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Sammanfattning
Att flera datorer används för att gemensamt lösa problem är inte någonting nytt. Det finns många 
distribuerade system i bruk och många olika lösningar för hur dessa ska kommunicera med 
varandra. Vissa använder sig av meddelande-orienterade lager för kommunikation vilket det finns 
väldigt många implementationer av. RabbitMQ är ett exempel där att kommunikation går genom en 
(eller ett kluster av) central nod och kommunicerar med hjälp av protokollet Advanced Message 
Queue Protocol, AMQP. I en helt annan kategori finns ZeroMQ som inte definierar någon central 
nod för all kommunikation att passera utan peer to peer är istället möjlig vilket innebär snabbare 
responstider men försvårar hur olika klienter hittar till varandra.

Det bloggindexerande företaget Twingly kör idag med ett distribuerat system som använder flera 
olika kösystem för att koordinera ut arbete till de olika datorerna. De vill kolla närmare på hur de 
kan bygga sitt system med hjälp av meddelande-orienterade lager.

Resultatet av arbetet är att RabbitMQ innebär mindre komponenter att hålla reda på vilket innebär 
att koden blir mindre komplex. Det som kommer gratis med att använda RabbitMQ är just att 
klienterna inte behöver känna till varandra utan endast behöver känna till RabbitMQ-servern. 
Nackdelen är att RabbitMQ-servern kommer bli en flaskhals för systemet. ZeroMQ är däremot 
friare att implementera den funktionalitet man själv behöver vilket är till fördel i de fall tid och 
pengar finns för att skapa ett eget system byggt ovanpå ZeroMQ.
   För Twingly som vill ha ett system inom en snar framtid är RabbitMQ ett bättre val av dessa två 
alternativ.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I vissa system räcker det inte till att köra en applikation som endast en instans utan för att snabba 
upp processen måste arbetet delas upp mellan flera instanser som inte nödvändigtvis körs på samma 
dator. Termen för detta heter horisontell skalning vilket innebär att skala upp en applikation genom 
att man ansluter fler datorer till systemet till skillnad från vertikal skalning där man skalar upp 
genom att lägga till mer hårdvara. Då uppkommer frågan vart de olika datorerna ska få sina 
uppgifter från. Även hur kommunikationen ser ut måste definieras. En lösning till dessa problem är 
att använda ett extralager som sköter dessa bitar. Denna rapport kommer gå genom hur ett 
meddelande-orienterat mellanlager (eng. message-oriented middleware) kan lösa dessa problem. 
Genom att använda ett extralager som definierar hur applikationer ska prata med varandra kan man 
implementera olika delar i det distribuerade systemet i olika programmeringsspråk. Detta är en stor 
fördel då olika problem kan lösas bättre med vissa språk.
   Ett annat problem som distribuerade system måste lösa är att de olika komponenterna måste hitta 
varandra, någon slags annonsering av tjänster bör finnas.

Twingly använder sig i dagsläget av ett skräddarsytt system som bygger på flera olika kösystem för 
att koordinera ut arbete men vill kolla närmare på hur system kan byggas upp med hjälp av 
meddelande-orienterade lager.

I denna rapport har jag gått genom två väldigt olika implementationer av meddelande-orienterade 
mellanlager: RabbitMQ och ZeroMQ. RabbitMQ är någonting som Twingly själva har tittat på 
vilket jag tyckte var lämpligt att titta vidare på. ZeroMQ fungerar på ett helt annat sätt vilket bidrar 
till ett bredare perspektiv på hur problemet kan lösas.

1.2 Syfte

Syftet med rapporten är att jämföra befintliga protokoll och implementationer på dessa för 
kommunikation i ett distribuerat system. Problemen dessa protokoll löser är att underlätta för 
applikationsutvecklaren hur kommunikationen mellan olika applikationer sker. De olika protokollen 
kommer först att förklaras teoretiskt för att sedan gå in mot befintliga implementationer och jämföra 
fördelar och nackdelar.

1.3 Frågeställningar

- Varför bör man använda ett existerande kommunikationsprotokoll?

- Hur kan koordination av arbete fungera med befintliga protokoll?

- Vilket/vilka kommunikationsprotokoll är lämpliga för den interna kommunikationen i Twinglys 
system?

- Hur ska de fristående komponenterna hitta varandra?

1.4 Kravbild

Ett önskvärt system skall vara skalbart i den mån att ifall det behövs fler applikationer som hämtar 
ut bloggdata skall det bara vara att starta upp en ny applikation och när den är uppkopplad mot 
systemet skall den börja jobba direkt utan att ändringar i övriga system behövs. Det skall också gå 
att ansluta nya typer av applikationer som jobbar med bloggdatat, t.ex. för att gissa språk. Alltså 
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kommer någon sorts publish-subscribe-funktionalitet att behövas.

1.5 Metod

Information inhämtades genom att använda skolbibliotekets artikelsök samt sökningar på internet. 
Protokollspecifikationer, artiklar samt guider har varit som bas för den teoretiska delen. Vidare 
implementerade jag en simulation av Twinglys system där jag testade de olika sätten för 
delsystemen att kommunicera utifrån Twinglys rekommendationer samt det jag hittat på internet.

1.6 Målgrupp

Rapporten riktar sig mot personer som har läser eller har läst en högskoleingenjörsutbildning och 
har kunskap om datorer.
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2 Bakgrund
I detta kapitel beskrivs hur Twinglys nuvarande system ser ut och vad du behöver veta för att ta till 
dig innehållet i denna rapport.

2.1 Dagens system

Twinglys affärsverksamhet baseras på att indexera bloggar. När ett blogginlägg skall indexeras sker 
det i olika steg. Det första steget är att få in URLen som sker på två sätt, det ena att ett bloggverktyg 
pingar Twinglys system alltså säger till Twinglys system att ett nytt blogginlägg finns. Detta kan 
man göra manuellt eller låta sitt bloggverktyg sköta. Det andra sättet är att Twingly själv har en lista 
över bloggar som ska indexeras. URLerna i båda fallen läggs i ett kö-system kallat Gearman där de 
hämtas ur och läggs in i en MySQL-tabell.
Från denna MySQL-tabell hämtar ett flertal instanser av ReconClient URLerna och försöker genom 
URLen hämta innehållet i blogginlägget. När blogginlägget är hämtat kommer ReconClient lägga 
ett jobb i tre olika köer, en kö för produkten Bloggstream som lägger till blogginlägget i en MsSQL-
tabell. Från MsSQL-tabellen hämtar WidgetUplaod ut datan och skeppar sedan vidare datan till 
Amazon S3 som en JSONP fil. ReconClient lägger även till blogginlägget i en andra kö där 
destinationen är en MySQL-tabell för alla blogginlägg. Twinglys HTTP API samt HTTP sök 
använder sig av denna databas.
    Den tredje kön ReconClient lägger blogginlägget i är en applikation som ska gissa språket på 
inlägget.
MySQL-tabellen för blogginläggen är väldigt stor och är inte snabb att söka i, därför finns alla 
inlägg indexerade i Sphinx. Därför sker Twinglys HTTP API samt HTTP-sök i två steg: först söka 
med Sphinx efter inlägget och hämta ut kompletterande data i MySQL-tabellen. Sphinx lagrar 
bloggdata för ett år.

Anledningen att Twingly använder sig av de olika kö-systemen är för att de skalar upp sitt system 
horisontellt, för att snabba upp systemet kan de starta upp flera instanser av applikationerna som då 
jobbar mot samma kö. Twingly använder sig av olika kö-system såsom Gearman, Kestrel samt ett 
eget kö-system med en MySQL-tabell. Problem med detta system är bland annat övervakning, det 
är flera system att hålla koll på. För applikationerna används det flera olika protokoll för att hämta 
och lägga jobb i de olika kö-systemen. Applikationerna hämtar också data direkt från databaserna, 
ifall man vill byta ut databas innebär det ändring i varje applikation som använder sig av databasen.
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2.2 Retriever

Retriever är en viktig del i Twinglys system då det är denna komponent som hämtar blogginläggen. 
Detta betyder att det är av högst vikt att komponenten är så effektiv så möjligt. Vissa delar av 
Retriever är lämpliga att vara åtkomliga från andra delar av systemet så någon form av separerade 
applikationer är aktuell. Mellan dessa krävs det såklart kommunikation. I Blogpost fetcher i 
blockdiagrammet kommer normalt sett en URL passera alla komponenter uppifrån och ner, det vill 
säga först kommer innehållet på sidan hämtas (Fetch URL), innehållet skickas vidare till HTML 
parser som letar efter ett RSS-flöde. På detta sätt går det vidare tills den når slutdestinationen som 
lägger till blogginläggen i databasen (Store data). Varje komponent har givet vart den ska skicka 
vidare datat när den är klar.

2.3 Begrepp

Inom meddelande-orienterade lager finns det olika sätt att skicka meddelanden, kallade 
meddelandemönster. De vanligaste förekommande meddelandemönster förklaras i detta avsnitt. 
Även olika begrepp som är vanligt förekommande i denna rapport förklaras.

2.3.1 Meddelandemönster

Publish/Subscribe

Med publish/subscribe är det publishers som skickar meddelanden 
till inga eller flera olika subscribers. En subscriber som är 
intresserad av vissa meddelanden måste ange (subscribe) först vilka 
meddelanden som är intressanta, dvs någon slags prefix på 
meddelandet.
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Request/Response
Ett enkelt exempel på Request/Response är HTTP där webbläsaren 
kopplar upp sig mot en webbserver, skickar sitt anrop och väntar 
på webbservern att svara och därefter rendera ut webbsidan. Annat 
exempel som är mer relevant för denna rapport är RPC, Remote 
Procedure Call, där en applikation till anropa en funktion på en 
annan applikation och få tillbaka ett resultat.

Pipeline
Pipelining används när ett en viss process ska göras steg för 
steg. Låt säga att en applikation vill skicka ut jobb som ska 
köras parallellt då de tar mycket tid. När jobben är klara skickar 
de sitt resultat till en sista applikation.

