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Sammanfattning	
Denna	rapport	har	skrivits	under	ett	examensarbete	på	Linköpings	Universitet	för	att	ta	reda	på	vilket	
program	 som	 är	 mest	 tidseffektivt	 att	 använda	 för	 hantering	 av	 datorkonfigurationer.	 De	
konfigurationshanterarna	som	analyserades	i	detta	arbete	är	Ansible,	Chef	och	Puppet	som	är	tre	av	
de	 ledande	 programmen	 inom	 ämnet.	 Motiveringen	 till	 arbetet	 är	 att	 när	 komplexiteten	 hos	
infrastrukturen	 ökar,	 så	 är	 det	 viktigt	 att	 hitta	 en	 konfigurationshanterare	 som	 verkställer	
konfigurationen	på	 systemen	 tillräckligt	 snabbt	 för	 att	möta	den	 komplexa	 infrastrukturens	behov.	
Jämförelsen	 görs	 baserat	 på	 hur	 lång	 tid	 det	 tar	 för	 varje	 program	 att	 genomföra	 olika	 typer	 av	
konfigurationer,	med	olika	uppsättningar	av	antalet	system	som	konfigureras,	och	från	denna	data	görs	
slutsatser	om	programmens	tidseffektivitet,	spridning	och	skalning.
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1. Inledning	
1.1	 Motivering	
Konfigurationshanterare	har	använts	för	att	automatisera	datoruppgifter	i	mer	än	20	år	[1].	Behovet	
av	automatisering	av	systemkonfiguration	finns	överallt.	Många	företag,	från	Weight	Watchers	[2]	till	
Facebook	[3]	 till	NASA	[4]	använder	konfigurationshantering	 för	att	hålla	 reda	på	sina	datorsystem.	
Konfigurationshantering	tar	mycket	tid	och	som	systemansvarig	så	vill	du	effektivisera	konfigurations-
processen	då	tid	är	en	begränsad	resurs	och	många	är	beroende	av	att	systemet	fungerar.	Dessutom	
är	det	 så	att	 i	dagsläget	då	 systemen	ständigt	växer	och	komplexiteten	ökar,	 så	 får	konfigurations-
hanterarna	fler	uppgifter	att	genomföra	på	en	gång	[5].	Därför	är	det	viktigt	för	en	administratör	att	
ifrågasätta	tidsåtgången	för	varje	konfigurationshanterare	att	slutföra	sin	uppgift.	
	
Detta	 arbete	 jämför	 de	 tre	 ledande	 programmen	 inom	 konfigurationshantering;	 Ansible,	 Chef	 och	
Puppet,	[6]	[7]	för	att	se	vilken	som	presterar	bäst	ur	ett	tid-att-köra-perspektiv.	

1.2	 Syfte	
Syftet	med	arbetet	är	att	identifiera	vilken	av	de	tre	konfigurationshanterarna	Ansible,	Chef	och	Puppet	
som	är	lämpligast	ur	ett	tidsperspektiv	vid	körning.	Detta	genomförs	genom	en	studie	som	mäter	tiden	
det	 tar	 för	 respektive	 program	 att	 genomföra	 två	 olika	 konfigurationer	 i	 tre	 systemuppsättningar.	
Resultatet	skall	sedan	kunna	användas	för	att	bestämma	vilken	konfigurationshanterare	som	är	mest	
tidseffektiv.	

1.3	 Frågeställning	
Huvudfrågeställningen	inom	examensarbetet	är	att	ta	reda	på	vilken	av	Ansible,	Chef	och	Puppet	som	
arbetar	 bäst	 ur	 ett	 tidsperspektiv.	 För	 att	 specificera	 frågeställningen	 delas	 den	 upp	 i	 följande	 tre	
huvudfrågor:	

§ Vilken	konfigurationshanterare	är	snabbast	vid	körning?	
§ Skalar	konfigurationshanteraren	på	ett	sätt	som	är	rimligt	i	jämförelse	till	antalet	noder?	
§ Hur	konsekvent	är	konfigurationshanteraren	med	hänsyn	till	hur	lång	tid	det	tar	att	slutföra	

samma	uppgift	flera	gånger?	

1.4	 Avgränsning	
Arbetet	kommer	enbart	fokusera	på	hur	lång	tid	det	tar	för	konfigurationshanterarna	att	slutföra	sina	
uppgifter,	alltså	inte	hur	de	funktionellt	skiljer	sig.	Dessutom	så	är	det	bara	programmen	Ansible,	Chef	
och	Puppet	som	kommer	att	undersökas.	
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2. Teori	
2.1	 Infrastruktur	
Då	denna	rapport	handlar	om	ämnet	konfigurationshantering	är	det	viktigt	att	beskriva	samhörande	
ämnen	för	att	förstå	konfigurationshanteringens	roll	inom	IT.	
	
Ordet	 infrastruktur	 sammanfattar	 de	 enheter,	 programmiljöer	 och	 system	 som	 håller	 igång	 en	
organisations	drift.	Detta	omfattar	bland	annat	de	operativsystem,	servrar,	switchar	och	routrar	som	
används	[8].	Inom	IT	och	DevOps	har	ordet	infrastruktur	även	andra	betydelser.	En	klassisk	bemärkelse	
är	att	 infrastruktur	enbart	sammanfattar	de	 fysiska	enheterna	som	berör	driften.	 I	detta	dokument	
används	den	mer	omfattande	definitionen.	

2.2	 DevOps	
Uttrycket	DevOps	definieras	på	flera	olika	sätt	av	diverse	källor,	vilket	gör	det	svårt	att	ge	en	konkret	
definition	av	vad	uttrycket	betyder.	Jabbari,	Ramtin,	et	al.	har	i	artikeln	What	is	DevOps?:	A	Systematic	
Mapping	Study	on	Definitions	and	Practices	studerat	49	artiklar	som	definierar	DevOps.	Studien	visar	
att	huvudsyftet	med	DevOps	är	en	uppsättning	principer	som	överbryggar	klyftan	mellan	utveckling	
och	drift	–	klyftan	mellan	programmering	och	hantering	av	infrastruktur	[9].	
	
Utvecklare	är	ofta	tvungna	att	byta	mellan	projekt	och	får	därigenom	inte	någon	större	förståelse	över	
hur	systemet	fungerar	eller	få	bättre	insikt	i	det	stora	hela.	Genom	att	lägga	ett	lager	kod	som	anger	
hur	 infrastrukturen	 ser	 ut,	 så	 hjälper	 det	 utvecklaren	 att	 förstå	 infrastrukturen	 och	 enklare	 kunna	
förändra	den.	Genom	att	infrastrukturen	blir	beskriven	som	kod,	kan	även	mer	konsekvent	installation	
göras	och	den	kan	då	automatiseras	i	hög	grad.	Detta	gör	att	man	arbetar	mot	att	överbrygga	klyftan	
mellan	utveckling	och	drift	[10].	Det	här	kallas	för	infrastructure	as	code	och	förklaras	tydligare	under	
nästa	rubrik.	

