. Det finns alternativa 
lösningar till Quartz som att t.ex. kör individuella filer på servern men eftersom man 
kan baka in allt i ett och samma projekt och köra det via Apptjänsterna valdes Quartz. 

4.2 Responstid mätningar 
Totalt sett gjordes 10 tester för responstiden för varje algoritm som nämndes tidigare 
i kapitel 3. Dessa 10 tester var väldigt lika när det gäller responstiderna för enstaka 
algoritmer. Den maximala respektive minimala responstiden bland alla dessa algo-
ritmer låg mellan 195ms och 50ms. 

Under detta avsnitt beskrivs responstiderna för varje algoritm med tillhörande ta-
beller och grafer. I varje algoritm beskrivs medel responstiden, median responstiden, 
standardavvikelsen och genomströmningshastigheten. 

4.2.1 Round Robin 
Responstids mätningar genomfördes i JMETER för alla 500 anrop som nämndes 
tidigare i kapitel 3. Responstiden för alla anrop visades i en tabell i JMETER. I figur 
4.2.1 visas en sådan tabell för Round Robin responstiden. I detta fall visar tabellen 
endast de 10 första responstider. Här kan man bland annat se responstiden för varje 
anrop, där Sample Time i figuren motsvarar själva responstiden för varje anrop och 
latency motsvarar fördröjningstiden som nämndes tidigare i kapitel 2 och connect 
time anger hur lång tid det tar att ansluta till denna Apptjänst. 

Figur 4.2.1 Responstiderna(Sample Time) för de 10 första anrop med Round Robin.   

Testningen gick väldigt snabbt då det skulle hantera 500 anrop under 1 sekund per 
anrop. För att kunna få en så tydlig graf över responstiden ändrade man tidsskalan 
av grafen till 100 millisekunder som nämndes tidigare i kapitel 3. I grafen(figur 
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4.2.1.1) nedan visas responstiden för Round Robin algoritmen under hela körningen 
med 100ms tidskala i x-axeln.  

Punkterna i grafen visar inte responstiden för respektive anrop utan visar endast 
medel responstid under en viss tidpunkt för dessa anrop.  I figuren nedan kan man 
se att vid start av körningen för dessa 500 anrop så har den en medelresponstid på 
ungefär 120 ms och sedan sjunker denna tid. Det finns olika antal punkter för re-
sponsgraferna av respektive algoritm och anledningen till detta beror på att kör-
ningen av dessa anrop för vissa algoritmer tog längre tid att utföra dessa 500 anrop. 
I denna graf finns det totalt 19 punkter och det innebär att total tiden för att köra alla 

dessa anrop tog ungefär 1,9 sekunder(19*100ms). 

Figur 4.2.1.1 Illustration över Responstiden för hela körningen med Round Robin 

Den genomsnittliga responstiden för Round Robin låg på 59 ms. Medianvärdet av 
responstiderna låg på 50 ms och standardavvikelsen låg på 18 ms.  

Genomströmmningshastigheten låg på 15 082 anrop i minuten. I figur 4.2.1.2 nedan 
visas dessa värden. 
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Figur 4.2.1.2 Illustration över medel responstiden, median responstiden, genomströmningshastig-

het och standardavvikelse med Round Robin. 

4.2.2 Viktad Round Robin 
Responstidstabellen för de 10 första anrop med den viktad Round Robin algoritmen 
såg ut istället enligt figur 4.2.2: 

Figur 4.2.2 Responstiderna(Sample Time) för de 10 första anropen med viktad Round Robin. 

Här kan man se i tabellen hur responstiden låg för dessa 10 anrop.  Responstidsgra-
fen för den viktade Round Robin algoritmen såg istället ut enligt figur 4.2.2.1 . Denna 
graf visar responstiderna för hela körningen med dessa 500 anrop. Punkterna visar 
inte varje anrop utan representerar medelresponstid under en viss tidpunkt som 
nämndes tidigare. Även här kan man se att vid start så har den ganska hög responstid 
och sedan sjunker responstiden under körningen. För tabellen ovan kan man se att 
detta stämmer överens med detta, då den har ganska hög responstid i början jämfört 
med medeltiden av responsen som nämns nedan. Här kan man se att antal punkter 
i grafen är flera och det beror på att det tog längre tid att utföra dessa anrop. I denna 
responsgraf finns det totalt 30 punkter och det innebär att körningen av alla dessa 
anrop tog ungefär 3 sekunder. 
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Figur 4.2.2.1 Illustration över responstiden för hela körningen med Viktad Round Robin 

Medeltiden för responsen med denna algoritm låg på 125 ms, median responstiden 
låg på 109ms samt standardavvikelsen låg på 42 ms. Genomströmningshastigheten 
låg på 8 569 anrop per minut. Dessa mätvärden representeras i grafen(figur 4.2.2.2) 
nedan. 