2.3.2 Nätverk

Broker (AMQP)
En central nod eller ett kluster som har hand om vidarebefodring av meddelanden. All 
kommunikation går via denna centrala nod/kluster. Finns definierat hur en applikation 
kommunicerar med en broker i AMQP v.0.9.1 (och tidigare) men inte i AMQP v.1.0.

Socket
En socket är ett gränssnitt för att kommunicera med ett visst protokoll, t.ex. TCP.

TCP
Transmission Control Protocol, ett protokoll för att överföra data mellan enheter i ett nätverk. TCP 
garanterar att data kommer fram med nackdelen att det tar lite längre tid att skicka data.

UDP
User Datagram Socket, ett protokoll för att överföra data mellan enheter i ett nätverk. UDP 
garanterar inte att data kommer fram med fördelen att det går fort att skicka data.

IPC
Inter-Process Communication. Kommunikation mellan olika processer. I denna rapport använder 
ZeroMQ en typ av IPC-socket nämligen Unix domain socket som är kommunikation mellan olika 
processer som körs på samma dator.

Meddelande
Till skillnad från t.ex. TCP-sockets där applikationen tar emot datat i råformat tar applikationen 
istället emot ett helt meddelande. Protokollet definierar hur ett meddelande konverteras till och från 
råformatet för att skickas med TCP-sockets. Detta betyder att applikationsutvecklaren inte behöver 
bry sig om den underliggande datan som faktiskt skickas mellan applikationerna.

Routing Slip
Vägen ett meddelande skall ta räknas ut först och läggs direkt på meddelandet. Vid mottagandet av 
ett meddelande kan man utifrån en granskning av Routing Slip räkna ut vart meddelandet skall 
vidare.
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RPC
Remote Procedure Call, en applikation kallar på en funktion som befinner sig i en annan applikation 
och får svaret av funktionen tillbaka. En typisk request/response-modell.
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3 Teori

3.1 AMQP

AMQP står för Advanced Message Queueing Protocol och är en öppen standard på ett protokoll 
som implementeras på applikationsnivå. Det skapades från början för att ersätta proprietära 
produkter. Det var John O'Hara D som år 2003 [1] letade efter en lösning som kunde hantera den 
extrema mängden meddelanden som skickades varje sekund i ett system. De kommersiella 
produkterna kunde på den tiden inte hantera den stora volymen meddelanden och banker utvecklade 
sina egna lösningar på problemet.

AMQP är alltså ett wire-protokoll vilket beskriver hur man får data från punkt A till B. Till skillnad 
från TCP eller UDP så beskriver ett wire-protokoll hur informationen skall vara formaterad så att 
alla applikationer kan förstå den. I AMQP version 1.0 är det just wire-protokollet som beskrivs, men 
i tidigare versioner av AMQP beskriver även protokollet hur en central server, kallad broker, 
används. Att AMQP version 1.0 inte längre definierar hur en broker fungerar ställer till det för de 
implementationer av AMQP som finns.

AMQP versioner under 1.0 [5] defineras exchanges, bindings och queues. exchange är en slags 
router som ligger på brokern. När en applikation skickar ett meddelande så måste först en exchange 
anges och vilken typ denna exchange är. Brokern kommer när meddelandet tas emot titta på 
vilken/vilka köer exchangen är kopplad till. Queue är precis som det låter, en kö. En exchange 
kommer utifrån vilka köer som är intresserade av vilka mönster lägga meddelanden i korrekt kö. 
Det är alltså applikationen som definierar vilken kö denne är intresserad av, en befintlig eller skapa 
en ny. När kön skapas skall också det anges vilka exchanges kön är intresserade av, detta kallas för 
bindings [4].
   Genom att använda just exchanges, bindings samt queues kan man implementera olika 
meddelandemönster, de olika mönster som är väldigt vanliga är Publish/Subscribe, 
Request/Response, Pipeline.

I ett system som använder sig av AMQP kommer all kommunikation att ske via en broker. En 
producerare som vill distribuera ut jobb till konsumerare skickar då ett meddelande till brokern med 
data tillhörande jobbet som då brokern distribuerar ut till en konsumerare som verkar ledig. Ifall 
konsumerarna inte hinner beta av kön kan nya konsumerare startas upp och koppla upp sig mot 
samma kö. Genom AMQP kan man också implementera en publish-subscribe-funktion där 
publicerare skickar meddelande till brokern med en viss nyckel där då nyckeln är vad 
subskribenterna har subskriberat sig till. Även RPC (Remote Procedure Call) är något som AMQP 
kan hantera där en applikation vill anropa en funktion på en tjänst och få tillbaka ett svar.

3.1.1 RabbitMQ

RabbitMQ är en implementation av AMQP v.0.9.1 som utvecklas av SpringSource vilka är en 
avdelning på VMWare. RabbitMQ är skrivet i programmeringsspråket Erlang/OTP och är 
plattformsoberoende. Utvecklingsteamet planerar att implementera stöd för AMQP v.1.0 i framtiden 
men kommer alltid att stödja v.0.9.1 [3] eftersom AMQP v.1.0 är en ren omskrivning av protokollet 
som bl.a. inte definierar hur brokers ska fungera [6]. Koden är öppen källkod under licensen 
Mozilla Public Licence [7].

3.2 ZeroMQ

ZeroMQ är ett bibliotek som tillåter dig som applikationsutvecklare att asynkront skicka 
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meddelanden till andra applikationer, genom TCP eller IPC (Inter-Process Communication) med 
flera. Man skulle kunna se det som en utökning på hur vanliga sockets fungerar. Det finns ingen 
färdig central server definierad för detta protokoll som det finns för AMQP (gäller ej AMQP version 
1.0) utan här får man som applikationsutvecklare bygga egna lösningar. Dock kommer ZeroMQ köa 
meddelanden som inte kan skickas direkt både på sändarsidan eller mottagarsidan i de fall 
mottagaren inte kan ta emot meddelandet direkt. Dessa köer är dock inte tillförlitliga, om någon kö 
blir full kommer nya meddelanden kastas bort. Köerna sparar inte heller meddelandena på disk 
vilket innebär att om datorn kraschar kommer alla meddelanden att försvinna. Det finns en bok 
online med kodexempel för olika meddelandemönster samt lösningar på vanliga problem som krävs 
för ett meddelandesystem [8].
   Utvecklandet av ZeroMQ ligger företaget iMatix bakom tillsammans med många frivilliga 
programmerare då ZeroMQ är öppen källkod. Källkoden ligger under licensen GPL.

ZeroMQ erbjuder olika sockettyper som man kan bygga olika meddelademönster med:

* REQ/RES – Request Reponse, kan liknas traditionella sockets där varje send måste efterföljas av 
en receive och vice versa på mottagarsidan.

* PUB/SUB – Publish-Subscribe. Detta socketpar innebär att en (eller flera) publicerare kan skicka 
meddelande till flera subskribenter. Subskribenterna ansluter sig till en eller flera publicerare och 
ställer in vilka meddelanden som är av intresse.

* PUSH/PULL – Pipeline. Detta socketpar används för att skicka meddelanden enligt en speciell 
följd. Det kan t.ex. vara en applikation som vill dela ut jobb till ett antal arbetare. Alla arbetare 
ansluter sig mot applikationen och ZeroMQ ser till att alla arbetare får varsitt meddelande i sekvens.

Att ZeroMQ inte definierar någon central server betyder att applikationerna själv måste veta 
adresserna till vart de skall ansluta sig till. Någon namntjänst kommer att behövas, ett exempel på 
en sådan är DNS. Mer om detta kommer under avsnittet annonsering av tjänster. Kontroller för att 
meddelanden verkligen kommer fram måste också göras i applikationerna ifall en sådan 
funktionalitet är önskevärd.

3.3 Annonsering av tjänster

I ett komplext system behöver vissa tjänster utföras parallellt, vissa uppgifter tar helt enkelt för lång 
tid för att en instans ska hinna med att behandla all data. I Twinglys system är ett exempel 
applikationen som hämtar in data från en given URL. Det kommer in tillräckligt många URLer så 
att en instans av applikationen inte hinner med att hämta blogginläggen från de inkommande 
URLerna. En lösning på detta är att starta upp flera instanser av applikationen som hämtar in data, 
problem som då uppstår är hur de olika applikationerna ska få tag på URLer att hämta data från, 
framförallt ska inte flera instanser få samma URL. Vad händer ifall en applikation kraschar på grund 
av hårdvarufel? Hur ska man göra för att vid senare tillfälle starta upp flera instanser av applikation 
då man upptäcker att de befintliga instanser av applikationen inte hinner med all indata?

Vad som behövs är ett system som har hand om vilka tjänster som finns uppe just nu. Detta system 
ska ge klienter information hur de kan nå dessa tjänster i form av en IP-adress. DNS kan användas 
till detta då man kan lägga in flera IP-adresser för samma värdnamn, de kan också ha olika prioritet. 
Logiken för att detektera ifall en server är nere sker på klientsidan. Ett alternativ till DNS är 
ZooKeeper som är ett system för koordination av distribuerade tjänster [9], alltså precis det som 
behövs. Den fungerar ungefär som ett filsystem från klienternas håll. När en tjänst startas lägger den 
till sig som en nod i ZooKeeper, t.ex. under /services/service_name001. Klienter som ska anropa 
denna tjänst hämtar då ut listan från ZooKeeper och ansluter till en av tjänsterna. Ifall tjänsten 
skulle krascha så kommer noden tas bort från ZooKeeper [10] och alla klienter kommer notifieras 
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att en ändring skett.

Med AMQP så kommer mycket av detta gratis eftersom att en central server används för all 
kommunikation. Det enda applikationerna behöver känna till är värdnamnet till just denna server. 
Applikationerna som tar emot meddelanden behöver också känna till värdnamnet till servern, ifall 
en applikation skulle krascha mitt i ett jobb så kommer servern upptäcka detta och ge ut samma 
jobb till en annan applikation kopplad på samma kö.
   I en implementation med ZeroMQ kommer dock någon slags annonsering av tjänster att behövas 
då alla tjänster behöver känna till varandra.