2.3	 Infrastructure	as	Code	
Uttrycket	infrastructure	as	code,	även	kallat	programmable	infrastructure	[10]	handlar	först	och	främst	
om	att	understryka	behovet	av	att	hantera	din	uppsättning	av	infrastrukturen	på	samma	sätt	som	du	
skulle	 hantera	 utvecklingen	 av	 din	 programkod	 [8].	 Metodiken	 infrastructure	 as	 code	 fokuserar	
huvudsakligen	på	att	man	 specificerar	 systemkonfigurationen	hos	ett	datorsystem	genom	kod	 som	
hanteras	och	automatiseras	av	en	så	kallad	konfigurationshanterare	[11].	
	
Genom	att	använda	sig	av	konfigurationshanterare	har	komplex	infrastruktur	blivit	lättare	att	hantera;	
både	att	installera	och	att	underhålla.	Som	användare	av	konfigurationshanterare	är	det	enkelt	att	titta	
tillbaka	på	tidigare	versioner	av	systemet.	Därmed	är	det	möjligt	att	kolla	upp	vad	som	tidigare	varit	
installerat	och	vad	som	har	uppdaterats.		
	
Tidigare	har	det	 varit	 svårt,	om	 inte	omöjligt,	 att	 vara	 flera	personer	 som	 jobbar	 i	 ett	 team	 för	att	
tillsammans	 bygga	 upp	 eller	 underhålla	 infrastrukturen	 av	 systemet,	 detta	 är	 möjligt	 med	
infrastructure	as	code	[12].	

2.4	 Konfigurationshanterare	
De	verktyg	som	används	flitigast	inom	infrastructure	as	code	är	så	kallade	konfigurationshanterare.	
Inom	 IT	 innebär	 konfigurationshantering	 en	 uppsättning	 metoder	 som	 används	 för	 att	 hantera	
hårdvara,	mjukvara	och	infrastruktur.	En	konfigurationshanterare	(configuration	management	tool)	är	
en	mjukvaruimplementation	av	dessa	metoder	 som	ofta	baseras	på	Mark	Burgess	 idéer	om	policy-
baserad	automatisering	av	IT	[13].	
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För	 att	 konfigurationshanteraren	 ska	 kunna	 skicka	 instruktioner	 över	 ett	 nätverk	 används	 ofta	 en	
klient-server	 arkitektur	 mellan	 en	 värddator	 och	 nod.	 En	 nod	 är	 alltså	 den	 maskin	 som	 skall	
konfigureras	på	något	 sätt	med	hjälp	 av	 konfigurationshanteraren.	 Serverprogrammet	 kan	 ligga	på	
värden	eller	på	noden	[14].	
	
När	programmet	som	verkställer	konfigurationen	ligger	på	värden	så	trycker	värden	ut	programvaran	
till	noderna,	vilket	kallas	för	push-baserat	system.	Om	detta	program	istället	befinner	sig	på	noderna	
så	drar	noderna	data	från	värden,	detta	kallas	för	ett	pull-baserat	system.	Vid	samtliga	system	krävs	
det	en	eller	flera	säkerhetsinstanser	för	att	se	till	att	inte	obehöriga	data	skickas	eller	tas	emot,	i	de	
flesta	fall	används	nycklar,	men	även	lösenord	förekommer	om	användaren	så	önskar	[15].	

2.5	 Ansible	
Ansible	 uppkom	 av	 att	 skaparen,	 Michael	 DeHaan,	 för	 att	 han	 inte	 tyckte	 att	 befintliga	
konfigurationshanterare,	 såsom	 Puppet,	 var	 tillräckligt	 enkla	 och	 inte	 hade	 tillräckligt	 av	 den	
funktionalitet	 som	 han	 krävde.	 Ansible	 växte	 ursprungligen	 fram	 från	 Puppet	 och	 Cobbler	 (ett	
serverinstallationssystem).	Idag	har	Ansible	och	Puppet	inget	med	varandra	att	göra	mer	än	att	de	båda	
är	konfigurationshanterarsystem	[16].	Ansible	är	ett	serverbaserat	system,	detta	innebär	att	servern	
meddelar	klienterna	när	de	ska	uppdateras	och	eftersom	Ansible	är	push-baserat	trycker	servern	ut	
uppdateringar	till	alla	klienter	[14].	
	
Det	 som	 används	 för	 att	 göra	 en	 ritning	 på	 hur	 systemet	 skall	 konfigureras	 kallas	 i	 Ansible	 för	 en	
playbook.	Den	innehåller	beskrivningar	på	alla	åtgärder	som	behöver	göras	för	att	uppnå	ett	speciellt	
konfigurationstillstånd.	En	playbook	kan	återanvändas	 flera	gånger	 i	ett	system	eller	mellan	system	
[17].	Teamet	bakom	Ansible	har	som	vision	att	det	ska	vara	så	enkelt	som	möjligt	att	konfigurera,	lära	
sig	och	komma	tillbaka	till	efter	en	tid,	därför	valde	de	att	använda	sig	av	Yaml:s	syntax	(se	Figur	1)	för	
konfiguration	[18].	
	
De	två	huvudsakliga	punkterna	som	Ansible	vill	uppnå	är:	[16]	[18]	

1. Enkel	syntax	och	struktur.	Det	ska	vara	enkelt	att	 lära	sig	och	komma	tillbaka	även	om	man	
inte	har	använt	Ansible	på	flera	månader.	

2. Enkel	funktionalitet.	Ansible	ska	inte	vara	ett	problem,	den	ska	hjälpa	dig	med	dina	problem.	

Figur	1.	Exempel	på	hur	Ansible	kan	konfigureras	för	att	hantera	paket.	

-	hosts:	test5	
become:	yes	
	
tasks:	
-	name:	install	basic	packages	
		action:	>	
				{{	ansible_pkg_mgr	}}	name={{	item	}}	state=installed	update_cache=yes	
autoremove=yes	
		with_items:	
				-	blender	
				-	ddd	
				-	eclipse	
				-	emacs24	
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2.6	 Chef	
Chef	skapades	2009	av	Adam	Jacobs,	som	tillsammans	med	entreprenören	Jesse	Robbins	grundade	
Opscode,	vilka	i	sin	tur	är	företaget	som	står	bakom	Chef	[19].	När	Jacobs	först	grundade	Chef	ville	han	
poängtera	och	korrigera	tre	brister	han	såg	i	andra	konfigurationshanterare:	[13]	

1. En	konfigurationshanterare	bör	kunna	göra	det	möjligt	för	en	administratör	att	ge	förstklassigt	
stöd	för	hantering	av	cloud	infrastructure.	

2. Alla	har	olika	infrastruktur.	Komplexa	infrastrukturer	hos	större	företag	har	stor	nytta	av	att	
kunna	modellera	deras	infrastruktur	som	kod.	

3. Bra	 verktyg	 och	 idéer	 går	 inte	 att	 få	 fram	 själv	 utan	 kräver	 en	 levande	 och	 engagerad	
användargemenskap.	

