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Utformning av en lastbalanserad och högtillgänglig tjänsteplattform

Mattias Andersson

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har flertalet
varningstjänster som via Internet levererar prognoser till myndigheter, som
exempelvis räddningsverket (SRV), och allmänhet där det ställs extra höga krav
på tillgänglighet.

I strävan att öka driftsäkerheten är man på SMHI intresserade av att införa
lastbalansering av olika kritiska tjänster. Man ser flertalet fördelar med en sådan
lösning, bland annat ökad driftsäkerhet, minskad känslighet för belastningstoppar,
ökade möjligheter till service och underhåll av systemen samt ett mindre behov av
akutinsatser från systemadministratör.

Detta examensarbete har inom SMHI resulterat i ökad förståelsen för olika
lastbalanseringsteknikers möjligheter och begränsningar. Vidare har det gett
rekommendationer vad gäller införskaffande av lastbalanseringsprodukter samt
tagit fram en lösning för enkel serverlastbalansering som skall kunna integreras
med SMHI-Linux (SMHI:s standardiserade Linuxplattform med en definierad
uppsättning applikationer och verktyg).

Den framarbetade lösningen har på prov implementerats tillsammans med den nya
webbplattform som är under framtagande. För att undersöka detta systems
prestanda, skalbarhet och robusthet har det genomförts ett antal tester.
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Sammanfattning 
 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har flertalet 
varningstjänster som via Internet levererar prognoser till myndigheter, som 
exempelvis räddningsverket (SRV), och allmänhet där det ställs extra höga krav 
på tillgänglighet.  
 
I strävan att öka driftsäkerheten är man på SMHI intresserade av att införa 
lastbalansering av olika kritiska tjänster. Man ser flertalet fördelar med en sådan 
lösning, bland annat ökad driftsäkerhet, minskad känslighet för belastningstoppar, 
ökade möjligheter till service och underhåll av systemen samt ett mindre behov av 
akutinsatser från systemadministratör.  
 
Detta examensarbete har inom SMHI resulterat i ökad förståelsen för olika 
lastbalanseringsteknikers möjligheter och begränsningar. Vidare har det gett 
rekommendationer vad gäller införskaffande av lastbalanseringsprodukter samt 
tagit fram en lösning för enkel serverlastbalansering som skall kunna integreras 
med SMHI-Linux (SMHI:s standardiserade Linuxplattform med en definierad 
uppsättning applikationer och verktyg).  
 
Den framarbetade lösningen har på prov implementerats tillsammans med den nya 
webbplattform som är under framtagande. För att undersöka detta systems 
prestanda, skalbarhet och robusthet har det genomförts ett antal tester. 
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Abstract 
 
The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) have a variety of 
weather monitoring services that issue warnings and forecasts via the Internet.  
These services are used by authorities such as The Swedish Rescue Services 
Agency (SRSA). The services are also offered to the public or anyone that has use 
for them. 
 
In their strive to raise the reliability of their services, SMHI investigate several 
load balancing options for their most critical services. Many advantages come in 
hand with such a solution - higher availability, better handling of excessive load 
and increased level of service and maintenance for all systems, thus lowering the 
need for emergency response from the system administrator.  
 
The purpose of this master thesis is to raise the knowledge of load balancing 
systems within SMHI. This includes explaining different load balancing 
techniques and their pros and cons, give recommendations on investment in such 
products and to give a solution for easy-to-use server load balancing integration 
with SMHI-Linux (a Linux platform standardized for SMHI with a defined set of 
applications and tools). 
 
The recommended load balancing solution has been implemented on a test basis 
together with a new web based platform, which is still under development. 
In order to investigate system performance, scalability and robustness several 
tests have been conducted. 
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Ordlista 
 
Nedan följer några av de uttryck och förkortningar som används i denna rapport. Denna lista 
rekommenderas att ha nära till hands då rapporten läses. 
 
A-record En post i DNS som pekar ut vilken numerisk IP-adress som hör samman 

med ett visst domännamn. 
 

Address 
Resolution 
Protocol (ARP) 

ARP är ett protokoll som mappar ihop en given adress från 
nätverkslagret till en adress i länklagret, exempelvis en IP-adress med 
en hårdvaru-adress (MAC-adress). 

Border Gateway 
Protocol (BGP) 

Border Gateway Protocol Version 4 (BGP-4) är det yttre 
routingprotokoll som används för det globala Internet. BGP liknar i 
grunden en distans-vektor-algoritm, men med flertalet tillägg. 
 

Client IP (CIP) Klientens IP-adress. 
 

C-name En post i DNS som fungerar som en namnaliasmekanism. 
 

Contiuous-
Availability (CA) 

Kontinuerlig tillgänglighet. Garanterar tillgänglighet för en tjänst men 
ser även till att existerande uppkopplingar inte tappas då ansvaret för 
tjänsten flyttas mellan olika maskiner. Använder sig av redundans. 
 

Direct Routing 
(DR) 

Direkt routing. En teknik där man genomför routing på datalänknivå 
genom att endast skriva om MAC-adressen. 
 

Director IP 
(DIP) 

Dirigents IP-adress. 
 
 

Domain Name 
System (DNS) 

Domännamnssystemet är det system på Internet som översätter 
domännamn (t.ex. www.smhi.se) till IP-adresser (t.ex. 62.95.90.112). 
Systemet kan användas för kommunikation enligt protokollet TCP/IP 
mellan datorer på Internet. 
 

ELIN Etablerad Linux. SMHI:s interna Linux distribution baseras på Redhat 
Enterprise Server. 
 

High-
Availability 
(HA) 

Högtillgänglighet. Garanterar tillgänglighet för en tjänst med hjälp av 
någon sorts redundans. 
 
 

IP-tunneling 
(TUN) 

IP-IP inkapsling. Kan användas för att skicka trafik mellan privata nät 
som är avskilda med publika nät. 
 

Kluster Klustering tillåter flera individuella noder att var och en bidra till en 
specifik uppgift. Man brukar dela in kluster i tre kategorier. 
Högtillgänglighet, lastbalansering och högprestanda. 
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Kritisk punkt Redundans är ett sätt att hantera fel i opålitliga komponenter. Som ett 
sätt att kolla efter opålitliga komponenter används konceptet med 
”singel point of failure“ . Men en del komponenter är mycket mer 
tillförlitliga än andra (till exempel en nätverkskabel). Vi kan ignorera 
dessa utan att oroa oss. Andra komponenter är mycket dyrare än andra; 
det är dyrt att duplicera dem. Värt att tänka på är att vi inte försöker 
åstadkomma en felsäker installation. Vi försöker göra en installation 
som har en felgrad och kostnad som kan ses som acceptabel. 
 

Lastbalansering 
(LB) 

En teknik för att sprida arbete mellan flera processer, datorer, 
nätverkslänkar eller andra resurser. Denna term används ofta då man 
egentligen menar SLB. 
 

Linux Director  
(LD) 

Dirigent/Lastbalanserare. 
 
 

Linux Virtual 
Server (LVS) 

En samling noder som utåt sett verkar som en nod, en virtuell server. 
 
 

Network 
Address 
Translation 
(NAT) 

En teknik vari käll- och/eller mål-adressen i IP-paket skrivs om då de 
passerar en router eller brandvägg. Används mest för att tillåta flera 
maskiner på ett privat nätverk tillgång till Internet genom en enda publik 
IP-adress. Enligt specifikationer bör inte routrar agera på detta vis, men 
det är väldigt behändigt och en väl utbredd teknik. 
 

Open System 
Interconnect 
(OSI) 

OSI-referensmodellen delar upp datornätets funktioner i sju olika nivåer 
eller lager som ligger ovanpå varandra, där de högre nivåerna utnyttjar 
funktioner som tillhandahålls av de lägre nivåerna. De tre översta lagren 
tenderar att slås samman till ett lager i TCP/IP-sammanhang, och nivå 
5-7 benämns då kort och gott "Tillämpning". De sju lagren är: 

• Nivå 7: Tillämpning 
• Nivå 6: Presentation 
• Nivå 5: Session 
• Nivå 4: Transport 
• Nivå 3: Nätverk 
• Nivå 2: Datalänk 
• Nivå 1: Fysisk överföring 

Real Server (RS) Riktig server, eller bara server. En av de noder som tillhandahåller den 
faktiska tjänsten. 
 

Real server IP 
(RIP) 

Riktig servers IP-adress. 
 
 

Round-robin  
Serverlastbalans
ering (SLB) 

Distribuerar trafik mellan flera nätverksservrar så att ingen enskild 
maskin blir överbelastad. 
 

Shoot The Other 
Node In The 
Head 
(STONITH) 

STONITH är en teknik för nodstängsling, begränsar tillgång till en 
given resurs till endast en nod i taget, där den potentiellt döda noden 
säkerställs vara död genom att på ett eller annat sätt ström-cyklas. 
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Single Point of 
Failure (SPOF) 

Se ”Kritisk punkt”. 
 

Time-To-Live 
(TTL) 

TTL är en räknare i IP-paketen som räknas ner varje gång paketet 
passerar en av Internets poststationer, routrarna. När TTL-räknaren når 
noll kastas paketet. Tanken är att om ett fel uppstår skall IP-paketen 
snabbt självdö istället för att studsa runt mellan olika routrar utan att nå 
sitt mål.  

Virtual IP (VIP) Virtuell IP-adress. Den faktiska tjänstens IP-adress. 
 

Virtuell Server 
(VS) 

En samling noder som mot omvärlden uppträder som en nod. Är ägare 
till VIP. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att designa en generell lastbalanseringslösning för SMHI:s 
Linux-plattform och implementera denna lösning för SMHI:s nya webbplattform. För att 
verifiera detta systems kapacitet utförs även prestandatester. Vidare skall det genomföras en 
liten jämförelse av olika lastbalanseringstekniker samt en begränsad utvärdering av 
proprietärs lastbalanseringsprodukter jämfört med lösningar baserade på öppen källkod. 

1.2 Rapportens målgrupp och struktur 
Rapportens läsare förutsätts ha grundläggande kunskaper inom datorkommunikation samt viss 
förståelse inom ämnet systemadministration. Rapporten är till för att skapa förståelse för 
projektets bakgrund, utveckling och framtid. Kapitel 1, ”Inledning”, börjar med en kort 
beskrivning av SMHI, för att läsaren ska förstå deras kunskaper och behov. Detta leder sedan 
in på en beskrivning av projektets bakgrund och varför initiativ till det togs samt hur det sattes 
igång. Kapitel 2, ”Lastbalansering och högtillänglighet i teorin”, beskriver en del 
terminologi och metoder som kan vara lämpliga att använda sig av samt liknande 
kommersiella produkter som finns idag. Kapitel 3, ”Metod”, redogör de möjliga valen som 
funnits och utförandet. Kapitel 4, ”Resultat”, förklarar kort resultatet medan Kapitel 5, 
”Diskussion”, för en diskussion kring utförandet och resultatet som har uppnåtts samt visar på 
framtida utvecklingsmöjligheter. Vidare i Kapitel 6, ”Framtid”, finner du tankar om fortsatt 
arbete i detta projekt. Till sist finns en summering av projektet i kapitel 7, ”Slutsats”. 
 

1.3 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
I Sverige bildades den första instansen som hade till uppgift att arbeta med meteorologiska 
frågor redan 1873 och gick då under namnet Statens Meteorologiska Centralanstalt. Verket 
har kommit att byta namn ett par gånger under årens lopp men har sedan 1945 och fram till 
dagens datum kommit att heta Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI 
[I10].
 
SMHI är en myndighet under Miljö och samhällsbyggnadsdepartementet som med sin 
kompetens inom meteorologi (läran om vad som sker i atmosfären), hydrologi (läran om 
vattnets olika vägar) och oceanografi (läran om havet) främjar effektivitet, säkerhet och miljö 
inom olika samhällssektorer.  
 
SMHI:s verksamhetsidé är att tillhandahålla planerings- och beslutsunderlag för väder- och 
vattenberoende verksamheter. SMHI:s verksamhet skall understödja offentliga 
uppdragsgivares och kommersiella kunders ansträngningar att värna om miljön, skydda liv 
och egendom, främja samhällsutvecklingen samt minimera kostnader eller öka intäkter. 
 
Totalt arbetar cirka 550 personer på SMHI, med att fylla vårt informationsbehov när det gäller 
väder och vind. Det finns sju stycken huvudområden som verksamheten delas upp inom; 
basverksamhet, affärsområde miljö och säkerhet, affärsområde företag och media, forskning, 
IT, personal samt ekonomi. 
 
En mycket stor mängd data samlas dygnet runt in från markstationer, ballonger, fartyg, bojar, 
flygplan, väderradar, satelliter och blixtlokaliseringssystem. All information från SMHI:s 

1 



mycket moderna observationssystem tas om hand i kraftfulla datorer. Med avancerade 
beräkningsmodeller görs analyser och prognoser som ligger till grund för fortsatt arbete. 
Mycket utav arbetet på SMHI handlar om databehandling på olika vis vilket gör SMHI till en 
ovanligt datorintensiv arbetsplats. 

1.3.1 ELIN 
ELIN - Etablering av Linux som produktionsplattform, var ett projekt som syftat till att 
standardisera SMHI:s Linux-servermiljö, med avsikt att underlätta administration och minska 
totalkostnaden för ägandeskap. Under tiden som projektet fortlöpt har dock termen ELIN rotat 
sig hos många och allt mer kommit att bli ”Etablerad Linux produktionsplattform”. 

ELIN-plattformen består av tre delar, nerifrån och upp [D2]: 

• DIST – En distribution som alltid installeras likadant. Den skall vara relativt stabil. Enda 
förändringarna som sker under livscykeln är säkerhetsuppgraderingar. Den distribution 
som är vald för DIST är Red Hat Enterprise Linux ES. För närvarande i version 3. 

• SMHI – SMHI:s egna anpassningar, övervakningsverktyg, konfigurering etc. Även detta 
lager installeras alltid. 

• Applikationer/Konfigurationer – Detta illustreras i Figur 1 nedan med de stående 
staplarna. Dessa staplar är inte installerade på alla maskiner men gemensamma för många. 

Lagren DIST och SMHI kallas tillsammans för SMHI-Linux och är installerade på alla servrar 
på samma sätt. De tre delarna illustreras i Figur 1 nedan och benämns sammantaget som 
Linuxplattformen. Dessa delar har definierats och skapats av ELIN-projektet. Plattformen 
följer i möjligaste mån Linux Standard Base (LSB). 
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Figur 1. Linuxplattformen 

 

Ovanpå SMHI-Linux installeras applikationer. Se Figur 2 nedan. 
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Figur 2. Plattform med applikationer 

Applikationer kan antingen vara tredjeparts applikationer eller internt utvecklade på SMHI. 
Applikationer kan antingen tillhöra produktionen eller infrastrukturen. Applikationerna 
förvaltas inte av Linux-plattformen. 

 

1.4 Projektbeskrivning 

1.4.1 Bakgrund 
SMHI ser idag ett ökat behov att kunna sprida lasten av vissa tjänster över flera maskiner.  
De fördelar man vill få av att använda lastbalansering är: 

• Kunden upplever ökad prestanda. 
• Systemen blir mindre känsliga för hög belastning då lasten fördelas på flera 

webbservrar som arbetar parallellt. 
• Driftsäkrare system med dubbla lastbalanseringsutrustningar och flera servrar för varje 

webbtjänst.  
• Lättare att lägga till nya servrar när ökad belastning så kräver.  
• Lastbalansering tillåter att en server tas ur drift utan avbrott av tjänsten. 
• Flera olika tjänster kan balanseras: HTTP, FTP mm (beroende på vilket 

lastbalanseringssystem som väljs). 
• Mindre behov av akutinsatser från systemadministratör 

 
Det första systemet som är i behov av lastbalansering och skall agera som pilotprojekt är 
SMHI:s system som visar sin information på Internet. SMHI:s varningstjänst är en av många 
tjänster som visar informationen via Internet till myndigheter och allmänheten där det ställs 
extra höga krav på tillgänglighet.  De webbservrar som hanterar Internettjänsterna är ca 3,5 år 
gamla och behöver bytas ut eller kompletteras. 
 
Vid hög Internettrafik klarar en enskild server inte av alla förfrågningar utan man får då 
prestandaproblem med långa svarstider som följd. För att åtgärda dessa problem tas ett nytt 
system (SWEAT; SMHI Webb ELIN Apache och Tomcat) fram som med lastbalansering och 
nya webbservrar ska få väsentligt bättre prestanda och skalbarhet. 
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Webbservrar med kapacitet för att klara toppbelastningar har höga kostnader. Ett bättre (och 
billigare) sätt att klara av toppbelastningar är att fördela trafiken på flera webbservrar av 
standardtyp. Genom att låta Internettrafik från besökare först passera en lastfördelare kan man 
fördela belastningen på flera billiga webbservrar. 

1.4.2 Mål och syfte 
Designa en generell lastbalanseringslösning för SMHI:s ELIN-plattform och implementera 
detta för pilotprojektet SWEAT. Utvärdera och jämföra kommersiella lösningar med 
lösningar baserade på öppen källkod. 
 
Problematisering: 

• Jämförelse av proprietärs lastbalanseringsprodukter gentemot öppen källkod. 
• Vilka öppen källkodskomponenter bör användas för att passa bra med ELIN-

plattformen? 
• Finns det någon paketerad lösning som kan möta de krav och önskemål SMHI har?  
• Vilka krav ställs på lastbalanseringslösningen för att kunna köra SMHI:s 

applikationer, och vice versa? 
• Vilken prestanda får vi och vad blir de begränsande faktorerna? 

1.4.3 Omfattning och avgränsningar 

Examensarbetet kommer att behandla följande: 
• Design av en generell lastbalanseringslösning baserad på öppen källkod som skall 

kunna inkluderas som en komponent i ELIN. Lösningen bör stödja redundans av 
lastbalanserarna med automatisk överflyttning av tjänsterna samt detektering av 
serverbortfall. 

• Vidare är det viktigt att enkelheten att administrera de olika komponenterna och 
systemet i helhet finns i åtanke vid utformandet av lösning.  

• Önskvärt vore om samma lastbalanseringslösning i så stor mån som möjligt kan 
användas för att lastbalansera alla olika sorters tänkbara nätverkstjänster. Primärt skall 
lastbalanseringen användas för daemon-baserade servertjänster och batchjobb 
händelsestyrda från en central server. Sekundärt skall tjänsten kunna användas för 
balansering av IP-länkar. 

• Installation och driftsättning av lastbalanseringssystem med redundans på 
lastbalanseringsservrarna i SWEAT. HTTP-, HTTPS- och FTP-tjänster skall 
lastbalanseras på de nya servrarna. 

• Prestandatester på SWEAT-klustret och identifiering av kapacitetsbegränsande 
faktorer. 

 

Examensarbetet kommer ej att behandla följande: 
• Lastbalanseringsalgoritmer. 
• Databashanterare och lagring av gemensam data som används av de lastbalanserade 

servrarna. 
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1.4.4 Verktyg 
Under arbetets gång har följande verktyg och komponenter använts: 

• SMHI-Linux intern Linuxdistribution baserad på Redhat Enterprise Linux ES3.  
• Linux-HA med Heartbeat och STONITH för högtillgänglighet. 
• Linux Virtual Server med IPVS för lastbalansering. 
• LVS-SNMP net-SNMP plug-in för övervakning av lastbalanseringen. 
• Diverse applikationer för prestandamätningar. Bland andra httperf, autobench, ab, 

siege och jmeter.  
• Diverse server- och applikationsprogramvaror som Apache, Tomcat, jk-mod, Polopoly 

och ProFTPd.
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2 Lastbalansering och högtillgänglighet i teorin 

2.1 Kluster och virtuella servrar 
Det finns idag ett stort urval av klustersystem för olika sorters användare och behov. Detta 
kan göra det svårt för oss när vi ska bestämma oss för vilket sorts klustersystem vi skall 
använda. En del av problemet ligger i att termen kluster används i många olika sammanhang. 
En IT-chef kan vara intresserad av att få så bra tillgänglighet som möjligt i sina system eller 
kanske att få sina applikationer att gå snabbare, en matematiker eller forskare kan vara mer 
intresserad av att genomföra storskaliga numeriska uträkningar på sina servrar. Båda behöver 
kluster, men var och en med olika egenskaper. 
 
Klustering involverar alltid hårdvarukopplingar mellan maskiner. Klustering refererar alltid 
till två eller fler maskiner som på något vis samarbetar. 
 
Det finns tre grundläggande typer av kluster, de mest använda är högtillgänglighetskluster och 
lastbalanseringskluster. Högpresterande beräkningskluster är för tillfället mindre vanligt, 
åtminstone på den kommersiella marknaden, men är oftast den typ av kluster man först tänker 
på när man hör termen kluster. 
 
För var och en av dessa tre typer av kluster förekommer det vanligen hybrider eller 
korsbefruktningar. Detta gör att vi kan finna högtillgänglighetskluster som också kan 
lastbalansera användare mellan sina noder, medan det ändå tillhandahåller någon grad av 
högtillgänglighet. På liknande vis kan vi hitta högpresterande beräkningskluster som kan 
lastbalansera mellan noderna. 
 
I denna rapport kommer vi att fokusera på lastbalanserings- och högtillgänglighetskluster, då 
framförallt serverlastbalansering och global serverlastbalansering. 

2.1.1 Högtillgänglighetskluster 
Syftet med högtillgänglighetskluster (High Availability / Fail-over cluster) är att totalt sett 
hålla de tjänster klustret tillhandahåller så tillgängliga som möjligt och kompensera för hård- 
och mjukvarufel. 
 
Högtillgänglighetskluster tillhandahåller redundanta tjänster över flertalet system i syfte att 
överkomma förlust av tjänsten på grund av hårdvarufel. Skulle en nod gå sönder tar en annan 
nod upp tjänsten och håller på så vis systemmiljön konsistent från användarens synvinkel. 
 
Mjukvara och data replikeras över flera servrar i klustret med bara liten temporär 
prestandaförlust när en nod går sönder. Bytet av aktiv nod tar i regel bara några sekunder eller 
mindre så klienten upplever aldrig någon riktig förlust av tjänsten. Denna typ av redundans 
kräver dock i regel klustermedveten mjukvara. 
 
En del högtillgänglighetskluster kan tillhandahålla lastbalansering men vanligast och enklast 
är att den redundanta servern är passiv till dess att den behövs. Den sekundära servern är en 
spegling av den primära servern och övervakar den aktiva serverns hälsa. Om den passiva 
servern inte längre får några svar från den aktiva servern betraktas denna som trasig och den 
passiva servern tar över den aktiva serverns tjänster och blir sedan aktiv. För att övervaka den 
aktiva nodens hälsa används heartbeat-meddelanden mellan den passiva och aktiva noden. 
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Vanligen sätts den trasiga noden till passiv så snart den lagats och startats upp igen. Exempel 
på programvara är High-Availability Linux projektet med heartbeat-applikationen som 
huvudkomponent.  

2.1.2 Lastbalanseringskluster 
Lastbalanseringskluster låter oss, som namnet antyder, fördela en last så jämnt som möjligt 
över ett kluster av datorer. Denna last kan vara i form av applikationsberäkningar eller 
nätverkstrafik. Dessa system lämpar sig bäst för situationer då man har ett stort antal 
användare som använder samma uppsättning applikationer. Varje nod kan då hantera en del 
av den lasten (några användare) och lasten kan tilldelas dynamiskt för att få en bra balans. Det 
samma gäller för nätverkstrafik. Ofta kan det vara så att en nätverksserverapplikation får för 
mycket inkommande trafik för att tillräckligt snabbt kunna hantera den. Man vill då dela upp 
denna trafik på serverapplikationer på andra noder. Denna uppdelning kan ske enligt ett antal 
olika algoritmer så som minst antal uppkopplingar, varannan uppkoppling, eller minst last i 
något annat hänseende. 
 
Lastbalanseringskluster distribuerar nätverks- eller beräkningslast över flertalet noder. Vad 
som skiljer dessa kluster från beräkningskluster är avsaknaden av ett enskilt parallelliserat 
program som kör utspritt på noderna. Var och en av noderna i ett lastbalanseringskluster är ett 
oberoende system som kör separat mjukvara. Däremot finns det en relation mellan noderna 
antingen i form av direkt kommunikation dem emellan eller genom en central 
lastbalanseringsserver som kontrollerar varje nods last. Vanligen används en specifik algoritm 
för att fördela lasten. 
 
Nätverkslastbalansering, eller serverlastbalansering som det i regel kallas, är processen att 
distribuera nätverkstrafik över ett flertal maskiner i klustret, för att maximera 
genomströmning och respons i systemet. Serverlastbalansering kräver speciell mjukvara som 
kan inspektera nätverkstrafiken och fördela den över servrarna på ett klokt sätt. Det finns 
många implementationer, både öppen källkod och kommersiell programvara, för att klustra 
webbservrar, FTP-servrar, e-postservrar med mera. Linux Virtual Server är en sådan slags 
öppen källkodslösning som vi ska bekanta oss mer med i denna rapport. 