3.4 Serialisering

När data skall skickas mellan två applikationer genom t.ex. TCP krävs det att datan serialiseras. Det 
går inte att skicka hela objekt eller datastrukturer vilket ibland är önskvärt. En enkel serialiserare 
skulle kunna vara att gå genom en hel datastruktur och lägga all data i en sträng som sedan 
konverteras till en byte-array som kan skickas över TCP. Istället för att återuppfinna hjulet så finns 
det givetvis ett flertal färdiga serialiserare som dessutom är implementerade i flera språk. Detta 
betyder att man kan skriva en applikation i Python, serialisera en datastruktur och skicka detta över 
TCP till en C++-applikation och få ut C++s variant av samma data. Protocol Buffers, Thrift och 
Messagepack är tre olika deserialiserare/serialiserare som du kan läsa mer om här under.

3.4.1 Protocol Buffers

Protocol Buffers är en serialiserare som kan generera källkod i flera språk. Protocol Buffers är 
utvecklat av Google och används av Google i deras interna kommunikation samt datalagring [11]. 
C++, Java och Python är språk som Google själva har utvecklat källkodsgenererare för men det 
finns tredjeparts-varianter för väldigt många fler språk.

Det första man ska göra är att definera sina datastrukturer i ett speciellt IDL (interface definition 
language) som Protocol Buffers. Dessa IDL-filer kompileras sedan till källkoden för strukturen för 
det språk du valt. För att serialisera samt deserialisera till/från en array av bytes krävs att den 
genererade källkodsfilen finns på båda ställen. Ifall man vid senare tillfälle vill vidareutveckla 
datastrukturerna, kanske lägga till nya fält så kommer gamla versioner av genererade källkoden att 
fungera. De nya fälten kommer ignoreras. Detta är väldigt viktigt då man kanske inte kan kompilera 
om alla system som använder en viss datastruktur i ett system.

Ett exempel på en IDL-fil (blogentry.proto):
message BlogEntry {

required string title = 1;
required string body = 2;
required string author = 3;
required int32 views = 4;

}

En komplex datastruktur heter i Protocol Buffers message följt med namnet på strukturen. Varje fält 
börjar med en modifierare som kan vara som ovanstående required, vilket betyder att fältet måste 
finnas med. Optional är en annan modifierare som namnet antyder att fältet är frivilligt. Den sista 
modifieraren heter repeated vilket kan ses som en dynamisk lista där man kan lägga till fältet noll 
eller många gånger. Värt att notera att användning av required indikterar att fältet för alltid kommer 
finnas med även i senare versioner för att behålla bakåtkompabilitet. Efter modifieraren kommer 
datatypen vilket i mitt fall är string eller int32. De flesta vanliga datatyperna finns såsom: bool, 
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int32, float, double och string. Den sista delen för varje fält är en unik identifierare för varje fält.

För att använda sig av ovanstående datastruktur i Python så ska man generera pythonkod. Det gör 
man på följande sätt:

$ protoc --python_out=./ blogentry.proto

Importera genererade python-filer och datastrukturen kan nu användas på samma sätt som en vanlig 
klass i python:
entry = BlogEntry()

entry.title = 'Title'
entry.body = 'Body'
entry.author = 'Author'
entry.views = 1337

För att sedan serialisera datastrukturen:
ser = entry.SerializeToString()

Deserialisera:
entry2 = BlogEntry()
entry2.ParseFromString(ser)

3.4.2 Thrift

Ett annat alternativ är Thrift som precis som Protocol Buffers är en serialiserare där 
implementationer finns till flera språk, bland annat C++, Java, Python, PHP, Ruby och JavaScript. 
Man kan också definera tjänster där Thrift har ett RPC-API där man kan ansluta sig till en server 
och kalla på en funktion och få tillbaka ett resultat, över TCP. Man kan definera tjänster Protocol 
Buffers också men där erbjuds endast RPC-API via tredjeparts-utvecklare. Precis som Protocol 
Buffers erbjuder Thrift versionshantering så att nya fält kan läggas till utan att gamla system måste 
återkompileras [12]. 

Exempel på hur en IDL-fil ser ut i Thrift (blogentry.thrift):
struct BlogEntry { 

1: string title,
2: string body,
3: string author,
4: i32 views 

}

Det finns många likheter med Protocol Buffers i Thrifts IDL. En komplex datastruktur heter struct, 
följt med namnet på datastrukturen. Varje fält inleds med en unik numerisk identifierare. Efter 
identifieraren kommer datatypen följt med det symboliska namnet på fältet. Även i Thrift kan man 
lägga till en modifierare som bestämmer att fältet ej är obligatoriskt. För att sedan använda denna 
datastruktur används en kompilerare:
$ thrift --gen py blogentry.thrift

För att använda datastrukturen:
entry = BlogEntry("title", "body", "author", 1337)

För att serialisera:
transportOut = TTransport.TMemoryBuffer()
protocolOut = TBinaryProtocol.TBinaryProtocol(transportOut)

entry.write(protocolOut)
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bytes = transportOut.getvalue()

Slutligen, för att deserialisera
transportIn = TTransport.TMemoryBuffer(bytes)
protocolIn = TBinaryProtocol.TBinaryProtocol(transportIn)
desEntry = BlogEntry()
desEntry.read(protocolIn)

3.4.3 Message Pack

MessagePack kan jämföras med JSON fast i binärt format. Till skillnad från både Protocol Buffers 
och Thrift så behöver man inte skapa en definitionsfil i IDL utan MessagePack 
serialiserar/deserialiserar objekten direkt. Datatyperna skickas med den serialiserade bytesarrayen 
[13]. Det finns dock definierat ett IDL så att definiera sina datatyper först går bra det också. 
MessagePack är en väldigt snabb serialiserare/unserialiserare, det går 4 ggr snabbare att 
serialisiera/deserialisera 200 000 objekt med MessagePack jämfört med Protocol Buffers [14].

I fallet att inte använda sig av ett IDL blir koden enklare, ingen kompilering krävs och datatyper 
som finns i språket används. I mitt fall använder jag Pythons dictionary-struktur:
entry = { "title": "title",

"body": "body",
"author": "author",
"views": 13 }

För att serialiserade:
msg = msgpack.packb(entry)

För att deserialisera:
entry2 = msgpack.unpackb(msg)

Nackdelen med att inte använda sig av ett IDL är att man aldrig kan förvänta sig att ett visst attribut 
faktiskt existerar.
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4 Metod
För att få känna på hur de protokoll/implementationer jag hittat under projektets gång har jag gjort 
två prototyper som simulerar en liten del i Twinglys blogginhämtningssystem. Implementationen av 
prototyperna är skrivna i Python då jag hade erfarenhet av det. För att skapa en isolerad miljö för 
mig att jobba i använde jag mig av VMWare-player där jag körde operativsystemet Ubuntu Server 
12.04.

4.1 Utvecklingsmiljö

Som ovan nämnt körde jag all kod på Ubuntu server 12.04 som i sin tur kördes i VMWare-player 
från operativsystemet Windows 7. För att öppna fler terminaler till Ubuntu server använde jag Putty 
där jag ansluter till Ubuntuservern genom SSH. Jag programmerade i Windows 7 genom att dela en 
mapp mellan Windows och Ubuntu server med fördelen att jag kan använda valfritt program för att 
programmera på Windows. I mitt fall använde jag Notepad++.
   För att kunna köra koden krävs ett par bibliotek och applikationer. RabbitMQ finns att ladda ner 
från pakethanteraren APT om man lägger till RabbitMQs nedladdningsserver i sources.list. 
ZooKeeper är byggt på Java så för att köra denne krävs såklart Java, jag använde mig av OpenJDK 
7. Även ZeroMQ finns att hämta och installera med APT ifall man lägger till en inofficiell källa, 
alternativt kan man hämta hem en tar-fil och kompilera källkoden själv.
   Bibliotek som använts är Twisted som är ett bibliotek för att införa event-driven programmering i 
Python. I mitt fall använde jag Twisted för att starta flera applikationer och läsa av utdatan från 
dessa. För att använda ZeroMQ finns ett bibliotek för detta till Python kallad PyZMQ. 
Kommunikationen med RabbitMQ sköts med hjälp av biblioteket Pika. Till sist så behövs ett 
bibliotek för kommunikation med ZooKeeper och till detta används Kazoo.

4.2 Versionshantering

För att flera utvecklare ska kunna jobba mot samma kodbas kan ett versionshanteringssystem 
användas. Av namnet hörs att alla versioner av koden sparas och man kan gå tillbaka till tidigare 
versioner. I mitt fall som ensam utvecklare är det till fördel att kunna gå tillbaka till tidigare 
versioner samt att ha en backup på koden på annan server.

Twingly använder sig av versionshanteringsprotokollet git och portalen github vilket föll sig 
naturligt att jag jobbade mot deras github-konto.
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5 Analys
Nedan följer två förslag på hur kommunikationen mellan delsystemen i Twinglys system kan se ut 
med hjälp av AMQP eller ZeroMQ.

5.1 AMQP

Illustration 2: Lösningsförslag på Twinglys system med hjälp av AMQP
I lösningen för AMQP används en central server som all kommunikation går genom, kallad broker. 
Jag har valt att inte visa detta på bilden ovan då det skulle bli väldigt otydligt. En fördel med detta 
är att alla klienter endast behöver veta om ett värdnamn, det vill säga till brokern. En nackdel är att 
brokern blir en flaskhals för systemet.

När en blogganvändare skriver ett inlägg på sin blogg och bloggverktyget är inställd på att pinga 
Twingly hamnar pingen hos tjänsten Ping där den läggs till i kön doc_retrieve, som alltså ligger på 
brokern. Denna kö bearbetas av Retriever där arbetsuppgiften är att kolla ifall URLen är svartlistad 
samt hämta blogginlägget från URLen. Ifall URLen inte var svartlistad och blogginlägget hämtades 
in korrekt skickas ett RPC-anrop till Datastore där blogginlägget lagras i databasen, detta RPC-
anrop skickas alltså genom brokern. Efter ett positivt svar från RPC-anropet skickas ett meddelande 
doc_retrieve_done som alltså indikerar att ett nytt dokument har kommit in till databasen med det 
ID som finns med i meddelandet. Detta är enligt mönstret publish-subscribe där Retriever är 
publiceraren.