	
Chef	 använder	 sig	 av	 en	 egen	 terminologi	 för	 nyckelord	 inom	 konfigurationshantering.	 I	 Chef-
terminologi	 skrivs	 automatiseringslogiken	 som	 recipe	 (se	 Figur	 2),	 och	 en	 samling	 av	 samhörande	
recipes	kallas	för	cookbook	[20].	Chef	är	ursprungligen	skrivet	i	programspråket	Ruby	och	användaren	
skriver	 sina	 recipes	med	 ett	 Ruby-baserat	 domänspecifikt	 språk	 (DSL)	 som	 är	 utvecklat	 just	 för	 att	
användas	med	Chef	[21].	
	

Figur	2.	Exempel	på	hur	Chef	kan	konfigureras	för	att	hantera	paket.	
	
Chef	bygger	på	ett	workstation-server-nod-förhållande.	En	workstation	i	Chefs	mening	är	datorn	som	
kör	 Chef	 Development	 Kit	 som	 används	 för	 att	 författa	 cookbooks	 och	 för	 att	 interagera	 med	
Chefservern.	På	en	workstation	skall	användaren:	[22]	

§ Utveckla	cookbooks	och	recipes	
§ Testa	Chef-kod.	
§ Hålla	Chefs	repo	synkroniserad	med	versionshantering.	
§ Definiera	roller	och	miljöer	för	konfigurationen	och	se	till	att	kritiska	data	lagras	i	så	kallade	

data	bags.	
§ Interagera	direkt	med	noder,	när	det	behövs.	

Chefs	 server	 agerar	 som	 en	 central	 knutpunkt	 för	 konfigurationsdata.	 Det	 är	 på	 Chefservern	 som	
cookbooks	 lagras	 och	 konfigurationen	på	noderna	 verkställs.	Noderna	 använder	 chef-client	 som	är	
installerat	på	noderna	för	att	göra	en	begäran	mot	servern	om	information	angående	konfiguration.	
Chef-client	programmet	gör	sedan	så	mycket	som	möjligt	av	konfigurationen	på	noden	själv,	istället	
för	att	ge	servern	mer	arbete;	Chef	använder	pull-teknik	för	hantering	av	noder.	Detta	är	enligt	Chef	
själva	en	mer	skalbar	approach	än	att	låta	servern	sköta	hela	konfigurationen	[22].	

execute	"update	cache"	do	
command	"apt-get	update"	
action	:run	
end	
	
package	['blender',	'ddd',	'eclipse',	'emacs24']	do	
action	:install	
timeout	10800	
end	
	
execute	"autoremove"	do	
command	"apt-get	-y	autoremove"	
action	:run	
end	
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2.7	 Puppet	
Puppet	är	ursprungligen	skapat	2001	av	Luke	Kanies	och	utvecklades	sedan	till	ett	open	source	projekt.	
Puppet	är	en	Ruby-baserad	konfigurationshanterare	som	utvecklades	för	att	Kanies	i	sin	tur	inte	tyckte	
att	de	konfigurationshanterare	som	fanns	då	inte	var	tillräckliga	[23].	Puppet	är	byggt	med	samma	pull-
teknik	 som	Chef,	att	noderna	 frågar	om	uppdatering	 från	 servern	och	därefter	drar	 till	 sig	den	nya	
konfigurationen	[24].	Puppet	har	filer	som	beskriver	konfigurationen	som	önskas,	och	dessa	filer	kallas	
som	i	Chef	för	recipes	(se	Figur	3),	dessa	recipes	är	så	flexibla	att	dessa	kan	delas	och	återanvändas	
mellan	 system.	 Puppet	 är	 enligt	 James	 Turnbull	 i	 boken	Pulling	 strings	 with	 puppet:	 configuration	
management	made	easy	[23]	extremt	flexibel	om	du	är	tillräckligt	bra	på	att	programmera	så	att	du	
kan	ändra	i	Puppets	källkod	[7].	
	

Figur	3.	Exempel	på	hur	Puppet	kan	konfigureras	för	att	hantera	paket.	

2.8	 Virtualisering	
I	detta	arbete	används	virtualisering	för	att	underlätta	hantering	av	flera	system.	Virtualisering	innebär	
att	 göra	 en	 representation	 av	 ett	 datorsystem	 i	 programvara.	 Även	 om	 detta	 går	 att	 göra	 helt	 i	
mjukvara,	så	har	många	moderna	processorarkitekturer	inbyggd	hårdvara	som	är	specifikt	utformad	
för	att	 förbättra	effektiviteten	av	virtualiseringsprocessen.	Denna	teknik	används	ofta	 för	att	kunna	
simulera	 flera	hårdvarusystem	på	en	och	samma	enhet	 [25].	Detta	arbete	använder	virtualiserings-
programmet	Oracle	VM	Virtualbox	5.11	 för	att	administrera	konfigurationshanterarnas	servrar	samt	
noderna	som	de	i	sin	tur	hanterar.	
	 	

node	default	{	
			package	{	
							'blender':	ensure	=>	'present',	
							require	=>	Exec['apt-get	update'],	
			}	
			package	{	
							'ddd':	ensure	=>	'present'	
			}	
			package	{	
							'eclipse':	ensure	=>	'present'	
			}	
			package	{	
							'emacs24':	ensure	=>	'present'	
			}	
			exec	{	
							"apt-get	update":	
							command	=>	"/usr/bin/apt-get	update"	
			}	
}	

1	 S.	 Coter,	 ”Oracle	 VM	 VirtualBox	 5.1.0	 is	 now	 available!,”	 Oracle,	 12	 Juli	 2016.	 [Online].	 Available:	
https://blogs.oracle.com/virtualization/oracle-vm-virtualbox-510-is-now-available.	[Använd	27	April	2017].	
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3. Metod	

3.1	 Testningsmiljö	
Flera	 testuppsättningar	 används	 för	 att	 dela	på	de	olika	 systemen	och	 för	 att	 resultatet	 ska	 kunna	
jämföras.	 En	 grundmaskin	 är	 konfigurerad	 med	 Debian	 version	 82.	 Överflödiga	 program,	 såsom	
LibreOffice,	avinstallerades	för	att	skapa	bättre	testmöjligheter	 för	konfiguration	av	dessa	program.	
Denna	grundmaskin	har	två	stycken	virtuella	nätverkskort,	ett	för	det	interna	nätverket	som	låter	de	
virtuella	 maskinerna	 kommunicera	 med	 varandra	 och	 ett	 för	 det	 externa	 som	 ger	 de	 virtuella	
maskinerna	tillgång	till	 internet.	Grunddatorn	klonas	sedan	flera	gånger	till	en	klon	som	agerar	som	
server,	 och	 en	 klon	 som	agerar	 som	workstation.	 Alla	 klienter	 som	behövs	 klonas	 även	 dessa	 från	
grunddatorn	så	att	de	 inte	skiljer	sig	från	varandra.	Servern	utrustas	med	den	samling	programvara	
som	krävs	 för	 det	 systemet	 som	körs	 för	 tillfället.	Workstation	 är	 den	maskin	 som	används	 för	 att	
redigera	alla	konfigurationsfiler.	