2.1.2.1 MOSIX 
Mosix använder en modifierad linuxkärna för att skapa ett process-lastbalanseringskluster, det 
är ett administrationsssystem som tillåter ett Linuxkluster att uppträda som en enskild dator 
med flera processorer. Servrar och arbetsstationer kan gå med i och lämna klustret och på så 
vis göra det starkare eller svagare. Processer kan transparent migrera mellan olika 
medverkande noder utan användares inblandning [I1].  
 
Mosix har en stor uppsättning tillämpningar inom vetenskaplig och matematisk 
databehandling. Mosix är helt transparent på applikationsnivå. Det finns inget behov av att 
kompilera eller länka om med nya bibliotek, allting sker i kärnan. Varje nod som vill 
medverka i klustret måsta ha samma version av kärnan. Maskiner kan gå med i klustret 
utanför kontorstid för att öka den totala prestandan och sedan lämna det igen när de behövs 
för annat viktigt arbete. För att applikationer skall fungera bra i en Mosix-miljö bör de inte 
vara I/O-intensiva samt vara skrivna för parallell exekvering utan delat minne. Applikationer i 
ett Mosix-kluster blir även mycket känsliga för oannonserade nodbortfall, det vill säga att 
noder går sönder. 
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2.1.3 Högpresterande beräkningskluster 
Högpresterande beräkningskluster (High-Performance Computing) eller 
parallellberäkningskluster som det ibland kallas är den design som används i de flesta 
datacenter för att få den extrema beräkningsprestanda de behöver där. Denna typ av kluster 
har även de en sorts lastbalanseringsfunktion, så att de kan sprida ut olika processer på andra 
maskiner för att få bättre prestanda. Den underliggande arbetsfördelningsmekanismen 
exekverar olika rutiner från ett program på olika system. Speciella programmeringsbibliotek 
synkroniserar systemen och samlar ihop resultaten. 
 
Dessa system bygger typiskt på utveckling av parallelliserade applikationer för ett kluster så 
att det kan lösa komplexa vetenskapliga problem. Detta är det centrala i parallellberäkningar, 
men vi använder inte specialiserade parallella superdatorer som internt består av tio tusentals 
separata processorer. Istället använder vi vanliga system som en grupp av singel- eller dubbel-
processor PCs med höghastighetskopplingar som kommunicerar över ett gemensamt 
meddelandelager för att köra dessa parallelliserade applikationer. 

2.1.3.1 Beowulf 
När man nämner klustering är det som de flesta människor tänker på Beowulf. Beowulf 
utvecklades speciellt för forskningsändamål och är inget enskilt program eller en uppsättning 
program. Det är snarare en uppsättning verktyg och en metod för att koppla ihop ett set med 
datorer och få dem att agera som en enda stor parallell datormiljö. Bland dessa verktyg finns 
sådant som ett gränssnitt för att skicka meddelanden (Message Passing Interface; MPI), en 
parallell virtuell maskin (Parallel Virtual Machine; PVM) och annan mjukvara som hjälper till 
att binda ihop flera nätverkskort för högre prestanda. Det finns även distribuerade inter-
process-kommunikationstjänster (Distributed Inter-process Communication Services; DIPC) 
som från vilken som helst av noderna möjliggör åtkomst till processer vart som helst i klustret 
[I3]. 

2.1.4 Virtuella servrar 
Med virtuell server kommer i denna rapport att avses en mycket skalbar och högtillgänglig 
server som byggs med ett kluster av riktiga servrar. Detta serverklusters arkitektur är fullt 
transparent för slutanvändaren. Användare interagerar med systemet som om det vore en enda 
högpresterande virtuell server. 
 
Termen virtuell server förekommer även i andra sammanhang där man pratar om emulering 
av hårdvara. En virtuell server eller virtuell maskin är då en instansiering i en applikation som 
låter oss köra ett eget operativsystem i en virtuell dator på vår värddator. 
Användningsområdena för dessa två definitioner skiljer sig således vitt då vi med den ena 
betraktar flera datorer som en server och med den andra ser en dator som flera servrar. 

2.2 Lastbalansering och trafikförvaltning 

2.2.1 Introduktion 
Lastbalanseringsmarknaden idag omsätter stora summor pengar och det finns ett stort urval 
produkter att välja bland. Enligt Gartner omsatte applikationsacceleringsmarknaden under 
2004 967 miljoner dollar [R1]. Denna marknad kan delas in i två segment: 
applikationsleveranskontrollanter (application delivery controllers; ADCs) vartill man räknar 
serverlastbalansering- samt trafikförvaltningsenheter och WAN optimeringskontrollanter 
(wide-area network (WAN) optimization controllers; WOCs) där man hittar produkter för 
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global serverlastbalansering. Intäkterna för ADC var 556 miljoner dollar och WOC 411 
miljoner dollar. Gartner förutspår att tillväxten på denna marknad skall öka markant under 
2005. Detta till trots är denna marknad relativt ung, den började inte på allvar förrän 1996 då 
Cisco Systems släppte LocalDirector, den första lastbalanseringsprodukten värd namnet. Det 
faktum att LocalDirector var den första produkten på marknaden och att den var från en stor 
välkänd tillverkare av nätverksutrustning har gjort att den fått stå modell för många 
efterkommande lastbalanseringsprodukter. Denna ”svarta låda” har inspirerat många 
konkurrenter, bland annat Web Server Director från Radware, BIG-IP från F5 Labs med flera. 
 
De första lastbalanserarna var serverlastbalanserare som fördelade förfrågningar, dessa var 
switch-baserade, med tiden växte det fram ett behov av att balansera last snarare än 
förfrågningar. Detta gör att lastbalanserarna även måste förstå sig på sessions, presentations- 
och applikationslagren i OSI-modellen. Detta kräver givetvis mer sofistikerad mjukvara och 
minne än vad som vanligen sitter i switchar. Några tillverkare så som Cisco och Nortel har 
anpassat sig till detta genom att köpa in nya tekniker och införlivat dessa i sina produkter.  
 
Denna nya era av applikationslastbalansering öppnade även dörrarna för en rad nya 
tillverkare. Dessa nya tillverkare angriper problemet från ett annat perspektiv än tidigare. Nu 
låter man mjukvara och snabb funktionsutveckling stå i fokus men de flesta av dem skeppar 
dock sina produkter på egen hårdvara. Dessa produkter kallas ofta för hårdvaruenheter. Från 
ett hårdvaruperspektiv är dessa lastbalanseringsenheter väldigt lika vanliga PCs utrustade med 
ett par nätverkskort och körandes lastbalanseringsmjukvara i kärnan på ett inbäddat UNIX 
operativsystem. Exempelvis har F5 Labs tidigare använt sig av BSDI från Berkley Software, 
men de har numera med införandet av version nio gått över till ett annat operativsystem vid 
namn TM/OS.  
 
Det är framförallt nätverksorienterade kunder som föredrar lastbalanseringsenheternas 
felsäkra ”svarta låda” natur. Eftersom man vill att en lastbalanserare skall vara tillförlitlig är 
det många som rent intuitivt känner sig tryggare med att stoppa in en enkel svart låda istället 
för ett komplext operativsystem och mer mjukvara. Med det i åtanke är det inte konstigt att 
svarta lådor är den modell av lastbalanserare som dominerar marknaden, både mätt i 
försäljning och antal produkter. I det långa loppet är det dock oklart om 
lastbalanseringsenheter kommer att fortsätta att vara så populära som de är nu. 
 
Vissa tillverkare menar att då lastbalansering är ett mjukvaruproblem ska det lösas med 
mjukvara och kunden ska själv få välja vilken hårdvara man vill köra denna mjukvara på. Ett 
av företagen med detta synsätt är Zeus med sina produkter ZXTM och ZXTM Load Balancer. 
För de som inte håller med Zeus om detta synsätt men ändå gillar deras produkter säljer de 
även egna hårdvaruenheter. 
 
Som om inte detta med valet mellan hårdvaru, mjukvaru eller switch-baserad lösning vore 
nog finns det ytterligare fler och viktigare aspekter att ta hänsyn till. Vill vi ha en server- eller 
applikationslastbalanserare, eller kanske rent utav en trafikförvaltare? Vad är skillnaden på 
allt detta? Det är just det detta kapitel ska reda ut. 

2.2.2 Lastbalansering och lastdelning 
Dessa termer förväxlas ofta men betyder två olika saker. Lastbalansering är deterministisk, 
och tillåter en mer noggrann kontroll över flödet än lastdelning, som är stokastisk. 
Lastbalansering är generellt sett ingenting som kan realiseras i allmän Internet-routing, annat 
än i speciella och lokala fall mellan angränsande AS (autonoma system). En viss grad av 
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lastbalansering är möjlig vid routing, men det kan medföra betydande resurskrav och ökad 
operationell komplexitet. 
 
Historiskt har lastbalansering betraktats som en ren delning av trafik över ett antal 
transmissionskanaler. Modernare koncept med kontrollerad lastbalansering använder mer 
intelligenta algoritmer. I fallet med serverlastbalansering (SLB), kan till exempel 
balanseringen ske med hjälp av round-robin, minst antal sessioner, minsta svarstid, minsta last 
med flera. Global serverlastbalansering blir ännu mer komplex. 
 
Det viktiga är att förstå att lastbalansering är resultatet av någon form av dynamisk algoritm 
medan lastdelning är resultatet av en statisk konfiguration. 
 
Ett exempel på lastdelning kan vara att vi sätter upp en konfiguration som säger att klienter 
med en udda siffra i slutet på sin IP-adress ska vidarebefordras till en server medan klienter 
med en jämn siffra i slutet på sin adress skall till en annan server.  

2.2.3 Serverlastbalansering 
Serverlastbalansering (SLB): Processen att distribuera lokal nätverkstrafik över en grupp 
med servermaskiner i avseende att uppnå bättre 

• skalbarhet, försäkrar att man kan köpa sig en snabb svarstid för varje transaktion i 
princip oavsett last 

• tillgänglighet, försäkrar att tjänsten fortsätter att köra trots bortfall av individuella 
servernoder 

• användarvänlighet, minskar kostnaden och den administrativa bördan att 
administrera infrastrukturen 

 
Lastbalansering är en infrastrukturmässig artikelfunktion, precis som routing, brandväggar, 
eller adressöversättning (NAT). Lastbalansering dök först upp i högprestandaroutrar och 
switchar men numera finns det även ett stort antal hårdvaruenheter och mjukvaruapplikationer 
som tillhandahåller lastbalanseringsfunktionalitet. 
 
Lastbalansering kan betraktas som en passiv teknik. Vanligtvis modifierar den inte 
nätverksförfrågan utan skickar den vidare till en av servrarna och returnerar svaret till 
klienten. Denna form av lastbalansering sker på lager fyra i OSI-modellen. 
Serverlastbalansering sker i regel över ett kluster med servrar ihopkopplade i ett lokalt 
nätverk. 
 
Applikationsnivålastbalansering: Lastbalansering på lager sju i OSI-modellen, 
applikationslagret. Denna metod skiljer sig från SLB på så sätt att lastbalanseraren kan 
inspektera och förstå sig på innehållet i nätverkstrafiken och använda även denna 
information som grund när den fattar sina beslut om vart den skall vidareförmedla trafiken. 
 
Applikationsnivålastbalansering skall inte blandas ihop med applikationslastbalansering som 
är lastbalansering av och för enskilda applikationer. 

2.2.4 Global serverlastbalansering 
Global serverlastbalansering (GSLB): Processen att distribuera nätverkstrafik över olika 
grupper med servrar som har vid geografisk spridning alternativt att man har flera 
uppkopplingar till en och samma grupp med servrar. Man fokuserar nu på att sprida lasten 
över nätverkslänkar. 
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I och med att mer och mer data börjar flöda över Internet och användandet av denna 
distributionskanal ökar blir behovet av tillgänglighet och kontinuerlig ”upp-tid” mer 
avgörande. För att försäkra sig om konstant Internetåtkomst börjar fler och fler 
företagsnätverk och e-handelssystem införa flera Internet-förbindelser, vanligtvis genom flera 
olika Internetleverantörer. Denna form av nätverksarkitektur kallas vanligen för flerlänkat 
nätverk eller ”Multihoming”. 
 
Nätverk med flera Internet-förbindelser ökar i popularitet för att de tillhandahåller bättre 
tillförlitlighet och prestanda. Bättre tillförlitlighet kommer av det faktum att nätverket är 
skyddat ifall en Internet-förbindelse eller router går sönder, om man nu har flera routrar vilket 
rekommenderas. Prestandaökningen kommer av det faktum att nätverkets bandbredd till 
Internet är summan av tillgänglig bandbredd i var och en av förbindelserna. Dock är det 
viktigt att tänka på att denna bättre prestanda bara kan uppnås då alla förbindelserna finns 
tillgängliga och nyttjas. Figur 3 nedan visar ett typiskt nätverk med flera Internetförbindelser. 

 

 
Figur 3. Ett typiskt flerlänkat nätverk 

 
När det gäller GSLB är den enkla och bistra sanningen för tillfället att det inte finns någon 
helt perfekt lösning. Det går inte att fullt ut få både högtillgänglighet och kontroll över 
trafiken på en och samma gång. Man får välja om det främst är hög tillgänglighet eller 
kontroll över trafikspridningen som man vill ha.  
 
Några olika tekniker för GSLB baserar sig på antingen användande av flera A-records, 
dynamiska DNS-svar eller BGP-routing. Metoden med dynamiska DNS-svar dras med 
problem med cachning av svaren i till exempel webbläsare och webb-cachar, även när man 
har en låg TTL (Time To Live) på svaret [I11].  
 
Multipla A-records: Mycket enkelt och billigt, endast ingående (från Internet till våra 
servrar) trafik. Ger ingen kontroll över fördelningen av trafiken över de olika förbindelserna. 
Somliga använder sig dock av knepet att annonsera mest önskad IP-adress flera gånger i ett 
svar för att öka chanserna att det är den IP-adressen som klienterna använder. Inte alla 
klientapplikationer förstår att använda multipla A-records på rätt sätt, det vill säga att pröva 
nästa IP-adress om den man prövade först inte svarar. Kan kompletteras med dynamisk NAT 
för utgående trafik. 
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Dynamiska DNS-svar: Mycket enkelt och billigt, endast ingående trafik. Ger viss kontroll 
över hur trafiken fördelas över de olika förbindelserna. Långt ifrån alla applikationer 
respekterar och hanterar DNS-svarens TTL på ett ”riktigt” sätt. Exempelvis kan man stöta på 
problem med olika webbläsare, webbcachar och DNS-servrar. Denna teknik kan med fördel 
kompletteras med dynamisk NAT för utgående trafik. 
 
Dynamisk NAT: Relativt enkelt att sätta upp men kräver noggrann genomgång av 
trafikflödets fördelning för att ta tillvara resurserna på ett bra sätt. Vid bortgång av en länk 
och övergång av trafiken till den andra länken (annan IP-adress för källan) går de allra flesta 
sessionerna sönder. Denna teknik är endast för utgående trafik. 
 
BGP: Tämligen svårt att konfigurera och kräver mycket administration i installationsfasen, 
när detta jobb väl är gjort är lösningen tämligen underhållsfri. Fungerar bra för både ingående 
och utgående trafik men med begränsade möjligheter att kontrollera fördelningen över de 
olika förbindelserna. Normalt sett brukar dock denna bli relativt jämnt fördelad, i 
storleksordning 1/3 – 2/3 vid trafik över två länkar. 
 

2.2.5 Trafikförvaltning 
Trafikförvaltning: Processen att forma, förändra och filtrera nätverkstrafik för att sedan 
routa och lastbalansera den till optimal servermaskin. Detta syftar till att ge flexibilitet i hur 
utformning av infrastruktur kan ske, möjlighet att integrera nya och gamla applikationer samt 
kontroll att fullt ut kunna managera vår nätverkstrafik, forcera säkerhets och routing policys, 
omskrivning och transformering av trafikflödet genom din infrastruktur. 
 
Trafikförvaltare brukar utöver vanlig serverlastbalansering tillhandahålla stöd för: 

• inspektion, förståelse och modifiering av nätverkstrafik på applikationsnivå med hjälp 
av anpassade skriptspråk 

• servicenivåsövervakning (Service Level Management). 
• Bandbreddsstyrning 
• applikationsaccelerering i form av uppkopplings multiplexering, SSL avlastning eller 

datakomprimering 
• XML webbtjänster 

 
I många fall används termen trafikförvaltning som synonym till 
applikationsnivålastbalansering även om applikationsnivålastbalansering snarare bör ses som 
en funktion i en trafikförvaltare som även bland annat kan modifiera nätverkstrafiken. 

2.2.6 Innehållsdistribution 
Innehållsdistribution kan ses som en alternativ lösning till GSLB men löser främst problem 
med bandbredd och svarstider. Innehållsdistribution är en tekniskt bra lösning för statiskt 
material (främst för webb, ftp och strömmande media) och bygger på cachning av material 
hos tjänsteleverantören som har geografiskt spridda datorresurser med mycket bra 
nätverksförbindelser. Detta avlastar egna externa förbindelser som annars lätt kan bli en 
flaskhals vid stor last. Implementationen är i regel mycket enkel då det oftast räcker med att 
göra en ändring i DNS, lägga till ett C-name för tjänsten som pekar på tjänsteleverantörens 
servrar. Ett företag som tillhandahåller en sådan tjänst är Akamai. Innehållsdistribution är 
många gånger den enda hållbara lösningen för webbplatser med otroligt stora trafikmängder 
men är samtidigt mycket kostsamt. 
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2.3 Högtillgänglighet 
I ett produktionssystem vill vi kunna göra planerade underhåll, ta bort, uppgradera, lägga till 
eller byta ut maskiner utan avbrott i den tjänst vi tillhandahåller till våra klienter. Maskiner 
kan gå sönder så vi behöver en mekanism för att automatiskt hantera detta. Redundans av 
tjänsterna på de riktiga servrarna är en användbar fördel med lastbalansering och 
högtillgänglighet. En maskin eller tjänst kan tas bort från vår virtuella server för att 
uppgraderas eller flyttas och sedan sättas tillbaka igen utan något avbrott i tjänsten. 
 

Redundans brukar delas upp i tre olika kategorier: 

  Kall 

 Backup är konfigurerad, men körs inte. 

 Tar lång tid att få tillgänglig. 

 Manuell överflyttning. 

 Varm (standby/warm) 

 Backup är konfigurerad och kör. 

 Är relativt snabbt tillgänglig. 

 Automatisk överflyttning. 

 Het (Hot) 

 Backup är konfigurerad, kör och är tillgänglig. 

 Alltid tillgänglig. 

 Automatisk överflyttning. 
 

2.3.1 Klusterpartitionering 
Klusterpartitionering (split-brain) uppstår som ett resultat av att båda noderna tror att den 
andra noden är död, och således fortsätter med att ta över resurserna eftersom den andra sidan 
inte längre antas äga några resurser. När detta inträffar finns det en del problem som kan 
inträffa, så som trasig gemensam diskdata i det fallet att båda maskinerna monterar en 
gemensam disk-array. Det här är resultatet av att handla med ofullständig information, trotsa 
Dunnslag.  

"What you don't know, you don't know - and you can't make it up" - Bruce Dunn    

Med andra ord, när en nod är dödförklarad är dess status, enligt definition, okänd. Kanske är 
den död, kanske är den bara oförmögen att kommunicera. Det enda som är säkert är att dess 
status är okänd. För att minska risken för oförmåga att kommunicera används vanligen minst 
två länkar att kommunicera heartbeat-meddelanden över. Ifall att man har fler än två noder i 
sitt kluster kan man även använda sig av kvorum, omröstning, för att avgöra vilken nod som 
bör vara aktiv. 

Lösningen på klusterpartitioneringsproblemet är att använda sig av stängsel (fencing) och låsa 
den andra noden ute från den kritiska resursen [I9]. En vanlig metod är nodstängsel 
(nodfencing) eller någon form av STONITH metod. Shoot The Other Node In The Head 
(STONITH) stillar våra spekulationer över om den andra noden verkligen är död eller inte 
genom att se till att den verkligen blir just död. STONITH ser på ett eller annat vis till att 
ström-cykla den maskin som vi antagit är död. 
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2.4 Prestandatester 
Prestandatester är av intresse för så väl applikationsutvecklare som systemadministratörer. De 
tillåter oss att testa våra program och system under belastning. Som systemutvecklare för 
webbapplikationer är man ansvarig för sin produkts integritet men har begränsad kontroll över 
vem som använder den. Trafiktoppar kan uppkomma när som helst. Hur vet vi att vi är 
förberedda? Vi behöver göra stresstester för att bli på det klara med vilka belastningar vi kan 
vänta oss att vårt system kan hantera. Vi kan sova bättre om vi vet att vårt system kan klara av 
800 samtidiga användare när det för närvarande toppar på 300. 
 
Termen prestandatestning brukar användas som en gemensam rubrik för stresstestning och 
lasttestning. Stresstestning har för avsikt att ta reda på hur ett system hanterar överbelastning. 
Lasttestning används för att verifiera att ett system klarar önskad genomströmning. 

2.4.1 Centrala begrepp  
De huvudsakliga begreppen inom stresstestning är genomströmning, svarstid (ett mått på hur 
lång tid en transaktion tar) och virtuell användare. En virtuell användare är ett litet program 
som emulerar beteendet hos en människa, det beter sig som om det skulle klicka på knappar, 
hämta webbsidor, svara på frågor i extrafönster med mera. 
 
Genomströmning är ett mått som främst används inom prestandatestning och handlar om att 
mäta antal transaktioner per tidsenhet. En transaktion måste vara mätbar, det kan handla om 
att lyckas skriva till disk, att få svar från en webbserver eller databashanterare, att sända 
TCP/IP-paket eller något annat.  Lämplig tidsenhet kan handla om sekund, minut eller timme.  
Vid testningen försöker man öka genomströmningen så mycket det går samtidigt som 
svarstiderna hålls relativt konstanta, vilket är sant endast då systemet inte är överbelastat. 
Genomströmningen ökas genom att använda allt från en enstaka virtuell användare upp till 
flera hundra.  

2.4.2 Prioritering  
För att kunna hantera och förstå systemet som mäts, krävs en analys av systemet och dess 
dataflöden. Det krävs också att man förstår sammanhanget som systemet används i. På detta 
vis går det att förstå vilka brister som är allvarliga fel och vilka som är små skönhetsfel. Inte 
helt sällan framträder även brister som ingen någonsin märker under utvecklingen eller den 
funktionella testningen - men som ger stora problem när systemet sätts i produktion. Dessa 
brister beror då ofta på någon form av dödlig låsning eller ett race condition (felsituation som 
beror på att flera processer eller trådar tävlar om samma resurs). 

2.4.3 Kortslutningar  
Efter analysen av systemet framgår det vilka komponenter som det består av. Det kan till 
exempel handla om en webbserver som pratar med en tillämpningsserver som i tur pratar med 
en databasserver. Kanske finns det en koppling till en stordator med kunddata eller en 
koppling till en filserver. I stresstestning kopplas vissa delar bort för att komma åt flaskhalsar 
och sätta fokus på andra viktigare delar. Detta kallas att kortsluta vissa komponenter.  
 
I detta exempel kan man byta ut kopplingen till filservern genom att lagra sitt data lokalt. 
Funktionaliteten på systemet blir då utåt sett ändå densamma, men datat kanske är mindre 
aktuellt. På detta vis hindras inte en ökning av lasten av ett externt system.  
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Sammanfattning 
 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har flertalet 
varningstjänster som via Internet levererar prognoser till myndigheter, som 
exempelvis räddningsverket (SRV), och allmänhet där det ställs extra höga krav 
på tillgänglighet.  
 
I strävan att öka driftsäkerheten är man på SMHI intresserade av att införa 
lastbalansering av olika kritiska tjänster. Man ser flertalet fördelar med en sådan 
lösning, bland annat ökad driftsäkerhet, minskad känslighet för belastningstoppar, 
ökade möjligheter till service och underhåll av systemen samt ett mindre behov av 
akutinsatser från systemadministratör.  
 
Detta examensarbete har inom SMHI resulterat i ökad förståelsen för olika 
lastbalanseringsteknikers möjligheter och begränsningar. Vidare har det gett 
rekommendationer vad gäller införskaffande av lastbalanseringsprodukter samt 
tagit fram en lösning för enkel serverlastbalansering som skall kunna integreras 
med SMHI-Linux (SMHI:s standardiserade Linuxplattform med en definierad 
uppsättning applikationer och verktyg).  
 