När ett blogginlägg är inhämtat kommer alltså meddelandet doc_retrieve_done skickas ut. Alla 
tjänster som ska bearbeta inhämtade blogginlägg ska subskribera på detta meddelande där innehållet 
är ID till blogginlägget i databasen. För att få ut inlägget skickas ett RPC-anrop till Datastore. När 
en tjänst har bearbetat klart blogginlägget ska den också skicka ett meddelande doc_update med 

15



innehållet blogginläggs-ID samt tjänstnamn, detta också enligt mönstret publish-subscribe. Detta så 
att andra tjänster kan ställa krav på hur mycket information ett blogginlägg ska innehålla innan 
tjänsten utför sin åtgärd. 
   Dispatcher är en komponent som subskriberar på meddelandet doc_retrieve_done. För att 
exempelvis veta när data ska skickas ut till Amazon S3. Här kommer Service Level Agreement 
(SLA) in då Dispatcher måste veta när och vad som krävs för att ett nytt blogginlägg skall skickas 
ut. Detta SLA skall lagras någonstans så att det inte hårdkodas in i Dispatcher, detta för att 
ändringar ska kunna göras utan att stänga ner Dispatcher. Ett förslag är att lagra SLA på ZooKeeper, 
fördelen är att när en ändring görs i SLA kan Dispatcher direkt få en notifiering om detta. Det som 
lagras på ZooKeeper är vilka notifieringar som krävs för att ett blogginlägg ska skickas ut av 
Dispatcher och ett tak på hur länge Dispatcher får vänta på uppdateringarna. 

Komponenterna HTTP Search samt HTTP API skickar RPC-anrop till Datastore (som då går via 
brokern) för att hämta data.

I detta system är det enkelt att starta upp nya köbearbetare allteftersom då de endast behöver säga 
till brokern att de vill lyssna på en kö. För att lägga till nya komponenter som ska jobba med 
bloggdatan subskriberar de till doc_retreive_done. Ifall datan skall komma ut på Bloggstream så får 
man definiera ett SLA för Dispatcher, t.ex. att den kan skicka vidare blogginlägget när doc_update 
som kommer från Guesslang har kommit för det aktuella blogginlägget eller att 100 ms har 
passerat.

5.2 ZeroMQ

Illustration 3: Lösningsförslag på Twinglys system med hjälp av ZeroMQ

Som nämnt under avsnitten för ZeroMQ samt annonsering av tjänster används här ingen central 
broker utan för att skapa olika köer finns det möjlighet att skapa devices. I ovanstående diagram 

16



används två olika devices, en för att skapa en kö där värdnamn alltid kommer vara känt samt en för 
att skapa en forwarder som är till för publish-subscribe.

Precis som i fallet med AMQP så kommer komponenten Ping hantera inkommande URLer från 
externa källor och skicka vidare dessa till en kö. Kön är alltså i detta fallet en ZeroMQ device och är 
någonting man delvis får implementera själv.
   Retriever bearbetar kön, kollar ifall URLen är svartlistad samt hämtar bloggdata. När bloggdata 
hämtats skickas ett RPC-anrop direkt till Datastore och lägger till i databasen. Efter detta skickar 
Retriever ett meddelande, doc_retrieve_done, till ZeroMQ-devicen forwarder som skickar vidare 
detta meddelande till alla subskribenter. 

Alla tjänster som behöver bearbeta ett blogginlägg skall alltså ansluta sig till ZeroMQ-devicen 
forwarder och subskribera på just doc_retrieve_done. Detta meddelande kommer innehålla ett ID 
till det blogginlägg som kommit in och inlägget får hämtas genom ett RPC-anrop till Datastore. När 
tjänsten bearbetat klart blogginlägget skickas meddelandet doc_update med bloggID samt 
tjänstnamn till zmq-forwardern.
   En subskribent till detta meddelande (doc_retrieve_done) är Dispatcher som kommer fungera på 
samma sätt som i AMQP-fallet. Skillnaden är alltså att RPC-anrop inte går via någon central server 
utan sker direkt till Datastore.

HTTP Search och HTTP API sköter sin kommunikation direkt med Datastore.

För att lägga till nya köarbetare för att hämta in bloggdata krävs det att veta om köns värdnamn, det 
kommer från en namntjänst. Detta gäller också för att lägga till nya komponenter som ska jobba 
med bloggdatan, det krävs ett värdnamn och port till forwardern.

5.3 Retriever

Komponenten Retriever (tidigare förklarat under avsnittet Retriever under Bakgrund) är den 
huvudsakliga komponenten som kan effektiviseras. För att effektivisera Retrievers 
kommunikationsflöde kan vissa steg ibland göras enklare, exempelvis en känd bloggportal kanske 
alltid använder samma URL till RSS-flödet och skiljer de olika bloggarna med användarnamnet i 
URLen. I dessa fall kan FetchURL och HTMLParser helt hoppas över då URLen till RSS-flödet 
redan är känt och kan skickas direkt till FetchRSS. Det går också att skapa speciella tjänster för 
URLer där specialbehandling krävs för att hitta länken till RSS-flödet. För att detta ska fungera kan 
inte varje komponent själv hålla ordning på vart den ska skicka vidare datat utan det kan t.ex. vara 
definierat i meddelandet. Att definiera meddelandets väg i meddelandet är ett mönster kallad 
Routing Slip [16]. En Routing Slip kommer skapas innan meddelandet ska passera alla tjänster. Ett 
blogginlägg som inte har något filter utformat efter vart bloggen ligger kommer ta en standardväg, 
alltså genom de komponenter som syns på blockdiagrammet. Routing slip för detta kan se ut såhär:
{
   "steps": [
      { "service": "FetchURL" },
      { "service": "HTMLparser" },
      { "service": "FetchRSS" },
      { "service": "RSSParser" },
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      { "service": "StoreData" }
   ]
}

Formatet ovan är i JSON och är bara ett exempel på hur en Routing Slip kan se ut. För varje tjänst 
meddelandet passerar kollar tjänsten i Routing Slip efter nästa på listan att skicka meddelandet till.

För en blogg som ett filter finns för kommer meddelandet gå en annan väg. Ett exempel på detta är 
bloggportalen X som alltid har sin feed på URLen http://www.X.se/blogname/feed, i det fallet 
kommer meddelandet få en Routing Slip som ser ut såhär: 
{
   "steps": [
      { "service": "FetchRSS" },
      { "service": "ParseRss" },
      { "service": "Storedata" }
   ]
}

Ett färre antal steg kommer tas för just denna blogg och inhämtningen av blogginläggen kommer gå 
fortare. På detta vis kan man skapa filter för populära bloggportaler samt bloggar och snabba upp 
systemet.

Jag kommer nedan gå genom hur man med AMQP eller ZeroMQ kan lösa dessa krav.

5.3.1 AMQP

I AMQP kan man med hjälp av headers avgöra vart ett meddelande skall ta vägen och därmed 
kunna lägga till alternativa vägar genom att lägga på olika headers för olika meddelanden.
   Då det är viktigt att Retriever är snabb så kommer AMQP införa en begränsning då all 
kommunikation mellan tjänsterna kommer gå genom brokern. Att exponera vissa tjänster är här 
enkelt då alla tjänster kommer vara exponerade ifall man vet namnet på den exchange tjänstens kö 
är bunden till.

5.3.2 ZeroMQ

Med ZeroMQ behövs ingen mellannod vilket betyder att kommunikationen kommer gå snabbare.
Det går också utmärkt att kommunicera mellan processer istället för genom nätverket vilket är till 
fördel i de fall flera tjänster ligger på samma dator då det går fortare att kommunicera mellan 
processer istället för över TCP-sockets. Dock fungerar det endast på operativsystem med stöd för 
Unix Domain Sockets. Detta betyder att det går att separera de olika komponenterna till egna 
tjänsterna för att dels kunna anropa flera samtidigt asynkront och för att kunna exponera tjänsten för 
TCP-anslutningar samtidigt som de är exponerade för IPC (Inter-Process Communication, en 
ZeroMQ-socket kan ta mot anslutningar från både TCP och IPC [15]).
   För att implementera dynamisk routing skulle samma idé som i AMQP-fallet kunna användas, det 
vill säga lägga till vägen som varje meddelande ska gå i meddelandet i sig.
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6 Implementation
I detta kapitel kommer jag beskriva hur de två prototyperna jag skapade under mitt exjobb fungerar. 
Prototyperna simulerar en liten del i Twinglys system där URLer skickas in, hämtar blogginlägg 
samt sparar i en databas. Meddelanden kommer skickas med en Routing Slip så att inte varje 
meddelande behöver gå genom alla tjänster. Med Routing Slip kommer alla tjänster genom att kolla 
i meddelandet ha koll på vart meddelandet skall vidare. Båda prototyper har samma uppgifter men 
skickar meddelanden mellan tjänsterna på olika sätt. Det kommer också finnas några kodexempel 
för att få en bättre inblick hur koden kan se ut. Den kompletta koden finns bifogad i bilagan.

Simulationen av Twinglys system består av sju st fristående tjänster:

Fetcher – Räknar ut routing slip för den aktuella URLen och skickar vidare till nästa tjänst i routing 
slip. I simulationen så finns det ett antal URLer som Fetcher slumpar mellan.

FetchURL – Hämtar källkoden för den URL som tas emot. I simulationen laddas en lokal html-fil in 
och skickas vidare till nästa tjänst i routing slip.

HTMLParser – Analyserar källkoden efter en länk till ett RSS-flöde. I simulationen skickas en 
textsträng vidare till nästa tjänst i routing slip.

FetchRSS – Hämtar källkoden för det RSS-flöde som tas emot. I simulationen laddas en lokal xml-
fil in och skickas vidare till nästa tjänst i routing slip.

ParseRSS – Analyserar källkoden efter blogginlägg. I simulationen skickas en textsträng vidare till 
nästa tjänst i routing slip.