Figur 4.2.2.2 Illustration över medel responstiden, median responstiden, genomströmningshastig-

het och standardavvikelse med Viktad Round Robin. 

4.2.3 Least Connection 
För Least Connection Algoritmen såg responstabellen ut enligt figur 4.2.3 för de 10 
första anropen. Här kan man se i tabellen(figur 4.2.3) hur responstiden låg för varje 
anrop för dessa 10 anrop. 

Figur 4.2.3 Responstiderna(Sample Time) för de 10 första anropen med Least Connection. 
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Responstidsgrafen för hela körningen med dessa 500 anrop för denna algoritm såg 
ut istället enligt figur 4.2.3.1. Även här i grafen kan man se att vid start så har den 
ganska hög responstid och tabellen ovan stämmer överens med detta jämfört med 
medelresponstiden som är lägre som nämns lite längre ner. Totalt sett fanns det 17 
punkter för denna graf, det innebär att körningen för denna algoritm tog ungefär 1,7 
sekunder. 

Figur 4.2.3.1 Illustration över responstiden för hela körningen med Least Connection. 

Medel responstiden för denna algoritm låg på 59ms precis som Round Robin. Medi-
anvärdet för responstiden låg på 49ms. Dessa anrop hade en standardavvikelse på 
19ms. Genomströmningshastigheten för denna metod låg på 16 000 anrop per mi-
nut. I grafen nedan på figur 4.2.3.2 visas dessa mätvärden. 

Figur 4.2.3.2 Illustration över medel responstiden, median responstiden, genomströmningshastig-

het och standardavvikelse med Least Connection. 
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4.2.4 Viktad Least Connection 
För viktad Least Connection Algoritmen såg responstabellen ut på följande sätt för 
de 10 första anropen. I figur 4.2.4 kan man se hur responstiden låg för dessa 10 an-
rop. 

Figur 4.2.4 Responstiderna(Sample Time) för de 10 första anropen med viktad Least Connection. 

Responstidsgrafen för hela körningen med dessa 500 anrop för denna algoritm såg 
ut istället enligt figur 4.2.4.1. Precis som för de andra algoritmer kan man se att gra-
fen vid start så har den ganska hög responstid och tabellen ovan stämmer överens 
med detta jämfört med medelresponstiden som är lägre som nämns lite längre ner. 
För denna graf fanns det totalt 28 punkter, det innebär att det tog ungefär 2,8 se-
kunder för att utföra dessa anrop. 

Figur 4.2.4.1 Illustration över Responstiden för hela körningen med viktad Least Connection. 

Figur 4.2.4.2 visar att medel responstiden för dessa 500 anrop med denna algoritm 
visades sig ligga på 117ms. Median responstiden låg på 109 ms och standardavvikel-
sen på 34ms. Genomströmningshastigheten låg på ett ungefär 9 609 anrop i minu-
ten. 
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Figur 4.2.4.2 Illustration över medel responstiden, median responstiden, genomströmningshastig-

het och standardavvikelse med Least Connection. 

4.3 CPU-mätningar 
CPU-mätningar gjordes genom att titta på CPU-användningen på lastbalanserare 
och CPU-tiden för Apptjänsterna. 

4.3.1 CPU-användning på lastbalanseraren för Round Robin 
CPU-användningen för lastbalanseraren visades sig ligga på maximal 9,2 % använd-
ning för dessa 500 anrop med körning av Round Robin algoritmen. I figur 4.3.1 an-
vändes htop kommandot i en Linux maskin för lastbalanseraren för att visa CPU-
användning för denna. I denna bild kan man se att CPU:n ligger på 9,2 %. 

Figur 4.3.1 Bild över den maximala CPU-användningen för 500 anrop med Round Robin algoritm. 