Den framarbetade lösningen har på prov implementerats tillsammans med den nya 
webbplattform som är under framtagande. För att undersöka detta systems 
prestanda, skalbarhet och robusthet har det genomförts ett antal tester. 
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Abstract 
 
The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI) have a variety of 
weather monitoring services that issue warnings and forecasts via the Internet.  
These services are used by authorities such as The Swedish Rescue Services 
Agency (SRSA). The services are also offered to the public or anyone that has use 
for them. 
 
In their strive to raise the reliability of their services, SMHI investigate several 
load balancing options for their most critical services. Many advantages come in 
hand with such a solution - higher availability, better handling of excessive load 
and increased level of service and maintenance for all systems, thus lowering the 
need for emergency response from the system administrator.  
 
The purpose of this master thesis is to raise the knowledge of load balancing 
systems within SMHI. This includes explaining different load balancing 
techniques and their pros and cons, give recommendations on investment in such 
products and to give a solution for easy-to-use server load balancing integration 
with SMHI-Linux (a Linux platform standardized for SMHI with a defined set of 
applications and tools). 
 
The recommended load balancing solution has been implemented on a test basis 
together with a new web based platform, which is still under development. 
In order to investigate system performance, scalability and robustness several 
tests have been conducted. 
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Ordlista 
 
Nedan följer några av de uttryck och förkortningar som används i denna rapport. Denna lista 
rekommenderas att ha nära till hands då rapporten läses. 
 
A-record En post i DNS som pekar ut vilken numerisk IP-adress som hör samman 

med ett visst domännamn. 
 

Address 
Resolution 
Protocol (ARP) 

ARP är ett protokoll som mappar ihop en given adress från 
nätverkslagret till en adress i länklagret, exempelvis en IP-adress med 
en hårdvaru-adress (MAC-adress). 

Border Gateway 
Protocol (BGP) 

Border Gateway Protocol Version 4 (BGP-4) är det yttre 
routingprotokoll som används för det globala Internet. BGP liknar i 
grunden en distans-vektor-algoritm, men med flertalet tillägg. 
 

Client IP (CIP) Klientens IP-adress. 
 

C-name En post i DNS som fungerar som en namnaliasmekanism. 
 

Contiuous-
Availability (CA) 

Kontinuerlig tillgänglighet. Garanterar tillgänglighet för en tjänst men 
ser även till att existerande uppkopplingar inte tappas då ansvaret för 
tjänsten flyttas mellan olika maskiner. Använder sig av redundans. 
 

Direct Routing 
(DR) 

Direkt routing. En teknik där man genomför routing på datalänknivå 
genom att endast skriva om MAC-adressen. 
 

Director IP 
(DIP) 

Dirigents IP-adress. 
 
 

Domain Name 
System (DNS) 

Domännamnssystemet är det system på Internet som översätter 
domännamn (t.ex. www.smhi.se) till IP-adresser (t.ex. 62.95.90.112). 
Systemet kan användas för kommunikation enligt protokollet TCP/IP 
mellan datorer på Internet. 
 

ELIN Etablerad Linux. SMHI:s interna Linux distribution baseras på Redhat 
Enterprise Server. 
 

High-
Availability 
(HA) 

Högtillgänglighet. Garanterar tillgänglighet för en tjänst med hjälp av 
någon sorts redundans. 
 
 

IP-tunneling 
(TUN) 

IP-IP inkapsling. Kan användas för att skicka trafik mellan privata nät 
som är avskilda med publika nät. 
 

Kluster Klustering tillåter flera individuella noder att var och en bidra till en 
specifik uppgift. Man brukar dela in kluster i tre kategorier. 
Högtillgänglighet, lastbalansering och högprestanda. 
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Kritisk punkt Redundans är ett sätt att hantera fel i opålitliga komponenter. Som ett 
sätt att kolla efter opålitliga komponenter används konceptet med 
”singel point of failure“ . Men en del komponenter är mycket mer 
tillförlitliga än andra (till exempel en nätverkskabel). Vi kan ignorera 
dessa utan att oroa oss. Andra komponenter är mycket dyrare än andra; 
det är dyrt att duplicera dem. Värt att tänka på är att vi inte försöker 
åstadkomma en felsäker installation. Vi försöker göra en installation 
som har en felgrad och kostnad som kan ses som acceptabel. 
 

Lastbalansering 
(LB) 

En teknik för att sprida arbete mellan flera processer, datorer, 
nätverkslänkar eller andra resurser. Denna term används ofta då man 
egentligen menar SLB. 
 

Linux Director  
(LD) 

Dirigent/Lastbalanserare. 
 
 

Linux Virtual 
Server (LVS) 

En samling noder som utåt sett verkar som en nod, en virtuell server. 
 
 

Network 
Address 
Translation 
(NAT) 

En teknik vari käll- och/eller mål-adressen i IP-paket skrivs om då de 
passerar en router eller brandvägg. Används mest för att tillåta flera 
maskiner på ett privat nätverk tillgång till Internet genom en enda publik 
IP-adress. Enligt specifikationer bör inte routrar agera på detta vis, men 
det är väldigt behändigt och en väl utbredd teknik. 
 

Open System 
Interconnect 
(OSI) 

OSI-referensmodellen delar upp datornätets funktioner i sju olika nivåer 
eller lager som ligger ovanpå varandra, där de högre nivåerna utnyttjar 
funktioner som tillhandahålls av de lägre nivåerna. De tre översta lagren 
tenderar att slås samman till ett lager i TCP/IP-sammanhang, och nivå 
5-7 benämns då kort och gott "Tillämpning". De sju lagren är: 

• Nivå 7: Tillämpning 
• Nivå 6: Presentation 
• Nivå 5: Session 
• Nivå 4: Transport 
• Nivå 3: Nätverk 
• Nivå 2: Datalänk 
• Nivå 1: Fysisk överföring 

Real Server (RS) Riktig server, eller bara server. En av de noder som tillhandahåller den 
faktiska tjänsten. 
 

Real server IP 
(RIP) 

Riktig servers IP-adress. 
 
 

Round-robin  
Serverlastbalans
ering (SLB) 

Distribuerar trafik mellan flera nätverksservrar så att ingen enskild 
maskin blir överbelastad. 
 

Shoot The Other 
Node In The 
Head 
(STONITH) 

STONITH är en teknik för nodstängsling, begränsar tillgång till en 
given resurs till endast en nod i taget, där den potentiellt döda noden 
säkerställs vara död genom att på ett eller annat sätt ström-cyklas. 
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Single Point of 
Failure (SPOF) 

Se ”Kritisk punkt”. 
 

Time-To-Live 
(TTL) 

TTL är en räknare i IP-paketen som räknas ner varje gång paketet 
passerar en av Internets poststationer, routrarna. När TTL-räknaren når 
noll kastas paketet. Tanken är att om ett fel uppstår skall IP-paketen 
snabbt självdö istället för att studsa runt mellan olika routrar utan att nå 
sitt mål.  

Virtual IP (VIP) Virtuell IP-adress. Den faktiska tjänstens IP-adress. 
 

Virtuell Server 
(VS) 

En samling noder som mot omvärlden uppträder som en nod. Är ägare 
till VIP. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att designa en generell lastbalanseringslösning för SMHI:s 
Linux-plattform och implementera denna lösning för SMHI:s nya webbplattform. För att 
verifiera detta systems kapacitet utförs även prestandatester. Vidare skall det genomföras en 
liten jämförelse av olika lastbalanseringstekniker samt en begränsad utvärdering av 
proprietärs lastbalanseringsprodukter jämfört med lösningar baserade på öppen källkod. 

1.2 Rapportens målgrupp och struktur 
Rapportens läsare förutsätts ha grundläggande kunskaper inom datorkommunikation samt viss 
förståelse inom ämnet systemadministration. Rapporten är till för att skapa förståelse för 
projektets bakgrund, utveckling och framtid. Kapitel 1, ”Inledning”, börjar med en kort 
beskrivning av SMHI, för att läsaren ska förstå deras kunskaper och behov. Detta leder sedan 
in på en beskrivning av projektets bakgrund och varför initiativ till det togs samt hur det sattes 
igång. Kapitel 2, ”Lastbalansering och högtillänglighet i teorin”, beskriver en del 
terminologi och metoder som kan vara lämpliga att använda sig av samt liknande 
kommersiella produkter som finns idag. Kapitel 3, ”Metod”, redogör de möjliga valen som 
funnits och utförandet. Kapitel 4, ”Resultat”, förklarar kort resultatet medan Kapitel 5, 
”Diskussion”, för en diskussion kring utförandet och resultatet som har uppnåtts samt visar på 
framtida utvecklingsmöjligheter. Vidare i Kapitel 6, ”Framtid”, finner du tankar om fortsatt 
arbete i detta projekt. Till sist finns en summering av projektet i kapitel 7, ”Slutsats”. 
 

1.3 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
I Sverige bildades den första instansen som hade till uppgift att arbeta med meteorologiska 
frågor redan 1873 och gick då under namnet Statens Meteorologiska Centralanstalt. Verket 
har kommit att byta namn ett par gånger under årens lopp men har sedan 1945 och fram till 
dagens datum kommit att heta Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, SMHI 
[I10].
 
SMHI är en myndighet under Miljö och samhällsbyggnadsdepartementet som med sin 
kompetens inom meteorologi (läran om vad som sker i atmosfären), hydrologi (läran om 
vattnets olika vägar) och oceanografi (läran om havet) främjar effektivitet, säkerhet och miljö 
inom olika samhällssektorer.  
 
SMHI:s verksamhetsidé är att tillhandahålla planerings- och beslutsunderlag för väder- och 
vattenberoende verksamheter. SMHI:s verksamhet skall understödja offentliga 
uppdragsgivares och kommersiella kunders ansträngningar att värna om miljön, skydda liv 
och egendom, främja samhällsutvecklingen samt minimera kostnader eller öka intäkter. 
 
Totalt arbetar cirka 550 personer på SMHI, med att fylla vårt informationsbehov när det gäller 
väder och vind. Det finns sju stycken huvudområden som verksamheten delas upp inom; 
basverksamhet, affärsområde miljö och säkerhet, affärsområde företag och media, forskning, 
IT, personal samt ekonomi. 
 
En mycket stor mängd data samlas dygnet runt in från markstationer, ballonger, fartyg, bojar, 
flygplan, väderradar, satelliter och blixtlokaliseringssystem. All information från SMHI:s 
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mycket moderna observationssystem tas om hand i kraftfulla datorer. Med avancerade 
beräkningsmodeller görs analyser och prognoser som ligger till grund för fortsatt arbete. 
Mycket utav arbetet på SMHI handlar om databehandling på olika vis vilket gör SMHI till en 
ovanligt datorintensiv arbetsplats. 

1.3.1 ELIN 
ELIN - Etablering av Linux som produktionsplattform, var ett projekt som syftat till att 
standardisera SMHI:s Linux-servermiljö, med avsikt att underlätta administration och minska 
totalkostnaden för ägandeskap. Under tiden som projektet fortlöpt har dock termen ELIN rotat 
sig hos många och allt mer kommit att bli ”Etablerad Linux produktionsplattform”. 

ELIN-plattformen består av tre delar, nerifrån och upp [D2]: 

• DIST – En distribution som alltid installeras likadant. Den skall vara relativt stabil. Enda 
förändringarna som sker under livscykeln är säkerhetsuppgraderingar. Den distribution 
som är vald för DIST är Red Hat Enterprise Linux ES. För närvarande i version 3. 

• SMHI – SMHI:s egna anpassningar, övervakningsverktyg, konfigurering etc. Även detta 
lager installeras alltid. 

• Applikationer/Konfigurationer – Detta illustreras i Figur 1 nedan med de stående 
staplarna. Dessa staplar är inte installerade på alla maskiner men gemensamma för många. 

Lagren DIST och SMHI kallas tillsammans för SMHI-Linux och är installerade på alla servrar 
på samma sätt. De tre delarna illustreras i Figur 1 nedan och benämns sammantaget som 
Linuxplattformen. Dessa delar har definierats och skapats av ELIN-projektet. Plattformen 
följer i möjligaste mån Linux Standard Base (LSB). 

DIST (2-5år)
SMHI (driftövervak, konf) (2-5år)

D
ev

ER
-net/D

M
Z

R
-net/intranät

Java
K

luster

SMHI-
Linux {

 
Figur 1. Linuxplattformen 

 

Ovanpå SMHI-Linux installeras applikationer. Se Figur 2 nedan. 
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Figur 2. Plattform med applikationer 

Applikationer kan antingen vara tredjeparts applikationer eller internt utvecklade på SMHI. 
Applikationer kan antingen tillhöra produktionen eller infrastrukturen. Applikationerna 
förvaltas inte av Linux-plattformen. 

 

1.4 Projektbeskrivning 

1.4.1 Bakgrund 
SMHI ser idag ett ökat behov att kunna sprida lasten av vissa tjänster över flera maskiner.  
De fördelar man vill få av att använda lastbalansering är: 

• Kunden upplever ökad prestanda. 
• Systemen blir mindre känsliga för hög belastning då lasten fördelas på flera 

webbservrar som arbetar parallellt. 
• Driftsäkrare system med dubbla lastbalanseringsutrustningar och flera servrar för varje 

webbtjänst.  
• Lättare att lägga till nya servrar när ökad belastning så kräver.  
• Lastbalansering tillåter att en server tas ur drift utan avbrott av tjänsten. 
• Flera olika tjänster kan balanseras: HTTP, FTP mm (beroende på vilket 

lastbalanseringssystem som väljs). 
• Mindre behov av akutinsatser från systemadministratör 

 
Det första systemet som är i behov av lastbalansering och skall agera som pilotprojekt är 
SMHI:s system som visar sin information på Internet. SMHI:s varningstjänst är en av många 
tjänster som visar informationen via Internet till myndigheter och allmänheten där det ställs 
extra höga krav på tillgänglighet.  De webbservrar som hanterar Internettjänsterna är ca 3,5 år 
gamla och behöver bytas ut eller kompletteras. 
 
Vid hög Internettrafik klarar en enskild server inte av alla förfrågningar utan man får då 
prestandaproblem med långa svarstider som följd. För att åtgärda dessa problem tas ett nytt 
system (SWEAT; SMHI Webb ELIN Apache och Tomcat) fram som med lastbalansering och 
nya webbservrar ska få väsentligt bättre prestanda och skalbarhet. 
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Webbservrar med kapacitet för att klara toppbelastningar har höga kostnader. Ett bättre (och 
billigare) sätt att klara av toppbelastningar är att fördela trafiken på flera webbservrar av 
standardtyp. Genom att låta Internettrafik från besökare först passera en lastfördelare kan man 
fördela belastningen på flera billiga webbservrar. 

1.4.2 Mål och syfte 
Designa en generell lastbalanseringslösning för SMHI:s ELIN-plattform och implementera 
detta för pilotprojektet SWEAT. Utvärdera och jämföra kommersiella lösningar med 
lösningar baserade på öppen källkod. 
 
Problematisering: 

• Jämförelse av proprietärs lastbalanseringsprodukter gentemot öppen källkod. 
• Vilka öppen källkodskomponenter bör användas för att passa bra med ELIN-

plattformen? 
• Finns det någon paketerad lösning som kan möta de krav och önskemål SMHI har?  
• Vilka krav ställs på lastbalanseringslösningen för att kunna köra SMHI:s 

applikationer, och vice versa? 
• Vilken prestanda får vi och vad blir de begränsande faktorerna? 

1.4.3 Omfattning och avgränsningar 

Examensarbetet kommer att behandla följande: 
• Design av en generell lastbalanseringslösning baserad på öppen källkod som skall 

kunna inkluderas som en komponent i ELIN. Lösningen bör stödja redundans av 
lastbalanserarna med automatisk överflyttning av tjänsterna samt detektering av 
serverbortfall. 

• Vidare är det viktigt att enkelheten att administrera de olika komponenterna och 
systemet i helhet finns i åtanke vid utformandet av lösning.  

• Önskvärt vore om samma lastbalanseringslösning i så stor mån som möjligt kan 
användas för att lastbalansera alla olika sorters tänkbara nätverkstjänster. Primärt skall 
lastbalanseringen användas för daemon-baserade servertjänster och batchjobb 
händelsestyrda från en central server. Sekundärt skall tjänsten kunna användas för 
balansering av IP-länkar. 

• Installation och driftsättning av lastbalanseringssystem med redundans på 
lastbalanseringsservrarna i SWEAT. HTTP-, HTTPS- och FTP-tjänster skall 
lastbalanseras på de nya servrarna. 

• Prestandatester på SWEAT-klustret och identifiering av kapacitetsbegränsande 
faktorer. 

 

Examensarbetet kommer ej att behandla följande: 
• Lastbalanseringsalgoritmer. 
• Databashanterare och lagring av gemensam data som används av de lastbalanserade 

servrarna. 
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1.4.4 Verktyg 
Under arbetets gång har följande verktyg och komponenter använts: 

• SMHI-Linux intern Linuxdistribution baserad på Redhat Enterprise Linux ES3.  
• Linux-HA med Heartbeat och STONITH för högtillgänglighet. 
• Linux Virtual Server med IPVS för lastbalansering. 
• LVS-SNMP net-SNMP plug-in för övervakning av lastbalanseringen. 
• Diverse applikationer för prestandamätningar. Bland andra httperf, autobench, ab, 

siege och jmeter.  
• Diverse server- och applikationsprogramvaror som Apache, Tomcat, jk-mod, Polopoly 

och ProFTPd.
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2 Lastbalansering och högtillgänglighet i teorin 

2.1 Kluster och virtuella servrar 
Det finns idag ett stort urval av klustersystem för olika sorters användare och behov. Detta 
kan göra det svårt för oss när vi ska bestämma oss för vilket sorts klustersystem vi skall 
använda. En del av problemet ligger i att termen kluster används i många olika sammanhang. 
En IT-chef kan vara intresserad av att få så bra tillgänglighet som möjligt i sina system eller 
kanske att få sina applikationer att gå snabbare, en matematiker eller forskare kan vara mer 
intresserad av att genomföra storskaliga numeriska uträkningar på sina servrar. Båda behöver 
kluster, men var och en med olika egenskaper. 
 
Klustering involverar alltid hårdvarukopplingar mellan maskiner. Klustering refererar alltid 
till två eller fler maskiner som på något vis samarbetar. 
 
Det finns tre grundläggande typer av kluster, de mest använda är högtillgänglighetskluster och 
lastbalanseringskluster. Högpresterande beräkningskluster är för tillfället mindre vanligt, 
åtminstone på den kommersiella marknaden, men är oftast den typ av kluster man först tänker 
på när man hör termen kluster. 
 
För var och en av dessa tre typer av kluster förekommer det vanligen hybrider eller 
korsbefruktningar. Detta gör att vi kan finna högtillgänglighetskluster som också kan 
lastbalansera användare mellan sina noder, medan det ändå tillhandahåller någon grad av 
högtillgänglighet. På liknande vis kan vi hitta högpresterande beräkningskluster som kan 
lastbalansera mellan noderna. 
 
I denna rapport kommer vi att fokusera på lastbalanserings- och högtillgänglighetskluster, då 
framförallt serverlastbalansering och global serverlastbalansering. 

2.1.1 Högtillgänglighetskluster 
Syftet med högtillgänglighetskluster (High Availability / Fail-over cluster) är att totalt sett 
hålla de tjänster klustret tillhandahåller så tillgängliga som möjligt och kompensera för hård- 
och mjukvarufel. 
 
Högtillgänglighetskluster tillhandahåller redundanta tjänster över flertalet system i syfte att 
överkomma förlust av tjänsten på grund av hårdvarufel. Skulle en nod gå sönder tar en annan 
nod upp tjänsten och håller på så vis systemmiljön konsistent från användarens synvinkel. 
 
Mjukvara och data replikeras över flera servrar i klustret med bara liten temporär 
prestandaförlust när en nod går sönder. Bytet av aktiv nod tar i regel bara några sekunder eller 
mindre så klienten upplever aldrig någon riktig förlust av tjänsten. Denna typ av redundans 
kräver dock i regel klustermedveten mjukvara. 
 
En del högtillgänglighetskluster kan tillhandahålla lastbalansering men vanligast och enklast 
är att den redundanta servern är passiv till dess att den behövs. Den sekundära servern är en 
spegling av den primära servern och övervakar den aktiva serverns hälsa. Om den passiva 
servern inte längre får några svar från den aktiva servern betraktas denna som trasig och den 
passiva servern tar över den aktiva serverns tjänster och blir sedan aktiv. För att övervaka den 
aktiva nodens hälsa används heartbeat-meddelanden mellan den passiva och aktiva noden. 
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Vanligen sätts den trasiga noden till passiv så snart den lagats och startats upp igen. Exempel 
på programvara är High-Availability Linux projektet med heartbeat-applikationen som 
huvudkomponent.  

2.1.2 Lastbalanseringskluster 
Lastbalanseringskluster låter oss, som namnet antyder, fördela en last så jämnt som möjligt 
över ett kluster av datorer. Denna last kan vara i form av applikationsberäkningar eller 
nätverkstrafik. Dessa system lämpar sig bäst för situationer då man har ett stort antal 
användare som använder samma uppsättning applikationer. Varje nod kan då hantera en del 
av den lasten (några användare) och lasten kan tilldelas dynamiskt för att få en bra balans. Det 
samma gäller för nätverkstrafik. Ofta kan det vara så att en nätverksserverapplikation får för 
mycket inkommande trafik för att tillräckligt snabbt kunna hantera den. Man vill då dela upp 
denna trafik på serverapplikationer på andra noder. Denna uppdelning kan ske enligt ett antal 
olika algoritmer så som minst antal uppkopplingar, varannan uppkoppling, eller minst last i 
något annat hänseende. 
 
Lastbalanseringskluster distribuerar nätverks- eller beräkningslast över flertalet noder. Vad 
som skiljer dessa kluster från beräkningskluster är avsaknaden av ett enskilt parallelliserat 
program som kör utspritt på noderna. Var och en av noderna i ett lastbalanseringskluster är ett 
oberoende system som kör separat mjukvara. Däremot finns det en relation mellan noderna 
antingen i form av direkt kommunikation dem emellan eller genom en central 
lastbalanseringsserver som kontrollerar varje nods last. Vanligen används en specifik algoritm 
för att fördela lasten. 
 
Nätverkslastbalansering, eller serverlastbalansering som det i regel kallas, är processen att 
distribuera nätverkstrafik över ett flertal maskiner i klustret, för att maximera 
genomströmning och respons i systemet. Serverlastbalansering kräver speciell mjukvara som 
kan inspektera nätverkstrafiken och fördela den över servrarna på ett klokt sätt. Det finns 
många implementationer, både öppen källkod och kommersiell programvara, för att klustra 
webbservrar, FTP-servrar, e-postservrar med mera. Linux Virtual Server är en sådan slags 
öppen källkodslösning som vi ska bekanta oss mer med i denna rapport. 

2.1.2.1 MOSIX 
Mosix använder en modifierad linuxkärna för att skapa ett process-lastbalanseringskluster, det 
är ett administrationsssystem som tillåter ett Linuxkluster att uppträda som en enskild dator 
med flera processorer. Servrar och arbetsstationer kan gå med i och lämna klustret och på så 
vis göra det starkare eller svagare. Processer kan transparent migrera mellan olika 
medverkande noder utan användares inblandning [I1].  
 
Mosix har en stor uppsättning tillämpningar inom vetenskaplig och matematisk 
databehandling. Mosix är helt transparent på applikationsnivå. Det finns inget behov av att 
kompilera eller länka om med nya bibliotek, allting sker i kärnan. Varje nod som vill 
medverka i klustret måsta ha samma version av kärnan. Maskiner kan gå med i klustret 
utanför kontorstid för att öka den totala prestandan och sedan lämna det igen när de behövs 
för annat viktigt arbete. För att applikationer skall fungera bra i en Mosix-miljö bör de inte 
vara I/O-intensiva samt vara skrivna för parallell exekvering utan delat minne. Applikationer i 
ett Mosix-kluster blir även mycket känsliga för oannonserade nodbortfall, det vill säga att 
noder går sönder. 

7 



2.1.3 Högpresterande beräkningskluster 
Högpresterande beräkningskluster (High-Performance Computing) eller 
parallellberäkningskluster som det ibland kallas är den design som används i de flesta 
datacenter för att få den extrema beräkningsprestanda de behöver där. Denna typ av kluster 
har även de en sorts lastbalanseringsfunktion, så att de kan sprida ut olika processer på andra 
maskiner för att få bättre prestanda. Den underliggande arbetsfördelningsmekanismen 
exekverar olika rutiner från ett program på olika system. Speciella programmeringsbibliotek 
synkroniserar systemen och samlar ihop resultaten. 
 
Dessa system bygger typiskt på utveckling av parallelliserade applikationer för ett kluster så 
att det kan lösa komplexa vetenskapliga problem. Detta är det centrala i parallellberäkningar, 
men vi använder inte specialiserade parallella superdatorer som internt består av tio tusentals 
separata processorer. Istället använder vi vanliga system som en grupp av singel- eller dubbel-
processor PCs med höghastighetskopplingar som kommunicerar över ett gemensamt 
meddelandelager för att köra dessa parallelliserade applikationer. 

