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SAMMANFATTNING 
Behovet av beslutsstödssystem blir allt större och antal användare av sådana system växer med behovet. 

I och med det ställs det högre krav på prestanda. ExOpen Systems AB (ExOpen) har tagit emot klagomål 

rörande prestanda på deras webbaserade beslutsstödssystem, ExOpen Web Reports, från både personal 

och kunder. 

Projektet syftar till att ge ExOpen bättre kunskap om prestandan på deras system och 

rekommendationer som kan leda till prestandaförbättringar. Projektet innehåller en studie om vilka 

parametrar rörande prestanda som är relevanta att mäta. De utvalda parametrarna mäts med hjälp av ett 

standardverktyg för prestandamätning. 

Ett simuleringsprogram utvecklas som simulerar användare av ExOpen Web Reports. Med 

simuleringsprogrammet är det möjligt att simulera belastning på systemet, i form av antal användare 

och typ av aktiviteter. Tillsammans med utvecklingsavdelningen på ExOpen tas ett antal 

simuleringsscenarier fram. Scenarierna körs i simuleringsprogrammet och prestanda mäts under tiden. 

Scenarieresultaten analyseras och jämförs med befintliga rekommendationer för utvalda 

prestandaparametrar. 

Projektets resultat är bland annat att ett tydligt samband mellan fler användare och sämre prestanda, så 

som längre väntetider, går att se. En aktivitet som tar 3 sekunder för en ensam användare tar över 5 

minuter med 40 samtida användare. Varken nätverket eller minnet på testservern utgör någon flaskhals 

i projektet. Vid projektets tyngsta belastning utgör dock hårddisken en flaskhals och processorn går då 

på full kapacitet. Webbserverns resursanvändning ökar i takt med att antal aktiva användare ökar, 

medan databasserverns användning av resurser anpassar sig efter hur mycket resurser som finns 

tillgängliga. 

De slutsatser som dras i projektet baseras på relativt få mätningar. För att exakt kunna ge 

rekommendationer om hur mjukvara och hårdvara ska konfigureras bör fler simuleringar göras. Framför 

allt bör simuleringar och experiment göras där antal webbapplikationstrådar varieras. Simuleringar där 

utvecklarna av ExOpen Web Reports är direkt involverade bör göras för att kunna optimera 

programkoden för prestanda. 
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ABSTRACT 
The need for Business Intelligence (BI) systems becomes more and more important and the number of 

users of such systems increases with the need. A larger number of users places greater demands on 

system performance. ExOpen Systems AB (ExOpen) has received complaints on performance of their 

web based BI system, ExOpen Web Reports, from both employees and customers. 

The purpose of the project is to give ExOpen deeper knowledge of the performance of their system and 

recommendations which can lead to higher performance. The project includes a study on suitable 

performance parameters to measure. The parameters are measured with a standard tool for performance 

measuring. 

An application for simulating users of ExOpen Web Reports is developed. The application has the ability 

to simulate a work load on the system, by simulating a number of users and specific tasks. In 

consultation with the development department at ExOpen a number of simulation scenarios are 

designed. Each scenario is run with the simulation application and the performance parameters are 

measured during the simulations. The simulation results is analyzed and compared with existing 

recommendations for the performance parameters. 

As a result there is a clear relationship between more users and lower performance, such as longer 

response times. A task that has a response time of 3 seconds for one single user takes over 5 minutes 

when there are 40 active users. Neither the network nor the server memory are bottlenecks during the 

simulations. The harddrive is a bottleneck and the processor works at full capacity during the highest 

system load of the project. The resource utilization of the web server increases with the number of active 

users. On the contrary the database server adjusts its utilization of resources according to available 

resources. 

The conclusions in the project are based on relatively few measurements. More simulations should be 

made in order to give accurate recommendations according software and hardware configurations. In 

particular such simulations and experiments where the number of threads available for the web 

application varies. To optimize the source code for performance simulations should be made where the 

developers of ExOpen Web Reports are directly involved. 
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1 INLEDNING 
I kapitlet beskrivs bakgrunden till projektet, dess syfte och mål. Det följs av avgränsningar samt en 

genomgång av metod och arbetsgång. Kapitlet avslutas med en beskrivning av rapportens disposition. 

1.1 BAKGRUND 

Beslutsstöd blir allt viktigare och det är något som företag runtom i världen blir mer och mer medvetna 

om. Analysföretaget Radar Group spår att marknaden för Business Intelligence (beslutsstöd) kommer att 

öka med 12 % fram till år 2012. [1] Beslutsstöd handlar om att få rätt information i rätt tidpunkt, därför 

ställs det allt högre krav på beslutstödsprodukter idag. Tillfredsställelsen hos kund och slutanvändare 

blir en konkurrensfaktor för beslutsstödsleverantörer. Det är viktigt att identifiera och förbättra de 

faktorer som påverkar hur nöjd kunden är för att behålla eller stärka positionen på marknaden. 

1.2 FÖRETAGSBESKRIVNING 

ExOpen Systems AB (ExOpen) är ett snabbväxande IT-företag som är Microsoftcertifierat och enligt 

Dagens Industri klassat som ett gasellföretag. ExOpen är representerade i Göteborg, Malmö och 

Stockholm. Företaget har funnits sedan 1946 och har närmare 40 anställda fördelade på tre avdelningar: 

sälj, konsult och utveckling. De är marknadsledande inom beslutsstödssystem. Till en början låg deras 

huvudfokus på ekonomirapportering för ekonomiavdelningar, men har på senare tid gått över till att 

innefatta avdelnings- och branschoberoende beslutsstödslösningar. Efterfrågan efter deras webbaserade 

beslutsstödssystem, ExOpen Web Reports, blir allt större och är en produkt som enligt dem ligger rätt i 

tiden. 

1.3 PROBLEMBESKRIVNING 

Tillfredsställelsen hos kund och slutanvändare av beslutsstödssystem är mycket individberoende, men 

beror framför allt på hur snabbt, felfritt och användarvänligt systemet är. Toleransnivåerna för hur 

snabbt ett system ska vara har gått ner i takt med att bandbredden ökat. Väntetider som var godtagbara 

för fem år sedan är inte acceptabla idag. Då användarantalet ökar är det i första hand systemets 

prestanda som påverkas. 

ExOpens kunder har ökat markant de senaste åren och företaget har fått ta emot fler och fler klagomål 

rörande prestanda, från kunder men också anställda. Idag görs enklare matematiska beräkningar och 

tester för att avgöra var flaskhalsar finns och gränser för exempelvis antal samtida användare, 

databasåtkomst, processer och trådar. Beräkningarna ligger till grund för rekommendationer angående 

servrars konfiguration och hårdvara. De är inte helt tillförlitliga och ExOpen vill få större precision i 

dem. 

1.4 SYFTE 

Projektets syfte är att mäta och analysera prestanda på ExOpen Web Reports, dels för att få tillförlitliga 

data som kan bevisa eller motbevisa gamla matematiska beräkningar och uppskattningar och dels för att 

ge rekommendationer som kan leda till prestandaförbättringar. 

1.5 MÅL 

Projektets mål är att genom simuleringar och mätningar tydligt visualisera och i den utsträckning det 

går ta fram tillförlitliga uttryck för följande faktorer: 

 Minnes-, nätverks- och processoranvändning 
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 Hårddisk- och databasåtkomst 

 Antal inloggade och aktiva användare 

 Antal samtida dataaccesser 

Vidare ska rekommendationer ges för: 

 Antal användare per server 

 Antal servrar (lastbalansering) 

 Serverminne och antal serverprocessorer 

 Antal trådar 

 Nätverk och databaser 

 Minnesinställningar för databas- och webbserver 

Det mätverktyg som används är standardverktyget Performance Monitor. För simulering utvecklas ett 

program, som skapar och samlar ihop mätdata. Simuleringar och mätningar ska, efter projektet, kunna 

återskapas för att se om framtida produktförändringar leder till förbättringar. 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 

Projektet har begränsats till att inte omfatta undersökningar om skillnader mellan olika 

databashanterare. 

I letandet efter ett existerande program för att belasta systemet har fokus enbart lagts på program 

lanserade som öppen källkod då det varit ett önskemål från ExOpen Systems AB. 

1.7 METOD OCH ARBETSGÅNG 

1.7.1 ARBETSGÅNG 
Projektet inleds med genomgång där relevant teori och begrepp presenteras. En presentation görs även 

av de produkter som har koppling till projektet, ExOpen Report och framför allt ExOpen Web Reports 

(EWR), för att få en bild av vilka olika aktiviteter en användare kan utföra och vad 

belastningsprogramvaran måste klara av att simulera. Därefter undersöks om det redan existerar någon 

programvara som kan användas för att simulera en användare av EWR. I brist på befintligt passande 

belastningsverktyg utvecklas en mjukvara för att belasta EWR, se beskrivning i 1.7.2. Data samlas in med 

hjälp av simulering och mätning av prestanda, se avsnitt 1.7.3. Slutligen analyseras mätresultat och 

utdata från simuleringsprogrammet, se avsnitt 1.7.4. 

1.7.2 PROGRAMUTVECKLING 
De flesta belastningsverktyg som finns idag simulerar belastning direkt på protokollnivå. Eftersom de då 

kan simulera belastning på många olika system blir de därför mer generella, vilket nödvändigtvis inte 

behöver ge den prestanda som slutkunder upplever på systemet i och med att användarna inte använder 

systemet direkt på protokollnivå. Här ska belastningsprogrammet enbart vara anpassat till EWR och 

därför byggs programmet så att det simulerar en användare som om det vore en verklig användare, dvs. 

den simulerade användaren klickar i användargränssnittet som en riktig användare hade gjort och den 

upplevda prestandan är densamma som en verklig slutkund av systemet skulle uppleva. För att simulera 

en användare av en webbapplikation på det sättet måste en webbläsare kunna styras programmatiskt 

och det finns framför allt tre olika ramverk som gör det möjligt; Selenium, Watir och WatiN. Selenium 

är speciellt anpassad för att fungera bra med Firefox och eftersom EWR fungerar bäst med Internet 

Explorer är Selenium inte lämplig. Watir och WatiN är i princip likadana, då WatiN är skapad med 

Watir som förebild, med den skillnaden att Watir använder scriptspråket Ruby och WatiN använder 

C#.Net och eftersom EWR är en .Net-applikation blir WatiN det naturliga valet. 
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För utveckling av simuleringsprogrammet används utvecklingsmiljön Visual Studio 2008, då ExOpen 

Systems är Microsoftcertifierade och använder Visual Studio som standardmiljö för utveckling, och 

programmeringsspråket C# för att kunna utnyttja WatiN. Vid utvecklandet av programmet används en 

agil utvecklingsmetod, dvs. utvecklingen sker iterativt och med regelbunden återkoppling mot 

målet/kunden. 

I Performance Monitor finns över 1 000 olika parametrar som prestanda kan mätas på, vilket är ett alltför 

omfattande antal att analysera. Därför görs ett urval om vilka prestandaparametrar som är de 

intressantaste att mäta, vad de mäter respektive vilka riktvärden som gäller för dem. 

1.7.3 SIMULERING 
I samarbete med utvecklingsavdelningen på ExOpen Systems AB tas ett antal simuleringsscenarier fram, 

vilka omfattar aktiviteter och användarantal som troligtvis orsakar prestandaförsämringar. Scenarierna 

skapas så att de är återkörbara vilket gör det enklare att upptäcka hur systemförändringar påverkar 

prestandan. Med det nyutvecklade simuleringsprogrammet körs scenarierna och prestanda mäts 

samtidigt på de tidigare specificerade parametrarna. All mätdata lagras i en databas för enkel åtkomst så 

att det lätt går att välja ut data för en specifik parameter, testkörning och tidpunkt. 

1.7.4 ANALYS 
Data från prestandamätningarna och testprogrammets loggfiler redovisas i tabeller och diagram som 

jämförs mellan olika scenariokörningar. Med tabellerna och diagrammen som underlag dras slutsatser 

och rekommendationer och förslag på förändringar ges utifrån dem. 

1.8 KÄLLKRITIK 

De källor som används i projektet är framför allt webbaserade artiklar. Böcker som används anses som 

pålitliga och objektiva då de är fackböcker och utbildningsmaterial som skapats utan vinstintresse. 

Internetpublikationer från Microsoft anses även de som pålitliga eftersom deras syfte är att användare 

förstår, kan och vill använda deras produkter. Övriga internetpublikationer anses också som pålitliga då 

inget vinstintresse funnits. 

1.9 RAPPORTDISPOSITION 

Efter rapportens inledningskapitel förklaras de definitioner och begrepp, i Kapitel 2, som används i 

rapporten. Det följs av en produktgenomgång i Kapitel 3 där även alternativa belastningsprogramvaror 

beskrivs. I Kapitel 4 beskrivs de olika prestandaparametrar som mäts i projektet och deras 

rekommenderade värden. Därefter redovisas det program som utvecklats, dess uppbyggnad och 

funktion, i Kapitel 5. De formulerade simuleringscenarierna presenteras i Kapitel 6 och resultatet av 

simuleringar och mätningar ges i Kapitel 7. Rapporten avslutas med analys av resultat och slutsats i 

Kapitel 8 respektive 9 samt referenser och bilagor. 
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2 TEORI / DEFINITIONER & BEGREPP 
De termer och begrepp som används i projektet samt grundläggande teori beskrivs i kapitlet. 

2.1 INFORMATION OCH DATA 

För att förstå vad en databas är måste först skillnaden mellan data och information klargöras. Data är 

råa fakta. Med rå menas att datan ännu inte behandlats till att få en mening. Information däremot är 

resultatet av bearbetningen av den råa datan så att den fått en betydelse, alltså en tolkning av data. [2]  

Exempel: ett exempel på skillnaden mellan data och information. 

Tabell 1: Råa fakta (data) 

3 8 12 1 21 

Tabell 2: Tolkning av data (information) 

Djur på en bondgård 

3 hästar 

8 grisar 

12 får 

1 katt 

21 kor 

 

2.2 DATABAS 

En databas är en central datorstruktur som delas mellan användare. Datorstrukturen lagrar en samling 

av data och metadata. Metadata kan beskrivas som data om data, alltså metadatan beskriver 

karaktäristiken och relationerna hos datan i databasen. [2] 

2.2.1 DATABASMODELLER 
Det finns ett antal olika modeller för lagring och hantering av data i en databas varav den vanligaste är 

relationsmodellen [2]. När databas nämns i projektet är det en databas som bygger på relationsmodellen 

som avses. 

2.2.2 TABELLER 
I databasen lagras data i tabeller. Tabellerna består av rader och kolumner där kolumner representerar 

ett namngivet attribut, även kallat fält, och raderna består av värden för varje attribut. Varje rad, med 

dess värden för respektive attribut, bildar ett objekt eller post som det också kallas. [3] 

Exempel: En tabell som ska lagra data om personer. Tabellen heter Personer och dess attribut (kolumner) 

är Namn och Födelsedatum. Varje rad (objekt) i tabellen representerar en person. Efter att ha matat in 

data för två personer kan tabellen se ut som i Tabell 3: 

Tabell 3: Tabellen personer 

Namn Födelsedatum 

Jan Larsson 1981-07-21 

Olof Persson 1978-03-14 

 

2.2.3 RELATIONER 
Tabellerna i en databas kan länkas samman med olika typer av relationer. Tack vare relationerna kan 

man sedan hämta komplex information från databasen som exempelvis: genomsnittslönen för de 
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anställda på avdelning A på företag B som behandlat kund C och är födda mellan 19XX och 19YY. Sådan 

information skulle vara omöjlig eller ta allt för lång tid att ta reda på med ett gammaldags icke-

datoriserat arkiv medan det med en databas bara tar någon sekund. [4] 

2.3 DATABASHANTERARE OCH DATABASSERVER 

En databashanterare (Database Management System - DBMS) består av en samling program som 

används för att hantera strukturen hos och datan i en databas. [5] Ofta benämns en databashanterare 

felaktigt som databas. [6] Databashanterare kallas också ofta för databasserver. Ordet databasserver 

definieras som en programvara som tillhandahåller databastjänster till andra program och datorer. 