4.3.2 CPU-användning på lastbalanseraren för Viktad Round Robin 
För denna algoritm låg den maximala CPU-användningen på 12.4% för dessa anrop. 
I figur 4.3.2 kan man se att 12.4% av CPU-används under körning av dessa anrop. 

 

 

 



 
 

 
 
36  |  RESULTAT 

 

Figur 4.3.2 Bild över den maximala CPU-användningen för 500 anrop med viktad Round Robin 

algoritm. 

4.3.3 CPU-användning på lastbalanseraren för Least Connection 
För Least Connection algoritmen låg den maximala CPU-användningen på 6,7 % för 
att kunna hantera dessa 500 anrop. I figur 4.3.3 visas den maximala CPU-använd-
ningen för lastbalanseraren med Least Connection algoritmen. 

Figur 4.3.3 Bild över den maximala CPU-användningen för 500 anrop med Least Connection algo-

ritm. 

4.3.4 CPU-användning på lastbalanseraren för Viktad Least Connection 
För den viktade Least Connection algoritmen låg den maximala CPU-användningen 
på 8,6 %. I figur 4.3.4 visas användningen för CPU:n i procentenheter. 
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Figur 4.3.4 Bild över den maximala CPU-användningen för 500 anrop med viktad Least Connection 

algoritm. 

4.3.5 CPU-tider för två Apptjänster 
I detta avsnitt beskrivs CPU-tiderna för båda Apptjänsterna för varje algoritm. Här 
anges tabeller och grafer för CPU-tiden för varje Apptjänst. 

4.3.5.1 CPU-tid med Round Robin 
Eftersom fördelning är jämnt för Round Robin algoritmen blev det 250 anrop för 
varje Apptjänst. Här gjordes 10 tester precis som på responstiden av algoritmen. 
CPU:n och RAM var lika för båda Apptjänsterna. För de båda Apptjänsterna samla-
des in data för de 10 testerna för CPU-tiden. Sedan togs ett medelvärde fram av 
dessa. Mätdata för CPU-tiden såg ut på följande sätt för Apptjänsterna. 

Apptjänst 1:  

I tabellen och diagrammet i figur 4.3.5.1.1 för den första Apptjänsten beskrivs dessa 
10 tester för CPU-tiden med denna algoritm. Medelvärdet för CPU-tiden för 
Apptjänst 1 låg på 577.8ms. 

Figur 4.3.5.1.1 Tabell med dessa 10 tester för CPU-tiden på den första Apptjänsten med tillhörande 

diagram för Round Robin. ”Requests” står för antalet anrop till servern under en viss tidpunkt. 

Medel CPU-tid för Apptjänst 1: (609+468+437+750+578+578+500+687+531+640)/10=577.8ms 
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Apptjänst 2:  

För denna Apptjänst var medelvärdet för CPU-tiden också väldigt lika som den andra 
Apptjänsten eftersom de hanterade lika många anrop. Testerna för denna Apptjänst 
såg ut istället enligt figur 4.3.5.2. Här låg medeltiden av CPU:n på 598ms. Det skiljde 
sig enbart på 20 millisekunder mellan dessa. 

Figur 4.3.5.1.2 Tabell med dessa 10 tester för CPU-tiden på den andra Apptjänsten med tillhörande 

diagram för Round Robin. 

Medel CPU-tid för Apptjänst 2: (343+625+609+531+515+765+705+796+500+593)/10=598ms 

4.3.5.2 CPU-tid med Viktad Round Robin 
För denna algoritm var inte anropen lika fördelade för Apptjänsterna och därför 
skiljde sig CPU-tiden mellan de ganska mycket. Apptjänsten som hade vikten 5 han-
terade ungefär 410 anrop medan den andra Apptjänsten som hade vikten 1 hante-
rade ungefär 80 anrop. För Apptjänsterna såg CPU-tids mätningar ut på följande 
sätt: 

Apptjänst 1:  

Denna Apptjänst hanterade mindre antal anrop. Den hanterade ungefär 80 anrop. I 
tabellen och grafen i figur 4.3.5.2.1 visas dessa 10 tester för CPU-tiden under körning 
av dessa 500 anrop. Medelvärden för CPU-tiden låg på 242.5ms. 