2.1.3.1 Beowulf 
När man nämner klustering är det som de flesta människor tänker på Beowulf. Beowulf 
utvecklades speciellt för forskningsändamål och är inget enskilt program eller en uppsättning 
program. Det är snarare en uppsättning verktyg och en metod för att koppla ihop ett set med 
datorer och få dem att agera som en enda stor parallell datormiljö. Bland dessa verktyg finns 
sådant som ett gränssnitt för att skicka meddelanden (Message Passing Interface; MPI), en 
parallell virtuell maskin (Parallel Virtual Machine; PVM) och annan mjukvara som hjälper till 
att binda ihop flera nätverkskort för högre prestanda. Det finns även distribuerade inter-
process-kommunikationstjänster (Distributed Inter-process Communication Services; DIPC) 
som från vilken som helst av noderna möjliggör åtkomst till processer vart som helst i klustret 
[I3]. 

2.1.4 Virtuella servrar 
Med virtuell server kommer i denna rapport att avses en mycket skalbar och högtillgänglig 
server som byggs med ett kluster av riktiga servrar. Detta serverklusters arkitektur är fullt 
transparent för slutanvändaren. Användare interagerar med systemet som om det vore en enda 
högpresterande virtuell server. 
 
Termen virtuell server förekommer även i andra sammanhang där man pratar om emulering 
av hårdvara. En virtuell server eller virtuell maskin är då en instansiering i en applikation som 
låter oss köra ett eget operativsystem i en virtuell dator på vår värddator. 
Användningsområdena för dessa två definitioner skiljer sig således vitt då vi med den ena 
betraktar flera datorer som en server och med den andra ser en dator som flera servrar. 

2.2 Lastbalansering och trafikförvaltning 

2.2.1 Introduktion 
Lastbalanseringsmarknaden idag omsätter stora summor pengar och det finns ett stort urval 
produkter att välja bland. Enligt Gartner omsatte applikationsacceleringsmarknaden under 
2004 967 miljoner dollar [R1]. Denna marknad kan delas in i två segment: 
applikationsleveranskontrollanter (application delivery controllers; ADCs) vartill man räknar 
serverlastbalansering- samt trafikförvaltningsenheter och WAN optimeringskontrollanter 
(wide-area network (WAN) optimization controllers; WOCs) där man hittar produkter för 
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global serverlastbalansering. Intäkterna för ADC var 556 miljoner dollar och WOC 411 
miljoner dollar. Gartner förutspår att tillväxten på denna marknad skall öka markant under 
2005. Detta till trots är denna marknad relativt ung, den började inte på allvar förrän 1996 då 
Cisco Systems släppte LocalDirector, den första lastbalanseringsprodukten värd namnet. Det 
faktum att LocalDirector var den första produkten på marknaden och att den var från en stor 
välkänd tillverkare av nätverksutrustning har gjort att den fått stå modell för många 
efterkommande lastbalanseringsprodukter. Denna ”svarta låda” har inspirerat många 
konkurrenter, bland annat Web Server Director från Radware, BIG-IP från F5 Labs med flera. 
 
De första lastbalanserarna var serverlastbalanserare som fördelade förfrågningar, dessa var 
switch-baserade, med tiden växte det fram ett behov av att balansera last snarare än 
förfrågningar. Detta gör att lastbalanserarna även måste förstå sig på sessions, presentations- 
och applikationslagren i OSI-modellen. Detta kräver givetvis mer sofistikerad mjukvara och 
minne än vad som vanligen sitter i switchar. Några tillverkare så som Cisco och Nortel har 
anpassat sig till detta genom att köpa in nya tekniker och införlivat dessa i sina produkter.  
 
Denna nya era av applikationslastbalansering öppnade även dörrarna för en rad nya 
tillverkare. Dessa nya tillverkare angriper problemet från ett annat perspektiv än tidigare. Nu 
låter man mjukvara och snabb funktionsutveckling stå i fokus men de flesta av dem skeppar 
dock sina produkter på egen hårdvara. Dessa produkter kallas ofta för hårdvaruenheter. Från 
ett hårdvaruperspektiv är dessa lastbalanseringsenheter väldigt lika vanliga PCs utrustade med 
ett par nätverkskort och körandes lastbalanseringsmjukvara i kärnan på ett inbäddat UNIX 
operativsystem. Exempelvis har F5 Labs tidigare använt sig av BSDI från Berkley Software, 
men de har numera med införandet av version nio gått över till ett annat operativsystem vid 
namn TM/OS.  
 
Det är framförallt nätverksorienterade kunder som föredrar lastbalanseringsenheternas 
felsäkra ”svarta låda” natur. Eftersom man vill att en lastbalanserare skall vara tillförlitlig är 
det många som rent intuitivt känner sig tryggare med att stoppa in en enkel svart låda istället 
för ett komplext operativsystem och mer mjukvara. Med det i åtanke är det inte konstigt att 
svarta lådor är den modell av lastbalanserare som dominerar marknaden, både mätt i 
försäljning och antal produkter. I det långa loppet är det dock oklart om 
lastbalanseringsenheter kommer att fortsätta att vara så populära som de är nu. 
 
Vissa tillverkare menar att då lastbalansering är ett mjukvaruproblem ska det lösas med 
mjukvara och kunden ska själv få välja vilken hårdvara man vill köra denna mjukvara på. Ett 
av företagen med detta synsätt är Zeus med sina produkter ZXTM och ZXTM Load Balancer. 
För de som inte håller med Zeus om detta synsätt men ändå gillar deras produkter säljer de 
även egna hårdvaruenheter. 
 
Som om inte detta med valet mellan hårdvaru, mjukvaru eller switch-baserad lösning vore 
nog finns det ytterligare fler och viktigare aspekter att ta hänsyn till. Vill vi ha en server- eller 
applikationslastbalanserare, eller kanske rent utav en trafikförvaltare? Vad är skillnaden på 
allt detta? Det är just det detta kapitel ska reda ut. 

2.2.2 Lastbalansering och lastdelning 
Dessa termer förväxlas ofta men betyder två olika saker. Lastbalansering är deterministisk, 
och tillåter en mer noggrann kontroll över flödet än lastdelning, som är stokastisk. 
Lastbalansering är generellt sett ingenting som kan realiseras i allmän Internet-routing, annat 
än i speciella och lokala fall mellan angränsande AS (autonoma system). En viss grad av 
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lastbalansering är möjlig vid routing, men det kan medföra betydande resurskrav och ökad 
operationell komplexitet. 
 
Historiskt har lastbalansering betraktats som en ren delning av trafik över ett antal 
transmissionskanaler. Modernare koncept med kontrollerad lastbalansering använder mer 
intelligenta algoritmer. I fallet med serverlastbalansering (SLB), kan till exempel 
balanseringen ske med hjälp av round-robin, minst antal sessioner, minsta svarstid, minsta last 
med flera. Global serverlastbalansering blir ännu mer komplex. 
 
Det viktiga är att förstå att lastbalansering är resultatet av någon form av dynamisk algoritm 
medan lastdelning är resultatet av en statisk konfiguration. 
 
Ett exempel på lastdelning kan vara att vi sätter upp en konfiguration som säger att klienter 
med en udda siffra i slutet på sin IP-adress ska vidarebefordras till en server medan klienter 
med en jämn siffra i slutet på sin adress skall till en annan server.  

2.2.3 Serverlastbalansering 
Serverlastbalansering (SLB): Processen att distribuera lokal nätverkstrafik över en grupp 
med servermaskiner i avseende att uppnå bättre 

• skalbarhet, försäkrar att man kan köpa sig en snabb svarstid för varje transaktion i 
princip oavsett last 

• tillgänglighet, försäkrar att tjänsten fortsätter att köra trots bortfall av individuella 
servernoder 

• användarvänlighet, minskar kostnaden och den administrativa bördan att 
administrera infrastrukturen 

 
Lastbalansering är en infrastrukturmässig artikelfunktion, precis som routing, brandväggar, 
eller adressöversättning (NAT). Lastbalansering dök först upp i högprestandaroutrar och 
switchar men numera finns det även ett stort antal hårdvaruenheter och mjukvaruapplikationer 
som tillhandahåller lastbalanseringsfunktionalitet. 
 
Lastbalansering kan betraktas som en passiv teknik. Vanligtvis modifierar den inte 
nätverksförfrågan utan skickar den vidare till en av servrarna och returnerar svaret till 
klienten. Denna form av lastbalansering sker på lager fyra i OSI-modellen. 
Serverlastbalansering sker i regel över ett kluster med servrar ihopkopplade i ett lokalt 
nätverk. 
 
Applikationsnivålastbalansering: Lastbalansering på lager sju i OSI-modellen, 
applikationslagret. Denna metod skiljer sig från SLB på så sätt att lastbalanseraren kan 
inspektera och förstå sig på innehållet i nätverkstrafiken och använda även denna 
information som grund när den fattar sina beslut om vart den skall vidareförmedla trafiken. 
 
Applikationsnivålastbalansering skall inte blandas ihop med applikationslastbalansering som 
är lastbalansering av och för enskilda applikationer. 

2.2.4 Global serverlastbalansering 
Global serverlastbalansering (GSLB): Processen att distribuera nätverkstrafik över olika 
grupper med servrar som har vid geografisk spridning alternativt att man har flera 
uppkopplingar till en och samma grupp med servrar. Man fokuserar nu på att sprida lasten 
över nätverkslänkar. 
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I och med att mer och mer data börjar flöda över Internet och användandet av denna 
distributionskanal ökar blir behovet av tillgänglighet och kontinuerlig ”upp-tid” mer 
avgörande. För att försäkra sig om konstant Internetåtkomst börjar fler och fler 
företagsnätverk och e-handelssystem införa flera Internet-förbindelser, vanligtvis genom flera 
olika Internetleverantörer. Denna form av nätverksarkitektur kallas vanligen för flerlänkat 
nätverk eller ”Multihoming”. 
 
Nätverk med flera Internet-förbindelser ökar i popularitet för att de tillhandahåller bättre 
tillförlitlighet och prestanda. Bättre tillförlitlighet kommer av det faktum att nätverket är 
skyddat ifall en Internet-förbindelse eller router går sönder, om man nu har flera routrar vilket 
rekommenderas. Prestandaökningen kommer av det faktum att nätverkets bandbredd till 
Internet är summan av tillgänglig bandbredd i var och en av förbindelserna. Dock är det 
viktigt att tänka på att denna bättre prestanda bara kan uppnås då alla förbindelserna finns 
tillgängliga och nyttjas. Figur 3 nedan visar ett typiskt nätverk med flera Internetförbindelser. 

 

 
Figur 3. Ett typiskt flerlänkat nätverk 

 
När det gäller GSLB är den enkla och bistra sanningen för tillfället att det inte finns någon 
helt perfekt lösning. Det går inte att fullt ut få både högtillgänglighet och kontroll över 
trafiken på en och samma gång. Man får välja om det främst är hög tillgänglighet eller 
kontroll över trafikspridningen som man vill ha.  
 
Några olika tekniker för GSLB baserar sig på antingen användande av flera A-records, 
dynamiska DNS-svar eller BGP-routing. Metoden med dynamiska DNS-svar dras med 
problem med cachning av svaren i till exempel webbläsare och webb-cachar, även när man 
har en låg TTL (Time To Live) på svaret [I11].  
 
Multipla A-records: Mycket enkelt och billigt, endast ingående (från Internet till våra 
servrar) trafik. Ger ingen kontroll över fördelningen av trafiken över de olika förbindelserna. 
Somliga använder sig dock av knepet att annonsera mest önskad IP-adress flera gånger i ett 
svar för att öka chanserna att det är den IP-adressen som klienterna använder. Inte alla 
klientapplikationer förstår att använda multipla A-records på rätt sätt, det vill säga att pröva 
nästa IP-adress om den man prövade först inte svarar. Kan kompletteras med dynamisk NAT 
för utgående trafik. 

11 



 
Dynamiska DNS-svar: Mycket enkelt och billigt, endast ingående trafik. Ger viss kontroll 
över hur trafiken fördelas över de olika förbindelserna. Långt ifrån alla applikationer 
respekterar och hanterar DNS-svarens TTL på ett ”riktigt” sätt. Exempelvis kan man stöta på 
problem med olika webbläsare, webbcachar och DNS-servrar. Denna teknik kan med fördel 
kompletteras med dynamisk NAT för utgående trafik. 
 
Dynamisk NAT: Relativt enkelt att sätta upp men kräver noggrann genomgång av 
trafikflödets fördelning för att ta tillvara resurserna på ett bra sätt. Vid bortgång av en länk 
och övergång av trafiken till den andra länken (annan IP-adress för källan) går de allra flesta 
sessionerna sönder. Denna teknik är endast för utgående trafik. 
 
BGP: Tämligen svårt att konfigurera och kräver mycket administration i installationsfasen, 
när detta jobb väl är gjort är lösningen tämligen underhållsfri. Fungerar bra för både ingående 
och utgående trafik men med begränsade möjligheter att kontrollera fördelningen över de 
olika förbindelserna. Normalt sett brukar dock denna bli relativt jämnt fördelad, i 
storleksordning 1/3 – 2/3 vid trafik över två länkar. 
 

2.2.5 Trafikförvaltning 
Trafikförvaltning: Processen att forma, förändra och filtrera nätverkstrafik för att sedan 
routa och lastbalansera den till optimal servermaskin. Detta syftar till att ge flexibilitet i hur 
utformning av infrastruktur kan ske, möjlighet att integrera nya och gamla applikationer samt 
kontroll att fullt ut kunna managera vår nätverkstrafik, forcera säkerhets och routing policys, 
omskrivning och transformering av trafikflödet genom din infrastruktur. 
 
Trafikförvaltare brukar utöver vanlig serverlastbalansering tillhandahålla stöd för: 

• inspektion, förståelse och modifiering av nätverkstrafik på applikationsnivå med hjälp 
av anpassade skriptspråk 

• servicenivåsövervakning (Service Level Management). 
• Bandbreddsstyrning 
• applikationsaccelerering i form av uppkopplings multiplexering, SSL avlastning eller 

datakomprimering 
• XML webbtjänster 

 
I många fall används termen trafikförvaltning som synonym till 
applikationsnivålastbalansering även om applikationsnivålastbalansering snarare bör ses som 
en funktion i en trafikförvaltare som även bland annat kan modifiera nätverkstrafiken. 

2.2.6 Innehållsdistribution 
Innehållsdistribution kan ses som en alternativ lösning till GSLB men löser främst problem 
med bandbredd och svarstider. Innehållsdistribution är en tekniskt bra lösning för statiskt 
material (främst för webb, ftp och strömmande media) och bygger på cachning av material 
hos tjänsteleverantören som har geografiskt spridda datorresurser med mycket bra 
nätverksförbindelser. Detta avlastar egna externa förbindelser som annars lätt kan bli en 
flaskhals vid stor last. Implementationen är i regel mycket enkel då det oftast räcker med att 
göra en ändring i DNS, lägga till ett C-name för tjänsten som pekar på tjänsteleverantörens 
servrar. Ett företag som tillhandahåller en sådan tjänst är Akamai. Innehållsdistribution är 
många gånger den enda hållbara lösningen för webbplatser med otroligt stora trafikmängder 
men är samtidigt mycket kostsamt. 
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2.3 Högtillgänglighet 
I ett produktionssystem vill vi kunna göra planerade underhåll, ta bort, uppgradera, lägga till 
eller byta ut maskiner utan avbrott i den tjänst vi tillhandahåller till våra klienter. Maskiner 
kan gå sönder så vi behöver en mekanism för att automatiskt hantera detta. Redundans av 
tjänsterna på de riktiga servrarna är en användbar fördel med lastbalansering och 
högtillgänglighet. En maskin eller tjänst kan tas bort från vår virtuella server för att 
uppgraderas eller flyttas och sedan sättas tillbaka igen utan något avbrott i tjänsten. 
 

Redundans brukar delas upp i tre olika kategorier: 

  Kall 

 Backup är konfigurerad, men körs inte. 

 Tar lång tid att få tillgänglig. 

 Manuell överflyttning. 

 Varm (standby/warm) 

 Backup är konfigurerad och kör. 

 Är relativt snabbt tillgänglig. 

 Automatisk överflyttning. 

 Het (Hot) 

 Backup är konfigurerad, kör och är tillgänglig. 

 Alltid tillgänglig. 

 Automatisk överflyttning. 
 

2.3.1 Klusterpartitionering 
Klusterpartitionering (split-brain) uppstår som ett resultat av att båda noderna tror att den 
andra noden är död, och således fortsätter med att ta över resurserna eftersom den andra sidan 
inte längre antas äga några resurser. När detta inträffar finns det en del problem som kan 
inträffa, så som trasig gemensam diskdata i det fallet att båda maskinerna monterar en 
gemensam disk-array. Det här är resultatet av att handla med ofullständig information, trotsa 
Dunnslag.  

"What you don't know, you don't know - and you can't make it up" - Bruce Dunn    

Med andra ord, när en nod är dödförklarad är dess status, enligt definition, okänd. Kanske är 
den död, kanske är den bara oförmögen att kommunicera. Det enda som är säkert är att dess 
status är okänd. För att minska risken för oförmåga att kommunicera används vanligen minst 
två länkar att kommunicera heartbeat-meddelanden över. Ifall att man har fler än två noder i 
sitt kluster kan man även använda sig av kvorum, omröstning, för att avgöra vilken nod som 
bör vara aktiv. 

Lösningen på klusterpartitioneringsproblemet är att använda sig av stängsel (fencing) och låsa 
den andra noden ute från den kritiska resursen [I9]. En vanlig metod är nodstängsel 
(nodfencing) eller någon form av STONITH metod. Shoot The Other Node In The Head 
(STONITH) stillar våra spekulationer över om den andra noden verkligen är död eller inte 
genom att se till att den verkligen blir just död. STONITH ser på ett eller annat vis till att 
ström-cykla den maskin som vi antagit är död. 
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2.4 Prestandatester 
Prestandatester är av intresse för så väl applikationsutvecklare som systemadministratörer. De 
tillåter oss att testa våra program och system under belastning. Som systemutvecklare för 
webbapplikationer är man ansvarig för sin produkts integritet men har begränsad kontroll över 
vem som använder den. Trafiktoppar kan uppkomma när som helst. Hur vet vi att vi är 
förberedda? Vi behöver göra stresstester för att bli på det klara med vilka belastningar vi kan 
vänta oss att vårt system kan hantera. Vi kan sova bättre om vi vet att vårt system kan klara av 
800 samtidiga användare när det för närvarande toppar på 300. 
 
Termen prestandatestning brukar användas som en gemensam rubrik för stresstestning och 
lasttestning. Stresstestning har för avsikt att ta reda på hur ett system hanterar överbelastning. 
Lasttestning används för att verifiera att ett system klarar önskad genomströmning. 

2.4.1 Centrala begrepp  
De huvudsakliga begreppen inom stresstestning är genomströmning, svarstid (ett mått på hur 
lång tid en transaktion tar) och virtuell användare. En virtuell användare är ett litet program 
som emulerar beteendet hos en människa, det beter sig som om det skulle klicka på knappar, 
hämta webbsidor, svara på frågor i extrafönster med mera. 
 
Genomströmning är ett mått som främst används inom prestandatestning och handlar om att 
mäta antal transaktioner per tidsenhet. En transaktion måste vara mätbar, det kan handla om 
att lyckas skriva till disk, att få svar från en webbserver eller databashanterare, att sända 
TCP/IP-paket eller något annat.  Lämplig tidsenhet kan handla om sekund, minut eller timme.  
Vid testningen försöker man öka genomströmningen så mycket det går samtidigt som 
svarstiderna hålls relativt konstanta, vilket är sant endast då systemet inte är överbelastat. 
Genomströmningen ökas genom att använda allt från en enstaka virtuell användare upp till 
flera hundra.  

2.4.2 Prioritering  
För att kunna hantera och förstå systemet som mäts, krävs en analys av systemet och dess 
dataflöden. Det krävs också att man förstår sammanhanget som systemet används i. På detta 
vis går det att förstå vilka brister som är allvarliga fel och vilka som är små skönhetsfel. Inte 
helt sällan framträder även brister som ingen någonsin märker under utvecklingen eller den 
funktionella testningen - men som ger stora problem när systemet sätts i produktion. Dessa 
brister beror då ofta på någon form av dödlig låsning eller ett race condition (felsituation som 
beror på att flera processer eller trådar tävlar om samma resurs). 

2.4.3 Kortslutningar  
Efter analysen av systemet framgår det vilka komponenter som det består av. Det kan till 
exempel handla om en webbserver som pratar med en tillämpningsserver som i tur pratar med 
en databasserver. Kanske finns det en koppling till en stordator med kunddata eller en 
koppling till en filserver. I stresstestning kopplas vissa delar bort för att komma åt flaskhalsar 
och sätta fokus på andra viktigare delar. Detta kallas att kortsluta vissa komponenter.  
 
I detta exempel kan man byta ut kopplingen till filservern genom att lagra sitt data lokalt. 
Funktionaliteten på systemet blir då utåt sett ändå densamma, men datat kanske är mindre 
aktuellt. På detta vis hindras inte en ökning av lasten av ett externt system.  
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På samma vis kan databasen kopplas bort eller mätning ske direkt mot tillämpningsservern 
utan att behöva lita till webbserverns genomströmning. Istället kan mätningen koncentrera sig 
på tillämpningsserverns prestanda och affärslogiken där.  
 

2.4.4 Hur snabbt är snabbt nog 
Prestandatestning handlar egentligen inte om att optimera mätvärden utan om att maximera 
användarens upplevelse. För att kunna göra meningsfulla tester måste vi ändå ha någon form 
av krav att jobba emot. För prestandatestning bör dessa krav innefatta mål gällande systemets 
hastighet, skalbarhet och stabilitet. Dessa mål brukar formas genom att göra avvägningar 
mellan användarnas förväntningar, resursbegränsningar och beställarens förväntningar. 
 
Vad gäller användares uppfattning om hastighet berättar Scott Barber att han under sina 
många år som prestandatestare kommit fram till att de flesta användare har följande 
förväntningar på en normal webbsida då de laddar den över en snabb uppkoppling (Beyond 
performance testing, Part 3: How Fast is Fast Enough?)[I2]: 

• Ingen fördröjning eller snabb – under 3 sekunder 
• Typisk – 3 till 5 sekunder 
• Långsam – 5 till 8 sekunder 
• Frustrerande – 8 till 15 sekunder 
• Oacceptabel – mer än 15 sekunder 
 

Då resursbegränsningar kommer att påverka vår prestanda vare sig vi vill det eller inte finns 
här bara en enkel regel att hålla sig till. Bestäm dig för vilka dina tillgängliga resurser är redan 
innan du formulerar dina prestandakrav. 
 
Till skillnad från användarnas förväntningar är beställarnas förväntningar väldigt enkla att få. 
Det är bara att fråga dem vad de vill ha och de kommer att svara: 
 
”Systemet måste vara snabbt, det skall klara tio gånger dagens användarantal, alltid vara 
tillgängligt och automatiskt återhämta sig ifrån alla eventuella fel” 
 
Vårt jobb är nu att översätta dessa mycket vaga mål till någonting vi kan mäta och faktiskt 
uppnå, vilket inte alltid är speciellt enkelt. Vanligen vill beställarna basera sina mål på 
”industristandard”. Men då det för denna form av tester saknas någon klar industristandard 
vill de istället ha någonting som är så snabbt och skalbart att prestanda inte spelar någon roll, 
tills de blir medvetna om vad det kommer att kosta. Kort sagt vill beställaren ha bästa möjliga 
system för minsta möjlig peng, vilket är fullt rimligt. Vårt jobb som prestandatestare är till 
stor del att medla med denna beställare för att formulera rimliga krav och mål. Kravet ”alltid 
vara tillgängligt” bör kanske exempelvis snarare formuleras som i 95 % av fallen snarare än i 
100 % av fallen. 

2.4.5 Stresstestning 
Stresstestning innebär att man matar ett system med stora mängder data eller kommandon i 
snabb takt. Stresstest är en effektiv metod inom testning av program och system för att se; 
 

• Om systemet är skalbart; Det vill säga om tillförande av mer resurser (processorer, 
minne, diskar etc.) ger ökad prestanda. Annorlunda uttryckt, räcker det att addera mer 
pengar för hårdvara och licenser för att öka genomströmning eller krävs det höga 
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utvecklingskostnader? En enstaka extra webbserver och lastbalanserare är nästan alltid 
mycket billigare än att utveckla och bygga ett ersättningssystem.  

• Om systemet fungerar även under temporär överbelastning, önskvärt är att systemet 
lägger sig nära maximal genomströmning men fortsätter att fungera, inga 
delar/komponenter kraschar. 