Ordet används även för en dator som kör programvaran. [7] 

2.3.1 RELATIONSDATABASHANTERARE 
De populäraste och vanligaste databaserna idag är av relationstyp, det vill säga relationsdatabaser. För 

att hantera relationsdatabaser använder man sig av en relationsdatabashanterare (Relational Database 

Management System - RDBMS) [8]. I projektet syftar databasserver och databashanterare alltid till en 

databashanterare av relationstyp. Några exempel på vanliga databashanterare är: 

 Microsoft SQL Server 

 MySQL 

 Oracle 

 DB2 

2.4 SQL – STRUCTURED QUERY LANGUAGE 

SQL är idag det dominerande frågespråket, dvs. ett språk som används för att ställa frågor till en 

databashanterare. [9] Det finns fyra huvuduppgifter för frågespråket: hämta, lägga till, redigera och ta 

bort data. En fråga skriven med språket SQL kallas ofta SQL-fråga, SQL-sats eller Query. 

2.5 WEBBSERVER 

En webbserver är en mjukvara som tillhandahåller webbsidor till användare. När användaren begär en 

viss webbsida i sin webbläsare, anropar webbläsaren webbservern och får tillbaka webbsidan som svar 

vilken slutligen visas för användaren. Webbserver kan beteckna antingen själva mjukvaran eller en dator 

som kör den typen av mjukvara. [10] I projektet avser ordet webbserver endast mjukvaran och inte 

datorn som kör den. 

2.5.1 MICROSOFT INTERNET INFORMATION SERVICES 
Microsoft Internet Information Services (IIS) är Microsofts webbserver som finns med i operativsystemet 

Windows, men är inte aktiverad som standard. 

2.5.2 WEBBAPPLIKATION 
En webbapplikation definieras som en programvara som körs i webbläsaren och tillhandahålls av en 

webbserver. [11] 

2.6 ASP.NET OCH ASP-SIDOR 

ASP.Net är ett ramverk för att skapa dynamiska webbapplikationer, som tillhandahålls via en 

webbserver. Webbapplikationer skrivna med ramverket ASP.Net består i huvudsak av ASP-sidor och det 

är de som webbservern skickar till användarens webbläsare. [12] 
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2.7 BESLUTSSTÖD OCH BESLUTSSTÖDSSYSTEM 

Beslutsstöd, även kallat Business Intelligence (BI), är ett koncept som genom analysering och 

rapportering ska leda till enklare, och förhoppningsvis bättre, beslut i en företagsorganisation. 

Beslutsstöd kan enkelt sammanfattas som: rätt information till rätt person i rätt tid. Ett 

beslutsstödssystem samlar information och ger bra överblick för analys. Det består av applikationer och 

verktyg som underlättar informationshantering och ger beslutsfattare ett underlag för att fatta rätt 

beslut. [13] 

2.8 ANVÄNDARE OCH AKTIVA ANVÄNDARE 

Med användare avses en inloggad användare av ExOpen Web Reports och en aktiv användare är en 

användare som utför en aktivitet i systemet. 

2.9 SIDOR OCH SIDFEL 

En sida är en liten bestämd del av minnet, vanligtvis med storleken 4 kB. Sidor finns i både det fysiska 

och det virtuella minnet. [14] 

2.9.1 SIDFEL 

För beskrivning av sidfel, hårda respektive mjuka sidfel, och vad de innebär se avsnitt 4.1.4. 
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3 PRODUKTBESKRIVNING 
Kapitlet börjar med en beskrivning av ExOpen Systems AB:s produkter som är relaterade till projektet. Det 

avslutas med en diskussion om befintliga belastningsprogramvaror. 

3.1 PROGRAM FÖR ATT SKAPA BESLUTSSTÖDSRAPPORTER – EXOPEN REPORT 

ExOpen Report (EOR) är ett verktyg för att skapa och publicera beslutsstödsrapporter, det vill säga 

rapporter som hjälper till att fatta rätt beslut. Vid publicering av rapporter blir de tillgängliga i ExOpen 

Web Reports, men EOR kan också användas som ett fristående rapportverktyg. EOR är konstruerat som 

en insticksmodul till Microsoft Excel och drar nytta av all funktionalitet, som formler och format, som 

redan finns tillgänglig. Med EOR får användaren en direkt koppling till de datakällor och databaser den 

är i behov av. Komplex information som tar flera timmar, eller dagar, att hämta och sammanställa 

manuellt ordnar EOR på några få sekunder. Informationen kan, med hjälp av uppdateringsfunktionen, 

uppdateras så att aktuella data visas och genom så kallad drill-down, nedborrning, fås information om 

vad den sammanställda datan baseras på. EOR används idag för beslutstödstillämpningar inom alla 

verksamhetsrelaterade områden där beslut fattas, följs upp och analyseras. [15] 

3.2 WEBBASERAT BESLUTSSTÖDSSYSTEM – EXOPEN WEB REPORTS 

ExOpen Web Reports (EWR) är en webbaserad beslutsstödslösning konstruerad med ASP.Net. Med 

EWR får varje användare uppdaterad information i realtid i webbläsaren, beroende på användarens 

intresse, roll och behörighet. Rapporter som skapas med ExOpen Report kan publiceras till EWR. 

Information oberoende av datakälla kan sammanställas i så kallade dashboards, det vill säga 

informationspaneler som exempelvis diagram, grafer och listor. EWR kan på så sätt användas för att 

effektivt sprida information och styra verksamheten för användare oberoende av nivå i organisationen. 

[16] 

Huvudfunktionerna i EWR är: 

 Rapporthämtning – en rapport öppnas 

 Uppdatering – rapporten fylls med data från olika datakällor 

 Rullgardinsändring – val kan göras för att ändra något i rapporten, exempelvis ändra vilken 

tidsperiod data ska hämtas för 

 Nedborrning – genom nedborrning i ett värde i rapporten kan en presentation av de rader, från 

datakällan, som värdet baseras på fås 

 Sparning – när värden i ren rapport ändrats kan de sparas till datakällan, så att alla användare 

kan ta del av de nya värdena 

3.3 BELASTNINGSVERKTYG 

Det finns ett flertal olika verktyg för att belasta ett system, varav de lämpligaste diskuteras här 

kortfattat. Ett krav från ExOpen är att programmet måste vara lanserat som öppen källkod, för att det 

ska vara möjligt att vidareutveckla och skräddarsy belastningsprogrammet efter ExOpens eget behov. 

Samtliga program som undersökts har fått uteslutas av en eller annan anledning. Av de 

belastningsverktyg som hittats kan JMeter och OpenSTA nämnas. JMeter är ett potent och lovande 

verktyg men får uteslutas på grund av att det inte exekverar Javascript på webbsidorna det testar och det 

är ett krav för att EWR ska fungera. Utvecklingen av det andra verktyget, OpenSTA, har stått still sedan 

2007 och då EWR använder sig av den senaste tekniken inom webbutveckling får verktyget uteslutas 

eftersom stöd för nya tekniker saknas. En nyutvecklad skräddarsydd belastningsmjukvara för EWR 

motiveras eftersom inget passande existerande verktyg hittats. 
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4 PRESTANDAPARAMETRAR 
I kapitlet presenteras de prestandaparametrar som anses vara relevanta för projektet att mäta. Vad 

parametrarna mäter och de eventuella rekommendationer som finns beskrivs för respektive parameter. 

Det finns i huvudsak fyra kategorier inom vilka det är väsentligt att mäta prestanda på en server. De är 

minne, processor, I/O (input/output, vanligtvis hårddisken/-arna) och nätverk. Inom varje kategori 

finns det ett stort antal parametrar (räknare) som mäts och tolkas för att få värden på datorns prestanda. 

Utöver parametrarna i de ovan nämnda fyra kategorierna mäts även ett antal databas- och 

webbserverspecifika räknare, för att se hur datorns prestanda påverkas av vad databas- respektive 

webbservern gör. 

Här nedan specificeras de viktigaste räknarna i varje kategori samt lite information om hur de kan 

tolkas. 

4.1 MINNE 

4.1.1 TILLGÄNGLIGT MINNE 
Parametern Memory\Available MBytes anger hur mycket ledigt RAM-minne som finns på servern. 

Värdet ska helst ligga över 5 MB annars behöver servern mer RAM. [17] 

Minnessystemet hos Windows Server 2003 ställer i hög grad in sig självt för att utnyttja minnet så 

effektivt som möjligt, det gäller även webbserverns cache och databasservern [18], och en nivå på över 4 

MB ledigt minne försöker upprätthållas. Om den tillgängliga minnesmängden ändå understiger 4 MB 

kommer servern troligtvis att använda sig av det virtuella minnet, vilket den inte borde, och påvisa en 

prestandaförsämring. [17] För att lösa det behöver antingen RAM-minnet utökas, belastningen minskas 

eller serverns minneskonfiguration ändras. 

4.1.2 DATABASSERVERNS MINNE 

DATABASSERVERNS TOTALA MINNE  

Räknaren MSSQL$SQLEXPRESS\Memory Manager\Total Server Memory (totalminne) indikerar hur 

mycket minne databasservern använder för stunden. [17] 

DATABASSERVERNS MÅLMINNE 

Räknaren MSSQL$SQLEXPRESS\Memory Manager\Target Server Memory (målminne) anger hur mycket 

minne databasservern kan använda som mest. [19] 

Med tiden bör totalminnet understiga målminnet, vilket betyder att databasservern har tillräckligt med 

minne för att arbeta effektivt. Men om totalminnet är lika med eller högre än målminnet kan servern 

behöva tillgång till mer minne. [17] 

4.1.3 ARBETSUPPSÄTTNING 
Mängden fysiskt minne som är tillgängligt för en specifik process kallas dess arbetsuppsättning (working 

set). Om en process minnesbehov överstiger dess arbetsuppsättning, det vill säga att processen inte får 

plats med sin kod och data i RAM-minnet, måste data lagras på disk som virtuellt minne istället för i 

RAM-minnet. [20] Då data lagras i det virtuella minnet ökar diskaktiviteten och med den minskar 

serverns prestanda. 
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Storleken på en process arbetsuppsättning mäts med räknaren Process\Working Set för den process som 

avses. De två processer som arbetsuppsättningen mäts för i projektet är databasserverns huvudprocess 

(sqlserv) respektive webbserverns huvudprocess (w3wp). 

4.1.4 SIDFEL 
När en process inte hittar den sida den letar efter i sin arbetsuppsättning sker ett så kallat sidfel. Om 

sidan finns någon annanstans i minnet sker ett mjukt sidfel och om datorn måste hämta sidan från disk 

sker ett hårt sidfel. Hårda sidfel orsakar fördröjningar och försämrar prestandan i systemet. Mjuka sidfel 

orsakar interrupt i processorn men påverkar inte prestandan lika allvarligt som hårda sidfel. 

Memory\Page Faults/sec mäter summan av alla hårda och mjuka sidfel per sekund och bör ligga på noll 

för högsta prestanda. Eftersom hårda sidfel påverkar prestanda mer negativt än mjuka är det väsentligt 

att specifikt se hur många hårda sidfel som uppkommer därför mäts Memory\Page Input/sec. Page 

Input/sec mäter antalet sidor som läses från disk för att lösa hårda sidfel, värdet ger alltså en bra 

uppskattning av antalet hårda sidfel. [21] 

4.1.5 ANVÄNDNING AV VÄXLINGSFIL 
När RAM-minnet börjar bli fullt lagras information istället i det virtuella minnet, växlingsfilen, som 

finns på hårddisken. Att skriva till och läsa från växlingsfilen är långsammare än att använda RAM-

minnet eftersom växlingsfilen ligger på hårddisken, vilket sänker prestandan. För maximal prestanda ska 

därför användningen av växlingsfilen vara så låg som möjligt. Räknaren Paging File\% Usage mäter hur 

stor andel av växlingsfilen som används i procent. Om värdet är över 70 % behöver troligtvis servern mer 

minne. [22] 

4.1.6 RESERVERAT MINNE 
Mängden minne som används av en process och inte kan delas med andra processer kallas reserverat 

minne (private bytes). Det reserverade minnet kan bestå av både fysiskt och virtuellt minne. Räknaren 

Process\Private Bytes mäter hur mycket minne en specifik process har reserverat, det vill säga talar om 

hur mycket minne den använder. [23] Hur mycket minne som reserverats av databas- respektive 

webbserver fås genom mätning av Process\Private Bytes för processerna sqlservr respektive w3wp. 

_Total-instansen av räknaren anger hur mycket minne som sammanlagt reserverats av datorns samtliga 

processer. 

4.2 PROCESSOR 

4.2.1 PROCESSORKÖLÄNGD 
System\Processor Queue Length är en värdefull indikator för processorprestanda. Processorkölängden 

anger hur många processorinstruktioner som ligger i kö, alltså väntar på att få exekveras. [24] Om 

räknaren överstiger två per processor under tidsperioder på runt 10 minuter finns det troligen en 

processorflaskhals. [25] 

Om processorkölängden regelbundet överstiger två per processor men processoranvändningen inte är 

motsvarande lika hög bör "Max worker threads" minskas i databasserverns konfiguration. Det gör att 

servern tvingas att använda sig av Thread Pooling (om den inte redan använder sig av det), eller att dra 

större nytta av Thread Pooling. [25] 

Om både Processortid, se avsnitt 4.2.2, och processorkölängden överstiger rekommendationerna under 

samma tidsperioder är det säkert att det förekommer en processorflaskhals. [25] 
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4.2.2 PROCESSORTID 

Processor\% Processor Time mäter processoranvändningen för varje enskild processor på servern. 

Genom att bevaka _Total-instansen av denna räknare fås den totala processoranvändningen för servern 

vilket är en bra indikator över hur upptagen servern är. 

Om den totala processoranvändningen överstiger 80% för längre tidsperioder, på runt 10 min, kan det 

finnas en processorflaskhals. Några lösningar på en processorflaskhals är att minska serverbelastningen, 

genom att exempelvis optimera SQL-frågor, eller att skaffa snabbare eller fler processorer. [25] 

DATABASSERVERNS PROCESSORTID 

Parametern Process (sqlservr)\% Processor Time mäter hur mycket processorkraft som används av 

databasservern. 

WEBBSERVERNS PROCESSORTID 

Parametern Process (w3wp)\% Processor Time mäter hur mycket processorkraft som webbservern 

utnyttjar. 

4.2.3 ANVÄNDARTID 
Räknaren Processor\% User Time mäter hur stor del av Processortiden, se avsnitt 4.2.2, som används för 

att köra kod i User Mode. I User Mode körs framför allt applikationskod. Räknaren används för att 

avgöra hur tung belastningen på servern är som beror på applikationen. [24] 

4.2.4 KERNELTID 
Räknaren Processor\% Privileged Time mäter hur många procent av Processortiden, se avsnitt 4.2.2, som 

används för att köra kod i Kernel Mode (kallas också för Privileged Mode) vilket är bland annat den mesta 

av operativsystemskoden. Om räknaren överstiger 20 % är det en indikation på att serverns I/O kan ha 

en flaskhals, om värdet är högt samtidigt som hårddiskens arbetstid, se avsnitt 4.3.1, överstiger 55% är 

det ganska säkert att I/O är en flaskhals på servern och när värdet överstiger 25% men hårddiskens 

arbetstid understiger 55% är det troligtvis ingen I/O-flaskhals utan snarare ett drivrutins- eller 

hårdvarufel. [25] 

4.3 I/O 

Om serverns I/O-delsystem jobbar effektivt kan databasservern läsa och skriva data när den behöver, 

utan att vänta. Om serverbelastningen är för hög kommer skrivningar och läsningar köas och var och en 

ha sin tur, vilket markant minskar databasserverns prestanda. 