Figur 4.3.5.2.1 Tabell med dessa 10 tester för CPU-tiden på den första Apptjänsten med tillhörande 

diagram för viktad Round Robin. ”Requests” står för antalet anrop till servern under en viss tid-

punkt. 

Medel CPU-tid: (203+234+281+296+296+125+281+281+328+100)/10=242,5ms 
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Apptjänst 2:   

Denna Apptjänst hanterade flera antal anrop än den andra Apptjänsten. Den hante-
rade ungefär 410 anrop. I tabellen och grafen(figur 4.3.5.2.2) nedan visas dessa 10 
tester för CPU-tiden.  

Medelvärden för CPU-tiden låg på 924ms. 

Figur 4.3.5.2.2 Tabell med dessa 10 tester för CPU-tiden på den andra Apptjänsten med tillhörande 

diagram för viktad Round Robin. 

Medel CPU-tid (1030+1060+609+858+1090+687+1000+1010+765+1140)/10=924ms 

4.3.5.3 CPU-tid med Least Connection 
Vid körning med Least Connection algoritmen var anropen fördelade ganska jämnt 
för båda Apptjänsterna. CPU-tiderna såg ut på följande sätt för Apptjänsterna:  

Apptjänst 1:  

För dessa 10 tester med denna algoritm låg medel CPU-tiden på 493,2 ms. I tabellen 
och grafen i figur 4.3.5.3.1 och 5.3.3.6 visas CPU-tiderna för dessa tester. 

Figur 4.3.5.3.1 Tabell med dessa 10 tester för CPU-tiden på den första Apptjänsten med tillhörande 

diagram för Least Connection. ”Requests” står för antalet anrop till servern under en viss tidpunkt. 

Medel CPU-tid: (437+296+484+765+609+500+468+562+515+296)/10=493,2ms 

Apptjänst 2:   
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För denna Apptjänst låg istället CPU-tiden på 547,2ms. I figuren 4.3.5.3.2 nedan vi-
sas CPU-tiderna för dessa tester.   

Figur 4.3.5.3.2 Tabell med dessa 10 tester för CPU-tiden på den andra Apptjänsten med tillhörande 

diagram för Least Connection.  

Medel CPU-tid: (540+640+468+501+546+500+463+796+593+425)/10=547,2ms 

4.3.5.4 CPU-tid med Viktad Least Connection 
CPU-tiderna skiljde sig ganska mycket med den Apptjänst som hade vikten 5 jämför 
med den Apptjänst som hade vikten 1. CPU-tiderna såg ut följande för dessa 
Apptjänster:  

Apptjänst 1:  

I grafen och tabellen nedan visas CPU-tiderna för varje test. Denna Apptjänst hade 
vikten 1 och hanterad ungefär 110 anrop. Denna Apptjänst hade ett medel CPU-tid 
på 257,3ms. Figur 4.3.5.4.1 visar alla dessa 10 tester för CPU-tiden. 

Figur 4.3.5.4.1 Tabell med dessa 10 tester för CPU-tiden på den första Apptjänsten med tillhörande 

diagram för viktad Least Connection. ”Requests” står för antalet anrop till servern under en viss 

tidpunkt. 

Medel CPU-tid: (187+296+187+250+296+343+203+359+187+265)/10=257,3ms 

Apptjänst 2:  
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Denna Apptjänst som hade vikten 5 hanterade betydligt mera anrop än den andra 
Apptjänsten, den hanterad ungefär 390 anrop. Medel CPU-tiden för mätningarna 
med denna algoritm i tabell 4.3.5.4.2 låg på 967,5ms. 

Figur 4.3.5.4.2 Tabell med dessa 10 tester för CPU-tiden på den andra Apptjänsten med tillhörande 

diagram för viktad Least Connection.  

Medel CPU-tid: (1000+858+765+1110+1010+1060+1170+906+921+875)/10=967,5ms 

4.4 Sammanfattning av resultat för prestandan 
Resultatet för prestandan visades att Least Connection algoritmen och Round Robin 
hade samma medel responstid för dessa 500 anrop. Båda algoritmer hade en re-
sponstid på 59ms. För den viktade Round Robin och viktade Least Connection algo-
ritmen visades det sig att de hade högre responstid än Round Robin och Least Con-
nection.   

Median värden Round Robin och Least Connection skiljde sig väldigt lite. Det skilde 
sig enbart med 1ms för Round Robin och Least Connection.  