3.2	 Dator	
Specifikationer	för	testdatorn	som	innehåller	alla	virtuella	maskiner:	
Intel	Core	i7-3770	3,40GHz	x	4	med	VT-x	aktiverat	
4x8GB	DDR3	DIMM	Synchronous	1600MHz	
Intel	82579LM	Gigabit	Network	Connection	
WDC	WD10EZEX-60Z	1TB	
HP	1790	LGA1155	Motherboard	
	
De	virtuella	maskinerna	är	uppdelade	i	servrar	och	noder,	servrarna	har	3	GiB	ram	medan	noderna	har	
1	GiB	ram.	Samtliga	maskiner	har	8	GiB	utrymme.	I	övrigt	begränsas	inte	de	virtuella	maskinerna	på	
något	vis.	
	

3.3	 Uppsättning	
Testuppsättningen	 består	 av	 tre	 olika	 fall,	 detta	 för	 att	 representera	 skalningen	 på	 hur	
konfigurationshanterarna	löser	vardera	testfall.	Valet	av	antalet	noder	i	varje	testfall	gjordes	utifrån	
det	 minsta	 och	 största	 möjliga	 antalet	 noder	 som	 är	 möjliga	 att	 ha	 utan	 att	 de	 begränsas	 av	 de	
hårdvaruresurser	som	är	tillgängliga.	Fallen	är	en	nod,	 fem	noder	och	femton	noder.	Dessutom	har	
konfigurationshanterarna	separata	administrativa	enheter.	Puppet	och	Ansible	har	bara	en	dator	som	
agerar	både	workstation	och	server,	medan	Chef	har	separat	workstation	och	server.	
	
För	att	varje	test	ska	ha	exakt	samma	förutsättningar	som	föregående,	så	klonas	en	ny	uppsättning	
maskiner	 innan	varje	testkörning.	De	maskiner	som	klonas	har	redan	en	ssh-nyckel,	 rätt	 IP-adresser	
och	 hostfiler	 inställda.	 Varje	 maskin	 är	 även	 konfigurerad	 att	 vara	 uppkopplad	 mot	
konfigurationshanterarens	 server.	 Hostfilerna	 används	 endast	 för	 att	 inte	 behöva	 använda	 IP-
adresserna	utan	 för	 att	 kunna	använda	de	 virtuella	maskinernas	datornamn	 för	 all	 kommunikation	
mellan	de	virtuella	maskinerna.	

3.4	 Datainsamling	
För	mätning	av	tiden	används	ett	skript	som	i	sin	tur	använder	sig	av	tre	huvudsakliga	verktyg:	Date	för	
att	hålla	reda	på	tiden	i	millisekunders	precision,	Parallel-ssh	för	att	starta	noderna	samtidigt	och	Mutt	

2	”Debian	News,”	14	 Januari	2017.	 [Online].	Available:	 https://www.debian.org/News/2017/20170114.	 [Använd	17	Februari	
2017].	
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för	att	 informera	personen	som	testar	konfigurationshanteraren	att	mätningen	är	klar.	Detta	skript	
körs	på	samma	server	som	konfigurerar	noderna.		

3.4.1	 Parallel-ssh	
För	att	ge	konfigurationshanterarna	en	rättvis	jämförelse	kommer	konfigurationen	startas	på	samma	
sätt	 i	 samtliga	 fall.	Med	hjälp	av	mjukvaran	Parallel-ssh	kommer	alla	noder	att	 samtidigt	efterfråga	
servern	 en	 uppdatering.	 Då	 är	 det	 upp	 till	 konfigurationshanteraren	 själv	 att	 dela	 ut	 resurserna.		
Ansible	 behöver	 inte	 använda	 sig	 av	 Parallel-ssh	 för	 den	 använder	 sig	 av	 en	 push-metodik,	 för	 att	
hantera	noderna.		

3.4.2	 Tidmätning	
Tiden	började	räknas	först	efter	uppkopplingen	mellan	noder	och	server	upprättats,	detta	för	att	inte	
uppkopplingstider	 är	 något	 som	 ska	 testas.	 Tidmätningen	 stoppas	 så	 fort	 som	 konfigurations-
hanteraren	rapporterar	att	installationen	är	klar.	Då	Ansible	har	en	push-metodik	gentemot	Chef	och	
Puppet	 som	 använder	 en	 pull-metodik,	 så	 kommer	 tidmätningen	 vara	 tvungen	 att	 påbörjas	 innan	
verkställande	kommando	skickas	från	server	till	noder.	

3.4.3	 E-post	
När	 konfigurationen	 är	 slutförd	 på	 alla	 noder	 och	 Parallel-ssh-sessionen	 är	 avslutad	 så	 behöver	
personen	som	kör	testningen	bli	meddelad	att	testet	är	klart,	då	testerna	kräver	mycket	tid	och	ingen	
uppsikt.	Programmet	Mutt	installerades	på	servern	och	konfigurerades	med	en	unik	epostadress	att	
skicka	ifrån.	Så	fort	testningen	är	slutförd	kommer	Mutt	att	skicka	ut	ett	meddelande	som	innehåller	
serverns	logg	för	körningen,	tid	som	krävdes	för	nodernas	konfiguration	i	millisekunder	och	kopior	på	
konfigurationsfilerna	för	det	fall	som	testas.	

3.5	 Programvarutest	
Testfallen	för	programvarutestning	är	uppdelade	i	tre	sektioner	för	varje	system.	I	den	första	testmiljön	
så	 finns	det	 endast	 en	nod,	 andra	 testuppsättningen	har	 fem	noder,	 den	 tredje	uppsättningen	har	
femton	noder.	Genom	dessa	tre	testfall	kommer	skalningen	av	varje	konfigurationshanterare	kunna	
bevisas.	
	
Konfigurationshanterarnas	förmåga	att	installera	programvara	testas	genom	att	11	olika	programvaror	
installeras	på	varje	nod	i	de	tre	ovanstående	fallen.	De	programvaror	som	installeras	är:	

§ Blender	
§ DDD	
§ Eclipse	
§ Emacs24	
§ Gedit	
§ Kate	
§ OpenTTD	
§ Parallel-ssh	
§ Vim	
§ Vim-GTK	
§ Wireshark	

	
Dessa	program	valdes	ut	eftersom	dels	för	att	de	representerar	vad	en	normal	användare	skulle	behöva	
för	program	på	ett	vanligt	Debian-system.	Men	även	för	att	det	är	program	av	varierande	storlek	och	
karaktär	där	vissa	beror	på	bibliotek	eller	andra	program,	medan	andra	är	mer	självständiga.	
Utöver	 installationen	av	dessa	program	 så	uppdateras	 även	pakethanterarens	 cache	på	noden	och	
efter	slutförd	installation	av	samtliga	program	så	körs	apt-get	autoremove.	
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Resultattiden	i	dessa	test	tas	ifrån	tiden	när	noderna	har	kopplat	upp	sig	till	konfigurationsservern	fram	
till	 testningen	 är	 fullständigt	 slutförd.	 Därefter	 skickas	 ett	 epost-meddelande	 från	 servern	 till	 den	
person	som	startade	testet.	