Potentiella lösningar på I/O-flaskhalsar är att öka antalet enheter i diskarrayerna, skaffa snabbare 

enheter, öka cacheminnet för styrenheten, använda en annan RAID-version, skaffa en snabbare 

styrenhet eller minska serverbelastningen. 

4.3.1 HÅRDDISKENS VILOTID 
Räknaren PhysicalDisk\% Disk Time (arbetstid) mäter hur upptagen en fysisk diskarray är (inte 

partitioner eller enskilda diskar i en array). Den kan användas för att se hur upptagen serverns 

diskarrayer är och ge indikationer på framtida I/O-behov. [26] Då % Disk Time-räknaren ibland kan ge 

felaktiga värden mäts istället PhysicalDisk\% Idle Time (vilotid), som är motsatsen till % Disk Time och 

anger hur mycket diskarna vilar. [27] 

Om arbetstiden överstiger 55 %, det vill säga vilotiden understiger 45 %, under sammanhängande 

tidsperioder på ungefär 10 min kan det vara ett tecken på att servern har en I/O-flaskhals. Räknaren kan 
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också användas för att se hur välbalanserad I/O-belastningen hos servern är över serverns olika arrayer. 

Målet är att belastningen ska vara så jämnt fördelad över de olika arrayerna som möjligt. [26] 

4.3.2 HÅRDDISKKÖLÄNGD 
Räknaren PhysicalDisk\Avg. Disk Queue Length är en av de bästa räknarna för att bevaka I/O-

delsystemen genom att bevaka varje diskarray på servern. Om värdet överstiger 2, det vill säga att två 

instruktioner är placerade i kö, för tidsperioder på runt 10 minuter för varje enskild diskenhet i en array, 

finns troligen en I/O-flaskhals för den arrayen. Detsamma gäller räknaren PhysicalDisk\Current Disk 

Queue Length, medelvärdet av den ska inte överstiga 2 för god prestanda. [26] 

4.4 NÄTVERK 

4.4.1 NÄTVERKSTRAFIK 
Räknaren Network Interface Object\Bytes Total/Sec mäter antalet bytes som sänds mellan servern och 

nätverket, hit räknas både databasservertrafik och icke-databasservertrafik. Om servern är en dedikerad 

databasserver, det vill säga en serverdator som enbart används som databasserver, bör den huvudsakliga 

delen av den uppmätta trafiken komma från databasservern. Samma resonemang gäller för en dedikerad 

webbserver. [28] 

Räknaren har inget konkret rekommenderat värde utan bör istället jämföras med hur mycket trafik den 

fysiska nätverkskopplingen klarar av. 

4.5 DATABASSERVER 

4.5.1 DATABASANSLUTNINGAR 
Eftersom antal användare påverkar serverns prestanda mäts SQL Server: General Statistics\User 

Connections (databasanslutningar). Värdet på räknaren anger hur många anslutningar till 

databasservern som är upprättade. En användare kan använda flera anslutningar och en anslutning kan 

delas mellan flera användare. Värdet representerar därför inte antal användare utan bör användas som 

ett relativt mätvärde, mellan olika belastningssimuleringar, på hur upptagen servern är. [29] 

4.5.2 BUFFERANVÄNDNINGSKVOT 

Parametern SQL Server\Buffer Manager\Buffer Cache Hit Ratio (bufferanvändningskvot) indikerar hur 

ofta databasservern går till bufferten för att hämta data istället för hårddisken. Ju högre kvoten är, desto 

mer sällan behöver databasservern gå till hårddisken för att hämta data, vilket medför en ökad 

prestanda överlag. Kvoten kan påverkas positivt genom att utöka RAM-minnet på servern. Den bör ha 

ett genomsnittsvärde på över 90 % över tiden, annars bör RAM-minnet utökas. [29] 

4.5.3 LATA SKRIVNINGAR 
Räknaren SQL Server: Buffer Manager\Lazy Writes/sec (lata skrivningar) anger hur många gånger per 

sekund som minnessidor skrivs från bufferten till disk för att frigöra bufferutrymme. Värdet bör vara så 

lågt som möjligt för högsta prestanda och idealt är att värdet ligger på noll. Om värdet är högt, det vill 

säga ett värde på över 20, kan databasservern behöva tillgång till mer minne. [29] 

4.5.4 BEARBETNINGSFÖRFRÅGNINGAR 
Räknaren SQL Server\SQL Statistics\Batch Requests/sec (bearbetningsförfrågningar) talar om hur tungt 

belastad databasservern är. Det finns inget rekommenderat värde för räknaren utan den måste bevakas 

kontinuerligt för att se vad som är ett högt värde för den aktuella testservern. Generellt kan sägas att ett 

värde på över 1 000 motsvarar en väldigt upptagen server och kan leda till en processorflaskhals i 

längden. Ur ett nätverksperspektiv kan ett nätverkskort med en bandbredd på 100 Mbit/s maximalt 

hantera ungefär 3 000 bearbetningsförfrågningar per sekund. [29] 
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4.6 WEBBSERVER 

4.6.1 SIDFÖRFRÅGNINGAR 
En räknare som tydligt visar hur aktivt webbservern arbetar är ASP.Net Applications\Requests/sec 

(sidförfrågningar) och den används för att få ett mått på hur tung belastningen är på webbservern. 

Räknaren mäter antal ASP-sidförfrågningar som sker per sekund. [30] 

4.6.2 KÖADE SIDFÖRFRÅGNINGAR 
Om processorn är upptagen med att behandla sidförfrågningar och nya sidförfrågningar görs, läggs de 

på kö. Hur många sidförfrågningar som köas mäts med räknaren ASP.Net v2.0.50727\Requests Queued 

(köade sidförfrågningar). Värdet bör ligga på noll för högsta prestanda. [30] 

4.6.3 NEKADE SIDFÖRFRÅGNINGAR 
Hur många sidförfrågningar som inte kan exekveras på grund av att kön med förfrågningar är full eller 

att tillgängliga resurser inte är tillräckliga mäts med räknaren ASP.Net Applications\Requests Rejected 

(nekade sidförfrågningar). Värdet bör ligga på noll annars är belastning för hög eller den efterfrågade 

ASP-sidan för komplex. [30] 

4.6.4 FEL UNDER KÖRNING 
Räknaren ASP.Net Applications\Errors During Execution (antal fel under körning) anger hur många fel 

som uppstod under exekvering av den efterfrågade ASP-sidan. Värdet ska alltid ligga på noll annars är 

ASP-sidorna felskrivna. [30] Räknaren används därför som en indikator på att webbapplikation inte 

innehåller några ohanterade fel i programkoden. 

4.6.5 AKTIVA SESSIONER 
Hur många aktiva sessioner som är upprättade av webbapplikationen för tillfället mäts med räknaren 

ASP.Net Applications\Sessions Active (antal aktiva sessioner). [31] 

4.6.6 WEBBSERVERANSLUTNINGAR 
Mätarna Web Service\Current Connections och Web Service\Maximum Connections mäter antal 

samtidiga anslutningar respektive högsta antal anslutningar till webbservern under testets gång. Om 

antalet samtidiga anslutningar kontinuerligt ligger på samma nivå som det maximala antalet 

anslutningar går webbservern på full kapacitet. [30] 

4.6.7 ANTAL ICKEANONYMA ANVÄNDARE 
Räknaren Web Service\NonAnonymous Users (antal ickeanonyma användare) mäter hur många 

autentiserade användare, det vill säga inloggade användare, som använder systemet. [30] 

4.6.8 WEBBSERVERTRAFIK 
Hur mycket datatrafik som skickas till och från webbservern mäts med parametern Web Service\Bytes 

Total/sec (webbservertrafik). [30] För bästa prestanda bör webbservern kunna skicka data i sin egen 

takt, ett tecken på att den gör det är att värdet på räknaren varierar upp och ner och inte ser ut att nå 

någon maxnivå. 



 
17 

5 DET NYUTVECKLADE TESTPROGRAMMET – EXOPEN WEB REPORTS 

TEST SUITE (EWRTS) 
Det simuleringsprogram som utvecklats i projektet och dess uppbyggnad beskrivs i kapitlet. 

5.1 PROGRAMUPPBYGGNAD 

ExOpen Web Reports Test Suite (EWRTS) består av två delar; en serverdel och en klientdel, se Figur 1 

respektive Figur 2. Klientdelen simulerar en användare i ExOpen Web Reports (EWR). Vid simulering av 

tio användare startas tio klienter som fjärrstyrs från serverdelen. Programmet är byggt så att det enkelt 

kan specificeras vilken klient som ska utföra vad eller om alla anslutna klienter ska utföra samma sak. 

 

Figur 1: Testprogrammets serverdel 

 

Figur 2: Testprogrammets klientdel 

Till skillnad från många andra testprogram, för liknande ändamål, sker simuleringen av användare inte 

på protokollnivå utan med EWRTS sker den på användarnivå, med användargränssnitt och allt som hör 

till den faktiska upplevelsen av systemet för en fysisk användare. Varje klient i EWRTS öppnar en instans 

av Internet Explorer (IE) där EWR sedan öppnas. Nackdelen med det, i jämförelse med simuleringar på 

protokollnivå, är att det inte är lika lätt att simulera ett stort antal användare, eftersom varje klient med 

tillhörande IE-instans äter upp datorns resurser. Fördelen är att den verkliga prestanda som en slutkund 
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upplever går att mäta. Antalet användare som kan simuleras med EWRTS från en och samma dator är 

begränsad och beror helt på hur kraftig datorn är, i fråga om processorkraft och minneskapacitet. För att 

ta bort, eller åtminstone minimera, den begränsningen har EWRTS inbyggt nätverksstöd, vilket innebär 

att serverdelen kan styra anslutna klienter även från andra datorer i samma nätverk. På så sätt kan man 

exempelvis starta upp fem klienter på 20 olika datorer i nätverket för att simulera 100 användare, vilket 

hade varit omöjligt från en och samma dator. 

För varje kommando en klient utför mäts laddnings- och väntetider som loggas i en loggfil på servern för 

vidare analys. I loggfilen finns information om vilken klient som utförde vad, när den utförde det, hur 

lång tid det tog och hur det gick, det vill säga om klienten stötte på något fel eller inte. 

5.2 SCRIPTSPRÅK 

För att enkelt kunna skapa och köra längre tester, alltså serier av anrop, har EWRTS ett eget scriptspråk. 

Ett script på 15 rader kan exempelvis motsvara ett test på över 3 000 anrop till EWR, vilket är väldigt 

tidsbesparande vid skapande av olika tester. Det är möjligt tack vare att det går att skapa iterationer och 

variabler som kan återanvändas i scripten. För utförligare beskrivning av scriptspråket se Bilaga A. 
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6 SIMULERING 
Kapitlet inleds med en presentation av den fysiska simuleringsmiljö som används i projektet. Det avslutas 

med en genomgång av de för projektet utformade scenarierna. 

6.1 MILJÖ 

Den fysiska simuleringsmiljön, dess beståndsdelar och det nyutvecklade testprogrammets roll i miljön 

visas i Figur 3. Databas- och webbserver ligger i projektet på samma dator, en virtuell dator som 

fortsättningsvis kallas testserver, med specifikationer enligt Tabell 4. 
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Klient som kör

EWR Test Suite

Klienter som kör EWR Test Client

Databasserver

Webbserver

Överföring av mätdata

Överföring av mätdata

Anrop

Performance Monitor

Svar

Kommando

Resultat

DatabasLoggfil

Testserver

 

Figur 3: Simuleringsmiljö 

 

Tabell 4: Serverkonfiguration 
Parameter Värde 
Operativsystem Windows Server 2003 SP2 
Processor Intel Pentium III 2,84 GHz 
RAM-minne 1024 MB 
Växlingsfilsstorlek 384 MB – 768 MB (ändrar storlek vid behov) 
Nätverksbandbredd 100 Mbit/s 
Webbserver IIS 6.0 
Databasserver Microsoft SQL Server 2008 Express Edition 
EWR-version 2.0.0.1 

 

6.2 SCENARIER 

De simuleringsscenarier som tagits fram i samråd med utvecklingsavdelningen på ExOpen Systems AB 

presenteras i kapitlet. I samtliga scenarier utförs kommandon mot ett antal rapporter. Kommandona 

innefattar några av huvudfunktionerna i EWR som hämtning av rapporter, uppdatering av rapporter och 

rullgardinsändring, se avsnitt 3.2 för information om de olika funktionerna. Varje scenario består av ett 

script som körs i EWRTS och är skrivet med EWRTS scriptspråk, se Bilaga A. Kod för scenariescripten 

presenteras i avsnittet Konstruktion för respektive scenario nedan. 

6.2.1 TOMGÅNG 
Genom att låta servern stå orörd och inte simulera någon användare fås ett tillstånd där servern är 

obelastad och tillgängliga resurser är maximala. Då prestanda mäts i det läget fås ett nollvärde som 

övriga scenarier jämförs med. I Figur 4 illustreras testmiljön då tomgångsdata samlas in. 
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Överföring av mätdata

Performance Monitor

Testserver  

Figur 4: Testmiljö för tomgångskörning 

SYFTE 

Tomgångsmätning utförs för att se hur mycket resurser som går åt till att hålla servern igång, det vill 

säga hur mycket resurser som används av operativsystemet och dess bakgrundsprocesser. Värdena 

jämförs sedan med parametervärdena från de olika scenarierna för att urskilja hur mycket resurser som 

används av EWR.  

6.2.2 THE MAD MAN 

Scenarionamnet antyder att det är enbart en användare som simuleras. Namnet beskriver beteendet på 

den simulerade användaren, som helt enkelt beter sig som en vettvilling och utför ett stort antal 

kommandon i serie. När ett kommando är klart utförs nästa utan paus. 

Uppbyggnaden av simuleringsmiljön för scenariot The Mad Man är den enklaste av de olika scenarierna, 

se Figur 5. 

Klient som kör både

EWR Test Suite och

en EWR Test Client

Överföring av mätdata

Anrop

Performance Monitor

Svar

Testserver

 

Figur 5: Testmiljö för scenariot The Mad Man 

SYFTE 

Syftet med scenariot The Mad Man är att undersöka hur systemets prestanda påverkas av att arbeta utan 

uppehåll under en längre tid. Eventuella minnesläckor och andra tidsrelaterade problem ska då kunna 

upptäckas. ExOpens förhoppning är att inga problem ska uppstå och inga prestandaförsämringar ska 

påträffas då systemet enkelt ska klara av att hantera en användare, även om den använder systemet 

intensivt under en längre period. 

KONSTRUKTION 

I Kod 1 finns koden för scriptet som beskriver hur The Mad Man-simuleringen ska gå till, för tillhörande 

flödesschema se Figur B-1 i Bilaga B. Kortfattat går scenariot ut på att användaren öppnar varje rapport i 

mappen "Power Attack", innehållande tio rapporter, ändrar eventuella rullgardinsmenyer och rapporten 

uppdateras. Rapportuppdatering och rullgardinsändring utförs tio gånger per rapport och hela mappen 

med rapporter gås igenom 30 gånger i följd. 

for $i;1;30 
 foreach $report in Power Attack 
  open $report 
  for $j;1;10 
   choose random 
   update 
  end 
 end 
end 

Kod 1: Scriptkod för scenariot The mad man 
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6.2.3 CONSTANT CHAOS 

I scenariot Constant Chaos utför ett flertal användare många rapporthämtningar och -uppdateringar 

med slumpvisa mellanrum för att simulera konstant och realistisk belastning av servern, där anrop och 

aktiviteter från de olika användarna överlappar varandra. 