StoreData – Lägger till blogginläggen i en databas. I simulationen skriver denna endast ut att 
blogginlägg har tagits emot.

FilterA – Alla blogginlägg som ligger på URLen www.A.se skickas till FilterA.

6.1 RabbitMQ

Varje tjänst kommer att kommunicera med RabbitMQ och kommer direkt inte ha någon vetskap om 
vilka andra tjänster som finns. Alla meddelanden som skickas från de olika tjänsterna kommer 
läggas på en kö som RabbitMQ-servern administrerar.

connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters("localhost"))

channel = connection.channel()

channel.exchange_declare(exchange = "processBlogpost", type="direct")

Det första en tjänst gör är att upprätta en anslutning till RabbitMQ-servern. Detta går att göra 
asynkront vilket betyder att man kan göra annat arbete medans anslutningen upprättas. I mitt fall så 
finns det inget arbete för programmet att göra utan en koppling till RabbitMQ-servern så det görs 
synkront. När en anslutning mot RabbitMQ-servern är upprättad ska en kanal skapas, det är genom 
denna kanal all kommunikation med RabbitMQ-servern sker. Alla meddelanden skickas till en 
befintlig exchange vilket måste skapas. I mitt fall skapar jag en exchange med namnet 
processBlogpost  som är av typen direct. När ett meddelande ska skickas till denna exchange 
behöver man ange en routing_key som specifierar vilken applikation meddelanden kommer hamna 
hos. Ett meddelande kan hamna hos ingen eller flera olika applikationer.

connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(

'localhost'))

channel = connection.channel()
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result = channel.queue_declare(queue= self.name + "_queue", durable=True)

channel.queue_bind(exchange = "processBlogpost",queue=result.method.queue,

                       routing_key = self.name)

En tjänst som vill kunna ta emot meddelanden behöver som ovan nämnt skapa en kö och binda 
denna mot en exchange. I mitt fall skapar jag en kö med tjänstens namn med suffixet _queue, denna 
vill jag också att RabbitMQ-servern ska spara ifall tjänsten går ner. För specifiera vilka 
meddelanden denna kö är intresserade av binds den mot exchangen processBlogpost och tjänsten är 
intresserad av alla meddelanden som har en routing_key som är samma som tjänstens namn.

På detta sätt byggs alla tjänster upp. Alla tjänster skapar en kö med sitt tjänstenamn plus suffix 
_queue och binder kön mot samma exchange, processBlogpost, men med olika routing_key som är 
tjänstens namn. Hur alla tjänster vet vilken routing_key som ska läggas till i meddelandet 
specificeras i en Routing slip.

6.2 ZeroMQ

Med ZeroMQ kommer tjänsterna som vill skicka meddelanden till varandra ha en direktkoppling. 
Det kommer behövas en gemensam lagring över vilka tjänster som finns på vilken adress. I mitt fall 
lägger varje tjänst till sig själv i ZooKeeper, på detta sätt vet de andra tjänsterna till vilken adress de 
ska koppla upp sig till vilken tjänst.

def getSocket(self, name):

""" Get socket and create a new socket if socket dosen't exists """

if name not in self.sockets:

if name in self.endpoints:

# Create a PUSH socket and connect to all endpoints

self.sockets[name] = self.context.socket(zmq.PUSH)
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for i in range(len(self.endpoints[name])):

print self.endpoints[name][i]

self.sockets[name].connect(self.endpoints[name][i])

else:

raise Exception("No endpoint registered with name " + name, 
self.endpoints)

return self.sockets[name]

För att en tjänst ska kunna skicka ett meddelande till en annan tjänst så kollas det upp i den 
gemensamma lagringen vilken/vilka adress tjänsten har, med den adressen skapas en PUSH-socket. 
En PUSH-socket innebär att meddelanden kommer skickas i turordning till varje ansluten adress. 
Det är alltså fullt möjligt att med samma socket ansluta sig till flera destinationer. För att veta vilken 
tjänst meddelandet skall skickas till används alltså Routing Slip.

De tjänster som ska ta emot meddelanden skapar en PULL-socket med given adress och port. 
Tjänsten registrerar sig i ZooKeeper så att applikationer kan koppla upp sig mot denna tjänst.

På detta sätt kommer tjänsterna vara uppbyggda, de tjänster som behöver skicka meddelanden 
använder sig av den gemensamma lagringen över tjänster med tillhörande adresser för att koppla 
upp sig. Tjänster som ska ta emot meddelanden skapar en destinations-socket med given adress.
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7 Resultat
Jag har gjort tre tester utifrån detta system för att se hur ZeroMQ samt RabbitMQ fungerar, dessa 
tester baserar sig på den simulation jag skapat över Twinglys system. Tanken med dessa 
simulationer är att kolla hur lång tid endast kommunikationen tar. Vid implementation kommer 
andra beräkningsdelar ta mer tid men då just beräkningsdelarna inte beror på kommunikationen 
kommer de se lika ut oavsett kommunikation. Detta resulterar i att proportionerna på diagrammet 
kommer stämma överens som om man gjorde samma test med ett färdigt system.

Det första testet är en jämförelse hur lång tid det tar att skicka meddelanden genom hela kedjan av 
tjänsterna mellan RabbitMQ med persistenta meddelanden, RabbitMQ utan persistenta 
meddelanden samt ZeroMQ. För att testa detta krävs det att minst en instans av varje tjänst körs. Jag 
skrev ett python-skript som startade upp tjänsterna asynkront och samlade ihop all utskrift för att 
kunna räkna ut tiden det tar från att första meddelandet skickas till att sista meddelandet tas emot av 
den sista tjänsten i kedjan.

Jag började med att skicka ett meddelande mellan alla tjänster och dubblade detta tills jag kom till 
1024, resultatet av testet syns här:

I grafen kan man se att ZeroMQ är snabbast. RabbitMQ utan persistenta meddelanden är snabbare 
än RabbitMQ med persistenta meddelanden. Alla resultat stämmer överens med vad man kan anta 
utifrån att ZeroMQ inte använder sig av någon central server samt att lagra meddelanden på disk 
bör ta längre tid än att bara spara meddelanden i minnet.

Det andra testet var att kontrollera hur mycket fortare det gick genom att använda sig av alternativa 
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vägar, med andra ord användandet av Routing Slip. Detta testades med samma skript som första 
testet där jag jämförde hur lång tid det tog att skicka meddelandet genom alla tjänster med att skicka 
den genom FilterA. Resultatet ser ut såhär:

Sista testet verifierade att det faktiskt går fortare för meddelanden att ta sig genom alla tjänster 
genom att starta upp flera instanser av tjänsterna. I testet så körs ett sleep-kommando på ½ sek i 
tjänsten FetchURL och jag jämförde tiden det tog för att klara testet med en instans av FetchURL 
samt två instanser av samma tjänst. Tio meddelanden skickades så FetchURL kommer i fallet med 
en instans blockera ca fem sek (½ * 10 = 5). Med två instanser blockerar FetchURL hälften så 
mycket, alltså 2.5 sek ((½ * 10) / 2 = 2.5) . I fallet med fyra instanser blockeras 1.25 sek samt 0.625 
sek för åtta instanser. Resultatet:

Resultaten är vad man kan förvänta sig. Det går snabbare att använda fler instanser vilket betyder 
att fördelningen av meddelanden fungerar bra både RabbitMQ- samt ZeroMQ-prototypen. För fyra 
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Illustration 8: Tid för 10 meddelanden att gå genom systemet med olika antal 
instanser



och åtta instanser blir det inte precis som förväntat, det tar lite längre tid än vad som förväntas. Det 
syns också precis som illustration 6 visar att ZeroMQ är snabbast följd av RabbitMQ och sist 
RabbitMQ med persistenta meddelanden.
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8 Utvärdering
I denna utvärdering kommer jag att gå genom vad jag kommit fram till genom att läsa om och skapa 
en simulation på hur bloggposter hämtas in och lagras i Twinglys databas. Jag jämför här de två 
prototyperna, en byggd med hjälp av ZeroMQ, den andra kommunicerar via RabbitMQ med 
protokollet AMQP.

8.1 Kodkomplexitet

I prototyperna tycker jag att koden för att kommunicera med RabbitMQ är enklare då det är mindre 
komponenter inblandat. Det är endast en anslutning att hålla reda på medans i ZeroMQ-fallet så 
behövdes för det första ZooKeeper för att hålla reda på vilka tjänster som finns tillgängliga och 
skapa en anslutning till var och en av tjänsterna som är intressanta för applikationen. Om flera 
instanser finns av en tjänst kommer en anslutning per instans upprättas. I RabbitMQ-fallet kommer 
alla instanser av samma tjänst lyssna på samma kö och endast prata med RabbitMQ-servern. 
Ytterligare en punkt där ZeroMQ visar sig vara mer komplext är att man själv får bestämma vilken 
typ av socket man vill skapa. Man måste också ha vetskap om vilken sockettyp man ansluter sig till 
eftersom att alla olika typer av sockets inte kan ansluta sig till varandra.

8.2 Annonsering av tjänster

En viktig aspekt är att kunna starta upp fler instanser av en viss tjänst och få denna att börja jobba 
med inkommande data utan att behöva ändra i befintlig kod. Detta är någonting som fungerar i båda 
prototyper men på olika sätt. I ZeroMQ så används ZooKeeper som lagring för vilka tjänster som 
finns uppe just nu, när en tjänst kommer online eller går offline så uppdateras denna lista. Alla 
tjänster registrerar en watch på noden där alla tjänster lagras vilket betyder att när en tjänst går 
online eller offline kommer alla tjänster veta om detta och kan uppdatera anslutningarna till övriga 
tjänster.
   I den andra prototypen som ansluter sig till RabbitMQ blir denna funktionalitet trivial. En tjänst 
behöver inte ha vetskap ifall de andra tjänsterna är online eller inte eftersom att alla meddelanden 
skickas till RabbitMQ och ger då bort ansvaret att leverera meddelandet till RabbitMQ.