Least Connection var den som hade 1ms lägre median responstid än Round Robin.   

För de algoritmerna med vikter visades sig att den viktade Least Connection algorit-
men hade lägre medel responstid än den viktade Round Robin algoritmen.  Den som 
hade sämsta medel responstid var den viktade Round Robin algoritmen. Median re-
sponstid för dessa med vikter på hade samma responstid.   

Genomströmningshastigheten för dessa visade att Least Connection algoritmen 
hade det bästa värdet för att kunna hantera flera anrop i minuten, den hade värdet 
16 000 anrop per minut. Round Robin hade näst bästa värdet för genomströmningen 
nämligen 15 082 anrop i minuten. För Viktad Round Robin låg dessa värden på 8 
569 anrop i minuten och för Viktad Least Connection låg detta värde på 9609 anrop 
i minuten.   

Standardavvikelse för Round Robin låg på 18ms och för Least Connection låg den på  

19ms. För viktad Round Robin låg standardavvikelsen på 42ms och för viktad Least 
Connection låg den på 34 ms.   
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 Den maximala CPU-användningen för lastbalanseraren med dessa algoritmer låg 
på:  

 Round Robin 9,2 % CPU-användning. 
 Viktad Round Robin 12,4% CPU-användning. 
 Least Connection 6, 7% CPU-användning. 
 Viktad Least Connection 8, 6% CPU-användning. 

Den minsta CPU-användningen för lastbalanseraren visades sig vara genom att an-
vända Least Connection algoritmen. Sedan var den viktade Least Connection algo-
ritmen ett bättre val för CPU-användningen. För Round Robin låg CPU-använd-
ningen på 9.2 % den var den tredje bästa alternativet när det gäller CPU-använd-
ningen. Den sämsta av dessa fyra alternativ för CPU-användningen var den viktade 
Round Robin algoritmen som hade en CPU-användning på 12,4%.   

Den algoritmen som hade den minsta CPU-tiden för att behandla dessa 500 anrop 
var Least Connection. Den hade 493 ms medel CPU-tid för den första Apptjänsten 
och för den andra Apptjänsten hade den ett medel CPU-tid på 547,2ms. För Round 
Robin låg CPU-tiden väldigt nära som Least Connection. Den hade istället en CPU-
tid på 577,8 ms och 598ms för de båda Apptjänsterna.   

För de algoritmerna med vikter hade de väldigt lika CPU-tider men den viktade 
Round Robin hade lite mindre CPU-tid för båda Apptjänsterna. På en av dessa 
Apptjänster för de båda algoritmer med vikterna hade de låg CPU-tid men däremot 
hade den andra Apptjänsten med vikten 5 hade en mycket högre CPU-tid.   

För den Apptjänst som hade vikten 1 hade en CPU-tid på 242 ms och den andra 
Apptjänsten på 924 ms för den viktade Round Robin. För den viktade Least Con-
nection hade den istället en CPU-tid på 257,3 ms för den första Apptjänsten och 
967,5ms för den andra Apptjänsten.   

Least Connection algoritmen var den som gav bästa resultat av alla dessa fyra algo-
ritmer. Den hade bättre:  

 Responstid (undantag för Round Robin de hade samma responstid)  
 Genomströmningshastighet var högre det vill säga att den klarade av att han-

tera högre antal anrop i minuten  
 CPU-användningen var lägre det vill säga mindre användning av CPUs resur-

ser för denna algoritm.  
 CPU-tiden var lägre det vill säga mindre CPU-tid krävdes för att hantera dessa 

anrop.  

Den andra algoritmen som visades sig vara ett bättre alternativ än de övriga var 
Round  

Robin. För det tredje bästa alternativet för prestandan visades att den viktade Least 
Connection algoritmen var ett bättre val. Den viktade Round Robin var lite mindre 
bra jämfört med de övriga algoritmer när det gäller prestandan för dessa.  
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I bilaga A finns dessa mätvärden representerade i en tabell för alla dessa algoritmer. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras en analys och utvärdering av resultatet i relation till mål-
sättningen som beskrivs i kapitel 1 i denna rapport. 