Simuleringsmiljöns konstruktion illustreras i Figur 6 och i figuren framgår det att det är tio användare av 

systemet som simuleras. 

Klient som kör

EWR Test Suite

Klienter som kör fem

EWR Test Client vardera

Överföring av mätdata

Anrop

Performance Monitor

Svar

Kommando

Resultat

Testserver

 

Figur 6: Testmiljö för scenariot Constant Chaos 

SYFTE 

Syftet med Constant Chaos är att belastningen på servern ska motsvara verkligheten med ett flertal 

användare när de är aktiva samtidigt, utan att för den skull utföra samma sak precis samtidigt. Då 

studeras hur väl systemet presterar under en lite tyngre men verklighetstrogen belastning. På så sätt ska 

det förhoppningsvis kunna gå att se ett samband mellan antal användare och belastningsgrad. I och med 

att anrop från användarna inte utförs vid samma tidpunkt, men med viss överlappning förväntas 

laddningstider bli lite längre än i scenariot The Mad Man. 

KONSTRUKTION  

Scriptkoden för scenariot Constant Chaos finns i Kod 2, för motsvarande flödesschema se Figur B-2 i 

Bilaga B. Scriptet fungerar på liknande sätt som det för The Mad Man. Samma rapportmapp gås igenom 

och samma kommandon utförs, men med skillnaden att det innehåller färre iterationer och har inlagda 

pauser med en slummässig längd på mellan 1 och 30 sekunder. 

for $j;1;5 
 foreach $report in Power Attack 
  wait 1 30 
  wait 1 30 
  open $report 
  wait 1 30 
  for $i;1;5 
   choose random 
   wait 1 30 
   update 
   wait 1 30 
  end 
 end 
end 

Kod 2: Scriptkod för scenariot Constant Chaos 

6.2.4 THE PAY DAY 
The Pay Day är ett scenario som har sin bakgrund i att ett flertal personer exempelvis sitter i ett möte 

och får reda på att någon verksamhetsrelaterad rapport har uppdaterats. Direkt efter mötet går de därför 

till sin dator och vill hämta rapporten, när de då försöker hämta rapporten precis samtidigt upplever de 

en markant prestandaförsämring. I scenariot simuleras ett antal användare som utför samma sak exakt 

samtidigt, så som rapporthämtning, -uppdatering eller rullgardinsändring. 
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Antalet användare som simuleras i scenariot är 20 och simuleringsmiljön är uppbyggd enligt Figur 7. 

Klient som kör

EWR Test Suite

Klienter som kör 10

EWR Test Client vardera

Överföring av mätdata

Anrop

Performance Monitor

Svar

Kommando

Resultat

Testserver

 

Figur 7: Testmiljö för scenariot The Pay Day 

SYFTE 

Syftet med scenariot är att få ett tydligt samband mellan prestandaförsämringar och antal användare. 

Även att se hur laddningstider, på grund av kötider, påverkas och hur systemet beter sig vid många 

parallella anrop. 

KONSTRUKTION  

I scenariot The Pay Day är det, till skillnad från föregående scenarier, endast en rapport som öppnas 

med jämna mellanrum, se Kod 3 för scriptkod och Figur B-3 i Bilaga B för flödesschema. Under testet 

öppnas rapporten fem gånger och för varje gång den öppnas ändras rullgardinsmenyer och rapporten 

uppdateras tre gånger. För att alla klienter ska utföra anropen samtidigt är scriptet konstruerat så att 

kommandona schemaläggs till olika tidpunkter. Då scriptet öppnas sätts en starttid till 10 sekunder i 

framtiden, relativt starttiden schemaläggs sedan övriga kommandon i scriptet. Om scriptet exempelvis 

öppnas kl.14:59:50 kommer startpunkten sättas till kl.15:00:00, första rapporthämtningen sker då 

kl.15:01:00, första rullgardinsmenyändringen kl.15:03:00, första rapportuppdateringen kl.15:04:00, och så 

vidare. 

start: 0:10 
for $j;1;5 
 1:00 open Power Attack\Resultaträkning.xml 
 for $i;1;3 
  2:00 choose random 
  1:00 update 
 end 
end 

Kod 3: Scriptkod för scenariot The Pay Day 

 

6.2.5 THE SLEDGEHAMMER 
Scenariot The Sledgehammer ska, som namnet antyder, fungera som ett kraftigt slag mot servern, alltså 

en väldigt tung belastning. Scenariot beter sig på samma sätt som The Pay Day, det vill säga att ett antal 

användare utför samma sak vid samma tidpunkt, skillnaden är att antalet användare är mycket större. 

I scenariot simuleras dubbelt så många användare som i scenariot The Pay Day, det vill säga 40 

användare. Simuleringsmiljön för The Sledgehammer illustreras i Figur 8. 
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Klient som kör

EWR Test Suite

Klienter som kör 10

EWR Test Client vardera

Överföring av mätdata

Anrop

Performance Monitor

Svar

Kommando

Resultat

Testserver

 

Figur 8: Testmiljö för scenariot The Sledgehammer 

SYFTE 

Syftet med The Sledgehammer är att se om systemet klarar av att betjäna ett stort antal samtidiga 

användaranrop utan att krascha. Om så är fallet är meningen att kunna se vilken grad av 

prestandaförsämring de simulerade användarna upplever samt hur tungt belastad servern blir i 

jämförelse med de andra scenarierna. 

KONSTRUKTION  

Scriptkod för scenariot visas i Kod 4 och motsvarande flödesschema presenteras i Figur B-4 i Bilaga B. 

Liksom i scenariot The Pay Day är det även här enbart en rapport som hämtas med jämna intervall. 

Skillnaden är att rullgardinsändring och rapportuppdatering sker två gånger efter varje 

rapporthämtning, istället för tre, och tidsperioderna mellan kommandona är längre för att täcka in 

längre väntetider. 

start: 0:10 
for $j;1;5 
 1:00 open Power Attack\Resultaträkning.xml 
 for $i;1;2 
  3:20 choose random 
  4:00 update 
 end 
end 

Kod 4: Scriptkod för scenariot The Sledgehammer 
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7 RESULTAT/UTDATA 
I kapitlet presenteras och visualiseras resultatet från simuleringarna och prestandamätningarna i 

projektet. 

För att så mycket resurser som möjligt ska vara tillgängliga till webb- och databasservern på 

serverdatorn loggas ingen användare in, utan testerna och mätningarna utförs då datorn startats och 

Windows inloggningsfönster visas. Innan varje prestandamätning startas servern om för att utgångsläget 

ska vara samma för alla scenarier. 

Insamling och mätning av prestandadata påverkar serverns prestanda negativt, men tack vare att 

prestanda ”fjärrmäts” från en annan dator än testservern är påverkan minimal. Den parameter som 

påverkas mest av ”fjärrmätningen” är nätverkstrafiken, eftersom prestandadata överförs över nätverket 

till mätdatorn. Påverkan på övriga parametrar antas vara försumbar, för undantag se avsnitt 7.2.1. 

I samtliga diagram i kapitlet anger klockslagen i diagrammen tidpunkten för mätningarna. Resultaten 

beror inte på tidpunkt på dygnet, de antas bli samma oavsett vilken tid på dygnet testerna respektive 

mätningarna utförs. Skalan på x-axeln i scenariot The Sledgehammer kan ha oregelbunden gradering i 

ett flertal av figurerna, då belastningen i scenariot blev för hög för att kunna mäta prestanda varje 

sekund. Det fick som följ att ett antal mätpunkter föll bort. 

Resultatet för varje uppmätt parameter presenteras nedan för respektive huvudkategori, för 

parameterbeskrivningar se kapitel 4. 

7.1 MINNE 

7.1.1 TILLGÄNGLIGT MINNE 
Hur mängden ledigt minne varierar under testkörningarna illustreras för respektive scenario i Figur 9–

Figur 13. Den snabba minskningen av tillgängligt minne i början av varje scenario beror på inloggning i 

systemet, eftersom webbservern aktiveras, sessioner skapas och databaskopplingar sätts upp. Samtliga 

scenarier visar en nedåtgående trend för den tillgängliga minnesmängden. 

 

Figur 9: Tillgängligt minne (tomgång) 

Avvikelsen i scenariot The Mad Man, se Figur 10 runt kl.13:50, antas bero på en arbetande 

bakgrundsprocess orsakad av operativsystemet, eftersom minskningen av minnet återgår till att följa det 

mönster den hade innan avvikelsen. 
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Figur 10: Tillgängligt minne (The Mad Man) 

 

Figur 11: Tillgängligt minne (Constant Chaos) 

I scenariot The Pay Day går det lediga minnet ned till noll vid en tidpunkt, se Figur 12, det får 

webbservern att krascha och sedan starta om sig själv. Omstarten av webbservern frigör minne och gör 

att mängden tillgängligt minne inte stannar på noll under resten av mätningen. 

0

200

400

600

800

1000

12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36

Tillgängligt minne

Memory\Available MBytes

0

200

400

600

800

1000

09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:48

Tillgängligt minne

Memory\Available MBytes



 
26 

 

Figur 12: Tillgängligt minne (The Pay Day) 

 

Figur 13: Tillgängligt minne (The Sledgehammer) 

7.1.2 DATABASSERVERNS MINNE 
Databasserverns totala minne och målminne presenteras för varje scenario i Figur 14–Figur 18. Under 

tomgångsmätningen använder databasservern konstant ungefär 7 MB minne. Att användningen inte 

ligger på noll beror på att databasservern startas med operativsystemet och behöver lite systemresurser 

för att underhålla sig själv. Syftet med självunderhållet är att kunna leverera data snabbare när 

användaren väl behöver den. 
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Figur 14: Databasserverns minne (tomgång) 

 

Figur 15: Databasserverns minne (The Mad Man) 

 

Figur 16: Databasserverns minne (Constant Chaos) 
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I scenariot The Pay Day, se Figur 17, ser man prov på databasserverns förmåga att anpassa sin 

minnesanvändning, när databasservern sänker både sitt målminne och sitt totala minne då mängden 

tillgängligt minne minskar. Därför är den kontinuerliga ökningen av databasserverns minnesanvändning 

ett naturligt beteende hos databasservern, finns det mer minne tillgängligt använder den mer minne och 

tvärtom. 

 

Figur 17: Databasserverns minne (The Pay Day) 

 

Figur 18: Databasserverns minne (The Sledgehammer) 

7.1.3 ARBETSUPPSÄTTNINGAR 
Databas- och webbserverns storlek på respektive arbetsuppsättning illustreras för varje scenario i Figur 

19–Figur 23. Vid tomgångskörning ligger storleken på webbserverns arbetsuppsättning konstant på noll 

och databasserverns arbetsuppsättning är konstant på närmare 42 MB. Det beror på att webbservern 

ännu inte blivit aktiverad och att databasservern underhåller sig själv, se Figur 19. Till skillnad från 

databasserverns huvudprocess, som startas med operativsystemet, startas webbserverns huvudprocess 

först när webbservern anropats för första gången. 
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Figur 19: Databas- respektive webbserverns arbetsuppsättning (tomgång) 

Varje scenario börjar med inlogging och då kan en markant ökning av både databas- och webbserverns 

arbetsuppsättning noteras. Webbserverns arbetsuppsättning stabiliseras efter inloggning till en konstant 

nivå på närmare 70 MB. Databasserverns arbetsuppsättning ökar kontinuerligt efter inloggning i 

samtliga scenarier. Ökningen är kraftigast för scenarierna The Mad Man och Constant Chaos, se Figur 20 

respektive Figur 21. Då belastningen i de scenarierna är jämn och utan avbrott, till skillnad från 

scenarierna The Pay Day och The Sledgehammer där uppehåll på flera minuter förekommer. 

 

Figur 20: Databas- respektive webbserverns arbetsuppsättning (The Mad Man) 
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Figur 21: Databas- respektive webbserverns arbetsuppsättning (Constant Chaos) 

I scenariot The Pay Day, se Figur 22, mer än tiodubblas webbserverns arbetsuppsättning vid den tidigare 

omnämnda kraschen av webbservern. 

 

Figur 22: Databas- respektive webbserverns arbetsuppsättning (The Pay Day) 
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Figur 23: Databas- respektive webbserverns arbetsuppsättning (The Sledgehammer) 

7.1.4 SIDFEL 
Antal totala sidfel per sekund och antal hårda sidfel per sekund visas för respektive scenario i Figur 24–

Figur 28. I Tabell 5 presenteras max- och medelvärden för totalt antal sidfel samt hårda sidfel för 

respektive scenario. Varje scenario har ett medelvärde för hårda sidfel på över 1,8 per sekund, vilket är 

över noll och således prestandasänkande, avsnitt 4.1.4. 

Tabell 5: En sammanställning av totalt antal respektive hårda sidfel för varje scenario 
Scenario Max sidfel/s Genomsnitt sidfel/s Max hårda sidfel/s Genomsnitt hårda sidfel/s 
Tomgång 466,4 1,5 34,6 0,05 
The Mad Man 1 787,9 262,7 685,3 2,9 
Constant Chaos 7 088,9 155,3 2 992,4 1,8 
The Pay Day 10 016,3 152,1 2 597,9 8,4 
The Sledgehammer 5 659,2 316,1 2 861,2 16,0 

 

 

Figur 24: Antal sidfel per sekund (tomgång) 
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Figur 25: Antal sidfel per sekund (The Mad Man) 

 

Figur 26: Antal sidfel per sekund (Constant Chaos) 

 

Figur 27: Antal sidfel per sekund (The Pay Day) 
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Figur 28: Antal sidfel per sekund (The Sledgehammer) 

7.1.5 ANVÄNDNING AV VÄXLINGSFIL 
Den del av växlingsfilen som används under tomgång presenteras nedan i Figur 29. Eftersom minnet 

inte tar slut för samtliga scenarier utom The Pay Day används inte växlingsfilen i de scenarierna mer än i 

tomgångsscenariot. Användningsgraden ligger i de scenarierna på ungefär 0,8 %, en bråkdel av det 

rekommenderade värdet på högst 70 procents användning, vilket är optimalt ur prestandasynpunkt, se 

avsnitt 4.1.5. 

 

Figur 29: Användningsgrad av växlingsfil (tomgång) 

När det fysiska minnet tar slut i scenariot The Pay Day måste det virtuella minnet användas. 

Användningen av växlingsfilen går i nämnt scenario upp till 100 % innan webbservern kraschar och 

startas om, se Figur 30. 
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Figur 30: Användningsgrad av växlingsfil (The Pay Day) 

7.1.6 RESERVERAT MINNE 
Mängden minne som reserveras av databas- och webbservern tillsammans med den totala mängden 

reserverat minne illustreras för respektive scenario i Figur 31–Figur 35. Den största ökningen av 

reserverat minne sker, liksom för arbetsuppsättningarna i avsnitt 7.1.3, vid inloggning i systemet. I 

scenarierna The Mad Man och Constant Chaos går det tydligt att se att den totala mängden reserverat 

minne stiger i samma takt som databasserverns reserverade minne ökar, se Figur 32 och Figur 33. 