8.3 Tillförlitlighet

RabbitMQ erbjuder persistenta meddelanden vilket betyder att meddelanden sparas på disk och kan 
återställas ifall RabbitMQ-servern skulle krascha. En annan funktion är att tjänsterna kan bekräfta 
meddelanden vilket betyder att tjänsten säger till RabbitMQ att meddelandet tagits emot korrekt. 
Ifall en tjänst kraschar när ett meddelande bearbetas kommer ingen bekräftelse att skickas och 
meddelandet kommer läggas till på kön igen. Alltså kommer inga meddelanden att förloras ifall 
RabbitMQ-servern kraschar eller ifall en tjänst kraschar. Denna funktionalitet finns inte i ZeroMQ 
och är någonting man får bygga själv och det kommer med pris att systemet inte blir lika snabbt 
längre.

8.4 Genomströmning

ZeroMQ och RabbitMQ erbjuder inte samma funktionalitet då RabbitMQ är en server som 
kommunicerar med AMQP medans ZeroMQ är ett bibliotek för att skicka meddelanden mellan 
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applikationer. Detta betyder att skicka meddelanden genom alla tjänster borde gå fortare med hjälp 
av ZeroMQ vilket visas i illustration 6.
   Resultaten är vad som kan förväntas, ZeroMQ är betydligt snabbare än RabbitMQ. När RabbitMQ 
sparar sina meddelande på disk tar det lite längre tid än när alla meddelanden endast sparas i 
minnet.

8.5 Koordination av arbete

En tjänst måste få uppgifter från någon och det är viktigt att uppgiften endast kommer till en tjänst 
så att inte samma arbete sker på olika instanser av samma tjänst. I AMQP-protokollet löses detta 
med hjälp av köer där tjänsterna lyssnar på en och samma kö. Det ligger på AMQP-brokerns ansvar 
att se till så att endast en instans kan få samma data. I ZeroMQ-fallet finns det möjlighet till samma 
funktionalitet vid användandet av socket-typerna PUSH/PULL där instansen som är intresserad av 
att hämta data skapar en PULL-socket och den instans som ger ut data skapar en PUSH-socket.

8.6 Diskussion

Att använda ett redan befintligt protokoll kommer med fördelen att personer redan tänkt på problem 
som kan uppkomma och att det för det mesta finns information att inhämta om protokollet på 
internet. Implementationer som bygger på protokollet finns med hög sannolikhet också vilket gör att 
det går fort att komma igång. Utvecklingstiden blir avsevärt kortare att använda något befintligt än 
att bygga eget. För ett företag är det med fördel att använda något befintligt då nya medarbetare 
snabbt kan läsa in sig på befintligt material än att medarbetare med kompetens i det egenbyggda 
protokollet skall lära upp de nya medarbetarna.

I fall där man behöver ett snabbt system och har mindre krav på att data verkligen kommer fram är 
ZeroMQ ett bra val då meddelanden skickas så snabbt som möjligt utan att behöva gå via någon 
central nod. RabbitMQ erbjuder många fler funktioner från början, såsom att garantera att data 
faktiskt kommer fram och att kunna spara undan meddelanden på disk ifall RabbitMQ-servern 
skulle krascha.
   En fördel med att all trafik går genom RabbitMQ-servern är att det ligger på RabbitMQs ansvar 
att leda fram meddelanden (dock är det klienternas ansvar att specificera vilka meddelanden som 
klienterna är intresserade av), detta betyder att en tjänst endast behöver ha vetskap om adressen till 
RabbitMQ-servern. I ZeroMQ-fallet blir det mer komplicerat där varje tjänst behöver veta 
adresserna till alla andra tjänster. En ZeroMQ-klient måste också ha kontroll över att ett 
meddelande verkligen kommer fram.

28



9 Slutsats

9.1 Sammanfattning
Jag har i denna rapport kollat hur RabbitMQ och ZeroMQ skulle kunna passa för den interna 
kommunikation i Twinglys system. Simulationen som skapades visade att det går att använda de 
båda lösningarna men att det sker på olika sätt. Exempelvis kräver ZeroMQ ytterligare en 
komponent för annonsering av tjänster medans för RabbitMQ behövs ingen extrakomponent för 
detta. Resultaten visade att ZeroMQ är mycket snabbare än RabbitMQ vilket kan tyckas inte vara så 
konstigt då ingen central nod används i ZeroMQ. 

Min slutsats är att i ett system som Twinglys där dataförlust inte är önskvärt passar RabbitMQ bättre 
eftersom att RabbitMQ kommer med denna funktionalitet från början.
   ZeroMQ är friare på det sättet att det är fullt möjligt att implementera sin egen lösning som passar 
just de krav man själv har. Det är alltså möjligt att implementera en central server som alla klienter 
kopplar upp sig mot precis som en RabbitMQ-server. Men i Twinglys fall där de behöver ett system 
inom en synlig framtid är RabbitMQ ett säkrare val även i den aspekten.

9.2 Framtida arbeten
För framtida arbeten skulle jag rekommendera att implementera de funktioner som är nödvändiga i 
ZeroMQ (t.ex. persistenta meddelanden) och kanske på sin höjd även implementera en broker i 
ZeroMQ. Detta för att jämföra ifall ZeroMQ fortfarande är snabbare när en central broker används 
samt att meddelanden kanske sparas till disk. Att även kolla in andra implementationer av AMQP 
(eller andra protokoll) är att rekommendera.
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Bilaga
modules/routingslip.py

import re

# This could (or should) be in ZooKeeper/Redis or other configuration

# Routes (next_hop)

routes = {  "fetcher" : "fetchurl",

"fetchurl": "htmlparser",

"htmlparser": "fetchrss",

"fetchrss": "rssparser",

"rssparser": "storedata",

"filtera": "rssparser"}

# Patterns which additional parsing needs calculate feed URL

custom_handler_patterns = { "(http://)?(www\.)?A\.se" : "filtera" }

# Patterns which URL can be directly replaced with feed URL

feed_rewrite_patterns = { "(http://)?(www\.)?B\.se" : ["http://www.B.se/feed", 
"fetchrss" ] }

def matchDict(dict, str):

""" Tries to match str with key in dict, returns key upon match. None 
otherwise """

for key, val in dict.iteritems():

if re.match(key, str):

return key

return None

def calcRoutingSlip(url, me = "fetcher"):

""" Calculates routing slip """

global routes, custom_handler_patterns, feed_rewrite_patterns

routingSlip = []

r = matchDict(feed_rewrite_patterns, url)

h = matchDict(custom_handler_patterns, url)

# Check if this url matches any rewrite rules

if r is not None:
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routingSlip.append(feed_rewrite_patterns[r][1])

# Check if this url matches any custom handler routes

elif h is not None:

routingSlip.append(custom_handler_patterns[h])

else:

routingSlip.append(routes[me])

# Calculate routing slip depending on defined routes

next = routingSlip[0]

while next in routes:

routingSlip.append(routes[next])

next = routes[next]

return routingSlip

def findNexthop(routingSlip, me):

if me in routingSlip:

i = routingSlip.index(me)

if i+1 < len(routingSlip):

return routingSlip[i+1]

else:

raise Exception("End of destination")

else:

raise Exception(me + " is not a part of the routing slip")

modules/socketpool.py

import zmq

class SocketPool:

""" 

Stores PUSH-sockets to services configured in endpoints dict

creates sockets upon getting unknown socket

"""

def __init__(self):

self.sockets = {}

self.endpoints = {}

self.context = zmq.Context(1)

def getSocket(self, name):

""" Get socket and create a new socket if socket dosen't exists """

if name not in self.sockets:
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if name in self.endpoints:

# Create a PUSH socket and connect to all endpoints

self.sockets[name] = self.context.socket(zmq.PUSH)

for i in range(len(self.endpoints[name])):

print self.endpoints[name][i]

self.sockets[name].connect(self.endpoints[name]
[i])

else:

raise Exception("No endpoint registered with name " + 
name, self.endpoints)

return self.sockets[name]

def update_endpoints(self, endpoints):

""" update endpoints and close old connections """

self.endpoints.clear()

self.endpoints = endpoints

for key, val in self.sockets.iteritems():

val.close()

self.sockets.clear()

rabbitmq/rabbitmqinterfaces.py

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import routingslip, pika

class RMQStartInterface:

""" Interface for the start of the pipelined workflow """

def __init__(self, name):

self.name = name

self.connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(

'localhost'))

self.channel = self.connection.channel()

self.channel.exchange_declare(exchange = "processBlogpost",

                         type='direct')

35



def run(self):

raise NotImplementedError("Run method not implemented")

class RMQEndInterface:

""" Interface for the end destination of the pipelined workflow (sink) """

def __init__(self, name):

self.name = name

self.connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(

'localhost'))

self.channel = self.connection.channel()

# Make sure the exchange is declared..

self.channel.exchange_declare(exchange = "processBlogpost",

 type='direct')

result = self.channel.queue_declare(queue = self.name + "_queue", 
durable=True)

self.channel.queue_bind(exchange="processBlogpost",

                       queue=result.method.queue,

                       routing_key = self.name)

def receive(self, ch, method, properties, body):

raise NotImplementedError("Receive method not implemented")

def run(self):

print self.name + " starting"

sys.stdout.flush()

self.channel.basic_consume(self.receive,

  queue = self.name + "_queue")

self.channel.start_consuming()

class RMQMidInterface:

""" Interface for the middle nodes of the pipelined workflow, will always 
receive data and send

some processed data to the next in line according to the routing 
slip """

def __init__(self, name, persistent = False):
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self.name = name

self.persistent = persistent

self.connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(

'localhost'))

self.channel = self.connection.channel()