5.1.1 Analys av resultat 
Medelvärdet för responstiden med Round Robin och Least Connection visades sig 
vara det bästa alternativet för att hantera dessa anrop. De hade en medel responstid 
på 59ms. För de viktade algoritmerna nämligen, Viktad Round Robin och Viktad 
Least Connection hade de högre responstid jämfört med Round Robin och Least 
Connection. Dessa algoritmer hade en responstid högre med 66ms(för Viktad Round 
Robin) och 58ms(för Viktad Least Connection). Det var förväntat att Least Con-
nection skulle bli den bästa lösningen då den väljer Apptjänsten med minst aktiva 
användare vilket ger snabbare responstid och lägre CPU.tid för att sköta dessa anrop. 
Round Robin var däremot inte förväntad då det kan uppstå vissa problem som att 
den t.ex. fortsätter fördela trafiken jämn även om ena Apptjänster har fler anslut-
ningar än den andra.  

Att dessa algoritmer hade en bättre responstid än de algoritmerna antas bero på att 
man satt vikter på Apptjänsterna så att det blev mer last på en av Apptjänsten och 
mindre på den andra. En av Apptjänsterna med Viktad Round Robin fick sköta ⅚ av 
alla anrop då man satt vikten 5 på den vilket motsvarade ungefär 420 anrop och den 
andra Apptjänsten fick sköta endast ⅙ av alla anrop vilket motsvarade ungefär 80 
anrop. Detta ledde till att en av Apptjänsterna fick mer last på sig och därför blev 
responstiden mer för att den Apptjänst med högre last tog längre tid för att hantera 
alla dessa anrop. Detta går att jämna ut om man har olika styrkor på servrarna. I 
detta projekt användes servrar med samma styrka men olika vikter vilket inte är op-
timalt att göra.  

Däremot för den viktade Least Connection hade den lite bättre responstid jämfört 
med viktad Round Robin och det antas bero på att viktad Least Connection metoden 
tittar på antal aktuella anslutningar för närvarande och den väljer då den med färre 
antal anslutningar. Ett sådant fall kan förekomma exempelvis om en Apptjänst som 
har vikten 1 och den andra Apptjänsten har vikten 5 och för närvarande har den re-
dan 5 anslutningar som körs på den andra Apptjänsten, då vidarebefordrar 
Apptjänsten detta anrop till den Apptjänst med lägre vikt, i detta fall till den med 
vikten 1. Ett sådant fall kan ha förekommit under körningen av denna algoritm och 
detta kan ha minskat responstiden för denna algoritm.  

Median responstiden var ganska lika som medel responstiden för algoritmerna. Ana-
lysen ovan för medel responstiden gäller precis som här då skillnaden var väldigt lite 
i tid.  

Genomströmningshastigheten för Least Connection visade att algoritmen var domi-
nerande även i detta fall också med värdet 16 000 anrop i minuten. Detta värde är i 
relation med responstiden. Om responstid för ett anrop är litet innebär det att has-
tigheten för att skicka iväg denna paket är större. För Round Robin och Leas 
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Connection hade de samma responstid för dessa 500 anrop. Eftersom genomström-
ningshastigheten för de båda algoritmerna inte var så stor skillnad i värde fick dessa 
samma responstid. Om det skulle testas istället med flera hundra tusen anrop skulle 
då medel responstiden skiljas för dessa algoritmer. I detta fall skulle Least Con-
nection ha ett lägre medel responstid än Round Robin.   

Standardavvikelsen för responstiden med Round Robin och Least Connection var 
relativt lika i värde. De hade ett avvikelsevärde på 18ms och 19ms. Standardavvikel-
sen var ganska låg, vilket betyder att responstiderna för alla anrop är samlade nära 
medelvärdet. Det innebär att responstiderna var relativt lika för dessa anrop och där-
för hade de en lägre standardavvikelse. 

För de viktade algoritmerna var standardavvikelsen lite högre. De hade ett värde på 
42 ms och 34 ms för viktad Round Robin och viktad Least Connection. Anledningen 
till detta antas bero på att lasten var ojämn fördelad på två Apptjänster så därför kom 
vissa anrop fortare från den Apptjänst med lägre vikt och den med högre vikt fick 
hantera flera anrop och från den kom dessa anrop lite senare. Detta bidrog till att 
värdet av standardavvikelsen blev högre då responstiderna skiljde sig från medel ti-
den då värdena av tiden var utspridda långt över och under medeltiden av respons-
tiden. Eftersom CPU-tiden var högre för denna Apptjänst som hanterade fler anrop 
blev även då responstiden högre eftersom CPU:n för denna Apptjänst behövde han-
tera flera anrop.   