 

Figur 31: Reserverat minne (tomgång) 
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Figur 32: Reserverat minne (The Mad Man) 

 

Figur 33: Reserverat minne (Constant Chaos) 

Ett scenario som skiljer sig från de andra med avseende på hur den reserverade minnemängden ändras 

under simulering är The Pay Day, se Figur 34. I The Pay Day ökar mängden totalt reserverat minne till 

den totala mängden fysiskt och virtuellt minne på testservern (

). Allt minne tar då slut vilket får webbservern att krascha och starta om sig själv. 
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Figur 34: Reserverat minne (The Pay Day) 

 

Figur 35: Reserverat minne (The Sledgehammer) 

7.2 PROCESSOR 

7.2.1 PROCESSORKÖLÄNGD 
Processorkölängdens medelvärde beräknat i tiominutersintervaller illustreras för respektive scenario i 

Figur 36–Figur 40. Under tomgång ligger det totala medelvärdet för processorkölängd på 1,05 då det 

egentligen bör ligga på noll, eftersom ingen aktivitet utförs, vilket antas bero på prestandamätningen. 

Därför beräknas ett värde på kölängden som enbart beror på ExOpen Web Reports, genom att 

subtrahera tomgångsmedelvärdet från medelvärdet i respektive scenario. Medelvärde för kölängd samt 

hur stor del av kölängden som beror på ExOpen Web Reports visas i Tabell 6. 

Den genomsnittliga kölängden som enbart beror på webbapplikationen är över två endast för scenariot 

The Sledgehammer. Genomsnitt för processorkölängd beräknat i tiominutersintervaller för respektive 

scenario visar att scenarierna Constant Chaos och The Sledgehammer har minst en tiominuters period 

där kölängden, som beror på applikationen, är över två. Ett kölängdsvärde på över två ger en försämring 

i prestanda, se avsnitt 4.2.1. 
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Tabell 6: Kölängd för respektive scenario 
Scenario Medelkölängd Medelkölängd-Tomgångskölängd 
Tomgång 1,05 0,00 
The Mad Man 2,35 1,30 
Constant Chaos 2,77 1,72 
The Pay Day 1,49 0,44 
The Sledgehammer 4,00 2,95 

 

 

Figur 36: Processorkölängd (Tomgång) 

 

Figur 37: Processorkölängd (The Mad Man) 

 

Figur 38: Processorkölängd (Constant Chaos) 
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Figur 39: Processorkölängd (The Pay Day) 

 

Figur 40: Processorkölängd (The Sledgehammer) 

7.2.2 PROCESSORANVÄNDNING 
Under tomgång används knappt en procent av den totala processorkraften, se Figur 41. Användningen 

beror till största delen av kerneltid, det vill säga operativsystemets bakgrundsprocesser. Att 

användartiden, alltså processoranvändning som enbart beror på användaraktiviteter, ligger närmare noll 

procent beror på att någon användare inte utför någon aktivitet.  

 

Figur 41: Fördelning av processorkraft (tomgång) 
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I övriga scenarier består den totala processoranvändningen till större delen av användartid, se Figur 42–

Figur 45. Det är ett tecken på att användarens aktiviteter prioriteras före bakgrundsprocesser, det ger 

bättre prestanda för användaren. 

 

Figur 42: Fördelning av processorkraft (The Mad Man) 

 

Figur 43: Fördelning av processorkraft (Constant Chaos) 
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Figur 44: Fördelning av processorkraft (The Pay Day) 

I scenariot The Sledgehammer utnyttjar processorn sin fulla kapacitet, alltså hundra procents 

användning, under två längre perioder, se Figur 45. Perioderna är båda på över tio minuter och 

processoranvändningen är alltså högre än det rekommenderade taket på åttio procent. 

 

Figur 45: Fördelning av processorkraft (The Sledgehammer) 
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Hur stor del av den totala processoranvändningen som beror på användartid respektive kerneltid 

illustreras för varje scenario i Figur 46–Figur 50. Att kerneltiden för tomgång uppgår till 69 % och 

således ligger över rekommendationen på högst 20 %, se avsnitt 4.2.4, är inget tecken på flaskhals 

eftersom den totala processoranvändningen ligger under en procent. 
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Figur 46: Fördelning av total processoranvändning (tomgång) 

I scenarierna The Mad Man och Constant Chaos uppgår kerneltiden till elva procent av den totala 

processoranvändningen, se Figur 42 och Figur 43. Elva procent är drygt hälften av det rekommenderade 

värdet på högst tjugo procent, och alltså inget tecken på flaskhals. 

 

Figur 47: Fördelning av total processoranvändning (The Mad Man) 
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Figur 48: Fördelning av total processoranvändning (Constant Chaos) 

Kerneltiden för scenariot The Pay Day, se Figur 49, ligger strax under rekommendationen på tjugo 

procent och är därför heller ingen indikation på att en flaskhals finns. 

 

Figur 49: Fördelning av total processoranvändning (The Pay Day) 

I scenariot The Sledgehammer uppgår andelen kerneltid till 26 %, se Figur 50, och det är över 

rekommendation på högst tjugo procent vilket kan vara en indikation på att en I/O-flaskhals finns. 
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Figur 50: Fördelning av total processoranvändning (The Sledgehammer) 

7.2.3 DATABAS- RESPEKTIVE WEBBSERVERNS PROCESSORTID 
Den processorkraft som i genomsnitt utnyttjas av databas- och webbserver illustreras för respektive 

scenario i Figur 51–Figur 55. I tomgång utnyttjar webbservern inte processorn något, eftersom den 

aktiveras under mätningen. Databasservern använder däremot en liten del av kapaciteten för 

självunderhåll, se Figur 51. 

 

Figur 51: Databas- respektive webbserverns processoranvändning (Tomgång) 

I samtliga scenarier står webbservern för den största delen av processoranvändningen. Det beror på att 

webbapplikationen körs på webbservern. 
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Figur 52: Databas- respektive webbserverns processoranvändning (The Mad Man) 

 

Figur 53: Databas- respektive webbserverns processoranvändning (Constant Chaos) 

 

Figur 54: Databas- respektive webbserverns processoranvändning (The Pay Day) 
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Scenariot The Sledgehammer är det enda scenario där processoranvändning som beror på annat än 

databas- och webbserver, så som operativsystemets bakgrundsprocesser, uppgår till mer än en procent 

av kapaciteten, se Figur 55. Det är också det enda scenario där databasserverns utnyttjande av 

processorn är lägre än den för övriga processer. 

 

Figur 55: Databas- respektive webbserverns processoranvändning (The Sledgehammer) 

7.3 I/O 

7.3.1 HÅRDDISKENS VILOTID 
Vilotiden för hårddisken, alltså hur mycket mer hårddisken klarar av att arbeta, visas för varje scenario i 

Figur 56–Figur 60. Under tomgång går vilotiden aldrig under 80 %, se Figur 56. 

 

Figur 56: Hårddiskens vilotid (tomgång) 
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I scenariot The Mad Man går hårddiskens vilotid under det rekommenderade minimivärdet på 45 %, se 

avsnitt 4.3.1, vid två tillfällen, se Figur 57. Då de perioderna är så korta föreligger troligtvis ingen 

flaskhals. 

 

Figur 57: Hårddiskens vilotid (The Mad Man) 

Samma resonemang gäller scenariot Constant Chaos, se Figur 58. 

 

Figur 58: Hårddiskens vilotid (Constant Chaos) 

I scenariot The Pay Day arbetar hårddisken som mest alldeles innan webbservern kraschar och startar 

om sig själv, se Figur 59, vilket är en naturlig följd av att växlingsfilen används till fullo. 
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Figur 59: Hårddiskens vilotid (The Pay Day) 

Under simuleringen av The Sledgehammer upplevs den största påfrestningen av hårddisken, se Figur 60. 

Hårddiskens vilotid i scenariot underskrider minimirekommendationen på 45 %, se avsnitt 4.3.1, under 

tidsperioder på över tio minuter. Det kan vara en indikation på en I/O-flaskhals. 

 

Figur 60: Hårddiskens vilotid (The Sledgehammer) 

7.3.2 HÅRDDISKKÖLÄNGD 
Hårddiskkölängdens variation under simuleringarna presenteras i Figur 61–Figur 65 för respektive 

scenario. Max- och medelvärden för hårddiskkölängden för varje scenario presenteras i Tabell 7. I 

samtliga scenarier ligger kölängden nära noll under prestandamätningarna och medelvärdet är under 

det rekommenderade värdet på två, se avsnitt 4.3.2. Det är ett tecken på att det inte föreligger någon 

flaskhals för hårddisken.  

Tabell 7: Max- och medelvärden för hårddiskkölängd i respektive scenario 
Scenario Max Medel 
Tomgång 2 0,001 
The Mad Man 21 0,027 
Constant Chaos 16 0,014 
The Pay Day 17 0,160 
The Sledgehammer 4 0,031 
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Figur 61: Kölängd för hårddisk (tomgång) 

 

Figur 62: Kölängd för hårddisk (The Mad Man) 

 

Figur 63: Kölängd för hårddisk (Constant Chaos) 
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I scenariot The Pay Day är värdet på kölängden kontinuerligt högt då webbservern använder allt minne 

innan den kraschar, se Figur 64. 

 

Figur 64: Kölängd för hårddisk (The Pay Day) 

 

Figur 65: Kölängd för hårddisk (The Sledgehammer) 

7.4 NÄTVERK 

7.4.1 NÄTVERKSTRAFIK 
Mängden trafik som går till och från nätverkskortet illustreras i Figur 66–Figur 70, för varje scenario. 

Under tomgång ligger nätverkstrafiken konstant på ungefär 60 kB/s, se Figur 66. Det beror på att data 
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utnyttjas för respektive scenario presenteras i Tabell 8. Inget av scenarierna utnyttjar nätverkets fulla 

kapacitet och det är därför ingen flaskhals. Nätverket utnyttjas mer då antal användare stiger. 
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Tabell 8: Nätverkstrafikens max- och medelvärde och hur stor del av nätverkskapaciteten som utnyttjas för respektive scenario 
Scenario Max [kB/s] Medel [kB/s] Andel av kapacitet 
Tomgång 73 088 57 323 0,6 % 
The Mad Man 646 743 69 057 5,2 % 
Constant Chaos 766 460 69 404 6,1 % 
The Pay Day 3 523 539 71 600 28,2 % 
The Sledgehammer 6 425 458 459 509 51,4 % 

 

 

Figur 66: Nätverksanvändning (tomgång) 

 

Figur 67: Nätverksanvändning (The Mad Man) 
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Figur 68: Nätverksanvändning (Constant Chaos) 

 

Figur 69: Nätverksanvändning (The Pay Day) 

 

Figur 70: Nätverksanvändning (The Sledgehammer) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:48

kB

Nätverkstrafik

Network Interface (Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapter [Generic])\Bytes Total/sec

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

14:48 15:18 15:48 16:18

MB

Nätverkstrafik

Network Interface (Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapter [Generic])\Bytes Total/sec

0

1

2

3

4

5

6

7

13:34 14:51

MB

Nätverkstrafik

Network Interface (Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adapter [Generic])\Bytes Total/sec



 
52 

7.5 DATABASSERVER 

7.5.1 DATABASANSLUTNINGAR 
Antal databaskopplingar som används i scenarierna illustreras i Figur 71–Figur 75. Eftersom ingen 

användare är aktiv under tomgångsmätningen är antalet databaskopplingar därför noll, se Figur 71. 

 

Figur 71: Antal databasanslutningar (tomgång) 

I scenariot The Mad Man pendlar antalet databaskopplingar mellan ett och tre och går ner till noll först 

när simuleringen är klar, se Figur 72. Att värdet går upp till tre trots att det bara är en aktiv användare 

beror på att en användare kan använda flera databaskopplingar och en databaskoppling kan delas av 

flera användare. Att värdet går ner till noll först när simuleringen är klar och inte under tiden, är på 

grund av att kommandona i scenariot utförs utan pauser. 

 

Figur 72: Antal databasanslutningar (The Mad Man) 

Möjligheten för användare att dela på databaskopplingar märks i scenariot Constant Chaos då antalet 

databaskopplingar uppgår till högst fem, trots att tio användare är inloggade, se Figur 73. Att värdet går 

ner till noll efter att simuleringen slutförts är ett tecken på att hanteringen av databaskopplingarna sköts 

på rätt sätt. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

15:34 16:04 16:34

Databasanslutningar

MSSQL$SQLEXPRESS:General Statistics\User Connections

0

1

2

3

4

12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36

Databasanslutningar

MSSQL$SQLEXPRESS:General Statistics\User Connections



 
53 

 

Figur 73: Antal databasanslutningar (Constant Chaos) 

I scenariot The Pay Day märks det ännu tydligare att användare kan dela på databaskopplingar, eftersom 

maxvärdet är sju trots att tjugo användare utför samma aktivitet samtidigt, se Figur 74. Att värdet går 

ner till noll mellan varje anrop är en bra indikator på att databaskopplingarna stängs när de inte behövs. 

 

Figur 74: Antal databasanslutningar (The Pay Day) 

I scenariot The Sledgehammer går inte antalet kopplingar ner till noll mellan anropen, trots att scenariot 

är uppbyggt på samma sätt som The Pay Day, se Figur 75. Det beror på att svarstiderna för anropen 

visade sig ta längre tid än längden på pauserna, vilket fick anrop att lägga sig i kö och databasservern 

fick därför aldrig vila. 
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Figur 75: Antal databasanslutningar (The Sledgehammer) 

7.5.2 BUFFERANVÄNDNINGSKVOT 
Hur bufferanvändningskvoten varierar i scenarierna illustreras i Figur 76–Figur 80. Eftersom 

databasservern inte anropas under tomgångsmätningen ligger kvoten på hundra procent, se Figur 76, 

som är maxvärdet och ger högsta prestanda, se avsnitt 4.5.2. I samtliga scenarier ligger kvoten på över 85 

%, vilket är rekommenderat minimivärde, utom i scenariot The Pay Day där kvoten tillfälligt går ner till 

50 % en gång, se Figur 79. 

 

Figur 76: Bufferanvändningskvot (tomgång) 

 

Figur 77: Bufferanvändningskvot (The Mad Man) 
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Figur 78: Bufferanvändningskvot (Constant Chaos) 

Kvoten i scenariot The Pay Day går som beskrivet ner till 50 % vid ett tillfälle, men eftersom det inte 

föreligger någon minnesbrist vid den tidpunkten innebär det låga värdet ingen prestandaförsämring. 

 

Figur 79: Bufferanvändningskvot (The Pay Day) 

 

Figur 80: Bufferanvändningskvot (The Sledgehammer) 
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7.5.3 LATA SKRIVNINGAR 

Antal lata skrivningar som bör ligga konstant på noll, se avsnitt 4.5.3, gör så i samtliga scenarier utom i 

scenariot The Pay Day då värdet är 27 vid tidpunkten då webbservern kraschar, se Figur 81. Det beror 

troligtvis på att databasservern upptäcker att minnet på testservern börjar ta slut, eftersom webbservern 

använder allt minne, och försöker därför kompensera genom att tömma sin buffer. 

 

Figur 81: Latskrivningar per sekund (The Pay Day) 

7.5.4 BEARBETNINGSFÖRFRÅGNINGAR 
Antal bearbetningsförfrågningar per sekund illustreras för respektive scenario i Figur 82–Figur 86. För 

samtliga scenarier ligger värdet under 3 000. Det tyder på att nätverkskortet inte är en begränsande 

faktor, se avsnitt 4.5.4. Maxvärdet för antal bearbetningsförfrågningar nås för respektive scenario vid 

första rapporthämtning efter inloggning i systemet. 