3.6	 Grupp-	och	användartest	
För	att	inte	bara	mäta	skillnaderna	i	hur	lång	tid	det	tar	för	konfigurationshanterarna	att	installera	och	
konfigurera	programvara,	som	beskrivet	i	tidigare	kapitel,	så	görs	även	ett	test	för	att	mäta	tiden	det	
tar	att	skapa	en	bestämd	mängd	grupper	och	användare	i	noderna.	I	detta	testfall	skall	konfigurations-
hanterarna	skapa	fyra	separata	grupper	i	systemen.	Därefter	skall	30	unika	användare	läggas	till	med	
olika	attribut	och	placering	i	grupperna.		

1. Användare	1–10	skall	få	varsin	egen	hemmapp	och	placeras	i	testgrupp	1.		
2. Användare	11–20	skall	få	varsin	hemmapp,	placeras	i	testgrupp	2	samt	bli	tilldelade	/bin/bash	

som	sin	kommandotolk.		
3. Användare	 21–30	 skall	 konfigureras	 likt	 användare	 1–10	 och	 få	 varsin	 hemmapp	 och	 bli	

placerade	 i	 testgrupp	 3	 som	 huvudgrupp.	Men	 de	 skall	 dessutom	 också	 bli	 placerade	 i	 en	
sekundärgrupp;	testgrupp	4.	

	
Precis	som	med	programvarutestet	görs	detta	i	tre	olika	noduppsättningsfall	–	en	nod,	fem	noder	samt	
femton	noder.	

3.7	 Shellskript	
För	att	skapa	en	rimlig	datasamlingsmiljö	och	för	att	få	ett	hanterbart	system	för	att	göra	mätningarna	
används	ett	antal	skript	som	beskrivs	i	rubrikerna	nedan.	

3.7.1	 Kloning	av	virtuell	maskin	
För	 att	 på	 ett	 smidigt	 sätt	 kopiera	 en	nod	 till	 en	uppsättning	 av	 15	noder	 så	 används	detta	 skript.	
Virtualbox	har	 ett	 antal	 kommandon	 som	kan	 användas	 från	 terminalen,	 ett	 av	de	 kommandon	är	
clonevm	som	kopierar	en	virtuell	maskin	och	kopierar	alla	inställningar	så	att	den	nya	noden	redan	är	
grupperad	i	Virtualbox	med	rätt	grupp	av	maskiner.		

3.7.2	 Nätverksinställningar	
Detta	skript	ger	en	maskin	en	ledig	IP-adress	och	sätter	in	rätt	information	i	de	hostfiler	som	används.	
Den	huvudsakliga	strukturen	i	skriptet	är	en	loop	som	pingar	ett	förbestämt	intervall	av	IP-adresser	tills	
det	hittas	en	IP-adress	som	skriptet	inte	får	svar	från.	Om	en	ledig	adress	hittas	så	kommer	enhetens	
IP-adress	sättas	till	denna.	För	att	försäkra	att	något	inte	blivit	fel	så	kan	IP-adressen	max	sluta	på	16,	
vilket	ger	noderna	IP-adresser	mellan	2–16.	För	att	bekräfta	att	allt	har	gått	rätt	så	pingas	den	16:e	
adressen	som	bara	skall	ge	ett	svar	om	skriptet	är	korrekt	utfört.	

3.7.3	 Uppdatering	av	noder	med	Chef	och	Puppet	
Då	Chef	och	Puppet	är	byggda	med	en	“pull”	teknik	så	behövs	ett	skript	som	skickar	ut	ett	uppdaterings	
kommando	till	alla	noder	som	i	sin	tur	ber	servern	om	en	uppdatering.	För	att	uppdateringskommandot	
ska	skickas	ut	samtidigt	till	alla	noder	så	används	Parallel-ssh.	Detta	skript	skapar	även	loggfiler	så	att	
det	är	möjligt	för	personen	som	genomför	testningen	att	kontrollera	att	installationen	har	genomförts	
på	rätt	sätt.	Starttid	och	vid	vilken	tid	som	skriptet	är	klart	skrivs	ut	till	terminalen	samt	kopia	av	dessa	
tider	skickas	via	e-post.	
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3.7.4	 Mätning	med	Puppet	
För	att	köra	mätningarna	vid	ett	specifikt	tillfälle	måste	ett	Puppet	test	kommando	köras	på	noderna,	
detta	 eftersom	 Puppet	 är	 ett	 pull-strukturerat	 system.	 Testkommandot	 som	 används	 gör	 en	 enda	
körning	med	extra	utförliga	loggar	samt	skriver	ut	dessa	loggar	till	kommandotolken.	Vid	mer	normal	
användning	av	Puppet	så	behövs	inte	test-kommandot	utan	Puppet	uppdaterar	datan	från	värden	och	
ändrar	systemet	i	bakgrunden,	utan	så	utförliga	loggar,	var	30:e	minut,	om	så	önskas	[26].	

3.7.5	 Mätning	med	Chef	
Mätningarna	genomförs	på	samma	sätt	som	med	Puppet,	förutom	att	den	kör	chef-client	kommandot	
istället	för	puppet	test	[27].	

3.7.6	 Uppdatering	av	noder	med	Ansible	
Ansible	är	byggt	med	ett	push-teknik	vilket	gör	att	detta	skript	endast	tar	starttid,	startar	Ansible	och	
sedan	tar	sluttiden.	Även	detta	skript	skapar	loggfiler	samt	skickar	epost-meddelande	om	tiderna	så	
att	kopior	på	mätvärdena	görs.	Test-skriptet	för	Ansible	skiljer	sig	mot	Chef	och	Puppet	eftersom	en	
förfrågan	om	lösenord	gjordes	för	varje	nod.	För	att	lösa	denna	förfrågan	så	användes	en	teknik	som	
kallas	expect,	den	skriver	sedan	in	lösenordet	åt	oss	utan	att	påverka	tidmätningen.		
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4. Resultat	
4.1	 Konfiguration	av	program	
Diagrammet	 nedan	 visar	 resultatet	 på	 mätningarna	 om	 hur	 lång	 tid	 det	 tar	 för	 konfigurations-
hanterarna	 att	 installera	 och	 konfigurera	 program	 i	 olika	 fall.	Mätningarna	 är	 gjorda	med	 tre	 olika	
uppsättningar	av	antalet	noder	där	11	program	installerades.	Tiderna	är	baserade	på	medelvärdet	av	
fem	olika	körningar	av	varje	testfall.	
	
	

	
Figur	4.	Diagram	över	tiderna	när	program	installeras.	(Lägre	tid	är	bättre)	

4.2	 Konfiguration	av	Användare	
Resultatet	av	mätningarna	som	testade	hur	lång	tid	det	tog	för	konfigurationshanterarna	att	lägga	till	
och	 konfigurera	 användare	på	ett	 visst	 sätt.	Mätningarna	är	 gjorda	med	 tre	olika	uppsättningar	 av	
antalet	 noder	 där	 30	 användare	 konfigurerades.	 Tiderna	 är	 baserade	 på	medelvärdet	 av	 fem	olika	
körningar	av	varje	testfall.	
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Figur	5.	Diagram	över	tiderna	när	användare	konfigureras.	(Lägre	tid	är	bättre)	

4.3	 Spridning	
Nedan	följer	två	tabeller	som	skall	representera	spridningen	genom	att	presentera	standardavvikelsen	
för	varje	konfigurationshanterare	i	alla	fall.	En	standardavvikelse	nära	noll	tyder	på	mer	konsekventa	
resultat	vid	identiska	test.	Ett	större	värde	visar	på	att	spridningen	mellan	resultaten	av	identiska	test	
är	större,	vilket	tyder	på	mer	opålitliga	resultat.	
	