• Vilka komponenter i systemet som är första flaskhalsen och vad som händer om 
flaskhalsen undanröjs, normalt fortsätter man med nästa flaskhals så länge som tid och 
kostnader tillåter det och så länge som undanröjandet ökar systemets genomströmning. 

• Att systemet klarar av att hantera flera samtidiga användare, här hittas funktionella fel 
som är väldigt svårhittade med traditionella funktionella testmetoder. Här ser man om 
låsningar i databaser hanteras rätt, sessioner flyttas mellan webbservrar utan problem, 
det finns så kallade race conditions.  

 
Vid stresstestning försöker man uppnå hög genomströmning mot ett system vid bibehållen låg 
svarstid. Här är det antal transaktioner per sekund som är det viktiga, inte att efterlikna en 
människa. Varje virtuell användare utför normalt varje transaktion så fort som möjligt och är 
därefter klar att köra nästa transaktion. Detta leder till att det krävs ett lågt antal samtidiga 
virtuella användare för att lägga en hög last mot systemet. Typiskt handlar det om några tiotal 
virtuella användare för att motsvara den belastning som några hundra människor genererar. 
Dessa tester tillhandahåller inte giltiga resultat gällande användarupplevelse.  

2.4.5.1 

2.4.5.2 

Mätning  
Vid en prestandamätning inom stresstestning utförs först en referensmätning. Svarstid vid 
lägsta möjliga belastning mäts upp. En enstaka virtuell användare används. Därefter ökas 
belastningen genom att använda flera virtuella användare samtidigt. Både genomströmning 
och svarstid för varje transaktion hålls hela tiden under uppsikt.  

Olika symptom  
Några vanliga olika symptom som kan upplevas från systemet som testas är att när 
genomströmningen fortsätter öka när fler virtuella användare läggs till så har systemet mer att 
ge. Maximinivån på belastning har inte uppnåtts.  
 
När genomströmning inte längre ökar trots att fler virtuella användare läggs till för att öka 
belastningen, samtidigt som svarstiderna börja öka, så har maximal belastningsnivå, som 
systemet kan hantera, överskridits. Ligger istället svarstiderna kvar på sin nivå utan att öka 
markant, så har maximal nivå hittats. Det vill säga, maximal nivå på just denna konfiguration 
med hård- och mjukvara.  
 
Om felaktiga, eller inga, svar börjar ges av systemet, så har något gått sönder.  
 

2.4.6 Lasttestning 
Vid lasttestning försöker man efterlikna hur en människas beter sig. Mellan olika klickningar 
tänker en människa, läser text på skärmen, etc. Den virtuella användaren ligger och sover 
stora delar av sin körtid. Detta leder till att ett system, som skall kunna hantera hög belastning, 
måste belastas med hundra- eller tusentals virtuella användare. 
 
Syftet med lasttestning är att verifiera att systemet klarar specificerad maximal last (helst skall 
prov göras med 150 % av maximal last) under en längre tid. Med en längre tid menas allt ifrån 
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tiotalet minuter upp till dagar eller veckor beroende på tillämpning. Det viktiga är att 
belastningen på systemet under testets gång planar ut och lägger sig på en stabil nivå. Här ser 
vi om systemet fortsätter fungerar vid långvarig hög last eller om vi har minnesläckage och 
liknande resursslöseri. Lasttestning används för att verifiera att målen för användarupplevelse 
möts. 

2.4.6.1 

2.4.6.2 

Mätning 
Vid lasttestning använder man ett flertal virtuell användare. Dessa användare får under en 
längre tid lägga en last motsvarande specificerad maximal last på systemet. Vid lasttestning 
vill vi använda så verklighetstrogna användarmönster som möjligt. Här intresserar vi oss för 
stabilitet och att genomströmning och svarstid håller sig inom angivna ramar.  

Olika symptom 
Några vanliga olika symptom som kan upplevas från systemet som testas är att när 
genomströmningen efter en stund planar ut på en jämn nivå och svarstiderna ligger inom 
angiven tidsram, är detta ett tecken på att systemet utan problem kan hantera vår specificerade 
maximala last. Detta är dock inte tillräckligt. Vi måste även observera systemets utnyttjande 
grad av CPU och arbetsminne så att dessa inte skenar iväg. 
 
Ifall att systemet inte klarar vår maxlast kan vi vänta oss att svarstider kommer öka allt 
eftersom tiden går och vi kommer få fler och fler samtidiga användare som väntar på svar från 
systemet. Efter ytterligare en tid kommer vi antagligen att börja få trasiga uppkopplingar.  
 
Om felaktiga, eller inga, svar börjar ges av systemet så har något gått sönder. Eller så har vi 
fått så långa svarstider att våra uppkopplingar ger time-out.
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3 Metod 

3.1 Bakgrund 
Examensarbetet kan i stort delas in i tre delar: utvärdering av kommersiella 
lastbalanseringsprodukter, design och implementation av en öppen källkodsbaserad 
lastbalanseringslösning samt prestandatester på klustret för SMHI:s nya webbplattform. 
 
Arbetet börjar med att läsa in sig på gällande policys, dokumentationen för SMHI-Linux samt 
att göra en tidplanering. Det beslutas att börja med design och implementation av öppen 
källkodsbaserad lastbalanseringslösning och således vänta lite med utvärderingen av 
kommersiella lastbalanseringsprodukter. På detta sätt hoppas vi kunna ha någonting att 
jämföra de kommersiella produkterna med samt ha byggt upp en förståelse för hur en 
lastbalanserare bör fungera samt en viss insikt i aktuell terminologi. 
 
Design och implementation sker endast av serverlastbalansering. Global 
serverlastbalansering, applikationsnivålastbalansering och trafikförvlatning behandlas endast 
teoretiskt i dokumentet ”Lastbalansering, en översikt” som är resultatet av 
utvärderingsarbetet. 

3.1.1 Öppen källkod 
Valet att använda sig av öppen källkod för att ta fram en lastbalanseringskomponent till 
SMHI:s Linuxplattform är relativt självklart och mer eller mindre fattat redan innan 
examensarbetet började. Detta baserar sig främst på kostnadsmässiga grunder, man har 
tidigare tittat på kommersiella lastbalanserare och funnit dem mycket dyra, men även på att 
det på SMHI finns en uttalad strategisk satsning på Linux som produktionsplattform i 
servermiljö och en tro på att det i denna form finns produkter som kan lösa de aktuella 
problemen. Denna tilltro till att öppen källkod kan lösa detta problem kommer delvis ifrån en 
seminariepresentation utav Internet-resebyrån Resfeber, under Enterprise Server Summit 
2005, som designat sin webbplattform med enbart öppen källkodskomponenter. 

3.1.1.1 

3.1.1.2 

Linux Virtual Server 
Det finns redan från början vetskap om ett öppen källkodsprojekt vid namn Linux Virtual 
Server (LVS), det finns även en tes om att detta projekt mycket väl kan ha lösningen på några 
av våra aktuella problem. Detta är något som är så pass intressant att det är där vi börjar. 
 
Efter att ha läst igenom den mycket omfattande dokumentationen för LVS och då framför allt 
LVS-HOWTO[I8] konstateras att tesen är riktig. Detta får bli vägen att gå för att 
implementera serverlastbalansering. Även med detta beslut fattat har vi en hel del 
ställningstaganden om tekniker och delkomponter kvar att göra. 

Andra alternativ 
Det finns flertalet andra alternativ till LVS, så som till exempel Eddie, Pen, ipCluster, 
Balance, men problemet med dessa är att de antingen inte uppdaterats på länge eller är för 
specifika. Vi vill ha en så generell lösning som möjligt. Några av dessa applikationer är även 
direkt olämpliga då de inte alls löser aktuell uppgift. 
 
Vad beträffar GSLB är ”Super sparrow” det mest seriösa öppen källkodsprojektet som stötts 
på under arbetets gång. Detta projekt inriktar sig dock på problemet med geografiskt åtskilda 
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platser och inte plats med flera anslutningar [I5]. Det har mot slutet av projektet även dykt 
upp en ny trafikfördelningsalgoritm, LVS-J: Ludo’s reinJect Forwarder (LVS-HOWTO) [I8], 
som skulle kunna lösa delen med smart adressöversättning (NAT) av utgående trafik över flera 
förbindelser. Kvar återstår då en smidig lösning för att hantera DNS för ingående trafik. 
Intressant vore att undersöka om detta kan lösas med Eddies ”Enhanced DNS”. 

3.1.2 Kommersiella produkter 
Införskaffande av kommersiell serverlastbalanseringsprodukt är bara av direkt intresse om det 
visar sig att det inte finns någon lämplig öppen källkodprogramvara för att lösa definierade 
problem. Det finns dock ett allmänt intresse för att undersöka mognad, mervärden och andra 
användningsområden. 
 
SMHI vill gärna ha förslag på alternativ GSLB produkt att använda istället för befintliga 
Radware LinkProof enheter. 
 
Det finns även önskemål om att kontakt tas med andra meteorologiska institut, i synnerhet 
Danmarks Meteorologiska Institut (DMI), för att diskutera deras erfarenheter av 
lastbalansering och högtillgänglighetslösningar. 
 
För att bilda en uppfattning om urvalet av dessa produkter läses produktblad, utvärderingar 
samt tester. Enstaka produkter har även kunnat provas. 
 
Vidare information finns i dokumentet ”Lastbalansering, en översikt” 
 

3.2 Utförande 

3.2.1 Design och val av komponenter 
De designmässiga besluten och komponentval som vi gör måste ta hänsyn till olika sätt att 
göra vidareförmedling av förfrågningar, beroende av operativsystem på riktiga servrar och 
nätverksarkitektur och även beakta problem med sessionsdata och ihållande uppkopplingar. 

3.2.1.1 Metod för vidareförmedling av förfrågningar 
Med IPVS (den komponent i LVS som sköter vidareförmedlingen av inkommande 
förfrågningar till lämplig riktig server) finns tre olika sätt att vidareförmedla olika 
förfrågningar från dirigenten (lastbalanseraren) till sin pool med riktiga servrar. Dessa tre 
metoder är Network Address Translation (NAT), Direct Routing (DR) samt IP-Tunneling 
(TUN). Den metod som rekommenderas, om det inte finns speciella skäl att använda en annan 
metod, är direkt routing (How to build a Linux Enterprise Cluster, s 188)[B1]. Då man redan 
uteslutande använder sig av privata NATade IP-adresser på alla SMHI:s datorer är det ingen 
större vinst med att göra ytterligare en NATning. Vidare är det få operativsystem som kan 
hantera IP-IP inkapsling (IP-Tunneling) på ett bra sätt. Valet av metod faller således på direkt 
routing. I följande exempel antas för enkelhets skull klient och dirigent sitta på samma nät. 
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För vidare läsning är det nu aktuellt att införa några nya begrepp: 
• Client IP (CIP) – Klientens IP-adress 
• Director IP (DIP) – Dirigents IP-adress 
• Real IP (RIP) – En riktig servers IP-adress 
• Virtual IP (VIP) – Vår virtuella servers IP-adress 
• Client MAC (CMAC) – MAC-adressen på den adapter som CIP sitter på 
• Director MAC (DMAC) – MAC-adressen på den adapter som DIP sitter på 
• Real MAC (RMAC) – MAC-adressen på den adapter som RIP sitter på 
• Virtual MAC (VMAC) – MAC-adressen på den adapter som VIP sitter på 

 
 

Vidarebefordran med VS/NAT 
Vidarebefordran med NAT har potentiellt en något begränsad prestanda på grund av 
returtrafik via dirigenten. Denna metod gömmer riktiga servrar så att de ej behöver vara 
synliga utåt och kan använda praktiskt taget vilken maskin som helst som riktig server då 
denna metod inte kräver någon som helst anpassning av den riktiga servern. Trafikflödet vid 
användande av NAT visas i Figur 4 nedan. 
 

 
Figur 4. Vidarebefordran med NAT  

 

Vidarebefordran med VS/DR 
Vidarebefordran med direkt routing har hög prestanda och skalbarhet då returtrafik ej behöver 
gå via dirigenten utan går direkt till klient/router. Dirigenten skriver endast om ethernet-frame 
så det krävs att dirigent och riktig server är i samma nätverkssegment. Vid totalt 
dirigentbortfall kan som extra reservlösning (i vissa fall) DNS-round robin mellan olika RIP 
användas (vilket dock inte kan ta hänsyn till sessionsberoenden och så vidare). Trafikflödet 
vid användande av DR visas i Figur 5 nedan. 
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Figur 5. Vidarebefordran med DR 

 

Vidarebefordran med VS/TUN 
IP-tunneling kan under vissa omständigheter användas för att avlasta Internetförbindelse 
genom att vidareförmedla förfrågningar (små jämfört med svarstrafik) till riktiga servrar på 
externa nät. Dock inte alltid praktiskt genomförbart, man måste ha adressöversättning i 
åtanke. Det enda praktiskt genomförbara scenariot på SMHI med nuvarande 
nätverksarkitektur är interna tjänster (i annat fall måste VIP vara publik) med riktiga servrar 
på olika interna nät. Trafikflödet vid användande av TUN visas i Figur 6 nedan. 
 

 
Figur 6. Vidarebefordran med TUN 
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3.2.1.2 Två problem att ta hänsyn till 
Vid val av LVS och vidareförmedlingsmetoderna VS/DR eller VS/TUN dyker det upp ett nytt 
problem vi måste bekanta oss med och lösa. Detta problem har att göra med hur IP-adresser 
annonseras, vi kallar problemet för ARP-problemet. Ytterligare någonting som vi måste ta 
hänsyn till är hur vi vill hantera sessioner och ihållande uppkopplingar för att dessa inte skall 
gå sönder om vi blint skickar vidare förfrågningar inom en session till olika noder. 

ARP-problemet 
Med VS/DR och VS/TUN har alla noder (dirigenter och riktiga servrar) i LVSn ett extra IP, 
VIP. I exempelvis VS/DR så är alla noder och IP på samma fysiska nätverk, i samma 
broadcast domän (med andra ord använder de samma länklager och kan höra varandras 
broadcasts). När klienten gör en uppkoppling emot VIP, måste den koppla upp till VIP på 
dirigenten och inte VIP på de riktiga servrarna. Det här har att göra med något som kallas 
ARP (Adress Resolution Protocol).  
 
När datorer inom ett lokalt nätverk kommunicerar med varandra gör de det på datalänknivå. 
Där adresserar de varandra med hjälp av de hårdvaruadresser som vardera utav de till 
nätverket anslutna nätverksadapterarna är försedda med. Ett annat vanligare namn för dessa 
hårdvaruadresser är MAC-adress (Media Access Control) (5.4.1 MAC Addresses, s 445)[B2]. 
Våra applikationer använder sig dock utav IP-adresser för att ange med vilken dator de vill 
kommunicera. Detta åskådlig görs i Figur 7 nedan. ARP är det protokoll som mappar ihop en 
given IP-adress med en MAC-adress. ARP bygger på två typer av meddelanden, ARP-frågor 
och ARP-svar. En ARP-fråga är en förfrågan om vilken MAC-adress som skall förknippas 
med en given IP-adress i vårt nätverk. Ifall nod A i figuren nedan vill skicka något till Nod C 
skulle den aktuella ARP-frågan se ut ungefär så här ”Vem har IP-adress 192.168.1.23? 
Berätta för 192.168.1.21, 00:02:A5:51:25:D1”. Denna förfrågan adresseras till en särskild 
MAC-adress som alla nätverksadapterar lyssnar på. Nod C tar emot denna förfrågan och ser 
att den gäller C (sig själv) och svarar därför A ”Det är 00:02:A5:51:25:D9 som har 
192.168.1.23”. 
 
 

 
Figur 7. MAC- och IP-adresser 
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Som vi sagt tidigare har vi i fallet med VS/DR och VS/TUN en gemensam IP-adress på 
samtliga noder i vår virtuella server, både på aktiv dirigent och också alla riktiga servrar. 
Denna IP-adress är VIP, IP-adressen för vår virtuella tjänst. Det här kan ge upphov till 
problem genom att när en klient (eller routern, om klienten är på ett annat nätverk) gör en 
ARP-förfrågan om MAC-adressen för VIP så kan både dirigenten (vilket vi önskar) och de 
riktiga servrarna (vilket vi inte vill) svara på denna fråga. För enkelhets skull låter vi klient 
och router på vår virtuella servers nätverk vara synonymt i detta stycke. Ifall nu klienten får 
MAC-adressen för en av de riktiga servrarna så kommer paket att skickas direkt till denna 
riktiga server och kringgå LVS-funktionaliteten i dirigenten. Det är inte heller troligt att det 
alltid blir samma riktiga servers MAC-adresser vi får i vår ARP-tabell när vi förnyar denna 
med jämna mellan rum. Det kan mycket väl hända att vi mitt uppe i en TCP/IP session mot en 
bestämt server får MAC-adressen för en annan riktig server, och denna server kommer då få 
paket från uppkopplingar den inte vet någonting om. Våra uppkopplingar kommer då att gå 
sönder. Nyckeln till att lösa “ARP-problemet” är således att få MAC-adressen för VIP på 
dirigenten (istället för MAC-adressen för en av de riktiga servrarna) till klienten när 
klienten/routern gör en ARP-förfrågan. 

Lösningen i vårt fall heter arptables vilket är ett programpaket som installeras på de riktiga 
servrarna. Arptables implementerar en filterfunktion för ARP-förfrågningar och ARP-svar på 
ett vis som påminner väldigt mycket om iptables. Med hjälp av detta kan vi hindra de riktiga 
servrarna från att skicka ut ARP-svar associerade med VIP. I de flesta nyare Linuxkärnor går 
det även att använda sig av de inbyggda funktionerna arp_ignore och arp_announce i 
konfigurationen av samtliga nätverksgränssnitt. Det finns även en lösning för detta problem i 
Windows (LVS-mini-HOWTO)[I8]. 

Sessionsdata och ihållande (persistent/affinity) uppkopplingar  
I våra tidigare diskussioner om lastbalansering har vi antagit att varje uppkoppling klienterna 
gör mot våra virtuella tjänster är oberoende av varje annan uppkoppling. Detta innebär att 
varje uppkoppling kan tilldelas en riktig server oberoende av tidigare tilldelningar. 
Verkligheten är dock inte så enkel. Det finns flertalet tillfällen då två eller flera uppkopplingar 
från en och samma klient måste tilldelas en och samma riktiga server. Detta kan bero på 
antingen funktionella- eller prestandaskäl. 
 
Det mest uppenbara exemplet är om vi tänker oss en webbapplikation som använder sig utav 
någon form av sessionsdata. LVS erbjuder ingen lösning på hur man skall hantera detta utan 
det är upp till applikationsutvecklaren eller systemadministratör att ordna så att dessa 
sessionsdata blir tillgängliga för alla riktiga servrar. Detta skulle kunna ske genom att 
exempelvis använda sig av en gemensam diskarea eller databas. Går inte detta att lösa får man 
använda sig av något som kallas för ihållande uppkopplingar för dessa typer av applikationer. 
Det tillåter oss då att köra applikationen på flera parallella datorer men går just den maskinen 
vi arbetar mot sönder har vi förlorat vår session och får börja om. 
 
Det finns andra, mindre uppenbara, exempel på funktionella krav på ihållande uppkopplingar. 
Detta är protokoll som använder sig utav flera olika portar. Uppkopplingarna, från en given 
klient, mot de olika portarna på vår virtuella server måste ju då, i regel, gå till en och samma 
riktiga server. Låt oss ta FTP som ett exempel. Vi vet att FTP använder sig utav två olika 
kanaler, en är en kontrollkanal (port 21) som används för att utbyta kommandoinformation, 
den andra är en datakanal (vanligtvis port 20) som överför data. Vidare finns det två olika 
varianter av FTP, aktiv och passiv. Vid aktiv FTP informerar klienten servern om vilken port 
denna lyssnar på och datakanalen upprättas från serverns port 20 till klientens port. Denna 
variant av FTP har kommit att bli mindre vanlig på grund av att fler och fler klienter har 
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brandväggar och/eller är NAT:ade. På grund av dessa fakta har passiv FTP vunnit mark. Vid 
passiv FTP är det servern som talar om för klienten vilken port den lyssnar på och klienten får 
koppla upp sig även till denna port för att upprätta datakanalen. Denna och andra former av 
ihållande uppkopplingar kan vi i LVS hantera med något som heter ihållande portar, mer om 
det senare. Först skall vi avsluta vår motivering till varför man kan vilja använda sig av 
ihållande uppkopplingar. Vi har nu gett några exempel på funktionella skäl, då är det dags för 
att reda ut det där med prestandaskälen. 
 
För att förklara hur ihållande uppkopplingar kan påverka prestanda ska vi ta hjälp av 
protokollet Secure Socket Layer (SSL). SSL är ett exempel på ett protokoll som är ihållande 
mellan en given klient och en särskild server. SSL protokollet är designat för att tillhandahålla 
kryptering och autenticering mellan en klient och server. Protokollet börjar med en 
handskakning som förhandlar en krypteringsalgoritm (till exempel DES eller IDEA) och 
nycklar, samt autenticerar servern till klienten (8.8.2 Secure Socket Layer (SSL) and 
Transport Layer Security (TLS), s 709)[B2]. När väl handskakningen är genomförd kommer 
all applikationsdata som skickas att krypteras med de sessionsnycklar som genererades vid 
handskakningen. SSL används flitigt inom e-handel då de flesta webbläsare och webbservrar 
stödjer protokollet. Anledningen till att detta kan påverka prestanda i vårt system är att om vi 
vidareförmedlar efterföljande uppkopplingar från en och samma klient till olika riktiga servrar 
måste denna handskakningsprocess i SSL göras om för varje uppkoppling, detta kan vara 
mycket tidsödande.  

3.2.1.3 Ihållande portar i LVS 
Vi har i föregående kapitel pratar om ihållande uppkopplingar och olika scenarion då det kan 
vara nödvändigt att använda sig av detta. Vi nämnde också att metoden att handskas med 
dessa problem i LVS är någonting som kallas ihållande portar (persistent ports / port affinity).  
Även om ihållande portar kan leda till lätt obalans bland de riktiga servrarna är det ändå en 
bra lösning för problemet med ihållande uppkopplingar. 
 
Med ihållande portar kommer dirigenten, första gången en klient ansluter till en tjänst, att 
skapa en uppkopplingsmall mellan klienten och den valda riktiga servern. Sedan skapas en 
instans i uppkopplingstabellen. Uppkopplingsmallen upphör att gälla efter en konfigurerbar 
tid, men inte förrän alla uppkopplingar upphört att gälla. Den tid en ihållande 
uppkopplingsmall skall gälla kan ställas in av användaren, men standard är 300 sekunder. 
 
Den uppkopplingsmall som används har utseendet <CIP, CPORT, VIP, VPORT, RIP, 
RPORT> (Persistence Handling in LVS)[I12]. Hur denna mall används skiljer sig åt lite 
beroende på vilken tjänst (VPORT) det är vi skall balansera. I fallet med en ihållande FTP-
tjänst skapas mallen enligt <CIP, 0, VIP, 0, RIP, 0> där port 0 matchar alla portar. På detta 
sätt kan FTP-datauppkopplingar till alla portar hanteras. För andra ihållande tjänster är mallen 
<CIP, 0, VIP, VPORT, RIP, RPORT> vilket tillåter att uppkopplingar från en och samma 
klient till en given ihållande tjänst skickas till en och samma riktiga server, men 
uppkopplingar till olika tjänster går nödvändigtvis inte till samma riktiga server. 
 
I ihållande portfunktionen är grund antagandet att de ihållande uppkopplingarna gäller per 
klient. Det finns dock scenarion då vi kan behöva använda en mindre finkornig uppdelning. 
Som exempel kan nämnas att somliga ISPer, dumt nog, använder icke-ihållande-proxy-
servrar, vilket resulterar i att uppkopplingar från en och samma klient kommer att skickas till 
olika proxy-servrar. Detta gör att klienten uppträder med olika IP-adresser mot vår virtuella 
server. I LVS kan vi hantera detta genom att ange en nätmask för våra ihållande tjänster. 
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Klienten källadress maskeras då med denna nätmask för att skapa och använda våra 
uppkopplingsmallar. Då kommer alla klienter inom denna nätmask att använda samma riktiga 
server. Som standard är denna nätmask 255.255.255.255 vilket innebär att upplösningen för 
ihållande uppkopplingar är per klient (IP-adress).  

3.2.1.4 

3.2.1.5 

Delkomponenter och relaterade tekniker som valts bort 
Det finns fler intressanta delprojekt på gång i Linux Virtual Server som ej tagits med i ELIN-
Lastbalansering, bland andra [I12]: 

• KTCPVS - Kernel TCP Virtual Server, applikationsnivålastbalansering. 
KTCPVS implementerar applikationsnivålastbalansering i Linuxkärnan.  Då 
applikationsnivålastbalansering i user-space innebär mycket merarbete (overhead) är 
det lämpligt att implementera det i kärnan för att undvika det merarbete det innebär 
att kopiera minne mellan user-space och kernel-space samt byte mellan olika 
processer (content switching). Även om KTCPVS skalbarhet är lägre än IPVS är den 
flexibel på så sätt att datagramens innehåll är känt innan förfrågan vidareförmedlas till 
en server.  