 

Figur 82: Bearbetningsförfrågningar per sekund (tomgång) 
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Figur 83: Bearbetningsförfrågningar per sekund (The Mad Man) 

 

Figur 84: Bearbetningsförfrågningar per sekund (Constant Chaos) 

De enda scenarier där antal bearbetningsförfrågningar per sekund överstiger 1 000 är The Pay Day och 

The Sledgehammer, se Figur 85 och Figur 86, vilket är ett tecken på hög belastning, se avsnitt 4.5.4. 
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Figur 85: Bearbetningsförfrågningar per sekund (The Pay Day) 

 

Figur 86: Bearbetningsförfrågningar per sekund (The Sledgehammer) 

7.6 WEBBSERVER 

7.6.1 SIDFÖRFRÅGNINGAR 
Antal sidförfrågningar som sker per sekund illustreras för respektive scenario i Figur 87–Figur 91. 

Eftersom anrop till webbservern inte görs under tomgång ligger antalet sidförfrågningar då konstant på 

noll, se Figur 87. 
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Figur 87: Antal sidförfrågningar per sekund (tomgång) 

I scenariot The Mad Man går antalet sidförfrågningar upp mot tre förfrågningar per sekund, se Figur 88. 

Att det inte handlar om bara en förfrågning, när det är en användare av systemet, är på grund av att 

vissa kommandon utförs fortare än en sekund och att vissa sidor i sin tur anropar andra sidor parallellt. 

 

Figur 88: Antal sidförfrågningar per sekund (The Mad Man) 

Antal sidförfrågningar per sekund för scenariot Constant Chaos, se Figur 89, är i hög grad lika som för 

föregående scenario. Det är på grund av att scenariot är utformat så att de tio simulerade användarna 

inte utför sina kommandon samtidigt, se avsnitt 6.2.3. 
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Figur 89: Antal sidförfrågningar per sekund (Constant Chaos) 

I scenariot The Pay Day blir antalet sidförfrågningar per sekund högre än i tidigare scenarier eftersom 

användarna i scenariot utför anrop samtidigt, se Figur 90. Vid tidpunkten då webbservern använder upp 

allt minne och sedan kraschar uppgår antalet sidförfrågningar till 1 172, vilket är ungefär 50 gånger mer 

än det näst högsta värdet på 23. 

 

Figur 90: Antal sidförfrågningar per sekund (The Pay Day) 

Antalet sidförfrågningar per sekund är, förutom vid webbserverkraschen i föregående scenario, 

genomgående högst för scenariot The Sledgehammer, se Figur 91. 
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Figur 91: Antal sidförfrågningar per sekund (The Sledgehammer) 

7.6.2 KÖADE SIDFÖRFRÅGNINGAR 
Antal köade sidförfrågningar för varje scenario visas i Figur 92–Figur 96. Medelvärdet för antal köade 

sidförfrågningar per sekund och hur många sidförfrågningar som i snitt köas per användare per minut 

visas för respektive scenario i Tabell 9. 

Tabell 9: Medelantal köade sidförfrågningar och sidförfrågningar som köas per användare per minut för respektive scenario 

Scenario Medel Per anv. per minut 
Tomgång 0,000 0,000 
The Mad Man 0,001 0,060 
Constant Chaos 0,055 0,330 
The Pay Day 0,120 0,360 
The Sledgehammer 5,210 7,815 

 

 

Figur 92: Antal köade sidförfrågningar (tomgång) 
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Figur 93: Antal köade sidförfrågningar (The Mad Man) 

 

Figur 94: Antal köade sidförfrågningar (Constant Chaos) 

 

Figur 95: Antal köade sidförfrågningar (The Pay Day) 

Flest antal köade anrop förekommer i scenariot The Sledgehammer, se Figur 96. 
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Figur 96: Antal köade sidförfrågningar (The Sledgehammer) 

7.6.3 NEKADE SIDFÖRFRÅGNINGAR 
I samtliga scenarier är antalet nekade sidförfrågningar konstant noll, vilket är ett tecken på att ASP-

sidorna inte är för komplexa eller att belastningen är för hög, se avsnitt 4.6.2. 

7.6.4 FEL UNDER KÖRNING 
Inga scriptfel förekommer då ASP-sidorna, i webbapplikationen, exekveras under simuleringarna, vilket 

tyder på att ASP-sidorna inte är felskrivna, se avsnitt 4.6.4.  

7.6.5 AKTIVA SESSIONER 
I Figur 97–Figur 100 illustreras antal aktiva sessioner för respektive scenario. Eftersom ingen användare 

loggar in under tomgång ligger antalet sessioner då konstant på noll. 

I scenariot The Mad Man går antal sessioner upp till ett då användaren loggar in och sedan ner till noll 

då simuleringen är klar och användaren loggar ut, se Figur 97, vilket är ett förväntat beteende. 

 

Figur 97: Antal aktiva sessioner (The Mad Man) 

Antal aktiva sessioner för scenariot Constant Chaos går upp till två under simuleringen, se Figur 98, 

eftersom de tio simulerade användarna simuleras från två datorer. En dator har högst en session på 

grund av att alla instanser av Internet Explorer på samma dator delar sessioner med varandra. 
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Figur 98: Antal aktiva sessioner (Constant Chaos) 

Av samma anledning som i föregående scenario är antalet aktiva sessioner, för scenariot The Pay Day, 

två under större delen av simuleringen, se Figur 99. I scenariot sker inloggning i systemet två gånger på 

grund av att två av klienterna slutade kommunicera med servern och antalet simulerade användare var 

då bara 18 istället för 20. Vid den andra inloggningen i scenariot stiger antal aktiva sessioner tillfälligt till 

fyra. 

 

Figur 99: Antal aktiva sessioner (The Pay Day) 

I scenariot The Sledgehammer är antal aktiva sessioner under större delen av simuleringen fyra, se Figur 

100, eftersom användarna i scenariot simuleras från fyra olika datorer. Även i scenariot The 

Sledgehammer sker inloggning i systemet två gånger. Den andra inloggningen gjordes på grund av att en 

efter en av klienternas Internet Explorer-instanser kraschade, som i sin tur fick respektive klient att 

krascha. Vid den andra inloggningen i scenariot stiger antal aktiva sessioner tillfälligt till tio. 
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Figur 100: Antal aktiva sessioner (The Sledgehammer) 

7.6.6 WEBBSERVERANSLUTNINGAR 

Antal anslutningar till webbservern i respektive scenario illustreras i Figur 101–Figur 105. Under 

tomgångsmätningen är värdet noll eftersom webbservern inte aktiverats av någon användare än, se 

Figur 101. 

 

Figur 101: Webbserveranslutningar (tomgång) 

Vid den första rapporthämtningen efter inloggning i systemet når antal webbserveranslutningar sitt 

högsta värde, åtta, för scenariot The Mad Man, se Figur 102. Därefter ligger värdet konstant på sex tills 

simuleringen är klar och användaren loggar ut ur systemet. 

 

Figur 102: Webbserveranslutningar (The Mad Man) 
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För scenariot Constant Chaos är antal webbserveranslutningar också som högst då första rapporten 

laddas efter inloggning i systemet, se Figur 103. 

 

Figur 103: Webbserveranslutningar (Constant Chaos) 

Vid den första rapporthämtningen efter respektive inloggning i scenariot The Pay Day nås simuleringens 

två högsta värden för antalet webbserveranslutningar, 23 respektive 25 i Figur 104.  

 

Figur 104: Webbserveranslutningar (The Pay Day) 

I scenariot The Sledgehammer nås simuleringens två högsta värden för antal webbserveranslutningar, 55 

respektive 58 i Figur 105, då rapporten hämtas första gången efter respektive inloggning. 
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Figur 105: Webbserveranslutningar (The Sledgehammer) 

7.6.7 ANTAL ICKEANONYMA ANVÄNDARE 
Antal nuvarande ickeanonyma användare, det vill säga autentiserade användare, av systemet illustreras 

för respektive scenario i Figur 106–Figur 109. Under tomgång ligger värdet konstant på noll eftersom 

ingen användare loggar in i systemet under mätningen. 

För scenariot The Mad Man når antal nuvarande ickeanonyma användare sitt högsta värde, sex, vid 

första rapporthämtning, se Figur 106. Därefter ligger värdet på ett under resten av simuleringen tills 

utloggning sker. 

 

Figur 106: Antal ickeanonyma användare (The Mad Man) 

I scenariot Constant Chaos pendlar värdet mellan ett och fem, se Figur 107, vilket betyder att antal 

samtidigt aktiva användare i scenariot är högst fem och minst en. 
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Figur 107: Antal ickeanonyma användare (Constant Chaos) 

Det högsta värdet, 20, för antal nuvarande ickeanonyma användare i scenariot The Pay Day nås då 

webbservern kraschar, se Figur 108. 

 

Figur 108: Antal ickeanonyma användare (The Pay Day) 

För scenariot The Sledgehammer ligger värdet inte på noll i samma utsträckning som i föregående 

scenario, se Figur 109, av samma anledning som i avsnitt 7.5.1. Här är det webbservern som inte får vila. 

Vid första rapporthämtning efter båda inloggningar i scenariot nås de två högsta värdena för antal 

ickeanonyma användare, 48 respektive 50. 
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Figur 109: Antal ickeanonyma användare (The Sledgehammer) 

7.6.8 WEBBSERVERTRAFIK 
Hur mycket datatrafik som skickas till och från webbservern illustreras för respektive scenario i Figur 

110–Figur 114. Då webbservern ännu inte aktiverats under tomgångsmätningen ligger trafiken konstant 

på noll, se Figur 110. I samtliga scenarier påminner diagrammen över webbservertrafiken till stor del om 

de för nätverkstrafiken, se avsnitt 7.4.1. Det beror på att all trafik som skickas till och från webbservern 

och användarna sker över nätverket. Eftersom parametervärdet varierar i samtliga scenarier och inte 

lägger sig konstant på en specifik nivå antas webbservern kunna skicka data i den takt den vill som är 

optimalt ur prestandasynpunkt, se avsnitt 4.6.8. 

 

Figur 110: Antal byte sända och mottagna av webbservern per sekund (tomgång) 
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Figur 111: Antal byte sända och mottagna av webbservern per sekund (The Mad Man) 

 

Figur 112: Antal byte sända och mottagna av webbservern per sekund (Constant Chaos) 

 

Figur 113: Antal byte sända och mottagna av webbservern per sekund (The Pay Day) 

0

100

200

300

400

500

600

12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36

kB

Webbservertrafik

Web Service (_Total)\Bytes Total/sec

0

100

200

300

400

500

600

700

800

09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:48

kB

Webbservertrafik

Web Service (_Total)\Bytes Total/sec

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

14:48 15:18 15:48 16:18

kB

Webbservertrafik

Web Service (_Total)\Bytes Total/sec



 
71 

 

Figur 114: Antal byte sända och mottagna av webbservern per sekund (The Sledgehammer) 

7.7 UTDATA FRÅN EWRTS 

De tre olika kommandon som utförs i varje scenario är rapporthämtning, rullgardinsändring och 

rapportuppdatering. För varje kommando mäts svarstid, med hjälp av EWRTS. Ett genomsnitt på 

svarstiden i respektive scenario beräknas och sammanställs i Figur 115. 

 

Figur 115: Genomsnittlig svarstid 

Rapportuppdatering är den aktivitet som påverkas mest av fler aktiva användare. När en aktiv användare 

uppdaterar rapporten tar det ungefär 3 sekunder och när 40 aktiva användare uppdaterar samma 

rapport tar det över 5 minuter (335 sekunder). 
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8 ANALYS 
Projektets resultat analyseras och eventuella samband och begränsande faktorer diskuteras i kapitlet.  

8.1 MINNE 

Till en början är det lätt att tro att det finns en minnesläcka som får databasserverns minne att stiga 

kontinuerligt under simuleringarna, se avsnitt 7.1.2, men det är databasservern som anpassar sin 

minnesanvändning beroende på hur mycket ledigt minne som finns tillgängligt. Webbserverns 

minnesåtgång håller sig relativt konstant, den varierar med ungefär fem megabyte, efter inloggning i 

respektive scenario. Ett undantag är vid en tidpunkt i scenariot The Pay Day då allt minne, både fysiskt 

och virtuellt, används. Det får webbservern att krascha, för vidare diskussion om varför minnet tar slut 

se avsnitt 8.6. Den enda gången som databasserverns målminne understiger, eller ligger på samma nivå 

som, dess totala minne är då webbservern använder allt minne. Att det händer beror på att 

databasservern tvingas anpassa sin minnesanvändning till nästan noll eftersom webbservern tar upp så 

mycket minne. 

Mängden allokerat minne av webbservern och dess arbetsuppsättning varierar mellan scenarierna och 

antas bero på antal användare, se Figur 116. Med det antagandet ökar webbserverns arbetsuppsättning i 

genomsnitt 0,31 MB per användare i scenarierna. Med den hastigheten kommer webbservern att utnyttja 

hela det fysiska minnet, på 1 024 MB, först när antal användare är 3 089. 

 

Figur 116: Webbserverns arbetsuppsättning som funktion av antal användare 

Om istället webbserverns arbetsuppsättning antas bero på antal sessioner som används fås ett 

förhållande enligt Figur 117. I verkligheten har vanligtvis varje användare en egen session, eftersom flera 

användare inte är inloggade samtidigt från en och samma dator. Storleken på webbserverns 

arbetsuppsättning ökar i genomsnitt 4,07 MB per session, och skulle få det fysiska minnet att ta slut då 

antal sessioner är 235. Windows Server 2003 kan maximalt ha 4 GB minne på en 32-bitars server, som är 

det som ExOpen använder. [32] Med en minnesmängd på 4 GB skulle maximalt antal sessioner kunna 

uppgå till det fyrdubbla, alltså 940 aktiva sessioner. 
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Figur 117: Webbserverns arbetsuppsättning som funktion av antal sessioner 

För att veta om webbserverns minnesanvändning beror på antal användare eller antal sessioner behöver 

fler mätningar göras. Ett sätt att testa det kan vara att jämföra minnesåtgången för 10 användare som 

delar session med 10 användare som har en session vardera. 

Trots att minnesmängden på testservern enbart är 1 024 MB, som är lågt relativt dagens mått, är det 

tillräckligt för att växlingsfilen inte behöver utnyttjas, även vid belastning av 40 samtida användare, se 

avsnitt 7.1.5 och 6.2.5. Växlingsfilen, det vill säga det virtuella minnet, utnyttjas dock till fullo då 

webbservern använder upp allt minne och sedan kraschar. Det är en följd av hur operativsystemets 

minneshantering fungerar, det virtuella minnet används först när det fysiska minnet är slut eller då 

minnessidor som datorn inte behöver på ett tag lagras där. 

8.2 PROCESSOR 

Processorns kapacitet maxades endast i ett scenario, The Sledgehammer där antal aktiva användare var 

40, se avsnitt 7.2.2. Det antas bero på att antalet instruktioner som processorn väntades utföra var för 

många för antalet trådar som användes. Det märks tydligt när processorkölängden ligger på en hög nivå 

under hela simuleringen, se avsnitt 7.2.1. När antal aktiva användare överstiger antal trådar, som 

webbapplikationen har att tillgå, kommer anrop att köas med väntetider som följd. Anledningen till att 

processoranvändningen var 100 % under långa perioder och processorkölängden var konstant hög beror 

troligtvis på att processorn inte hann arbeta igenom hela instruktionskön förrän kön fylldes på med nya 

instruktioner. Fortsatta experiment där antal användare och antal trådar, som webbapplikationen tillåts 

använda, varieras bör göras för att se vilken trådinställning som minimerar väntetider för så många 

användare som möjligt. 