Standardavvikelse	11	program	
	 1	nod	 5	noder	 15	noder	
Puppet	 18,48	 121,78	 77,80	
Chef	 8,73	 56,83	 88,73	
Ansible	 2,68	 30,94	 159,28	

Tabell	1.	Tabell	som	presenterar	standardavvikelsen	av	resultaten	i	fallet	11	program.	

	
Standardavvikelse	30	användare	
	 1	nod	 5	noder	 15	noder	
Puppet	 0,31	 0,20	 1,62	
Chef	 0,19	 1,95	 0,80	
Ansible	 0,54	 0,95	 1,74	

Tabell	2.	Tabell	som	presenterar	standardavvikelsen	av	resultaten	i	fallet	30	användare.	
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4.4	 Skalning	
Graferna	nedan	visar	hur	tiden	som	går	åt	för	att	konfigurera	en	nod	ändras	beroende	på	hur	många	
noder	 som	 konfigureras	 samtidigt.	 Detta	 representerar	 skalbarheten	 för	 varje	 konfigurations-
hanterare.		
	

Figur	6.	Graf	över	tid	som	programtestet	kräver	per	nod.	

	

Figur	7.	Graf	över	tid	som	användartestet	kräver	per	nod.	 	
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5. Diskussion	
5.1	 Resultat	

5.1.1	 Spridning	
För	 att	 få	 så	 stabila	 värden	 som	 möjligt	 så	 gjordes	 det	 fem	 identiska	 tester	 av	 varje	 testfall.	
Spridningsresultatet	 visar	 att	 det	 inte	 alltid	 är	 konsekventa	 resultat.	 Puppet	 och	 Chef	 har	 liknande	
standardavvikelse,	 runt	80	 sekunder	vid	programtestet	av	15	noder,	medan	Ansible	har	dubbelt	 så	
mycket,	närmare	160.	Ansible	presterar	 i	genomsnitt	mycket	bättre	på	programtestet	än	både	Chef	
och	Puppet,	men	är	mycket	mindre	konsekvent	med	vad	 resultatet	blir	vid	 identiska	 testkörningar.	
Detta	kan	 innebära	att	om	man	är	beroende	av	att	veta	hur	 lång	tid	en	konfiguration	skall	 ta	så	är	
Ansible	möjligen	inte	rätt	val	av	konfigurationshanterare.	

5.1.2	 Push-pull	
I	teorin	nämns	det	att	Chefs	teknik	för	att	hantera	noder	genom	att	låta	noderna	själva	verkställa	sin	
konfiguration	är	mer	skalbar	än	en	push-teknik.	I	resultatet	ser	man	dock	att	detta	inte	nödvändigtvis	
stämmer.	Vid	 installation	av	program	så	presterar	Ansible,	 som	använder	 sig	av	en	push-teknik	 för	
hantering	av	noder,	bättre	än	både	Chef	och	Puppet	som	själva	använder	pull-teknik.	Vid	konfiguration	
av	 användare	 verkar	 pull	 fungera	bättre,	men	då	 är	 det	 viktigt	 att	 poängtera	 att	 skillnaden	mellan	
resultaten	i	användartesten	är	i	sekunder	medan	skillnader	mellan	resultaten	i	programtestet	handlar	
om	flera	minuter.	Skalningsresultatet	av	Chefs	programkörning	visar	att	det	är	snabbare	att	konfigurera	
noder	 i	 grupper	 av	 fem	när	man	 konfigurerar	 15	 noder	 än	 att	 konfigurera	 alla	 15	 noder	 under	 en	
körning.	
	
Under	installationstestet	uppkom	det	tankar	om	hur	en	installation	skulle	genomföras	i	praktiken	på	
flera	tomma	system.	Puppet	kan	möjligen	prestera	bättre	i	vissa	fall,	men	då	är	det	förutsatt	att	Puppet	
redan	är	installerat	på	noderna.	Då	kan	man	ställa	sig	frågan:	Hur	installerar	vi	Puppetklienten?	Med	
ett	 större	 antal	 noder,	 så	 behöver	 man	 förstås	 sköta	 den	 installationen	 med	 en	 konfigurations-
hanterare	eller	någon	annan	typ	av	automatisering,	då	kan	man	inte	använda	Puppet	för	att	installera	
sig	 själv.	 Om	 man	 använder	 Ansible	 för	 detta,	 varför	 inte	 fortsätta	 använda	 Ansible	 för	 framtida	
konfigurationer?	 Det	 är	 förstås	 värt	 att	 nämna	 att	 Chef	 löser	 detta	 problem	 genom	 att	 köra	 knife	
bootstrapkommandot	på	workstationen	för	att	koppla	en	nod	till	konfigurationshanteraren	[28].	

5.2	 Metod	

5.2.1	 Observation	om	mätningsmetodik	
Då	tidtagningen	har	gjorts	på	olika	sätt	mellan	de	push-	och	pullbaserade	systemen	så	finns	det	en	risk	
att	 konfigurationshanterarna	 inte	 jämförs	 med	 samma	 förutsättningar.	 För	 just	 Ansible	 så	 startas	
mätningen	precis	när	serverns	startkommando	körs	medan	de	andra	kopplar	upp	sig	till	noderna	först	
och	startar	mätningen	när	noderna	gör	sin	första	förfrågan.	Olika	typer	av	metodik	innebär	att	man	
behöver	göra	skillnader	i	mätningarna	och	det	är	förstås	möjligt	att	sättet	som	mäts	i	detta	arbete	inte	
är	det	bästa.	

5.2.2	 Flaskhalsar	
Under	de	tester	som	gjordes	så	kunde	tyvärr	inte	någon	större	andel	noder	testas	eftersom	testerna	
var	begränsade	till	endast	en	fysisk	dator	och	därmed	en	begränsad	mängd	arbetsminne.	Fler	noder	
hade	kunnat	ge	bättre	resultat	på	skalningen	av	konfigurationshanterarna.	
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Testning	med	fler	fysiska	enheter	hade	också	kunnat	visa	på	om	användandet	av	virtuella	maskiner	har	
någon	 påverkan	 på	 resultatet.	 En	möjlig	 felkälla	 när	man	 använder	 virtuella	maskiner	 kan	 vara	 att	
operativsystemet	på	den	fysiska	datorn	använder	resurser	som	de	virtuella	maskinerna	är	beroende	
av.	
	