För den viktade Round Robin blev avvikelsen lite större jämfört med viktad Least 
Connection. 

5.1.2 Sociala och ekonomiska aspekter 
Vid planering av detta projekt har både sociala och ekonomiska aspekt uppmärk-
sammats.  

Prototypen är anpassad så att den funkar med få servrar och framförallt en enkel 
databas. Ur ett ekonomiskt perspektiv medför detta mindre kostnader för den som 
implementerar prototypen. Lösningen är även skalbar och antalet servrar kan utökas 
vid behov för att behålla kostnaderna så låga som möjligt.  

Prototypen erbjuder även en förbättrad användarupplevelse då nätverkets administ-
ratörer använder sig av ett unikt gränssnitt för att enkelt ändra data i databasen istäl-
let för att göra det manuellt via eventuella databashanterare. 

5.2 Diskussion 
En faktor som har påverkat resultatet är just att det har använts samma serverstyrka 
på alla Apptjänster. Detta kommer t.ex. inte påverka Round Robin algoritmen men 
det kommer påverka de viktade algoritmerna då servern med högre vikt får ta hand 
om flera användare vilket i sin tur påverkar bl.a. responstiden och CPU tiden för 
denna server. Det är t.ex. självklart att tiden blir annorlunda om man skickar 420 
anrop till en server och endast 80 till en annan då servrarna har samma styrka.  
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Tar man en titt på CPU-användningen på lastbalanseraren så är den relativt låg. 
Maximala CPU-användningen på lastbalanseraren i denna studie blev 12 % vilket 
innebär att den klarar av mycket mer belastning än det som har testats. Huvudmålet 
med projektet var dock att undersöka och framställa en prototyp som har responstid 
under 1 sekund för 500 användare per sekund. Med tanken på att detta har uppnåtts 
med en otroligt låg CPU-användning så är det i andra hand extremt bra.  

Den framtagna prototypen använder sig av cache som huvudfaktor. Cachen uppdat-
eras en gång om dagen då data i databasen inte ändras mer än en gång i veckan. 
Denna lösning passar just detta arbete men för system där data ändras flera gånger 
i minuten är detta ingen fungerande lösning. I sådana system får man istället foku-
sera mer på realtidsdata. 
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6 Slutsatser 

De uppsatta målsättningarna för studien har uppnåtts och har använts som grund 
för implementering av den framtagna prototypen. Målsättningen att implementera 
en lösning som kan hantera 500 användare samtidigt och erhålla en responstid på 1 
sekund har uppnåtts. Den framtagna prototypen har även använts för insamling av 
prestandatestet för de nämnda lastbalanseringsalgoritmerna i sektion 1.4. Genom 
att implementera cache i systemet löstes många av de uppsatta problemen såsom 
mindre belastning på databasen.  

Resultat från testerna, men även den framtagna prototypen, kan ge en god inriktning 
för nätverk med likartade mål på hur olika lastbalanseringsalgoritmer presterar.  

6.1 Rekommendationer 
Med tanken på att de viktade algoritmerna har testats på servrar med samma styrkor 
så skulle en vidareforskning kunna vara att göra undersökningar på hur algorit-
merna beter sig i förhållande till olika serverstyrkorna. Det kanske kan vara så att de 
viktade algoritmerna är ett bättre val om servrarna är optimerade efter vikter.  

Den nuvarande lösningen är baserad på att cacha data för att minska databasbelast-
ningen. En alternativ lösning som är värt att undersöka är att använda flera databa-
ser som har synkroniserad data så att man inte förlitar sig på cachen. Detta skulle i 
sin tur ge direkt anslutning till databasen och data skulle visas upp i realtid, alltså 
inte cachade data som är flera timmar gammal.  

Responstiden för Round Robin och Least Connection visades sig vara exakt samma 
för dessa 500 anrop. Men eftersom Least Connection algoritmen hade bättre data-
flöde(throughput) betyder det att responstiden är bättre för denna algoritm. En al-
ternativ vidareforskning för att bevisa detta påstående för responstiden är att göra 
testning med flera anrop istället för bara 500 anrop. 
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