8.3 I/O 

Hårddisken utnyttjas över rekommendationerna endast i scenariot The Sledgehammer, se avsnitt 7.3.1, 

vilket troligtvis är en följd av den tunga belastning de 40 samtida användarna utgör. Eftersom 

kerneltiden i scenariot The Sledgehammer är högre än det rekommenderade värdet, se avsnitt 7.2.2, och 

diskaktiviteten samtidigt är hög, är det tämligen säkert att I/O utgör en flaskhals, se avsnitt 4.2.4. För att 

avgöra om flaskhalsen beror på att testservern är virtuell behöver tester på en riktig server göras. Vad 

den stora skillnaden i diskaktivitet mellan 20 och 40 samtida användare beror på går inte direkt att 

avgöra utan kräver att fler tester görs och eventuellt fler parametrar mäts. Då växlingsfilen knappt 
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används i scenariot, se avsnitt 7.1.5, kan det konstateras att diskaktiviteten inte beror på skrivningar och 

läsningar till och från växlingsfilen. 

8.4 NÄTVERK 

Nätverkskortets bandbredd utnyttjas som mest till drygt halv kapacitet och är således ingen flaskhals 

under simuleringarna. Om utvecklingen av bandbreddsutnyttjandet skulle fortsätta att växa i samma 

takt, som i mätningarna, då fler användare ansluts skulle bandbredden ta slut vid 78 aktiva användare, 

se ekvation för trendlinje i Figur 118. Då ExOpen vanligtvis använder nätverkskort med en bandbredd på 

1 Gbit/s skulle maximalt antal aktiva användare kunna tiodubblas innan en nätverksflaskhals uppstår, 

det vill säga bandbredden utnyttjas till fullo då antal aktiva användare är 780. För att säkerställa hur 

mycket bandbredd som går åt per aktiv användare bör fler mätningar göras, där antal användare bör 

varieras mer än i projektets scenarier. 

 

Figur 118: Bandbreddsutnyttjande som en funktion av antal aktiva användare 

8.5 DATABASSERVER 

Det går att utläsa ur de olika scenarieresultaten och prestandamätningarna att databasserven inte utgör 

någon flaskhals, som påverkar prestanda negativt. Databasservern är flexibel och anpassar sig efter hur 

resten av servern mår, se avsnitt 7.1.2. Samtliga databasserverrelaterade parametrar ligger på sina 

respektive rekommenderade nivåer, se avsnitt 4.5 och 7.5. Även om databasservern håller sig inom 

rekommendationerna betyder inte det att den inte kan utgöra en flaskhals om belastningen ökas 

ytterligare. Ett tydligt samband kan ses mellan belastningsgrad, i form av samtida aktiva användare, och 

uppgång i parametrarna databasanslutningar och bearbetningsförfrågningar per sekund, se avsnitt 7.5.1 

och 7.5.4. För att bättre kunna se hur databasservern specifikt beter sig, beroende på antal användare 

och aktiviteter, bör en dedikerad databasserver, det vill säga en serverdator som enbart används som 

databasserver, användas i simuleringarna. Vidare bör fler simuleringar göras för att avgöra om ökningar 

i parametervärdena verkligen påverkar prestanda negativt. 

8.6 WEBBSERVER 

I scenariot The Pay Day går antal sidförfrågningar per sekund upp till närmare 1 200 vilket troligtvis är 

det avgörande som får minnet att ta slut, se avsnitt 7.6.1. Vad den kraftiga ökningen beror på går inte 

avgöra ur simuleringsresultaten utan kräver fortsatta simuleringar, med eventuellt fler parametrar, och 

noggrannare analys av webbapplikationens uppbyggnad. Att antal nekade sidförfrågningar är konstant 

noll i samtliga scenarier, se avsnitt 7.6.3, tyder på att belastningen inte är för hög. Vad som skulle vara en 
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för hög belastning går inte att fastställa efter projektets simuleringar och mätningar. För att avgöra det 

behöver fler simuleringar göras med högre belastning, exempelvis simuleringsscenarier där antal 

användare är över 100. 

Antal köade sidförfrågningar ökar för varje scenario, se avsnitt 7.6.2. Det beror på att fler förfrågningar 

måste köas när antal samtida aktiviteter ökar, eftersom antal förfrågningar som kan hanteras samtidigt 

är konstant. Att antal köade sidförfrågningar går upp till ett vid några tillfällen då det är en ensam 

användare som simuleras, är inte bra eftersom en användare logiskt sett inte ska behöva stå i kö. Det 

kan vara ett tecken på att antal trådar webbapplikationen har tillgång till är satt till ett alldeles för lågt 

värde. För att få bättre vetskap om vad det beror på och vilka inställningar som leder till bäst prestanda 

bör antal trådar och användare varieras utförligare i fler nya simuleringar.  

I samtliga scenarier håller sig fel under körning på en nollnivå, se avsnitt 7.6.4. Det tyder på att 

webbapplikationen är felfri, det vill säga inga ohanterade exekveringsfel som kan påverka 

användarupplevelse eller prestanda negativt, uppkommer. Värdet kan användas som en indikation på 

att webbapplikationskoden är korrekt skriven och för att se om något programmeringsfel gått igenom 

standardrutinerna oupptäckt. Att värdet är noll behöver dock inte betyda att koden är skriven på ett, ur 

prestandaperspektiv, optimalt sätt. Därför bör fokus i framtiden läggas på att skriva prestandaoptimerad 

kod, eftersom det inte spelar någon roll hur snabb exempelvis databasservern är om webbapplikationen 

i sig utgör själva flaskhalsen. 

Antal aktiva sessioner som används under respektive simulering ligger på en väntad nivå, förutom då 

andrainloggningen sker i scenarierna The Pay Day och The Sledgehammer, se avsnitt 7.6.5. Att antal 

aktiva sessioner i de fallen går upp tillfälligt till drygt det dubbla kan bero på att sessionerna från första 

inloggningen inte raderas med en gång. Sessioner som inte används raderas automatiskt efter en viss tid, 

vanligtvis tjugo minuter. Det är anledningen till att antal sessioner inte håller sig på den höga nivån 

under resten av simuleringarna. 

I samtliga scenarier når antal webbserveranslutningar sitt respektive högsta värde vid första 

rapporthämtning, som är högre än antal simulerade användare i respektive scenario, se avsnitt 7.6.6. 

Första gången en viss rapport hämtas cachas den, för att kunna hämtas snabbare när den ska hämtas på 

nytt av exempelvis en annan användare. Cachningen skulle kunna vara förklaringen till de höga värdena 

vid första rapportladdningen, men eftersom scenarierna The Mad Man och Constant Chaos laddar tio 

olika rapporter, som alla cachas då de laddas för första gången, borde de visa på tio liknande höga 

värden som det vid den allra första rapportladdningen. Så är inte fallet och därför antas de höga värdena 

bero på att användaren är nyinloggad när rapporthämtningen sker. Scenariot The Mad Man är det enda 

scenario där antal webbserveranslutningar är konstant högt i förhållande till antal simulerade 

användare. Vad de höga värdena vid första rapporthämtning efter inloggning och det konstant höga 

värdet i The Mad Man beror på går inte att förklara med mätresultaten i det här projektet utan kräver 

djupare förståelse i hur EWR är uppbyggt. Parametern antal ickeanonyma användare överstiger antal 

simulerade användare då den första rapporthämtningen sker, som kan ses i scenarierna The Mad Man 

och The Sledgehammer, se avsnitt 7.6.7. Därför bör fler simuleringar och tester göras där utvecklarna av 

EWR är direkt involverade och kan jämföra parametervärden med händelser i programkoden. 

Om simuleringarna skulle utföras på en dedikerad webbserver, det vill säga en serverdator som enbart 

används som webbserver, och ingen prestandamätning görs skulle nätverkstrafiken i stort sett helt bestå 

av webbservertrafik, se avsnitt 7.6.8. Den lilla del av trafiken som då skiljer dem åt är i storleksordningen 

B/s och är trafik som skickas till och från routrar för att upprätthålla nätverket. Det skulle innebära att 

ännu fler användare krävs för att bandbredden ska utnyttjas till fullo än i beräkningen i avsnitt 8.4. 



 
76 

8.7 UTDATA FRÅN EWRTS 

Från utdata från EWRTS, se avsnitt 7.7, kan det konstateras att svarstider ökar exponentiellt med antal 

användare. Hur svarstiden för rapportuppdatering påverkas av antal användare illustreras i Figur 119. Det 

är en följd av att anropskön växer då fler användare är aktiva och att kön inte hinner bli tom innan den 

fylls på igen. Det kan bero på att antal tillgängliga processortrådar är för få för att tillgodose samtliga 

anrop. 

 

Figur 119: Svarstid för rapportuppdatering beroende som en funktion av antal aktiva användare 

För att se om användarupplevelsen, det vill säga svarstider, påverkas av prestandamätning bör samtliga 

scenarier köras på nytt utan att prestandamätningen startats. Vidare bör scenarierna köras mot en 

testmiljö bestående av både en dedikerad databasserver och en dedikerad webbserver för att se hur 

prestanda påverkas av att databas- respektive webbservern kan arbeta helt oberoende av varandra. I den 

testmiljön bör prestanda mätas för att tydligare se hur respektive server belastas och vad varje ändring i 

servrarnas konfigurationsinställningar får för effekt. Även simuleringsprogrammet bör ses över och det 

bör vidareutvecklas för att undvika att klienterna kraschar eller slutar kommunicera med serverdelen, se 

avsnitt 7.6.5. 
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9 SLUTSATS 
Kapitlet inleds med slutsatser som dras utifrån projektets prestandamätningar och simuleringar. Det följs 

av en återkoppling mot projektmålen och en presentation av de rekommendationer som ges. Kapitlet 

avslutas med förslag på fortsatt arbete. 

9.1 PRESTANDAMÄTNING OCH SIMULERING 

Belastningen varierar mellan scenarierna och att den ökar med antal aktiva användare är tydligt. När 

antal aktiva användare ökar, stiger svarstiden för kommandon exponentiellt med antalet. En 

rapportuppdatering som tar 3 sekunder för en ensam användare tar över 100 gånger så lång tid att utföra 

då antal aktiva användare är 40. Det beror troligtvis på att antal trådar som webbapplikationen har 

tillgång till är för få. Det får anrop att köas kontinuerligt, som leder till att processorn inte får vila förrän 

kön är tom. Antalet trådar bör därför ökas. Den aktivitet som orsakar störst belastning på systemet är 

den rapporthämtning som sker närmast efter inloggning. 

Webbserverns resursanvändning påverkas tydligast av belastning, ju mer systemet belastas desto mer 

minne och processorkraft utnyttjar den, eftersom webbapplikationen körs på webbservern. 

Databasservern däremot anpassar sin resursåtgång beroende på hur mycket resurser som finns 

tillgängliga. I samtliga scenarier visar databasservern inget tecken på att den är en flaskhals. Ett ännu 

högre antal aktiva användare, än det antal som simulerats i scenarierna, skulle dock kunna få 

databasservern att utgöra en flaskhals och sänka prestandan. I scenariot med flest simulerade användare 

utgör hårddisken en flaskhals, som kan bero på att simuleringarna utförs på en virtuell testserver. 

Minne och nätverk är inga begränsande faktorer i scenarierna. Båda faktorerna beror dock av antal 

aktiva användare och skulle påverka prestanda negativt om antal användare blir för högt, genom att 

minnet respektive nätverksbandbredden då utnyttjas till fullo. För att minnet ska utnyttjas maximalt 

krävs att antal sessioner, vilket vanligtvis motsvarar fysiska användare, är över 235. 

Nätverksbandbredden utnyttjas till fullo då antal aktiva användare är 78. Även om nätverket blir en 

flaskhals vid 78 användare är svarstider oacceptabelt långa redan då antal aktiva användare är 40. 

Resultatet i projektet, såväl mätresultat som simuleringsprogram, tillsammans med valda 

prestandaparametrar utgör underlag och möjligheter för fortsatta simuleringar och mätningar, som kan 

leda till förbättrad och ökad förståelse för prestanda. 

9.2 ÅTERKOPPLING MOT PROJEKTETS MÅL 

De för projektet satta mål i avsnitt 1.5 berörande minnes-, processor- och nätverksanvändning 

visualiseras i avsnitt 7.1, 7.2 och 7.4 och diskuteras i avsnitt 8.1, 8.2 och 8.4. Hårddisk- och 

databasaktivitet, vilket även inkluderar samtida dataaccesser, som bland annat databasanslutningar, 

illustreras och diskuteras i avsnitt 7.3 och 7.5 respektive 8.3 och 8.5. Antal inloggade och aktiva 

användare behandlas i avsnitt 7.6 och 8.6. En sammanställning av rekommendationer och mängden 

resurser som används återges i Bilaga A. 

9.3 REKOMMENDATIONER 

Genom att använda nätverkskort med gigabithastighet samt maximera serverns minnesmängd kan antal 

aktiva användare uppgå till 780, utan att nätverk eller minne utgör någon flaskhals. Innan antal aktiva 

användare kommer kunna vara 780 kommer dock andra faktorer att spela in och sänka prestanda, så 

som hårddisk och processor. För att kvantifiera de faktorerna räcker inte simuleringsresultaten i 

projektet, utan fler simuleringar bör göras. Exakta rekommendationer angående hårdvara kan därför 

inte ges. Rekommendationer om konfigurationsinställningar kan heller inte ges på grund av att 



 
78 

eventuella konfigurationsändringar och dess effekter inte har undersökts. Generellt kan dock sägas att 

mer minne, lastbalansering, dedikerade servrar och snabbare och fler processorer ger bättre prestanda. 

Ett antal rekommendationer om fortsatta simuleringar och mätningar, som kan leda till ökad 

uppfattning om hur mjuk- och hårdvara ska konfigureras för att ge optimal prestanda, kommer ges. Fler 

simuleringsscenarier bör sättas upp. Ett stort antal scenarier där antal användare och sessioner varierar 

mellan varje scenario bör skapas och simuleras. Exempel på scenarier kan vara tjugo scenarier varav i tio 

varieras antal användare från ett till tio i respektive scenario och antal sessioner är ett i alla scenarierna. 

I de övriga tio scenarierna kan även antal sessioner varieras från ett till tio i respektive scenario. 

Resultaten av de scenariesimuleringarna kan användas för att fastställa sambandet mellan 

bandbreddsutnyttjandet och antal användare samt om webbserverns resursanvändning beror på antal 

sessioner eller användare. De kan också användas för att hitta samband mellan antal användare eller 

sessioner och andra parametrar. Vidare bör fler simuleringar göras där antal trådar, som 

webbapplikationen har tillgång till, varieras för att se vilken inställning som ger en minimering i svarstid 

för så många användare som möjligt. 

För att avgöra om prestandan hos en virtuell server är lägre än hos en fysisk och hur stor 

prestandaskillnaden är, bör scenarierna i projektet köras på en riktig server och resultatet av 

körningarna jämföras med resultatet i projektet. Dessutom bör simuleringar göras på en testmiljö som, 

istället för en testserver, består av en dedikerad webbserver och en dedikerad databasserver. Då kan 

konfigurationsinställningars effekter på respektive server enklare spåras och se hur prestanda påverkas 

av att servrarna kan arbeta oberoende av varandra. Ett specifikt scenario bör köras före och efter varje 

konfigurationsändring, i såväl hårdvara som mjukvara, för att se om ändringen ger en positiv effekt på 

prestanda. 