I	 detta	 arbete	 användes	 dessutom	 bara	 en	 hårddisk,	 vilket	 förmodligen	 har	 skapat	 situationer	 där	
noderna	endast	väntar	på	att	hårddisken	ska	skriva	klart	filerna.	Det	är	möjligt	att	programtestet	tar	så	
lång	tid	som	det	tar	på	grund	av	att	alla	maskiner	måste	dela	på	samma	lagringsenhet.	

5.2.3	 Större	urval	
För	att	få	mer	pålitliga	resultat	och	för	att	kunna	göra	bättre	slutsatser	hade	det	varit	fördelaktigt	att	
göra	 ett	 större	 antal	 identiska	 test	 för	 varje	 testfall.	 Om	 det	 hade	 gjorts	 många	 fler	 test	 hade	
mätstörningar	blivit	mer	påtagliga	och	resultatet	skulle	ha	en	mycket	större	replikerbarhet.	Alltså	att	
resultatet	från	en	replikering	skall	likna	resultatet	på	detta	arbete	så	mycket	som	möjligt.	
	
Ytterligare	så	skulle	det	vara	användbart	att	testa	åtminstone	en	till	konfigurationshanterare.	Eftersom	
det	 bara	 har	 gjorts	 mätningar	 på	 en	 push-baserad	 konfigurationshanterare	 gentemot	 två	 pull-
baserade,	 är	 det	 inte	 lika	 lätt	 att	 göra	 en	 slutsats	 om	 push-	 eller	 pullmetoderna	 är	 bättre	 i	 ett	
tidsperspektiv.	Utifrån	hur	arbetet	ser	ut	nu,	så	kan	man	bara	göra	slutsatser	om	push-metodiken	från	
Ansibles	mätningar,	medan	 en	 annan	 push-baserad	 konfigurationshanterare	 kanske	 har	 helt	 andra	
resultat	och	Ansibles	resultat	beror	mer	på	hur	andra	delar	av	Ansible	är	uppbyggt.	

5.2.4	 Är	arbetet	nödvändigt?	
Det	 hade	 varit	 fördelaktigt	 att	 göra	 någon	 form	 av	 enkätundersökning	 för	 att	 ta	 reda	 på	 vad	
systemadministratörer	 verkligen	 behöver	 i	 en	 konfigurationshanterare.	 Med	 en	 enkät	 skulle	 man	
kunna	ta	reda	på	om	tidsåtgång	är	något	som	är	avgörande	när	de	väljer	konfigurationshanterare.	

5.2.5	 Personliga	observationer	
Första	intrycket	av	konfigurationshanterarna	för	oss	har	under	projektets	gång	alltid	handlat	om	hur	
den	 första	 installationen	 av	 konfigurationshanterarna	 fungerat	 samt	 hur	 kopplingen	 till	 noderna	
gjordes.	 Alla	 konfigurationshanterare	 installerades	 på	 olika	 sätt,	 vilket	 kan	 göra	 det	 svårt	 för	 en	
administratör	 att	 byta	 mellan	 dem.	 Vi	 tycker	 att	 Chef	 sticker	 ut	 mer	 än	 de	 andra	 konfigurations-
hanterarna	när	det	gäller	den	faktiska	konfigurationen	av	konfigurationshanteraren.	Sättet	Chef	sköter	
sin	autentisering	mellan	workstation,	server	och	noderna	ställde	till	med	väldigt	många	problem	för	
oss	i	början	av	arbetet.	Puppet	och	Ansible	sköter	sina	ssh-nycklar	precis	som	vanliga	system	gör;	att	
de	genereras	med	ssh-keygen	och	sedan	förs	över	mellan	systemen	över	nätverket.	Chef	vill	använda	
sig	av	en	egen	implementation	av	ett	nyckelsystem,	vilket	inte	fungerade	fullständigt	med	våra	system.		
	
När	vi	väl	skulle	börja	skriva	konfigurationskoden	till	testerna	kände	vi	inte	att	tiden	inte	var	tillräcklig	
för	 att	 lära	 oss	 detaljerna	 i	 syntaxen	 för	 varje	 konfigurationshanterare.	 Vi	 tycker	 att	 en	
konfigurationshanterares	syntax	bör	vara	så	gott	som	självförklarande,	vilket	är	en	egenskap	som	ingen	
av	de	tre	konfigurationshanterarna	har,	enligt	vår	mening.	Utifrån	den	kodningen	som	vi	gjorde	under	
projektets	gång	så	tycker	vi	att	Chef	har	den	smidigare	syntaxen	jämfört	med	de	andra	konfigurations-
hanterarna.	 Detta	märks	 speciellt	 när	man	 tittar	 på	 hur	 Chef	 hanterar	 listor	 för	 att	 installera	 flera	
program	och	hur	den	inte	kräver	att	indenteringen	är	exakt	enligt	specifikation,	vilket	Ansible	gör.	Om	
vi	hade	tagit	mer	tid	på	att	lära	oss	varje	syntax,	hade	vi	säkert	tyckt	annorlunda,	men	om	man	är	under	
tidspress,	vilket	många	systemadministratörer	är,	så	är	det	viktigt	att	man	direkt	kan	komma	igång	och	
jobba	med	konfigurationen.	
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5.2.6	 Källkritik	
Det	är	viktigt	att	nämna	att	några	av	de	källorna	som	har	använts	kommer	direkt	ifrån	utvecklarna	av	
programmen	som	studerades	i	denna	rapport.	Dessa	källor	är	då	förstås	partiska	i	sina	beskrivningar	
angående	funktionalitet	hos	programmen,	men	ett	flitigt	arbete	har	gjorts	för	att	få	informationen	så	
opartisk	och	pålitlig	som	möjligt	i	rapporten.	
	
Vissa	av	källorna	som	används	är	förhållandevis	gamla,	då	dessa	program	kan	göra	stora	förändringar	
under	en	kort	period	eftersom	de	fortfarande	utvecklas.	Just	detta	område	har	under	de	senaste	åren	
förändrats	drastiskt	eftersom	modet	att	diskutera	DevOps	har	tagits	upp.	Vissa	av	de	äldre	källor	som	
används	är	skrivna	innan	vissa	konfigurationshanterare	påbörjade	sin	utveckling,	detta	gör	att	de	kan	
jämföra	sig	med	inaktuella	medel.	
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6. Slutsats	
Vilken	konfigurationshanterare	är	snabbast?	Det	beror	på	vad	man	som	systemadministratör	verkligen	
behöver.	I	programinstallationstestet	så	presterade	Ansible	bäst	av	de	tre	konfigurationshanterarna,	
både	 när	 det	 gäller	 skalning	 och	 tid	 det	 tog	 för	 installationen.	 Om	 Ansible	 är	 valet	 av	
konfigurationshanterare	 så	 gör	 man	 en	 tidsvinst	 på	 11	 minuter	 gentemot	 Puppet	 och	 9	 minuter	
gentemot	Chef	vid	15	noder.	Det	är	dock	viktigt	att	nämna	att	Ansible	har	sämst	spridning	i	det	fallet,	
då	 standardavvikelsen	 har	 det	 dubbla	 värdet	 i	 jämförelse	 med	 de	 andra	 programmen.	 Därför	
rekommenderas	inte	Ansible	om	man	gör	många	identiska	konfigurationer	och	det	är	ett	krav	att	det	
ska	ta	konsekvent	lång	tid	att	slutföra	identiska	uppgifter.	Vid	dessa	tillfällen	är	inte	Ansible	det	bästa	
valet	av	konfigurationshanterare,	utan	Chef	är	då	det	bättre	valet.	
	