• TCPSP - TCP Splicing, snabbar upp dataförmedling mellan två uppkopplingar. 
TCP skarvning är en teknik för att skarva ihop två TCP-koppel i kärnan, så att 
dataförmedling mellan de två uppkopplingarna kan ske i nära på routerhastigheter. 
Denna teknik kan användas för att snabba upp applikationsnivålastbalansering, 
webbproxys och applikationsbrandväggar som kör i user-space. 

• TCPHA - TCP Handoff, migrering av TCP-tillstånd från en nod till en annan nod. 
TCP handoff är en teknik för att lämna över en TCP-socket-ändpunkt från en nod till 
en annan utan avbrott, med andra ord migrera det etablerade TCP-tillståndet från den 
ursprungliga noden till den nya noden så att den nya noden kan skicka paket till den 
andra TCP-ändpunkten direkt. TCP handoff används mest för att göra 
innehållsmedveten (nivå 7) lastbalansering mellan servrar. 

Dessa projekt är under utveckling men kan ännu ej tillskrivas produktionskvalitet. De är dock 
väl värda att hålla under uppsikt. 
 
Feedbackd – Plug-in till LVS för dynamisk återkoppling av de riktiga servrarnas 
hälsa/belastning [I7] som styr viktningen av de riktiga servrarna. Sådan balansering är mindre 
viktig vid stort antal förfrågningar med små korta jobb men blir mer aktuell för trafik med få 
jobb, med vid fördelning av belastning, som exempelvis körning av batch-jobb. Det är främst 
inte trafik av denna typ vi intresserar oss för och funktionaliteten är implementerad på ett 
sådant sätt att klienterna annonserar sig själva som ingående i en pool, det styrs alltså inte av 
dirigenten. Feedbackd orsakar konflikt med ldirectors (komponent på dirigenten som 
övervakar tjänsterna på de riktiga servrarna) övervakning av de riktiga servrarna. Där av har 
vi valt att inte officiellt stödja detta. Lastbalansering på riktig last har visat sig olämpligt eller 
onödigt för de flesta tillämpningar och det är svårt att göra bra men kan vara intressant att 
undersöka vidare vid senare tillfälle. 
 

Paketering av komponenter 
Vad gäller paketeringen ser vi när vi läser LVS-HOWTO[I8]-referenser till ett projekt kallat 
Ultra Monkey. Detta projekt tar tillvara på de bästa bitarna ur LVS, Linux-HA och andra 
komponenter för att erbjuda en helhetslösning för lastbalansering och högtillgänglighet av 
nätverkstjänster, vilket passar mycket väl överens med våra önskemål/krav. Projektet 
tillhandahåller rekommendationer vad gäller val av komponenter och konfigurationer för 
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olika scenarion men även paketering av de olika komponenterna passande vår Linux-
plattform [I6]. Den smidighet detta medför gör valet att använda sig av detta projekt enkelt. 
 
För vidare information vad gäller design och valda komponenter se bilaga 1 ”ELIN-
Lastbalansering, Systemöversikt”. 

3.2.2 Implementation 
Implementationsarbetet medförde inga direkta problem utan fortlöpte i stort som planerat. De 
små problemen som uppstått har varit med PPM-management, mer konkret 
konfigurationshanteringen av virtuella loopbackgränssnitt. PPM-management och 
startskripten i SMHI-Linux är inte överens om namngivningen. Vidare visade det sig 
nödvändigt med ett byte av SNMP-version/paketering för att kunna köra LVS-SNMP och det 
dök även upp ett fall med olika versioner av arp-tables_jf i Red Hat och Ultra Monkey. 

3.2.3 Utvärdering av produkter 
Som en del i utvärderingsarbetet och enligt önskemål har kontakt tagits med Danmarks 
Meteorologiska Institut (DMI) då man trott att de kan ha värdefulla erfarenheter att ta del av. 
Thomas Lorenzen på DMI har berättat att man där inte har någon direkt erfarenhet av 
lastbalansering utan främst intresserar sig för tillgänglighet. Han berättar att man på DMI har 
goda erfarenheter av Linux-HA projektets heartbeat samt HP:s ServiceGuard. 
 
Det mesta underlaget till utvärderingsarbetet är produkt- och informationsblad samt 
oberoende testrapporter och utvärderingar. 

3.2.4 Funktionstester och revideringar 
Examensarbetet hanterar inga officiella funktionstester, utan endast prestandarelaterade tester. 
 
Innan prestandatesterna gjordes enkla inofficiella funktionstester för att verifiera 
grundläggande funktionalitet och försäkra sig om att det var värt att gå vidare och testa 
prestanda. Vid dessa tester har inga funktionsproblem påträffats. 

3.2.5 Prestandatester 
Utförda prestandatester avser inte att testa lastbalanseringen i sig utan plattformen som helhet.  
Det finns redan siffror för lastbalanseringen, mest väsentliga begränsande faktorn där är 
bandbredd för nätverksanslutningar samt mängd arbetsminne i dirigenterna. Dokumentation 
antyder linjär skalning av klustrets prestanda vid införande av fler riktiga servrar, för de allra 
flesta tillämpningar. Vi önskar verifiera detta samt besvara frågan ”Hur, om alls, påverkar 
lastbalanseringen plattformens egenskaper”? 
 
De uttryckta prestandakrav som finns på testobjektet, SWEAT-klustret, finns att läsa i 
SWEAT kravspecifikation [D1]. De enda prestandarelaterade kraven är att klustret skall 
kunna hantera den trafikmängd som utgörs av tre gånger maximal belastning mot vad 
nuvarande webbplattform varit utsatt för. Denna maximala belastning har uppmätts i samband 
med stormen Gudrun då många vände sig till SMHI för att söka information om stormens 
utbredning och rådande väder. Den uppmätta medeldatahastigheten vid detta tillfälle var 
cirka10Mb/s. Prestandakraven motsvaras i siffror av 180 sidvisningar per sekund. En sida 
innehåller i snitt sju stycken objekt, i regel bilder. Detta ger 1440 förfrågningar per sekund. 
Siffrorna kommer från statistik insamlad för webbplatserna www.smhi.se, overlook.smhi.se 
och secure.smhi.se. Informationen har hämtats ur statistikprogrammet AWStats. För vidare 
information se SWEAT-systemkravspecifikation. 
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Prestandatesterna innehåller många förenklingar av trafikmönster. Detta baserar sig i stort på 
att vi inte vet speciellt mycket om aktuella trafikmönster och resonerar att vi därför inte heller 
skall låtsas att vi gör det. Vi får hålla oss till det lilla vi vet och göra så relevanta tester som 
möjligt med denna utgångspunkt. Vid oklarheter har dock alltid hänsyn tagits till att försöka 
göra testerna så ofördelaktiga som möjligt så att verklighetens resultat överträffar 
testresultaten. Bland annat har uteslutande icke-ihållande (none persistant) HTTP använts. I 
verkligheten torde en betydande andel av anslutningarna vara med ihållande HTTP vilket bör 
påverka resultaten i positiv riktning. Detta med anledning av minskad tid för att hämta ner 
extra objekt, då vi slipper uppkopplingstiden, samt att vi på grund av denna minskade tid får 
färre antal samtidiga uppkopplingar.  
 
De mest intressanta testerna är de som avser att mäta upp prestanda per nod samt skalfaktorn 
för införande av flera noder. De flesta tester görs i två omgångar, med och utan fördröjning av 
trafik. Viktigt är även lasttesterna. 
 

Målen med prestandatestningen är följande: 

• Validera den tekniska arkitekturens skalbarhet och stabilitet för SWEAT-plattformen 

o Validera att införande av extra webbnod ger extra prestanda. 

o Validera att inga kritiska fel uppstår i systemet under stress (orealistiskt stor last) 

• Validera systemprestanda 

o Alla JSP-sidor skall laddas inom 10 sekunder i 95% av fallen när systemet är 
under en last av 180 sidor per sekund då systemet anropas över ett 100Mbit lokalt 
nätverk. 

o Identifiera och säkerställa att prestandarelaterade problem dokumenteras och/eller 
åtgärdas innan driftsättning. 

• Erhålla referensvärden 

o För läs- och skrivprestanda på diskenheter finns inga direkt uttalade mål utan de 
tester som genomförs har som enda syfte att ge referensvärden för eventuella 
framtida behov. 

 
I följande kapitel återfinns endast ett urval testbeskrivningar, för ytterligare detaljer se bilaga 
3 ”Testspecifikation – Prestanda – SWEAT”. 
 

3.2.5.1 Testmiljö 
Testmiljön består av en Polopoly driven webbplats driftad på en till fyra webbservar. Trafiken 
till dessa webbservrar fördelas ut med hjälp av två stycken lastbalanserare (dirigenter) i en 
aktiv/passiv konfiguration.  En Linux-maskin har används som testklient, denna maskin är av 
typen HP Proliant DL380 G3. Två stycken redundanta NFS filservrar i aktiv/passiv 
konfiguration används. Alla maskiner är anslutna på ett 100Mbit lokalt nätverk. 
 
För några av testerna hämtar filservrarna sitt utdelade data från en iSCSI montering av volym 
från iSCSI-värd. För en del av testerna går testklientens trafik genom en nätverksemulator 
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(NIST Net) för att emulera trafik över ett fjärrnätverk varvid det uppstår viss fördröjning av 
trafiken. 
 

  
Figur 8. Testmiljö 

 
Samtliga webbservrar och filservrar är av typen HP Proliant DL380 G4 och dirigenterna är av 
typen HP Proliant DL320 G3. Som operativsystem används SMHI-Linux version 1. 
 

3.2.5.2 

3.2.5.3 

Testverktyg 
De verktyg som valts för att genomföra testarbetet är httperf, autobench samt NIST Net. Det 
finns en stor flora tänkbara öppen källkodsverktyg som hade kunnat användas för detta 
ändamål och att valet fallit på just dessa verktyg är på grund av att de är så pass lätta att 
använda. Den information vi är intresserade av att få ut från våra tester är i stort svarstider och 
antal uppkopplingar samt förfrågningar per sekund vid olika laster. Detta och inte särskilt 
mycket mer är vad httperf och autobench ger oss.  
 
NIST Net är en nätverksemulator med vilken man kan emulera WAN-länkar över ett LAN. 
NIST Net låter dig ställa in karakteristik så som bandbredd, fördröjning, andel 
paketdubliceringar och paketbortfall. Det vi vill veta är hur och i vilken utsträckning 
fördröjning av trafiken påverkar prestanda i vårt webbkluster. 

Stresstestning 
Stresstesten är av typen hammartest då systemet utsätts för en orealistiskt stor last där syftet är 
att få systemet att gå sönder och då försöka komma till klarhet vilken komponent som först 
ger vika och eventuellt komma fram till varför det inträffar och om man kan göra något för att 
åtgärda problemet. Detta test görs med hjälp av testverktyget autobench. Testet körs med 2 
stycken aktiva webbservrar. 
 
Då vi diskuterar stresstestning kan det även vara intressant att kort nämna något om förmågan 
att hantera tjänstenekningsattacker. 
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Försvarsstrategier mot tjänstenekningsattacker  
I IPVS version 0.9.10 eller senare skapas det för varje ny uppkoppling en instans för att hålla 
reda på dess tillstånd (exempelvis vilken riktig server uppkopplingen vidareförmedlats till) 
och varje sådan instans använder 128 byte arbetsminne. En tjänstenekningsattack (DDoS-
attack) mot en LVS dirigent skulle teoretiskt kunna resultera i en aggressiv ökning av antalet 
instanser upp till en sådan nivå att dirigenten får slut på arbetsminne (2Gibyte arbetsminne ger 
16 777 216 samtidiga instanser). Det finns i dagsläget tre stycken olika försvarsstrategier 
implementerade i LVS för att hantera en sådan tjänstenekningsattack. Dessa är att kasta 
instans (drop_entry), kasta paket (drop_packet) och säkert TCP (secure_tcp). Dessa strategier 
kontrolleras via sysctl-variabler. 
 
I kort är funktionen hos var och en av strategierna som sådan [I12]: 

• Försvarsmekanismen att kasta instanser går ut på att slumpvis kasta ut instanser från 
uppkopplingshashtabellen bara för att återfå lite minne för nya uppkopplingar. För 
närvarande kan inte drop_entry-proceduren köras oftare än varje sekund. När den 
körs tittar den slumpvis på 1/32 av tabellen och kastar instanser som är i SYN-
RECV/SYNACK-tillstånd. Detta anses vara ett effektivt försvar mot SYN-flod-
attacker. 

• Ifall LVS dirigenten är under en svår DDoS-attack kan man komma till att 
drop_entry-mekanismen inte hinner med i den takt som nya uppkopplingar kommer 
in. drop_packet-mekanismen är designad att kasta 1/X antal paket innan de 
vidareförmedlas till de riktiga servrarna. Om X är 1 så kastas alla inkommande paket. 
X kan ställas in att automatiskt bero på mängden ledigt minne enligt en given formel. 

• secure_tcp mekanismen använder sig av en mer komplicerad 
tillståndsövergångstabell och en uppsättning korta time-out-värden för varje tillstånd. 
I fallet VS/NAT väntar den med att markera uppkopplingen som ESTABLISHED till 
dess att den riktiga servern börjar sända data och ACK paket (efter 3-vägs-
handskakningen). 

I praktiken är i de flesta fall med tjänstenekningsattacker dock bandbredd ett mycket större 
problem än arbetsminne. 

3.2.5.4 Lasttestning 
Lasttestet består av en simulering av mer verklighetstroget trafikmönster med maxlast under 
en längre tid. Testet görs både med och utan trafikfördröjning med nätverksemuleringsmaskin 
(NIST Net). 
 
Systemet läggs över minst en timmes tid under en last av minst 1440 förfrågningar (180 
sidvisningar med sju extra objekt per sida) per sekund, med hjälp av httperf, då svarstider och 
felfrekvens övervakas. För SMHI:s externa webbplats är medelfördelningen på förfrågningar 
sju bildobjekt per (html/jsp) sida enligt webstat. Testet körs med fyra stycken aktiva 
webbservrar. 
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4 Resultat 
Examensarbetet har resulterat i ett antal dokument, ett allmänt gångbart koncept för 
serverlastbalansering paketerat i form av komponenten ELIN-Lastbalansering, en 
testinstallation av denna komponent på SMHI:s nya webbplattform samt prestandatester av 
detta webbkluster. 

4.1 Design och implementation 
Resultatet av design och implementationsarbetet är komponenten ELIN-Lastbalansering som 
är en lastbalanseringslösning avsedd att köras på SMHI:s Linuxplattform men kan 
lastbalansera servrar med godtyckligt operativsystem. Denna komponent fungerar i vitt skilda 
nätverksmiljöer och bygger på Ultra Monkey-projektets paketering och konfigurationsförslag. 
 
ELIN-Lastbalansering har genomgått en del tester och anses mogen för testinstallation på den 
nya produktionswebbplattform som för tillfället är under framtagande.  
 
ELIN-Lastbalansering lever väl upp till ställda krav men det har uttryckts åsikter om avsaknad 
av möjligheten att lastbalansera med hänsyn till trafikinnehållet. 
 

4.2 Utvärdering av kommersiella produkter 
Resultatet av arbetet med utvärdering av kommersiella lastbalanseringsprodukter är bilaga 2 
”Lastbalansering – En översikt”. I slutet av denna rapport dras en del slutsatser och ges även 
några rekommendationer vad gäller inköp av lastbalanseringsutrustning. Följande två 
underrubriker är utdrag ur denna rapport. 

4.2.1 Slutsatser 
Följande kapitel innehåller personliga värderingar och åsikter. 

4.2.1.1 

4.2.1.2 

Serverlastbalansering 
I de allra flesta fall då man är intresserad av lastbalansering är det enkel serverlastbalansering 
man menar. Även om det finns stora och mycket kompetenta produkter som kan lösa detta 
och mycket därtill klarar man sig i regel med vad Linux Virtual Server har att erbjuda. 
Användandet av Linux Virtual Server kanske ibland kan medföra att man behöver någon eller 
några fler servrar för att lösa uppgiften då man inte hjälps av avlastande funktionalitet i 
lastbalanseraren. Men kostnaden för dessa uppvägs för mindre installationer med lätthet av de  
pengar man sparar på att inte köpa och installera en kommersiell lastbalanserare. För SMHI:s 
del ser det inte ut som om det är motiverat att införskaffa en kommersiell lastbalanserare inom 
den närmaste framtiden. 
 

Applikationsnivålastbalansering 
Har man behov av applikationsnivålastbalansering ska man tänka efter en gång extra. 
Detta då applikationsnivålastbalansering egentligen inte löser några problem, som i regel 
beror på dålig applikationsdesign och således helst borde lösas på annat vis, utan endast 
symptomen som uppstår därav. Man bör även beakta att införandet av 
applikationsnivålastbalansering tillför mer komplexitet då infrastrukturen påverkar 
applikationens trafikflöde. Detta kräver mer samarbete mellan applikationsägare/utvecklare 
och nätverksadministratörer. Kommer man trots allt fram till att detta är vad man behöver 
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finns det i denna genre inga bra öppen källkodslösningar och även de kommersiella 
produkterna har en del brister just på detta område. Bakgrunden är att detta problem är 
mycket komplext och området relativt ungt och omoget. De produkter som kommit längst 
med möjligheterna till att inspektera och skriva om nätverkstrafik är F5 BIG-IP och Zeus 
ZXTM. 
 

4.2.1.3 

4.2.1.4 

Trafikförvaltning 
Väljer man att införskaffa en trafikförvaltare bör detta främst vara på grund av möjligheten att 
modifiera nätverkstrafiken. Detta kan ibland vara den enda lösningen på problem med gamla 
applikationer i en ny miljö och där man saknar möjlighet att anpassa applikationen. Man bör 
dock betrakta trafikförvaltaren som en sista utväg snarare än en enkel lösning, på grund av att 
den inte löser det faktiska problemet utan endast symptomen av det. Finns det möjlighet att 
byta eller skriva om sin applikation bör man först beakta det alternativet. Trafikförvaltaren 
inför inte bara mer komplexitet utan är även relativt kostsam. 
 
En annan anledning att skaffa en trafikförvaltare skulle kunna vara applikationsaccelerering i 
form av uppkopplingsmultiplexering, SSL-avlastning eller datakomprimering en sådan kan 
erbjuda, men detta är troligen bara aktuellt för mycket stora aktörer. För vanliga företag med 
begränsat stora kluster finns det för det mesta inget sådant behov. 
 
Övervakning (utöver interna tjänster för eget bruk), görs i regel bättre med andra externa 
produkter enligt devisen håll det enkelt. 
 

Global serverlastbalansering 
Funderar man över global serverlastbalansering finns det en del frågor man först måste ställa 
sig själv. Frågor som: Vad är viktigast, kontroll över trafikflödet eller en hög tillgänglighet? 
Är det tjänster vi publicerar utåt eller våra egna interna system som behöver hög extern 
tillgänglighet? Det är även viktigt att ha i åtanke att ett relaterat problem har med bandbredd 
att göra. Har man flera Internetleverantörer varöver man fördelar sin trafik minskar 
bandbreddskapaciteten vid bortfall av en operatör, ska vi acceptera detta och försöka 
prioritera trafiken då eller ska vi försöka dimensionera de båda anslutningarna att klara all last 
var för sig? Nöjer man sig med att ha tillgänglig kapacitet för normalförhållanden eller vill 
man även klara trafiktoppar? 
 
Tänker vi att det största bandbreddsproblemet är med de tjänster vi själva publicerar externt 
skulle det för SMHI:s del finnas ett par tänkbara sätt att hantera detta. Det skulle exempelvis 
kunna vara aktuellt att öka befintlig kapacitet eller använda sig av samlokalisering, det vill 
säga att hyra serverrack hos leverantör och placera kritiska applikationer med höga krav på 
extern tillgänglighet på maskiner hos denna leverantör och på så sätt få en lösning med BGP-
routing (hög tillgänglighet) och hög bandbredd. En sådan lösning skulle kunna kosta från 
ungefär 25 000:- per månad. Ett annat, dock mycket kostsamt, alternativ vilket endast skulle 
fungera bra för FTP och webbtjänster skulle kunna vara innehållsdistribution från exempelvis 
Akamai. Är det å andra sidan så att våra egna system behöver mycket information från 
externa resurser kvarstår bara en ökning av befintlig bandbreddskapacitet som tänkbar 
lösning. 
 
Bästa lösningen ur tillgänglighetssynpunkt anses vara att använda sig av BGP-routing men det 
medför relativt dyra merkostnader till leverantörerna. BGP Host Injection tar ett par minuter 
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att slå igenom (konvergera) vid ändringar, ger ingen direkt kontroll över trafiken men normal 
fördelning över två förbindelser brukar vara runt 1/3 respektive 2/3. 
 
När det gäller fördelningen av inkommande trafik är metodiken med dynamiska DNS-svar 
okej för de flesta fall, men man skall dock vara medveten om cacheningsproblematiken. 
Att annonsera en ”bästa” IP-adress innebär att denna IP-adress kan ”fastna” i DNS-cachar 
vilket kan ta från ungefär en kvart upp till en dag att lösa upp. Somliga säger att detta löses 
genom att sätta TTL 0 i sina svar men faktum är att många system inte respekterar och 
hanterar detta på rätt sätt. Sedan tillkommer problemet med intern cache i webbläsare och 
andra applikationer. Dynamiska DNS-svar ger alltså rimlig kontroll, men inte fullt så bra som 
man kan tro. Då man bara annonserar en IP-adress i taget kan ”trasiga” IP-adresser råka ha 
lagrats och byte till fungerande IP inte slå igenom på ett bra tag, vilket leder till viss 
otillgänglighet. 
 
Att använda sig av flera IP-adresser i DNS-svaren där klienten själv får välja en att använda är 
något bättre ur tillgänglighetssynpunkt, men inte alla klienter hanterar detta på ett bra sätt och 
det ger ingen kontroll över trafikfördelningen. Några anser att man visst kan kontrollera denna 
trafik genom att returnera IP-adresserna i den ordning man vill att det skall användas men 
detta är inte en säker metod enligt DNS-specifikationen. DNS-specifikationen säger ingenting 
om detta och således har hanteringen av detta valts att implementeras på olika sätt av olika 
applikationsutvecklare. Detta innebär att man kan hitta applikationer som ändrar på denna 
ordning och applikationer som använder IP-adresserna på ett round-robin liknande sätt. Detta 
är således i praktiken helt ohållbart för många användningsområden. 
 
För att kort nämna öppen källkodsalternativ så har det till LVS just kommit en ny 
schemaläggare lämplig för att göra smart NAT av utgående trafik, men denna måste även 
kompletteras med någon DNS-lösning för inkommande trafik. Utvecklingen är på gång men 
har ännu ej produktionskvalitet. 
 
Det finns några, dock en aning gamla, tester som pekar på att Link Controller är ett bättre 
alternativ än LinkProof i de flesta avseenden. Bland andra ” F5 bests Radware in WAN-link 
manager duel” [I4]. 
 

4.2.2 Rekommendationer 
Rekommendationerna i detta kapitel baseras på att för varje uppgift hitta den produkt som på 
ett tillfredställande sätt löser problemet. När det kriteriet uppfylls av flertalet produkter blir 
administrerbarhet, pris och support avgörande. 
 
Önskas enkel serverlastbalansering är troligen Linux Virtual Server fullt tillräcklig i de allra 
flesta fall. Då detta numera även finns som färdig komponent i SMHI:s Linuxplattform går 
införandet snabbt och smidigt. Ett annat starkt plus är priset. 
 
Är behovet i form av applikationsnivålastbalansering eller en trafikförvaltare är ZEUS ZXTM 
en mycket god kandidat. Även denna produkt passar mycket bra tillsammans med SMHI:s 
Linuxplattform och har en jämförelsevis attraktiv prissättning. 
 
Vad gäller lastbalansering av Internetförbindelser rekommenderas, om tillgängligheten är 
mycket viktig, i första hand om möjligt införandet av BGP-routing. Ifall man är nöjd med 
nuvarande lösning men kommer till att de befintliga LinkProof enheterna behöver bytas ut 
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rekommenderas en övergång till F5:s Link Controller. Detta baserar sig dels på den något 
bättre prissättningen och administrerbarheten men i första hand på grund av att F5 är större än 
Radware på den nordiska marknaden och således har bättre support och servicemöjligheter. 
 