Simuleringar och tester där utvecklarna av EWR är direkt involverade bör göras för att kunna jämföra 

parametervärden med händelser i programkod. Då kan eventuella överflödiga databas- och 

webbserverkopplingar upptäckas. Koden kan dessutom enklare optimeras ur prestandasynpunkt och 

vad den tunga belastningen vid första rapporthämtningen beror på kan troligtvis avgöras. Ett sätt att 

snabba upp rapportuppdateringar skulle kunna vara att använda sig av cachning, som görs vid 

rapporthämtning. Genom att använda sig av cachning, även vid rapportuppdatering, kommer data som 

hämtades vid uppdateringen att lagras för snabb åtkomst. Då får nästa användare som vill hämta samma 

data tillgång till den snabbare. Fokus bör även läggas på att studera och välja fler relevanta parametrar, 

parametrar som kanske bättre kan förklara varför hårddiskaktiviteten blir så hög vid många aktiva 

användare eller varför webbservern helt plötsligt kraschar. För att ta reda på varför webbservern plötsligt 

kraschar måste även uppbyggnaden av EWR analyseras noggrannare. Slutligen bör projektets scenarier 

köras igen utan att prestanda mäts, för att se hur stor inverkan prestandamätningen har på svarstider. 

Det ExOpen kan göra för att förbättra prestanda som kräver minst arbetsinsats är att uppgradera och 

utöka minnet så mycket som möjligt på samtliga servrar. Vidare bör särskild fokus läggas på att 

experimentera med antal trådar, som webbapplikationen använder sig av, eftersom det har visat sig vara 

en avgörande begränsande faktor. 

9.4 FORTSATT ARBETE 

Det nyutvecklade simuleringsprogrammet skulle kunna ses över och vidareutvecklas så att bland annat 

klienternas kommunikation med serverdelen fungerar felfritt och de blir mindre kraschbenägna. 

Programmet skulle kunna utvecklas till att inkludera mätning av specificerade prestandaparametrar 

samt automatisk generering av resultatrapporter, för att förenkla och minimera antal program som 

behövs för simulering och analys. Idag startas varje klientdel av testprogrammet manuellt vilket är tids- 

och arbetskrävande då simuleringar och tester ska göras med flera hundra användare. Därför kan det 
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vara bra att bygga in en funktionalitet i testprogrammet som tillåter klienter att startas automatiskt efter 

behov. 

Nya prestandaparametrar som inte behandlas i projektet kan tas fram för att analysera helt andra 

prestandaaspekter eller för att få djupare förståelse för en viss aspekt. Det skulle exempelvis kunna vara 

mätning av skrivningar respektive läsningar till disk för att se vilken aktivitet som orsakar mest 

hårddiskbelastning. Vidare kan fokus läggas på att optimera SQL-satser i rapporterna så att 

databasservern inte behöver arbeta lika hårt. Om SQL-satserna dessutom optimeras till att inte hämta 

data som inte används, kan webbservern arbeta mindre genom att inte behöva ta hand om överflödig 

data. 

Ett fortsatt examensarbete skulle kunna vara att genomföra samma simuleringsscenarier som i projektet 

och mäta samma parametrar, men på olika serverkonfigurationer. Det kan vara såväl virtuella som 

fysiska servrar och med olika databas- och webbserverversioner. Det skulle förhoppningsvis ge en bra 

bild av hur systemet påverkas av virtualisering, olika mjukvaror, mjukvaruinställningar, 

hårdvarukonfigurationer och operativsystem. 
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Bilaga A EWR TEST SUITE SCRIPTING LANGUAGE 

SYNTAX 

KOMMENTARER, VARIABLER OCH ARRAYER 
// Detta är en kommentar 
 // Detta också 

Skapar en kommentar. Fungerar enbart om raden börjar med valfritt antal mellanslag eller 

tabtecken följt av "//". 

VARIABEL- OCH ARRAYDEKLARATIONER 

$variable = value 

Skapar en variabel för användning senare i scriptet. 

$array = { 
 value1 
 value2 
 ... 
} 

Skapar en array som kan användas i loopar. 

$arrayKeyValue = { 
 key1: value1 
 key2: value2 
 ... 
} 

Skapar en array med nyckel-värde-par för användning i loopar. 

ANVÄNDNING AV VARIABLER 

command $variable 

Genererar kommandoraden "command value" (enligt variabelvärdet ovan) 

command $array[1] 

Genererar kommandoraden "command value1" (enligt värdet i arrayen ovan) 

command $arrayKeyValue[key1] 

Genererar kommandoraden "command value1" (enligt värdet till tillhörande nyckel i nyckel-arrayen 

ovan) 

LOOPAR 

FOREACH-LOOP FÖR MAPP  

foreach [recursive] [random] $variable[.filetype] in path [exclude $excludeArray] 
 ... 
end 

Kod för foreach-loop (för varje...). Loopar igenom alla rapporter i en mapp. 

 path - specificerar vilken mapp (undermapp till rapport-mappen) programmet ska leta efter rapporter i. Ange "\" för 
att leta igenom root-mappen. Ej skiftlägeskänslig. 

 recursive - om detta ord är med tas alla rapporter i undermappar med också. Ett måste då man specificerat att rooten 
ska letas igenom efter rapporter. 

 random - anger att ordningen på rapporterna ska vara slumpvis istället för i bokstavsordning. 

 exclude - i kombination med en array ($excludeArray i koden ovan) utesluts alla rapporter, eller mappar, som ligger i 
arrayen. 

 filetype - anger vilken filtyp i mappen path som ska inkluderas. 
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FOREACH-LOOP FÖR ARRAY  

foreach [random] [$key:]$value in $array 
 ... 
end 

En foreach-loop som går igenom alla värden i en array. 

 random - anger att ordningen ska vara slumpad, annars blir det i ordningen som värdena ligger i arrayen. 

 

FOR-LOOP 
for $variable;startValue;endValue[;step] 
 ... 
end 

En for-loop, används när man vill stega mellan värden och eller bara göra något ett visst antal ggr. 

 startValue - anger vad för värde variabeln ska starta på. 

 endValue - anger slutvärde. 

 step - anger hur mycket variabeln ska stegas upp (eller ner) för varje iteration i loopen. Är som standard 1. 

 

SCHEMALÄGGNING 

Det går även att skapa script där kommandon har schemalagts till specifika tidpunkter eller till en 

tidpunkt relativt tiden då scriptet öppnats. 

hh:mm:ss command 

Schemalägger kommandot "command" till klockan hh:mm:ss. 

m:ss command 

Schemalägger kommandot "command" till m minuter och ss sekunder efter föregående kommando 

eller, om kommandot är på första raden i filen, till m minuter och ss sekunder efter att scriptet 

öppnades. 

OBS! Det går inte att kombinera schemalagda och ickeschemalagda kommandon i samma script och om 

man vill börja sitt schemalagda script med en variabel, array eller loop måste första raden innehålla en 

start-definition enligt: 

start: hh:mm:ss 

Anger att de schemalagda kommandona ska köras med klockslaget hh:mm:ss som utgångspunkt. 

Eller: 

start: m:ss 

Anger att de schemalagda kommandona ska köras med klockslaget m minuter och ss sekunder 

efter att scriptet öppnades som utgångspunkt. 

KOMMANDON 
open reportname 

Öppnar rapporten reportname. 

 reportname - anger den relativa sökvägen, relativt rapportkatalogen, till rapporten som ska öppnas. 

 

update 

Uppdaterar aktuell rapport. 
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drilldown cell [seconds] 

Utför en drilldown i aktuell rapport. 

 cell - anger vilken cell det ska göras en drilldown i 

 seconds - anger hur många sekunder drilldown-fönstret ska visas. 

 

change cell value 

Ändrar värdet i en cell. 

 cell - anger vilken cell som ska ändras. 

 value - anger vad innehållet i cellen ska ändras till. 

 

choose random|(menuNumber [value]) 

Väljer val i rullgardinsmenyerna. 

 random - anger att det ska väljas slumpvalda alternativ ur varje meny. 

 menuNumber - anger vilken meny som ska ändras. 

 value - används tillsammans med menynummer, anger då vad menyn ska ändras till, då value inte anges slumpas 
istället innehållet i vald meny. 

 

date inputNumber dateValue 

Endast EWR2! Ändrar värdet i en EWRDateInput. 

 inputNumber - anger vilken EWRDateInput-ruta som ska ändras, 1 = första, 2 = andra, etc. 

 dateValue - anger vilket datum rutan ska ändras till. 

 

text inputNumber value 

Endast EWR2! Ändrar värdet i en EWRTextInput. 

 inputNumber - anger vilken EWRTextInput-ruta som ska ändras, 1 = första, 2 = andra, etc. 

 value - anger vilket värde som ska skrivas in i rutan. 

 

wait seconds|(minSeconds maxSeconds) 

Funktion för att fördröja nästa kommando. 

 seconds - anger hur många sekunder programmet ska vänta. 

 minSeconds maxSeconds - slumpar en väntetid mellan minSeconds och maxSeconds. 

 

:javascript 

Returnerar resultatet av javascriptet javascript. 

 javascript - Ett stycke kod som exekveras m.h.a. eval-funktionen i webbläsaren. 

EXEMPEL 

EX. 1 - DEMONSTRATION AV FOREACH-LOOP MED EN ARRAY 
Skapar en array med namnet $cells, vilken innehåller en celladress och ett värde. 

Loopar igenom varje rad i arrayen och uppdatera respektive cell till dess nya värde. 
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Alltså G24 kommer innehålla 14, G25 100, etc. 

$cells = { 
 G24: 14 
 G25: 100 
 H14: 49 
 H17: 27 
} 
foreach $cell:$value in $cells 
 change $cell $value 
end 

 

EX. 2 - DEMONSTRATION AV FOREACH-LOOP MED EN MAPP 
Öppnar precis varje rapport som ligger under rapportmappen (vanligtvis C:\Reports) 

foreach recursive $report in \ 
 open $report 
end 

 

EX. 3 - DEMONSTRATION AV FOR-LOOP OCH VARIABELANVÄNDNING 
Ändrar cellen G30 från 1 till 12 med en sekunds mellanrum. 

$cell = G30 
for $i;1;12 
 change $cell $i 
 wait 1 
end 

 

EX. 4 - DEMONSTRATION AV FOR-LOOP MED VALD STEGLÄNGD 
Gör samma sak som Ex.3 men med annan steglängd. Resultatet blir således att cell G30 ändras först till 1 

sen till 4, 7 och slutligen 10. 

$cell = G30 
for $i;1;12;3 
 change $cell $i 
 wait 1 
end 

 

EX. 5 - DEMONSTRATION AV FOREACH-LOOP MED EXKLUDERING OCH KOMMENTAR 
Öppnar precis varje rapport som ligger under rapportmappen (vanligtvis C:\Reports) förutom alla 

rapporter i mappen "administration" och rapporten "test\book1.xml". 

$exclude = { 
 administration 
 test\book1.xml 
} 
foreach recursive $report in \ exclude $exclude 
 // Öppnar rapport: 
 open $report 
end 

 

EX. 6 - DEMONSTRATION AV FOREACH-LOOP MED VAL AV FILTYP 

Öppnar varje rapport som ligger i mappen Test och har filtypen "ewrx". 
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foreach recursive $report.ewrx in test 
 // Öppnar rapport: 
 open $report 
end 

 

EX. 7 - ENKEL SCHEMALÄGGNING (FAST STARTPUNKT) 
Öppnar rapporten Test\Rapport1.xml kl.14:20:00 och utför sedan de efterföljande kommandona med 10 

sekunders mellanrum. 

14:20:00 open test\rapport1.xml 
0:10 choose random 
0:10 update 
0:10 choose random 
0:10 update 

 

EX. 8 - ENKEL SCHEMALÄGGNING (RELATIV STARTPUNKT) 
Öppnar rapporten Test\Rapport1.xml 10 sekunder efter att scriptet öppnades och utför sedan de 

efterföljande kommandona med 15 sekunders mellanrum. 

0:10 open test\rapport1.xml 
0:15 choose random 
0:15 update 
0:15 choose random 
0:15 update 

 

EX. 9 - AVANCERAD SCHEMALÄGGNING MED STARTPUNKT, LOOPAR OCH PAUS 
Först sätts startpunkten för scriptet till 15:00:10 och för varje rapport i mappen test väntar programmet 10 

sekunder innan rapporten öppnas, sedan väntar den 10 sekunder och väljer eventuella menyalternativ, 

väntar 5 sekunder till och uppdaterar då rapporten. De två senaste kommandona utförs sedan fem 

gånger i följd med samma väntetider som innan, innan nästa rapport öppnas, ytterligare 10 sekunder 

senare. När hela mappen har gåtts igenom och det finns tid över väntar scriptet till kl.16:30:00 och 

öppnar rapporten test\rapport1.xml. 

start: 15:00:10 
foreach $report in test 
 0:10 open $report 
 for $i;1;5 
  0:10 choose random 
  0:05 update 
 end 
end 
// Här blir det en paus beroende på om klockan slagit 16:30 eller inte 
16:30:00 open test\rapport1.xml 
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Bilaga B FLÖDESSCHEMAN FÖR SCENARIER 
De fyra scenariernas respektive flödesschema presenteras nedan i Figur B-1 till Figur B-4. 
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Figur B-1: Flödesschema 
för The Mad Man 
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Figur B-2: Flödesschema 
för Constant Chaos 
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Figur B-3: Flödesschema 
för The Pay Day 
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Figur B-4: Flödesschema 
för The Sledgehammer 
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Bilaga C REKOMMENDATIONSSAMMANSTÄLLNING 
Här presenteras en sammanfattning av de rekommendationer som ges i projektet samt en 

sammanställning av mängden resurser som utnyttjas. 

Rekommendationerna är baserade på tester mot en server med konfiguration enligt Tabell 10. 

Tabell 10: Serverkonfiguration 
Parameter Värde 
Operativsystem Windows Server 2003 SP2 
Processor Intel Pentium III 2,84 GHz 
RAM-minne 1024 MB 
Växlingsfilsstorlek 384 MB – 768 MB (ändrar storlek vid behov) 
Nätverksbandbredd 100 Mbit/s 
Webbserver IIS 6.0 
Databasserver Microsoft SQL Server 2008 Express Edition 
EWR-version 2.0.0.1 

 

RESURSANVÄNDNING 
Minnesanvändning 4 MB/session 
Processoranvändning * 
Nätverksanvändning 156 kB/s per aktiv användare 
Hårddiskåtkomst * 
Databasåtkomst * 
Antal aktiva användare 20 aktiva användare ger acceptabla svarstider 

40 aktiva användare ger inte acceptabla svarstider 
Antal samtida dataaccesser * 
Antal processer De processer som bör bevakas är: 

W3wp – huvudprocessen för webbapplikationen 
Sqlservr – huvudprocessen för databasservern 

Antal trådar Fler än idag, kräver fler tester. Ju fler desto bättre1 

 

* Går inte att kvantifiera efter testerna i projektet, utan kräver fler experiment. 

REKOMMENDATIONER 
Antal användare per server 780 aktiva användare innan gigabitsnätverk blir begränsande 

940 sessioner (inloggade användare) innan 4 GB minne tar slut 
235 sessioner för 1 GB minne 
~20 aktiva användare för att ge acceptabel svarstid 

Antal servrar (lastbalansering) Det beror på antal användare enligt ovan 
Köhantering Experimentera med en köstorlek på 20 användare (det antal som ger 

acceptabla svarstider) 
Serverminnesstorlek Maximalt minne (4 GB på 32-bitars Windows Server 2003) 
Antal serverprocessorer Fler leder till att fler användaranrop kan behandlas samtidigt 
Hårddiskrekommendationer Stor marginal på ledigt utrymme 

RAID 
Lastbalansering över flera diskar 

Nätverksrekommendationer Gigabitsnätverk 
Databasrekommendationer Kräver andra och fler experiment, där effekter av inställningar 

undersökts 
Minnesinställningar i IIS-
webbservern 

Kräver andra och fler experiment, där effekter av inställningar 
undersökts 

 

                                                           
1
 http://www.isk.kth.se/~leif/artiklar/tradar/tradintro.html 