# Make sure the exchange is declared..

self.channel.exchange_declare(exchange = "processBlogpost",

 type='direct')

result = self.channel.queue_declare(queue= self.name + "_queue", 
durable=True)

self.channel.queue_bind(exchange = "processBlogpost",

                       queue=result.method.queue,

                       routing_key = self.name)

def run(self):

print self.name + " starting"

sys.stdout.flush()

self.channel.basic_consume(self.receive,

  queue = self.name + "_queue")

self.channel.start_consuming()

def receive(self, ch, method, properties, body):

rs = properties.headers["routingslip"]

body = body

next_hop = routingslip.findNexthop(rs, self.name)

print self.name + " received ", len(body), " bytes, next hop:", 
next_hop

sys.stdout.flush()

payload = self.process(body)

if self.persistent:

props = pika.BasicProperties(

headers = {"routingslip": rs}, 

delivery_mode=2

)

else:
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props = pika.BasicProperties(

headers = {"routingslip": rs})

ch.basic_publish(exchange="processBlogpost",

routing_key= next_hop,

body = payload,

properties=props)

ch.basic_ack(delivery_tag = method.delivery_tag)

def process(self, data):

raise NotImplementedError("Process method not implemented")

rabbitmq/fetcher.py

"""

RabbitMQ for sending information between services

"""

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import routingslip, random, sys, pika, rabbitmqinterfaces, time

nr_messages = None

random_url = False

short_route = False

persistent_mess = False

class Fetcher(rabbitmqinterfaces.RMQStartInterface):

def run(self):

global nr_messages, random_url, short_route, persistent_mess

print "fetcher starting"

sys.stdout.flush()

urls = ["http://www.A.se", "http://www.B.se", "http://www.C.se", 
"http://www.D.se" ]

# Sends some random URLs and attach a routing slip which depends on 
the URL
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for i in range(nr_messages):

if random_url:

i = random.randint(0, len(urls)-1)

url = urls[i]

else:

url = urls[0] if short_route else urls[2]

r = routingslip.calcRoutingSlip(url)

print "fetcher sends URL", url, "next hop:", r[0]

sys.stdout.flush()

if persistent_mess:

props = pika.BasicProperties(

headers = {"routingslip": r}, 

delivery_mode=2

)

else:

props = pika.BasicProperties(

headers = {"routingslip": r})

self.channel.basic_publish(exchange='processBlogpost',

routing_key= r[0],

body=url,

properties=props)

if __name__ == "__main__":

if len(sys.argv) < 2:

print "Usage: python fetcher.py nr_messages [-r|-s]"

sys.exit()

nr_messages = int(sys.argv[1])

random_url = True if "-r" in sys.argv else False

short_route = True if "-s" in sys.argv else False

persistent_mess = True if "-p" in sys.argv else False

f = Fetcher("fetcher")

f.run()

rabbitmq/fetchurl.py

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))
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if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import rabbitmqinterfaces, time

mult_instances = False

class FetchURL(rabbitmqinterfaces.RMQMidInterface):

def process(self, body):

global mult_instances

# If multiple instances is running simulate slow retrieving of html 
data

if mult_instances:

time.sleep(0.5)

f = open("./sampledata/bloggportalen.html", "r")

html = f.read()

return html

if __name__ == "__main__":

persistent_mess = True if "-p" in sys.argv else False

mult_instances = True if "-id" in sys.argv else False

f = FetchURL("fetchurl", persistent_mess)

f.run()

rabbitmq/htmlparser.py

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import rabbitmqinterfaces

class HtmlParser(rabbitmqinterfaces.RMQMidInterface):

def process(self, body):

return "Rss feed URL"

if __name__ == "__main__":
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persistent_mess = True if "-p" in sys.argv else False

h = HtmlParser("htmlparser", persistent_mess)

h.run() 

rabbitmq/fetchrss.py

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import rabbitmqinterfaces

class FetchRSS(rabbitmqinterfaces.RMQMidInterface):

def process(self, body):

f = open("./sampledata/tjuvlyssnat.xml", "r")

rss = f.read()

return rss

if __name__ == "__main__":

persistent_mess = True if "-p" in sys.argv else False

r = FetchRSS("fetchrss", persistent_mess)

r.run()  

rabbitmq/rssparser.py

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import rabbitmqinterfaces

class RssParser(rabbitmqinterfaces.RMQMidInterface):

def process(self, body):

return "Blog posts.."

if __name__ == "__main__":

persistent_mess = True if "-p" in sys.argv else False

41



r = RssParser("rssparser", persistent_mess)

r.run()

rabbitmq/storedata.py

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import rabbitmqinterfaces

class StoreData(rabbitmqinterfaces.RMQEndInterface):

def receive(self, ch, method, properties, body):

body = body

print "storedata received", len(body), "bytes"

sys.stdout.flush()

ch.basic_ack(delivery_tag = method.delivery_tag)

if __name__ == "__main__":

s = StoreData("storedata")

s.run()

rabbitmq/filtera.py

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import rabbitmqinterfaces

class FilterA(rabbitmqinterfaces.RMQMidInterface):

def process(self, body):

f = open("./sampledata/tjuvlyssnat.xml", "r")

rss = f.read()

return rss
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if __name__ == "__main__":

persistent_mess = True if "-p" in sys.argv else False

f = FilterA("filtera", persistent_mess)

f.run()

zmq/zeromqinterfaces.py

# Append module path

import os, sys, signal

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import socketpool, routingslip, zkservices, json, zmq

class ZMQStartInterface:

""" Interface for the start of the pipelined workflow """

def __init__(self, name):

self.name = name

self.socketpool = socketpool.SocketPool()

self.zkservices = zkservices.ZKServices(self.socketpool)

self.zkservices.connect()

self.zkservices.register_watchers()

def run(self):

raise NotImplementedError("Run method not implemented")

def cleanup(self):

self.zkservices.disconnect()

class ZMQEndInterface:

""" Interface for the end destination of the pipelined workflow (sink) """

def __init__(self, name, port):

self.name = name

self.zkservices = zkservices.ZKServices()

self.zkservices.connect()

self.context = zmq.Context(1)

self.endpoint = self.context.socket(zmq.PULL)

43



self.endpoint.bind("tcp://127.0.0.1:" + str(port))

self.zkservices.register_service(self.name, "127.0.0.1", port)

def receive(self, body):

raise NotImplementedError("Receive method not implemented")

def run(self):

print self.name + " starting"

sys.stdout.flush()

while True:

self.receive(self.endpoint.recv_multipart())

def cleanup(self):

self.endpoint.close()

self.zkservices.disconnect()

class ZMQMidInterface:

""" Interface for the middle nodes of the pipelined workflow, will always 
receive data and send

some processed data to the next in line according to the routing 
slip """

def __init__(self, name, port):

self.name = name

self.socketpool = socketpool.SocketPool()

self.zkservices = zkservices.ZKServices(self.socketpool)

self.zkservices.connect()

self.context = zmq.Context(1)

self.endpoint = self.context.socket(zmq.PULL)

self.endpoint.bind("tcp://127.0.0.1:" + str(port))

self.zkservices.register_service(self.name, "127.0.0.1", port)

self.zkservices.register_watchers()

def run(self):

print self.name + " starting"

sys.stdout.flush()
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# Start a poller

# http://zguide.zeromq.org/py:mspoller

poller = zmq.Poller()

poller.register(self.endpoint, zmq.POLLIN)

while True:

socks = dict(poller.poll())

if self.endpoint in socks and socks[self.endpoint] == 
zmq.POLLIN:

self.receive(self.endpoint.recv_multipart())

def receive(self, body):

rs_json = body[0]

rs = json.loads(body[0])

body = body[1]

next_hop = routingslip.findNexthop(rs, self.name)

print self.name + " received " + str(len(body)) + " bytes. next hop: 
" + next_hop

sys.stdout.flush()

payload = self.process(body)

try:

s = self.socketpool.getSocket(next_hop)

s.send_multipart([rs_json, payload])

except:

print "service unavailable: " + next_hop

def process(self, data):

raise NotImplementedError("Process method not implemented")

def cleanup(self):

self.endpoint.close()

self.zkservices.disconnect()

sys.exit()

zmq/fetcher.py

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)
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del path

import routingslip, random, json, zeromqinterfaces, time, zmq

nr_messages = None

random_url = False

short_route = False

class Fetcher(zeromqinterfaces.ZMQStartInterface):

def run(self):

global nr_messages, random_url, short_route

print "fetcher starting"

sys.stdout.flush()

urls = ["http://www.A.se", "http://www.B.se", "http://www.C.se", 
"http://www.D.se"]

# Sends some random URLs and attach a routing slip which depends on 
the URL

for i in range(nr_messages):

if random_url:

i = random.randint(0, len(urls)-1)

url = urls[i]

else:

url = urls[0] if short_route else urls[2]

r = routingslip.calcRoutingSlip(url)

rs_json = json.dumps(r)

print "fetcher sends URL " + url + "next hop: " + r[0]

sys.stdout.flush()

try:

s = self.socketpool.getSocket(r[0])

s.send_multipart([rs_json, url])

except zmq.ZMQError as e:

print "ZeroMQ error:", e.message

print self.socketpool.endpoints

except:

print "fetcher failed to send to " + r[0] + " (service 
unavailable)"

print sys.exc_info()[0]
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if __name__ == "__main__":

if len(sys.argv) < 2:

print "Usage: python fetcher.py nr_messages [-r|-s]"

sys.exit()

nr_messages = int(sys.argv[1])

random_url = "-r" in sys.argv

short_route = "-s" in sys.argv

f = Fetcher("fetcher")

f.run()

f.cleanup()

zmq/fetchurl.py

# Append module path

import os, sys, signal

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import zeromqinterfaces, time, socketpool

class FetchURL(zeromqinterfaces.ZMQMidInterface):

def process(self, data):

global mult_instances

# If multiple instances is running simulate slow retrieving of html 
data

if mult_instances:

time.sleep(0.5)

f = open("./sampledata/bloggportalen.html", "r")

html = f.read()

return html

if __name__ == "__main__":

mult_instances = True if "-id" in sys.argv else False

if mult_instances:

id = int(sys.argv[sys.argv.index("-id")+1])

else:

id = 0
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f = FetchURL("fetchurl", 3000 + id)

try:

f.run()

except KeyboardInterrupt:

f.cleanup()

sys.exit()

zmq/htmlparser.py

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import zeromqinterfaces

class HtmlParser(zeromqinterfaces.ZMQMidInterface):

def process(self, body):

return "Rss feed URL"