4.3 Tester och krav 
SWEAT-plattformen lever upp till ställda prestandakrav och plattformens skalbarhetsfaktor är 
dokumenterad. Man kan med hjälp av denna information avgöra när det är dags att införa fler 
maskiner i klustret. 
 
De mest intressanta resultaten är de från skalbarhetstest, lasttest, stresstest samt tester gjorda 
med fördröjning av trafik (WAN-nätverksemulering). 
 
För ytterligare detaljer se bilaga 4 ”Testprotokoll – Prestanda - SWEAT” och bilaga 5 
”Testrapport – Prestanda - SWEAT”. 
 

4.3.1 Skalbarhetstest 
Ur graferna i figur 8 framgår att klustret kan hantera 85 JSP-förfrågningar per sekund och 
webbnod. Denna skalning är så gott som linjär. Horisontell-axel visar efterfrågat antal 
uppkopplingar/förfrågningar och vertikal-axel visar uppmätt resultat. Så länge som efterfrågat 
antal inte överstiger levererat antal har systemet mer att ge, vid brytpunkten har systemet nått 
sin maxprestanda och då efterfrågat antal är större än uppmätt antal är systemet överlastat. Då 
systemet är överlastat sjunker prestanda och svarstiderna ökar. Notera även hör felen stiger då 
vi når brytpunkten. Dessa fel beror främst på att tiden för att få svar överstiger vår time-out 
tid. 
 
Det mätetal som används i graferna nedan är: 

• req_rate:  förfrågningstakt 
• con_rate:  uppkopplingstakt 
• min_rep_rate:  minsta svarstakt 
• avg_rep_rate:  medel svarstakt 
• max_rep_rate:  högsta svarstakt 
• errors:  antal fel (Då felkod skiljd från 200 eller att svarstiden gått ut) 
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Figur 9. Antal .jsp-anrop klustret hanterar med olika antal aktiva webbnoder 

 

4.3.2 Lasttest 
Ett antal lasttester med olika antal aktiva webbnoder visar på att minst tre aktiva webbnoder är 
nödvändiga för att klara av prestandakraven om 180 förfrågningar per sekund. Nedan följer 
ett exempel på utdata från en körning av lasttest med 3 stycken aktiva webbnoder. 
 
-- 
output_results_load_session_180_3.txt 
-- 
httperf --client=0/1 --server=sweat-vip --port=80 --uri=/ --max-piped-
calls=8 --rate=180 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --
wsesslog=100000,2.000,session.log 
Maximum connect burst length: 6 
 
Total: connections 100000 requests 800000 replies 800000 test-duration 
555.662 s 
 
Connection rate: 180.0 conn/s (5.6 ms/conn, <=52 concurrent connections) 
Connection time [ms]: min 10.0 avg 36.5 max 3115.8 median 26.5 stddev 61.9 
Connection time [ms]: connect 1.7 
Connection length [replies/conn]: 8.000 
 
Request rate: 1439.7 req/s (0.7 ms/req) 
Request size [B]: 99.0 
 
Reply rate [replies/s]: min 1385.9 avg 1439.9 max 1486.7 stddev 10.3 (111 
samples) 
Reply time [ms]: response 7.0 transfer 2.4 
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Reply size [B]: header 272.0 content 6699.0 footer 0.0 (total 6971.0) 
Reply status: 1xx=0 2xx=800000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 
 
CPU time [s]: user 119.18 system 424.45 (user 21.4% system 76.4% total 
97.8%) 
Net I/O: 9942.8 KB/s (81.5*10^6 bps) 
 
Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 
Errors: fd-unavail 0 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0 
 
Session rate [sess/s]: min 173.21 avg 179.97 max 185.41 stddev 1.29 
(100000/100000) 
Session: avg 1.00 connections/session 
Session lifetime [s]: 0.0 
Session failtime [s]: 0.0 
Session length histogram: 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 
-- 
 
Testet med 3 aktiva webbnoder har körts för kort tid för att få räknas som giltigt. Det har bara 
kört i 10 minuter men kravet för att erhålla ett tillförlitligt resultat är en timme. Resultatet 
anses dock vara riktigt, men testet borde göras om. Om tid och mer bandbredd funnits hade 
det även varit intressant att köra distribuerat test med fler testklienter för att pröva klustret på 
150% last. 
 
Det kan vara värt att notera att med utgång från det statistiska underlag som använts för att 
formulera prestandakraven bör denna last generera cirka 30Mb/s data. Tittar vi på resultatet 
av denna körning ser vi att datatakten var närmare 82Mb/s. Förklaringen till detta ligger i att 
de flesta klienter som besöker vår webbplats normalt sett redan har en stor del data, i form av 
bilder, cache:ade lokalt och således inte behöver hämta hem dessa. I våra tester ber vi dock 
våra klienter att alltid hämta hem all data. Det är även så att de bilder som användes vid testet 
inte helt motsvarar snitt storleken, mätt i bytes, utan är lite större än vad de borde ha varit. 

4.3.3 Stresstest 
Stresstester pekar på att den komponent som först går sönder i systemet är jk_mod kopplingen 
mellan Apache och Tomcat. Problemet har blivit mindre efter en konfigurationsändring i 
Tomcats server.xml fil där det har angetts att denna koppling skall använda fler trådar mot 
vad som är standard. Systemet är stabilt i upp till 2 gångers överlast förutsatt att 
rekommenderat minsta antal aktiva webbnoder finns tillgängliga. Dock kommer systemet att 
jobba med reducerad prestanda under överlast. 
 
Då jk_mod kopplingen väl gått sönder kan den enklast lagas igen genom att Apache startas 
om. Dylika fel torde kunna avhjälpas med lämplig konfiguration för time-out tid för 
dirigenternas verifiering av webbnodernas funktionalitet. När webbnoderna är överlastade 
ökar svarstiden och de bör plockas bort från server-poolen. Under stora överlaster borde detta 
leda till att server-poolen töms och dirigenterna får agera som reservnoder med uppgift att 
leverera en mycket enkel statisk webbsida som berättar att systemet är otillgängligt. 

4.3.4 Fördröjning av trafik 
Dessa resultat är inte helt tydliga då en del tester ej gjorts och några andra har gett tveksamma 
resultat. Resultaten tyder dock på att skalningsfaktorn vad gäller antal JSP-anrop per webbnod 
och sekund inte påverkas nämnvärt när fördröjning införs, eventuellt bör den justeras ner 
något från 85 till 80 JSP-anrop. 
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Vad gäller lasttester är det svårt att dra några klara slutsatser på grund av bristande underlag. 
Klart är att systemet med 4 aktiva noder lever upp till kraven. Om det även gör det med 3 
noder är oklart, men skall man försöka sig på en gissning hamnar den närmare ett nej än ett ja. 
Anledningen till denna skillnad på belastning vid fördröjning av trafiken ligger i att denna 
fördröjning ger upphov till ett större antal samtidiga uppkopplingar per nod. Kanske är detta 
något som går att åtgärda eller åtminstone justera till det bättre med några 
konfigurationsändringar av Apache/Tomcat/jk_mod på webbnoderna, men detta ligger utanför 
testgruppens kunskap och tid har ej funnits för att fördjupa sig vidare i detta. Detta problem 
med prestandanedsättning vid fördröjning av trafik, på grund av fler samtidiga uppkopplingar, 
är något flera kommersiella lastbalanserare löser med antingen uppkopplingsmultiplexering 
eller genom att agera som en uppkopplingsproxy. 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Arbetsordning. 
Vad gäller valet att göra design och implementationsarbetet innan utvärderingsarbetet är 
uppfattningen att detta val var helt riktigt. Det har visat sig mycket nyttigt med praktisk 
erfarenhet innan vidare teoretisk läsning om tekniker i produkt- och faktablad. Denna 
erfarenhet har gjort det lättare att värdera olika teknikers relevans. Den uppsatta tidsplanen för 
examensarbetet har även den visat sig rimlig och följts mycket väl. 

5.1.2 Design och implementation 
Beträffande val av verktyg kan noteras att all programvara för så väl ELIN-Lastbalansering 
som testarbete varit öppen källkod. Den främsta anledningen till detta är ekonomiska orsaker 
och den goda tillgängligheten på denna programvara. Utöver detta är dessa programvaror 
även väl beprövade och lätta att använda. 
 
Klusteringsverktyget Eddie verkar idémässigt bra för lastbalansering av webbtrafik och 
innehåller en eventuellt användbar DNS-lösning (behövs inte med separat GSLB). Eddie ser 
även ut att innehålla applikationsnivålastbalansering för webbtrafik, man skall således till 
exempel kunna fatta dirigeringsbeslut baserat på efterfrågad URL. Dessvärre har en stor del 
av dokumentationen varit otillgänglig och projektet verkar inte ha utvecklats de senaste fem 
åren. Vi är även ute efter en mer generell lösning tillämpbar för de flesta typer av 
nätverkstrafik. 
 
Design- och implementationsarbetet har gått väldigt bra, mycket tack vare att vi hamnade på 
rätt spår redan från början. Genom en noggrann genomläsning av dokumentationen för Linux 
Virtual Server kunde det genast konstateras att detta projekt troligen kunde lösa vår uppgift 
och det dök då även upp vetskap om det relaterade projektet Ultra Monkey. Ultra Monkey-
projektet har troligen besparat oss mycket trassel i form av val av delkomponenter och 
paketering som annars hade kunnat dyka upp. 

5.1.3 Utvärdering 
Det vore önskvärt att få till egna tester av samtliga aktuella produkter. De produkter som det 
finns praktisk erfarenhet av idag är Linux Virtual Server, Zeus ZXTM samt Radware 
LinkProof. Det skulle även vara givande att i större utsträckning etablera kontakt med andra 
liknande verksamheter och diskutera deras lösningar på liknande problem. I en mer 
omfattande utvärdering bör kanske fler kommersiella produkter undersökas.  

5.1.4 Testarbetet 
En viktig erfarenhet från testarbetet är att det är svårt att göra tester. Testklienten blir en del 
av det system man testar och det är viktigt att avgöra om det är i klienten eller systemet i sig 
som fel/brister uppstår. I efterhand hade det varit önskvärt med fler distribuerade testklienter 
samt ökad nivå för filhandtag (filehandle- hur många filer man kan ha öppna) (>1024). Det 
hade givetvis även varit möjligt att göra fler och noggrannare tester om det funnits mer tid, 
kanske skulle man då använda sig av större verktyg som Jmeter eller openSTA? 
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Några begränsningar i testarbetet har varit de vagt uttryckta prestandakraven (som erhållits 
först efter påtryckningar) samt att det saknats statistik i lämplig form (användarmönster) för 
att göra noggrannare tester. Det var vid testtillfället heller inte möjligt att köra testerna med 
för plattformen avsedd webbplats utan vi har istället fått använda oss av likvärdig webbplats 
varvid statistik om användarmönster ändå varit irrelevanta. Vi har av denna anledning i så stor 
utsträckning som möjligt försökt att hålla oss till värsta tänkbara scenarion då det varit 
oklarheter. 
 
Om det funnits mer tid för testarbete skulle det var intressant att även göra funktionstester, 
vilket ingår i testarbetet för SWEAT-plattformen i stort men ej i examensarbetet. Ur 
examensarbetets perspektiv skulle det vara relevant att studera hur systemet beter sig i olika 
DDoS scenarion. 
 

5.1.4.1 Mätvärdenas relevans 
Som nämnts tidigare brukar man dela in prestandamått i tre olika kategorier, hastighet, 
skalbarhet och stabilitet. Det brukar vara rekommenderat att formulera krav och mål med 
utgång ifrån förväntningar och begränsningar. Dessa krav bör sedan sammanfattas i vad de 
flesta brukar kalla för testfall, för att på ett hanterligt sätt testa intressanta scenarion som en 
helhet. Detta då de flesta av mätvärdena är relativt meningslösa var för sig. Vi vill ju till 
exempel veta något om svarstider och stabilitet under en given belastning. 
 
Tittar vi ändå till en början på var och en av kategorierna hastighet, skalbarhet och stabilitet är 
de flesta rörande överens om att svarstid är ett relevant mått på ett systems hastighet. 
Skalbarhetskraven skall svara på de frågor om ”hur mycket” och ”hur många” som hör 
samman med ”hur snabbt” frågorna som rör hastighetskraven. Man kan även kalla dessa krav 
för kapacitetskrav. Somliga använder termerna skalbarhet och kapacitet om vart annat. Ett 
exempel på kapacitetskrav skulle kunna vara ”Systemet skall klara av 600 000 anrop per 
timme”. Som du kan se har vi nu om vi fogar samman hastighets- och kapacitetskravet ett 
sammanhang. Vi kan nu tolka ut att systemet exempelvis skall klara av en svarstid på fem 
sekunder vid 180 förfrågningar per sekund. Jag är säker på att du håller med om att detta är en 
klar skillnad från att nå dessa resultat med ett enstaka anrop. 
 
Stabilitet täcker ett stort område som ofta uttrycks i termer av ”Vad kommer systemet att göra 
om …?”. Det här är riktiga undantagsfall som ”Vad skall systemet göra om det hamnar under 
en toppbelastning som är dubbelt så stor som väntad toppbelastning?”. Ytterligare exempel på 
stabilitetskrav skulle kunna vara: 

• Systemet återgår, utan mänsklig inblandning, till väntad prestanda inom fem minuter 
efter en extrem belastning. 

• Systemet visar vid överlast ett meddelande som informerar användarna om oväntat 
höga trafikvolymer och ber dem återkomma senare. 

 
Det råder inte någon direkt enighet inom ämnet prestandatestning om 
stabilitets/robusthetskrav skall räknas in under prestandatestning eller funktionstestning. Det 
beror ofta på hur fallen formuleras och vem man frågar. I våra tester har vi nöjt oss med att 
formulera enkla testfall som i stort endast innefattar snabbhet och skalbarhet. 
 
Tester gällande systemets stabilitet kommer senare att göras utanför examensarbetet inom 
ramen för funktionstester. 
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För att sammanfatta detta kapitel vill jag hävda att de tester som är gjorda är fullt relevanta 
men inte fullt övergripande. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Design och implementation 
Arbetet med design och implementation visade sig bli enklare än tänkt på grund av den 
mycket lämpliga paketeringen från Ultra Monkey. Given design uppfyller på önskvärt sätt alla 
primära krav på lastbalansering som SMHI haft men har ej givit någon konkret 
rekommendation eller lösning för de sekundära önskemålen om lastbalansering av batch-jobb. 
På det stora hela är man på SMHI mycket nöjda med den framtagna lösningen ELIN-
Lastbalansering som troligen kommer att tas i skarp drift innan årsskiftet 2005/2006. 

5.2.2 Utvärdering av proprietärs produkter 
Rapporten ”Lastbalansering – En översikt” drar djärva slutsatser och rekommendationer. Men 
viktigt är att tänka på att det inte är några beslut utan just rekommendationer tänkta att 
fungera som utgångspunkt för fortsatta närmare diskussioner. Det är givetvis svårt att med 
säkerhet uttala sig om olika produkter baserat endast på vad man läst om dem utan att ha 
provat dem på riktigt. De produkter som inom examensarbetet har undersökts på riktigt är 
LVS och Zeus ZXTM. På SMHI finns sedan tidigare erfarenhet av LinkProof och man har 
fått F5 Labs:s BIG-IP serien demonstrerad för sig. Rapporten ”Lastbalansering – En översikt” 
når väl upp till önskemålen om en översikt över lastbalanseringsmarknaden och kommer i 
framtiden att fungera som en utgångspunkt för vidare diskussioner kring lastbalansering på 
SMHI. 

5.2.3 Tester och krav 
Det blev under testarbetets gång klart att varken testlaget eller systemadministratörer har 
önskvärda kunskaper om konfiguration av Jakarta-Tomcat. De dåliga stresstestresultaten med 
trasig jk-mod-koppling mellan Apache och Tomcat härledes dock till antalet trådar för AJP 
1.3 connector i server.xml och en justering av dess gav genast bättre resultat, systemet blev 
avsevärt stabilare vid överlast. De första skalbarhetstesten har ej gjorts om efter att dessa 
ändringar gjordes utan man har istället nöjt sig med att göra nya skalbarhetstester med dessa 
ändringar och fördröjning samtidigt. Detta är ej rekommenderat då det i detta fall ej med 
säkerhet går att härleda prestandaförändringarna till en särskild åtgärd eller ändring av 
förutsättningar. 
 
Det befaras att det finns mer att göra vad gäller prestandarelaterat konfigurationsarbete av 
Apache, jk-mod och Jakarta-Tomcat då CPU-nyttjandegraden per webbnod vid prestandatopp 
för systemet inte överstiger 75%. Detta till trots har testarbetet varit framgångsrikt och på ett 
tillfredsställande sätt kunnat svara på aktuella frågor om webbplattformens kapacitet. 
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6 Framtid 
Det finns en hel del halvt lösa trådar i detta arbete och mycket mer skulle kunna göras. Mest 
aktuellt vore fortsatt testverksamhet med exempelvis fler funktionstester så som DDOS-tester, 
och olika former av fail-over-tester. 
 
Framtida arbete kan involvera att ta fram en lösning för lastbalansering med avseende på 
riktig last istället för trafikbalansering. Intressant vore även en uppföljning av arbetet med de 
applikationsnivålastbalanseringskomponenter som finns i LVS-projektet.  
 
Vidare skulle ett framtagande av en öppen källkodslösning för global serverlastbalansering 
vara mycket intressant att ägna sig åt, men för SMHI:s del vara av mindre vikt. 
 

7 Slutsats 
ELIN-Lastbalansering är ett tämligen lätthanterligt koncept med flertalet 
anpassningsmöjligheter beroende på nätverksmiljö, operativsystem på riktiga servrar och typ 
av applikationer. Implementationen lever väl upp till de mål som formulerats för projektet.  
 
Testarbetet har svarat på ställda frågor om webbklustrets kapacitet och man kan använda sig 
av denna information för att kunna förutsäga när det är aktuellt att införa fler webbnoder i 
systemet. 
  
Det har visat sig att de initiala teserna angående öppen källkods lämplighet för enkel 
serverlastbalansering varit fullt riktiga men att det ännu inte finns några lämpliga öppen 
källkodsprodukter för lastbalansering på applikationsnivå, trafikförvaltning eller global 
serverlastbalansering.  
 
Examensarbetet har även resulterat i bättre förståelse för möjligheter och begränsningar 
förknippat med lastbalansering och högtillgänglighet av nätverksbaserade tjänster. 
 
 

40 



8 Referenser 
 
Böcker 
 
[B1]  Kopper, Karl (2005), The Linux Enterprise Cluster –Build a highly available cluster 
with commodity hardware and free software, San Francisco, No Starch Press, ISBN 1-59327-
036-4 
 
[B2]  Kurose, James & Ross, Keith (2005), Computer Networking – A top-down approach 
featuring the Internet, No. 3, Boston, Addison-Wesley, ISBN 0-321-26976-4 
 
 
Rapporter 
 
[R1]  Joe Skorupa (2005), Market Share: Application Acceleration Equipment, Worldwide, 
2004. Gartner. Stamford. 
 
 
Dokument 
 
[D1] Neander, Lars (2005), ”SWEAT Kravspecifikation”, Norrköping, SMHI 
 
[D2]  Runesson, Magnus (2004), “ELIN-plattformsbeskrivning”, Norrköping, SMHI 
 
 
Elektroniska källor 
 
[I1]  Barak, Amnon (2005), M  O  S  I  X ® Cluster and Grid Management, 
http://www.mosix.org/ (Acc. 2005-10-19) 
 
[I2]  Barber, Scott (2004), Effective Performance Testing, http://www.perftestplus.com/ (Acc. 
2005-10-19) 
 
[I3]  Becker, Donald (2005), Beowulf Project, http://www.beowulf.org/ (Acc. 2005-10-19) 
 
[I4] Dickerson, Chad (2003), F5 bests Radware in WAN-link manager duel, 
http://www.infoworld.com/article/03/04/25/17TCwanlink_1.html (Acc. 2005-10-19) 
 
[I5] Horman, Simon (2003), Super Sparrow; Global Load Balancing Solution for Linux, 
http://www.supersparrow.org/ (Acc. 2005-10-19) 
 
[I6]  Horman, Simon (2005), Ultra Monkey: Ultra Monkey 3, http://www.ultramonkey.org/3/ 
(Acc. 2005-10-19) 
 
[I7] Kerr, Jeremy (2003), Feedbackd, http://www.redfishsoftware.com.au/projects/feedbackd/ 
(Acc. 2005-10-19) 
 
[I8]  Mack, Joseph (2005), LVS-HOWTO homepage, http://www.austintek.com/LVS/LVS-
HOWTO/ (Acc. 2005-10-19) 

41 



 
[I9]  Robertson, Alan (2005), The High-Availability Linux Project, http://www.linux-ha.com/ 
(Acc. 2005-10-19) 
 
[I10] SMHI (2005), SMHI, http://www.smhi.se/ (Acc. 2005-10-19) 
 
[I11] Tenereillo, Pete (2004), Why DNS Based Global Server Load Balancing (GSLB) 
Doesn’t Work, http://www.tenereillo.com/GSLBPageOfShame.htm (Acc. 2005-10-19) 
 
[I12] Zhang, Wensong (2005), The Linux Virtual Server Project – Linux Server Cluster for 
Load Balancing, http://www.linuxvirtualserver.org (Acc. 2005-10-19) 
 
 

9 Bilagor 
Dessa bilagor är interna SMHI-dokument, men som är relevanta för examensarbetet och 
bifogas för fullständighets skull. Det förekommer information i dessa dokument som kan vara 
direktöversättningar från andra källor och sakna regelrätt källhänvisning. Dessa dokument bör 
ej betraktas som en del av examensarbetsrapporten utan bifogas endast för att förenkla för 
intresserade läsare. 
 
 
Bilaga 1. ELIN-Lastbalansering, Systemöversikt 
 
Bilaga 2. Lastbalansering – En översikt 
 
Bilaga 3. Testspecifikation – Prestanda, SWEAT 
 
Bilaga 4. Testprotokoll – Prestanda, SWEAT 
 
Bilaga 5. Testrapport – Prestanda, SWEAT 

42 



   
Utfärdad av: Dokumentnamn: Version: Avd: 

Mattias Andersson    P1.0   ITi 
Fastställd av: Fastställd datum: Dnr: Sekretess: 

<fastställare>  <datum>     

ELIN-Lastbalansering    
 Systemöversikt 

 
Dokumentrevideringar 

Versionsnummer Ändringsdatum Orsak till ändringen Ansvarig 

    

    

    

 

Z:\dokument\skola\ex-jobb\aktuella dokument\SMHI-#2854-v1-ELIN-Lastbalansering-system_versikt.DOC Sida 1(24) 



  

<fastställt datum>  

 

 Sida 2(24)  

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ...................................................................................4 

1.1 Syfte.........................................................................................................4 

1.2 Omfattning och avgränsning ................................................................4 

1.2.1 Dokumentstatus ...................................................................................................4 

1.3 Relaterande dokument...........................................................................4 

1.4 Definitioner .............................................................................................5 

2 ÖVERSIKTSVY .............................................................................8 

2.1 Dirigent....................................................................................................9 

2.1.1 Virtuella tjänster....................................................................................................9 

2.2 Riktig server..........................................................................................10 

3 FUNKTIONELL VY......................................................................11 

3.1 Användargränssnitt .............................................................................11 

3.1.1 Sysmangränssnitt ...............................................................................................11 
3.1.2 Klientgränssnitt ...................................................................................................11 

3.2 Gränssnitt mot andra system..............................................................11 

3.2.1 Behörighetskontrollsystem .................................................................................12 
3.2.2 Övervakningssystem..........................................................................................12 

4 INFORMATIONSVY ....................................................................13 

4.1 Lastbalansering....................................................................................13 

4.1.1 Vidarebefordran med NAT .................................................................................13 
4.1.2 Vidarebefordran med DR ...................................................................................14 
4.1.3 Vidarebefordran med TUN .................................................................................14 
4.1.4 ARP-problemet...................................................................................................15 
4.1.5 Sessionsdata och ihållande (persistent/affinity) uppkopplingar .........................15 
4.1.6 Schemaläggningsalgoritmer...............................................................................17 

4.2 Högtillgänglighet ..................................................................................18 

4.2.1 Kluster partitionering (split-brain) problemet ......................................................19 
4.2.2 Uppkopplingssynkronisering ..............................................................................20 

5 INFRASTRUKTURVY .................................................................21 



  

<fastställt datum>  

 

 Sida 3(24)  

5.1 Operativsystem ....................................................................................22 

5.1.1 Server .................................................................................................................22 
5.1.2 Klient...................................................................................................................23 

5.2 Tredjepartsmjukvaror ..........................................................................23 

6 PROCESSVY ..............................................................................23 

7 SÄKERHETSVY..........................................................................24 

8 DRIFTVY .....................................................................................24 

 



  

<fastställt datum>  

 

 Sida 4(24)  

1 Inledning 

1.1 Syfte 

Systemkomponenten ELIN-Lastbalansering består av ett antal verktyg för att göra 
server lastbalansering och ordna med redundans för IP-baserade nätverkstjänster.  