Om	man	vet	att	man	gör	konfigurationer	som	inte	beror	på	pakethantering	och	mer	på	till	exempel	att	
anpassa	användare,	så	är	Chef	det	bästa	valet.	I	användartestet	så	presterade	Chef	avsevärt	mycket	
bättre	än	alternativen,	både	när	det	gäller	skalning	och	ren	tidmätning.	
	
	
	 	



22	
	

7. Litteraturförteckning	
 
[1]		 M.	Burgess,	”Cfengine:	a	site	configuration	engine,”	USENIX	Computing	systems,	1995.		
[2]		 E.	c.	w.	A.	I.	Automation,	”Said,	Ziouani,”	9	October	2014.	[Online].	Available:	

https://www.ansible.com/blog/enterprise-ansible.	[Använd	26	April	2017].	
[3]		 Chef,	”Customers	Archive,”	[Online].	Available:	https://www.chef.io/customers/	.	

[Använd	26	April	2017].	
[4]		 Puppet	Labs,	”Puppet	-	Our	Company,”	[Online].	Available:	

https://puppet.com/company	.	[Använd	26	April	2017].	
[5]		 E.	Luchian,	C.	Filip,	A.	B.	Rus,	I.-A.	Ivanciu	och	V.	Dobrota,	”Automation	of	the	

infrastructure	and	services	for	an	openstack	deployment	using	chef	tool,”	i	RoEduNet	
Conference:	Networking	in	Education	and	Research,	2016	15th,	2016.		

[6]		 P.	Venezia,	”Review:	Puppet	vs.	Chef	vs.	Ansible	vs.	Salt,”	InfoWorld,	21	November	
2013.	[Online].	Available:	http://www.infoworld.com/article/2609482/data-
center/data-center-review-puppet-vs-chef-vs-ansible-vs-salt.html.	[Använd	26	April	
2017].	

[7]		 F.	C.	Liu,	F.	Shen,	D.	H.	Chau,	N.	Bright	och	M.	Belgin,	”Building	a	research	data	science	
platform	from	industrial	machines,”	i	Big	Data	(Big	Data),	2016	IEEE	International	
Conference	on,	2016.		

[8]		 M.	Hüttermann,	DevOps	for	developers,	Apress,	2012.		
[9]		 R.	Jabbari,	N.	bin	Ali,	K.	Petersen	och	B.	Tanveer,	”What	is	DevOps?:	A	Systematic	

Mapping	Study	on	Definitions	and	Practices,”	i	Proceedings	of	the	Scientific	Workshop	
Proceedings	of	XP2016,	2016.		

[10]		M.	Ramos,	”Continuous	Integration:	Infrastructure	as	Code	in	DevOps,”	4	November	
2015.	[Online].	Available:	http://info.easydynamics.com/blog/continuous-integration-
infrastructure-as-code.	[Använd	26	April	2017].	

[11]		T.	Sharma,	M.	Fragkoulis	och	D.	Spinellis,	”Does	your	configuration	code	smell?,”	i	
Proceedings	of	the	13th	International	Conference	on	Mining	Software	Repositories,	
2016.		

[12]		D.	Spinellis,	”Don't	install	software	by	hand,”	IEEE	Software,	vol.	29,	nr	4,	pp.	86-87,	
2012.		

[13]		M.	Taylor	och	S.	Vargo,	Learning	Chef:	A	Guide	to	Configuration	Management	and	
Automation,	O'Reilly	Media,	Inc.,	20154.		

[14]		T.	Karvinen	och	S.	Li,	”Investigating	Survivability	of	Configuration	Management	Tools	in	
Unreliable	and	Hostile	Networks,”	IEEE,	2017.	

[15]		T.	Delaet,	W.	Joosen	och	B.	Van	Brabant,	”A	Survey	of	System	Configuration	Tools,”	
LISA,	2010.	

[16]		M.	DeHaan,	”The	Origins	of	Ansible,”	8	December	2013.	[Online].	Available:	
https://www.ansible.com/blog/2013/12/08/the-origins-of-ansible	.	[Använd	26	April	
2017].	

[17]		V.	Hardion,	D.	P.	Spruce,	M.	Lindberg,	A.	M.	Otero,	J.	Lidon-Simon,	J.	J.	Jamroz	och	A.	
Persson,	”Configuration	Management	of	the	control	system,”	i	THPPC013,	2013.		



23	
	

[18]		Red	Hat,	Inc,	”YAML	Syntax	-	Ansible	Documentation,”	[Online].	Available:	
http://docs.ansible.com/ansible/YAMLSyntax.html.	[Använd	26	April	2017].	

[19]		F.	Akita,	”Chatting	with	Adam	Jacob,”	18	November	2009.	[Online].	Available:	
http://www.akitaonrails.com/2009/11/18/chatting-with-adam-jacob.	[Använd	26	April	
2017].	

[20]		W.	Hummer,	F.	Rosenberg,	F.	Oliveira	och	T.	Eilam,	”Testing	idempotence	for	
infrastructure	as	code,”	i	ACM/IFIP/USENIX	International	Conference	on	Distributed	
Systems	Platforms	and	Open	Distributed	Processing,	2013.		

[21]		G.	Katsaros,	M.	Menzel,	A.	Lenk,	J.	R.	Revelant,	R.	Skipp	och	J.	Eberhardt,	”Cloud	
application	portability	with	tosca,	chef	and	openstack,”	i	Cloud	Engineering	(IC2E),	2014	
IEEE	International	Conference	on,	2014.		

[22]		Chef,	”An	Overview	of	Chef,”	[Online].	Available:	
https://docs.chef.io/chef_overview.html.	[Använd	26	April	2017].	

[23]		J.	Turnbull,	Pulling	strings	with	puppet:	configuration	management	made	easy,	Apress,	
2008.		

[24]		J.	Loope,	Managing	Infrastructure	with	Puppet:	Configuration	Management	at	Scale,	
O'Reilly	Media,	Inc.,	2011.		

[25]		IBM	Global	Education,	”Virtualization	in	Education,”	IBM	Corporation,	Whitepaper,	
2007.		

[26]		Puppet	Labs,	”Man	Page:	puppet	agent,”	[Online].	Available:	
https://docs.puppet.com/puppet/latest/man/agent.html.	[Använd	26	April	2017].	

[27]		Chef,	”chef-client	(executable)	-	Chef	Docs,”	[Online].	Available:	
https://docs.chef.io/ctl_chef_client.html.	[Använd	26	April	2017].	

[28]		Chef,	”knife	bootstrap	-	Chef	Docs,”	[Online].	Available:	
https://docs.chef.io/knife_bootstrap.html.	[Använd	26	April	2017].	

	
	
	