if __name__ == "__main__":

h = HtmlParser("htmlparser", 3040)

try:

h.run()

except KeyboardInterrupt:

h.cleanup()

sys.exit()

zmq/fetchrss.py

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import zeromqinterfaces

class FetchRSS(zeromqinterfaces.ZMQMidInterface):

def process(self, body):

f = open("./sampledata/tjuvlyssnat.xml", "r")
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rss = f.read()

return rss

if __name__ == "__main__":

r = FetchRSS("fetchrss", 3050)

try:

r.run()

except KeyboardInterrupt:

r.cleanup()

sys.exit()

zmq/rssparser.py

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import zeromqinterfaces

class RssParser(zeromqinterfaces.ZMQMidInterface):

def process(self, data):

return "Blog posts"

if __name__ == "__main__":

r = RssParser("rssparser", 3030)

try:

r.run()

except KeyboardInterrupt:

r.cleanup()

sys.exit()

zmq/storedata.py

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path
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import zeromqinterfaces

class StoreData(zeromqinterfaces.ZMQEndInterface):

def receive(self, body):

body = body[1]

print "storedata received", len(body), " bytes"

sys.stdout.flush()

if __name__ == "__main__":

s = StoreData("storedata", 3060)

try:

s.run()

except KeyboardInterrupt:

s.cleanup()

sys.exit()

zmq/filtera.py

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import zeromqinterfaces

class FilterA(zeromqinterfaces.ZMQMidInterface):

def process(self, data):

f = open("./sampledata/tjuvlyssnat.xml", "r")

rss = f.read()

return rss

if __name__ == "__main__":

f = FilterA("filtera", 3020)

try:

f.run()

except KeyboardInterrupt:

f.cleanup()

sys.exit()

runner.py

50



"""

Runner runs one instance of each service to simulate the whole process 

instead of having to open serveral terminals.

Processes runs asynchronously using Twister.

"""

from twisted.internet import reactor

from twisted.internet import protocol

import os, time, sys, signal, argparse

args = None

sent_messages = 0

received_messages = 0

start_time = None

services_pid = []

required_running_services = 6

running_services = []

fetcher_running = False

"""

 http://twistedmatrix.com/documents/12.3.0/core/howto/process.html

"""

class MyProcessProtocol(protocol.ProcessProtocol):

def __init__(self):

pass

def connectionMade(self):

global services_pid

services_pid.append(self.transport.pid)

#print "Connection made", self.transport.pid

self.transport.closeStdin()

def outReceived(self, data):

global sent_messages, received_messages, start_time, 
running_services, required_running_services, fetcher_running, args

nr_messages = args.nr_messages

output = data.split("\n")
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for o in output:

if len(o) > 0:

parts = o.strip().split(" ")

# Only try to read the message if it contains at least 2 
parts: service action

if len(parts) < 2:

continue

service = parts[0]

action = parts[1]

if args.verbose:

print o

# Register started service

if action == "starting" and service not in 
running_services:

running_services.append(service)

# Start fetcher when all other services are running

if len(running_services) >= required_running_services 
and fetcher_running == False:

fetcher_running = True

startUpFetcher()

# Reset start_time for first message and increment sent 
messages

if service == "fetcher" and action == "sends":

if sent_messages == 0:

start_time = time.time()

sent_messages = sent_messages + 1

# increment received messages

if service == "storedata" and action == "received":

received_messages = received_messages + 1

if received_messages == nr_messages:

if start_time is not None:

delta = time.time() - start_time

print "Done, took about", delta, " 
sec"

# Make sure rabbitmq impl get it's 
ACKs on the wire (stop after 1 sec)

reactor.callLater(1, stop) 
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else:

print "Bogus data in queues, 
ignoring."

def errReceived(self, data):

print "Error", data

def outConnectionLost(self):

pass

def processExited(self, status):

pass

def processEnded(self, status):

pass

processProtocol = MyProcessProtocol()

def stop():

""" Kill processes for started services """

global processProtocol

for s in services_pid:

try:

os.kill(s, signal.SIGKILL)

except:

pass

reactor.stop()

def startUpFetcher():

global processProtocol

folder = args.prototype

cmd = ['python', folder + '/fetcher.py', str(args.nr_messages)]

if args.random:

cmd.append("-r")

if args.short:

cmd.append("-s")

if args.persistent:

cmd.append("-p")

reactor.spawnProcess(processProtocol, cmd[0] , cmd)
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def startUpRoutes():

global processProtocol

folder = args.prototype

cmd = ['python', '']

if args.persistent:

cmd.append("-p")

# Multiple instanses of fetchurl

cmd[1] = folder + '/fetchurl.py'

if args.multiple:

num_instances = args.multiple

for i in range(int(num_instances)):

t_cmd = list(cmd) # Copy list

t_cmd.append("-id")

t_cmd.append(str(i))

reactor.spawnProcess(processProtocol, t_cmd[0], t_cmd)

else:

reactor.spawnProcess(processProtocol, cmd[0], cmd)

cmd[1] = folder + '/filtera.py'

reactor.spawnProcess(processProtocol, cmd[0], cmd)

cmd[1] = folder + '/rssparser.py'

reactor.spawnProcess(processProtocol, cmd[0], cmd)

cmd[1] = folder + '/fetchrss.py'

reactor.spawnProcess(processProtocol, cmd[0], cmd)

cmd[1] = folder + '/htmlparser.py'

reactor.spawnProcess(processProtocol, cmd[0], cmd)

cmd[1] = folder + '/storedata.py'

reactor.spawnProcess(processProtocol, cmd[0], cmd)

if __name__ == "__main__":

parser = argparse.ArgumentParser(description = 'Simulation of messaging')

parser.add_argument('nr_messages', type=int, help='Number of messages')

parser.add_argument('prototype', choices=['zmq', 'rabbitmq'], help='Type 
of prototype, zmq or rabbitmq')

54



parser.add_argument('-v', '--verbose', action='store_true', 
help='verbose')

parser.add_argument('-s', '--short',  action='store_true', help='short 
route')

parser.add_argument('-r', '--random',  action='store_true', help='random 
route')

parser.add_argument('-m', '--multiple', help='multiple instances of 
fetchurl')

parser.add_argument('-p', '--persistent',  action='store_true', 
help='persistent messages (rabbitmq only)')

args = parser.parse_args()

print "Starting", args.prototype, "demonstration."

startUpRoutes()

reactor.run()

tests/routingslip_test.py

# Append module path

import os, sys

path = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), '../modules'))

if not path in sys.path:

    sys.path.insert(1, path)

del path

import routingslip, unittest

class TestRoutingSlip(unittest.TestCase):

def setUp(self):

pass

def test_url_rewrite(self):

rs = routingslip.calcRoutingSlip("http://www.A.se")

expect = ["filtera", "rssparser", "storedata"]

self.assertEqual(rs, expect)

rs = routingslip.calcRoutingSlip("www.A.se")

self.assertEqual(rs, expect)

rs = routingslip.calcRoutingSlip("http://A.se")

self.assertEqual(rs, expect)

rs = routingslip.calcRoutingSlip("A.se")
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self.assertEqual(rs, expect)

rs = routingslip.calcRoutingSlip("bA.se")

self.assertNotEqual(rs, expect)

def test_custom_filter(self):

rs = routingslip.calcRoutingSlip("http://www.B.se")

expect = ["fetchrss", "rssparser", "storedata"]

self.assertEqual(rs, expect)

rs = routingslip.calcRoutingSlip("www.B.se")

self.assertEqual(rs, expect)

rs = routingslip.calcRoutingSlip("http://B.se")

self.assertEqual(rs, expect)

rs = routingslip.calcRoutingSlip("B.se")

self.assertEqual(rs, expect)

rs = routingslip.calcRoutingSlip("aB.se")

self.assertNotEqual(rs, expect)

def test_standard_route(self):

rs = routingslip.calcRoutingSlip("http://www.S.se")

expect = ["fetchurl", "htmlparser", "fetchrss", "rssparser", 
"storedata"]

self.assertEqual(rs, expect)

if __name__ == "__main__":

unittest.main()

56



På svenska

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en 
längre  tid  från  publiceringsdatum  under  förutsättning  att  inga  extra-ordinära 
omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva 
ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 
forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt 
kan  inte  upphäva  detta  tillstånd.  All  annan  användning  av  dokumentet  kräver 
upphovsmannens  medgivande.  För  att  garantera  äktheten,  säkerheten  och 
tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 
samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 
sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga 
anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 
hemsida http://www.ep.liu.se/

In English

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring exceptional 
circumstances.
The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to 
read, to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged 
for any non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of 
copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are 
conditional on the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical 
and administrative measures to assure authenticity, security and accessibility.
According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when 
his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press and 
its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to 
its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Robert Säll

57

http://www.ep.liu.se/

	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Syfte
	1.3 Frågeställningar
	1.4 Kravbild
	1.5 Metod
	1.6 Målgrupp

	2 Bakgrund
	2.1 Dagens system
	2.2 Retriever
	2.3 Begrepp
	2.3.1 Meddelandemönster
	2.3.2 Nätverk


	3 Teori
	3.1 AMQP
	3.1.1 RabbitMQ

	3.2 ZeroMQ
	3.3 Annonsering av tjänster
	3.4 Serialisering
	3.4.1 Protocol Buffers
	3.4.2 Thrift
	3.4.3 Message Pack


	4 Metod
	4.1 Utvecklingsmiljö
	4.2 Versionshantering

	5 Analys
	5.1 AMQP
	5.2 ZeroMQ
	5.3 Retriever
	5.3.1 AMQP
	5.3.2 ZeroMQ


	6 Implementation
	6.1 RabbitMQ
	6.2 ZeroMQ

	7 Resultat
	8 Utvärdering
	8.1 Kodkomplexitet
	8.2 Annonsering av tjänster
	8.3 Tillförlitlighet
	8.4 Genomströmning
	8.5 Koordination av arbete
	8.6 Diskussion

	9 Slutsats
	9.1 Sammanfattning
	9.2 Framtida arbeten

	Referenser
	Bilaga