1.2 Omfattning och avgränsning 

Detta dokument beskriver endast den tekniska lösningen på en översiktlig nivå 
och är inte ämnat för att beskriva krav eller vision. Dokumentet beskriver inte 
ELIN-plattformen eller hur man arbetar med lastbalanserings- eller HA-miljön. 

Inom begreppet ELIN-Lastbalansering ingår följande komponenter som beskrivs i 
detta dokument: 

• Serverlastbalansering 

• Kontinuerlig-/Hög- tillgänglighet 

Den HA-komponent som finns i ELIN-Lastbalansering ersätter inte befintlig HA-
komponent i ELIN-Kluster, utan bör betraktas som komplement därtill då de 
används i olika syften. 

1.2.1 Dokumentstatus 

Dokumentet är ett utkast 

1.3 Relaterande dokument 

Ref Benämning Version/datum 

1 ELIN-Plattformsbeskrivning 1.0 

2   
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1.4 Definitioner 

ELIN Etablerad Linux. SMHIs interna Linux distribution 
baseras på Redhat Enterprise Server 

Linux Virtual Server 
(LVS) 

En samling noder som utåt sett verkar som en nod, 
en virtuell server 

(Linux) Director  (LD) Dirigent/Lastbalanserare 

Real Server (RS) Riktig server, eller bara server. En av de noder som 
tillhandahåller den faktiska tjänsten. 

Client IP (CIP) Klientens IP-adress 

Virtual IP (VIP) Virtuell IP-adress. Den faktiska tjänstens IP-adress 

Director IP (DIP) Dirigents IP-adress 

Real server IP (RIP) Riktig servers IP-adress 

Virtuell Server (VS) En samling noder som mot omvärlden uppträder 
som en nod. Är ägare till VIP 

Kluster Klustering tillåter flera individuella noder att var 
och en bidra till en specifik uppgift. 

Man brukar dela in kluster i tre kategorier. 
Högtillgänglighet, lastbalansering och 
högprestanda. 

High-Availability (HA) Högtillgänglighet. Garanterar tillgänglighet för en 
tjänst med hjälp av någon sorts redundans. 

Contiuous-Availability 
(CA) 

Kontinuerlig tillgänglighet. Garanterar 
tillgänglighet för en tjänst men ser även till att 
existerande uppkopplingar inte tappas då ansvaret 
för tjänsten flyttas mellan olika maskiner. Använder 
sig av redundans. 

Lastbalansering (LB) En teknik för att sprida arbete mellan flera 
processer, datorer, nätverkslänkar eller andra 
resurser. Denna term används ofta då man 
egentligen menar SLB. 

Serverlastbalansering 
(SLB) 

Distribuerar trafik mellan flera nätverks servrar så 
att ingen enskild maskin blir överbelastad. 
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Single Point of Failure 
(SPOF) 

Kritisk punkt 

Redundans är ett sätt att hantera fel i opålitliga 
komponenter. Som ett sätt att kolla efter opålitliga 
komponenter används konceptet med ”singel point 
of failure“ . Men en del komponenter är mycket 
mer tillförlitliga än andra (till exempel en 
nätverkskabel). Vi kan ignorera dessa utan att oroa 
oss. Andra komponenter är mycket dyrare än andra; 
det är dyrt att duplicera dem. Värt att tänka på är att 
vi inte försöker åstadkomma en felsäker 
installation. Vi försöker göra en installation som har 
en felgrad och kostnad som kan ses som acceptabel. 

Redundans Redundans brukar delas upp i tre olika kategorier: 

  Kall 

 Backup är konfigurerad, men körs 
inte. 

 Tar lång tid att få tillgänglig. 

 Manuell överflyttning. 

 Varm (standby/warm) 

 Backup är konfigurerad och kör. 

 Är relativt snabbt tillgänglig. 

 Automatisk överflyttning. 

 Het (Hot) 

 Backup är konfigurerad, kör och är 
tillgänglig. 

 Alltid tillgänglig. 

 Automatisk överflyttning. 

 

Network Address 
Translation (NAT) 

En teknik vari käll- och/eller mål-adressen i IP-
paket skrivs om då de passerar en router eller 
brandvägg. Används mest för att tillåta flera 
maskiner på ett privat nätverk tillgång till Internet 
genom en enda publik IP-adress. Enligt 
specificationer bör inte routrar agera på detta vis, 
men det är väldigt behändigt och en väl utbredd 
teknik. 
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Direct Routing (DR) Direkt routing. En teknik där man genomför routing 
på datalänk nivå genom att endast skriva om MAC-
adressen. 

IP-tunneling (TUN) IP-IP inkapsling. Kan användas för att skicka trafik 
mellan privata nät som är avskilda med publika nät. 

Shoot The Other Node 
In The Head 

STONITH 

STONITH är en teknik för nodstängsling, begränsar 
tillgång till en given resurs till endast en nod i taget, 
där den potentiellt döda noden säkerställs vara död 
genom att på ett eller annat sätt ström-cyklas. 
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2 Översiktsvy 2 Översiktsvy 

ELIN-Lastbalansering är en modul i ELIN och kommer som sådan att kunna 
installeras på vilken ELIN-server som helst. 
ELIN-Lastbalansering är en modul i ELIN och kommer som sådan att kunna 
installeras på vilken ELIN-server som helst. 

 

Figur 1 ELIN-komponentmodell 

ELIN-Lastbalansering implementer Linux Virtual Server (LVS). LVS tillåter 
lastbalansering av TCP/IP och UDP/IP uppkopplingar. Denna mekanism för 
uppkopplingskontroll kallas ofta lager fyra switchning då information tillgänglig 
på lager tre, av OSIs sju lagers protokoll stack, används för att fatta 
lastbalanseringsbeslut. Detta innebär att IP-adress och port information används. 

LVS och så tillika ELIN-Lastbalansering består i stort av två olika delar; 
dirigenter som fördelar lasten mellan de riktiga servrarna och de riktiga servrarna 
som erbjuder de önskade tjänsterna. 

 

Figur 2 Arkitekturöversikt – Virtuell server. Logisk vy 
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Ett LVS kluster har både en fysisk och en logisk organisation där datorer är de 
fysiska elementen. De logiska eller funktionella elementen i ett kluster refereras 
till som noder, och en dator som huserar en klusternod kallas ibland för en 
klustermaskin. 

2.1 Dirigent 

Vid varje givet tillfälle är en Linux-dirigent aktiv. Den aktiva dirigenten tar emot 
trafik till den virtuella IP-adressen och lastbalanserar trafiken med hjälp av LVS. 
Den virtuella IP-adressen annonseras vanligen till slutanvändarna med DNS. De 
båda dirigenterna övervakar varandra med Heartbeat och om den aktiva dirigenten 
slutar svara så tar den vilande dirigenten över den virtuella IP-adressen och 
tillgång till tjänsten kan upprätthållas. Uppkopplingar synkroniseras mellan aktiv 
och vilande dirigent så att när en övergång sker kan existerande uppkopplingar 
fortskrida.  

När en dirigent tar emot en uppkoppling från en slutanvändare fattar den ett beslut 
om till vilken av de riktiga servrarna den skall vidarebefordra uppkopplingen. 
Alla paket för den här uppkopplingen vidarebefordras till samma riktiga server så 
att integriteten för uppkopplingen från slutanvändaren till den riktiga servern 
upprätthålls. 

Ldirector övervakar hälsan på de riktiga servrarna genom att regelbundet göra 
förfrågningar till de specificerade tjänsterna och övervakar på så sätt deras 
tillgänglighet.  

För HTTP servrar betyder detta att man kan fråga efter en speciell URL och 
verifiera att svaret innehåller en given sträng. Detta kallas för en 
förhandlingskontroll (”negotiate" check). Ldirectord stödjer förhandlingskontroll 
för HTTP, HTTPS, FTP, IMAP, POP, SMTP, LDAP, NNTP och MySQL servrar. 
Ldirectord kan även genomföra en enkel uppkopplingskontroll ("connect" check) 
för andra tjänster. Uppkopplingskontrollen verifierar helt enkelt att porten på de 
riktiga serverna accepterar uppkopplingar. Detta skulle exempelvis kunna 
användas för att kontrollera Control M. 

Ifall en riktig server av någon anledning skulle misslyckas att svara på en sådan 
förfrågan tas den servern ut ur poolen med riktiga servrar och sätts tillbaka när 
tjänsten är tillgänglig igen. Ifall alla riktiga servrar är nere kan en reservserver 
stoppas in i poolen, och kommer tas ur poolen igen så fort det finns en riktig 
server tillgänglig. Vanligen är reservservern localhost, det vill säga dirigenten 
själv. Ifall en virtuell http-tjänst tillhandahålls kan det exempelvis vara användbart 
att på dirigenten köra en lokal webbserver som, om alla riktiga servrar skulle tas 
ut ur poolen av någon anledning, kan meddela att tjänsten för tillfället är 
otillgänglig. 

2.1.1 Virtuella tjänster 

På dirigenten definieras en virtuell tjänst antingen med hjälp av en IP-adress, port 
och protokoll, eller en Firewall-Mark. 
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• IP-adress, port och protokoll: En virtuell tjänst kan specificeras med den 
IP-adress slutanvändarna använder för att komma åt tjänsten, den port 
slutanvändarna ansluter till och protokollet UDP eller TCP.  

• Firewall-Mark: Paket kan märkas med ett 32 bitars värde med hjälp av 
ipchains eller iptables. LVS kan använda denna märkning för att matcha 
dessa designerade paket med en virtuell tjänst och routa dem därefter. 
Detta är särskilt användbart ifall ett stort antal angränsande IP baserade 
virtuella tjänster behöver jobba mot en och samma riktiga server. Det kan 
även vara användbart för att gruppera ihållighet (persistancy) mellan olika 
portar. Ett exempel skulle kunna vara om vi vill försäkra oss om att en 
användare kommer till samma riktiga server för både HTTP och HTTPS 

2.2 Riktig server 

De riktiga servrarna kan köra ett flertal olika operativsystem och tillhandahålla en 
uppsjö av olika tjänster så som exempelvis HTTP, FTP, LDAP, NFS osv. 

Flera riktiga servrar kan tillföras server-poolen ifall behov av extra kapacitet 
skulle uppstå. 
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3 Funktionell vy 

ELIN-Lastbalansering används för följande syften: 

• Lastbalansering 

Genom att dirigenten fördelar inkommande förfrågningar på olika 
riktiga servrar 

• Högtillgänglighet 

Genom att det finns flera riktiga servrar att alternera mellan och 
trasiga servrar automatiskt tas ut ur server-poolen. Går en dirigent 
sönder finns det automatisk het redundans för denna. 

Är man bara ute efter redundans för sin tjänst och inte ser ett behov av 
lastbalansering eller framtida kapacitetsökning bör istället modulen ELIN-Kluster 
användas istället för ELIN-Lastbalansering. Detta då den tidigare i det fallet 
erbjuder en annan, för ändamålet bättre, form av övervakning av tjänsterna. ELIN-
Lastbalansering övervakar endast tillgängligheten på den andra noden men ELIN-
Kluster tar hjälp av Monit för att även övervaka tillgängligheten på den aktuella 
tjänsten. ELIN-Kluster bör även användas då man vill ha högtillgänglighet men 
endast kan ha en aktiv instans av tjänsten/applikationen igång i taget. 

3.1 Användargränssnitt 

3.1.1 Sysmangränssnitt 

Kommandoskalsverktyg. Verktyget ipvsadm för styrning av lastbalanseringen 
(ipvs) och verktygen hb_takeover och hb_standby för heartbeat redundansen av 
dirigenterna torde kunna vara av intresse. Verktygen ipvsadm används i regel på 
den aktiva dirigenten. 

Managering av konfigurationsfiler i /etc/ha.d/ sker genom ELIN-management. Det 
är viktigt att se till att dessa konfigurationsfiler är samma på båda dirigenterna. 

3.1.2 Klientgränssnitt 

Klienterna pratar aldrig med själva lastbalanseringskomponenten utan med de 
tjänster som tillhandahålls utav de riktiga servrarna man lastbalanserar. 

3.2 Gränssnitt mot andra system 

Lastbalanseringskomponenten har inga direkta beroenden av andra system, utöver 
de som är gemensamma för alla ELIN-servrar. Övriga beroenden kan dock 
tillkomma från de tjänster som de riktiga servrarna tillhandahåller. 
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3.2.1 Behörighetskontrollsystem 

All behörighetskontroll av användare sker med hjälp av grupp- och 
användarrättigheter via Linux. Rättigheterna för användare administreras i 
behörighetssystemet Goldfinger. 

3.2.2 Övervakningssystem 

Utöver basen för alla system skall övervakningssystemet verifiera vilken av 
dirigenterna som för varje givet tillfälle har ansvaret för trafikdirigeringen, samt 
verifiera tillgängligheten på de tjänster som systemet förvaltar. 

Denna LVS funktionalitet kan övervakas med hjälp av ett snmp-plugin som heter 
lvs-snmp. Man kan med hjälp av detta bland annat fråga om respektive dirigents 
status (aktiv/passiv), vilka virtuella tjänster som erbjuds och konfiguration för 
dessa, hur många riktiga servrar varje virtuell tjänst har bakom sig för tillfället, 
antal uppkopplingar och mängd ingående trafik. 

Det skulle även kunna vara möjligt att skriva egna NRPE-plugins som frågar 
/proc/net/ip_vs om information. 
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4 Informationsvy 

4.1 Lastbalansering 

Enligt LVS som ELIN-Lastbalansering använder sig av finns det tre olika metoder 
att välja mellan då dirigenten skall vidarebefordra inkommande paket till olika 
riktiga servrar. Dessa tre metoder är Network Address Translation (NAT), Direct 
Routing (DR) samt IP-Tunneling (TUN). Den metod som rekommenderas, om det 
inte finns speciella skäl att använda en annan metod, är direkt routing.  

4.1.1 Vidarebefordran med NAT 

 

Figur 3: Vidarebefordran med NAT  

Något begränsad prestanda på grund av returtrafik via dirigenten. Gömmer riktiga 
servrar så att de ej behöver vara synliga utåt. Kan använda praktiskt taget vilken 
maskin som helst som riktig server då denna metod inte kräver någon som helst 
anpassning av den riktiga servern. 

 



  

<fastställt datum>  

 

 Sida 14(24)  

4.1.2 Vidarebefordran med DR 

 

Figur 4: Vidarebefordran med DR 

Hög prestanda och skalbarhet då returtrafik ej behöver gå via dirigenten utan går 
direkt till klient/router. Dirigenten skriver endast om ethernet-frame så det krävs 
att dirigent och riktig server är i samma nätverkssegment. Vid totalt dirigent 
bortfall kan som extra reservlösning (i vissa fall) DNS-round robin mellan olika 
RIP användas (vilket dock inte kan ta hänsyn till sessions beroenden och så 
vidare). 

4.1.3 Vidarebefordran med TUN 

 

Figur 5: Vidarebefordran med TUN 

Kan under vissa omständigheter användas för att avlasta Internetförbindelse 
genom att vidareförmedla förfrågningar (små jämfört med svarstrafik) till RS på 
externa nät. Dock inte alltid praktiskt genomförbart, man måste ha NATning i 
åtanke. Det enda praktiskt genomförbara scenariot på SMHI med nuvarande 
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nätverksarkitektur är interna tjänster (i annat fall måste VIP vara publik) med 
riktiga servrar på olika interna nät. 

4.1.4 ARP-problemet 

Med LVS-DR och LVS-TUN har alla noder (dirigenter och riktiga servrar) i 
LVSn ett extra IP, VIP. I exempelvis LVS-DR så är alla noder och IP på samma 
fysiska nätverk, i samma broadcast domän (med andra ord använder de samma 
länklager och kan höra varandras broadcasts). 

När klienten gör en uppkoppling emot VIP, måste den koppla upp till VIP på 
dirigenten och inte VIP på de riktiga servrarna. 

Dirigenten fungerar som en lager 4 (IP) router, accepterar paket med VIP som 
mottagare och skickar dem vidare till en riktig server (där det riktiga arbetet utförs 
och ett svar genereras). För att LVSn skall fungera måste, när klienten (eller 
routern om en sådan är inblandad) skickar ut en arp-förfrågan ”Vem har VIP, 
berätta för CIP”, klienten/routern ta emot MAC-adressen för dirigenten (och inte 
MAC-adressen för någon av de riktiga servrarna). Efter att ha tagit emot arp-
svaret kommer klienten att skicka en uppkopplingsförfrågan till dirigenten. 
(Dirigenten kommer att uppdatera sin ipvsadm tabell för att hålla reda på de 
uppkopplingar den är ansvarig för och vidarebefordra uppkopplingsförfrågan till 
den utvalda riktiga servern). 

Ifall klienten istället får MAC-adressen för en av de riktiga servrarna så kommer 
paket att skickas direkt till den riktiga server och kringgå LVS funktionaliteten i 
dirigenten. Ifall ingenting görs för att dirigera arp-förfrågningar, i VIPs router, till 
dirigenten (arp bouncing), så kommer i somliga nätverks konfigurationer en 
speciell riktig servers MAC-adress att förekomma i klienten/routerns arp-tabell 
för VIP och klienten kommer endast att se en riktig server. Ifall klientens paket 
konsekvent skickas till en riktig server så kommer klienten att ha en normal 
session uppkopplad mot den riktiga servern. Men vi kan inte räkna med att detta 
händer. Mer troligt är att klienten, som ett resultat av en arp-förfrågan, mitt uppe i 
en TCP/IP session får MAC-adressen för en annan riktig server, och denna server 
kommer att få paket från uppkopplingar den inte vet någonting om (klienten 
kommer då skicka TCP resets). 

Nyckeln till att lösa “arp-problemet” är att få MAC-adressen för VIP på 
dirigenten (istället för MAC-adressen för en av de riktiga servrarna) till klienten 
när klienten/routern gör en arp-förfrågan. 

Lösningen i vårt fall heter arptables vilket är ett paket som installeras på de riktiga 
servrarna. Arptables implementerar en filterfunktion för arp-förfrågningar och 
arp-svar på ett vis som påminner väldigt mycket om iptables. Med hjälp av detta 
kan vi hindra de riktiga servrarna från att skicka ut arp-svar associerade med VIP. 

4.1.5 Sessionsdata och ihållande (persistent/affinity) uppkopplingar 

När vi pratar om LVS antar vi i regel att varje uppkoppling klienterna gör mot de 
virtuella tjänsterna är oberoende av varje annan uppkoppling, så att varje 
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uppkoppling kan tilldelas en riktig server oberoende av tidigare, aktuella och 
framtida tilldelningar. Dock finns det tillfällen när två uppkopplingar från en och 
samma klient måste tilldelas en och samma riktig server, detta kan bero på 
antingen funktionella eller prestanda skäl. 

FTP är ett exempel på ett funktionellt krav på ihållande uppkoppling (affinity). 
Klienten etablerar två uppkopplingar till servern, en är en kontrollkanal (port 21) 
för att utbyta kommando information, den andra är en datakanal (vanligtvis port 
20) som överför data. Vid aktiv FTP informerar klienten servern om vilken port 
denna lyssnar på och datakanalen upprättas från serverns port 20 till klientens 
port. Dirigenten skulle kunna undersöka paketen som kommer från klienten och ta 
reda på vilken port klienten lyssnar på och utifrån det skapa en instans i 
uppkopplingstabellen för kommande datauppkoppling. Men för passiv FTP så är 
det servern som talar om för klienten vilken port den lyssnar på och klienten 
initierar en uppkoppling mot den porten. För VS/DR och VS/TUN så ser 
dirigenten endast klient-till-server delen av uppkopplingen varvid det är omöjligt 
för dirigenten att få reda på porten från paketet som går till klienten direkt. 

SSL (Secure Socket Layer) är ett exempel på ett protokoll som är ihållande mellan 
en given klient och en särskild server. När en SSL uppkoppling görs måste en 
nyckel för uppkopplingen skapas och utbytas. Senare uppkopplingar från samma 
klient tillåts av servern så länge som SSL nyckeln är giltig. Byter man server 
måste denna förhandling göras igen vilket är tidsödande. 

Nuvarande lösning för att åstadkomma ihållande uppkopplingar är funktionen 
ihållande portar (persistent ports) i LVS. Med ihållande portar kommer 
dirigenten, första gången en klient ansluter till tjänsten, att skapa en 
uppkopplingsmall mellan klienten och den valda servern, sedan skapas en instans 
i den hashade uppkopplingstabellen. Mallen upphör att gälla efter en 
konfigurerbar tid, men inte förens alla dess uppkopplingar upphört att gälla. Den 
tid en ihållande mall skall gälla kan ställas in av användaren men standard är 300 
sekunder. 

Även om ihållande portar kan leda till lätt obalans bland de riktiga servrarna är 
det ändå en bra lösning för problemet med ihållande uppkopplingar. 

I ihållande port funktionen har vi som standard antagit att ihållande uppkopplingar 
gäller per klient. Dock finns det vissa scenarion då vi kan behöva en mindre 
finkornig uppdelning än per klient. Om vi till exempel tänker oss att vi vill bygga 
en webbtjänst med ihållande uppkopplingar baserad på LVS bör vi ha i åtanke att 
vissa ISPer använder icke-ihållande proxy servrar, vilket resulterar i att 
uppkopplingar från en klient kommer skickas till olika proxy servrar. Som 
standard kommer detta innebära att dirigenten kommer att betrakta uppkopplingar 
från klienten att vara olika klienter och således skicka dem till olika servrar, i det 
fallet kommer klienten bakom de icke-ihållande proxy servrarna inte att kunna 
komma åt vår ihållande tjänst. 

I det här fallet kan vi lösa problemet genom att anta att icke-ihållande proxy 
servrar oftast är placerade inom samma nätverk, exempelvis kan nätmasken för 
dem vara 255.255.255.0. Vi kan då lägga till den ihållande nätmasken till vår 
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ihållande tjänst. Klientens källadress maskeras då med denna nätmask för att 
skapa och använda mallarna, då kommer alla klienter inom denna ihållande 
nätmask att använda samma riktiga server. Som standard är den ihållande 
nätmasken 255.255.255.255 vilket innebär att upplösningen för ihållande 
uppkopplingar är per klient (IP-adress). 

4.1.6 Schemaläggningsalgoritmer 

Den virtuella tjänsten tilldelas en schemaläggningsalgoritm för att allokera 
inkommande uppkopplingar till en riktig server. Det finns många olika 
schemaläggningsalgoritmer tillgängliga, och fler tillkommer lite då och då. För en 
uppdaterad lista med mer detaljerad beskrivning hänvisas till LVS hemsida eller 
ipvsadm manualsidor.  

o Least-Connection (lc): Allokera uppkoppling till den riktiga server som har 
minst antal uppkopplingar.  

o Weighted Least-Connection (wlc): Viktad version av Least-Connection. 
Denna algoritm är i regel lämpligast att använda. 

o Round-Robin (rr): Placerar de riktiga servrarna i en cirkulär lista och allokerar 
uppkopplingar till dem i tur och ordning. 

o  Weighted Round-Robin (wrr): Viktad version av Round-robin.  

o Locality-Based Least-Connection (lblc): Försök att tilldela uppkopplingar till 
samma IP-adress till samma riktiga server. Denna metod används ofta 
tillsammans med transparenta http-proxy tjänster. 

o Locality-Based Least-Connection with Replication (lblcr): Variation av 
Locality-Bassed Least-Connection som tillåter en pool av servrar för en given 
IP-adress att upprätthållas I situationer med hög belastning.  

o Destination-Hashing (dh): Använd en statisk hash för destinationens IP-adress 
för att allokera uppkoppling.  

o Source-Hashing (sh): Liknande Destination-Hashing, men källans IP-adress 
hashas.  

o Shortest Expected Delay (sed): Allokera uppkoppling till den server som 
kommer betjäna förfrågan med den minsta väntade fördröjningen.  

o Never Queue (nq): Allokera uppkoppling till en sysslolös riktig server om det 
finns någon, använd annars Shortest Expected Delay algoritmen. 

Alla dessa schemaläggningsalgoritmer baserar sig på information om 
uppkopplingars status, det vill säga sådant som dirigenten kan ha vetskap om utan 
att behöva kommunicera med de riktiga servrarna. Detta är fullt rimligt då 
statistiska lagar säger att när antalet anslutningar blir tillräckligt många kommer 
fördelningen av lasten att vara jämn. Man skulle dock kunna tänka sig scenarion 
med mindre antal anslutningar då vi skulle vilja lastbalansera med avseende på 
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faktisk last, så som processor- eller minnesutnyttjande, på de riktiga servrarna. 
Detta kan vara användbart när man har stor variation i den last en anslutning 
innebär, exempelvis vid fördelning av schemalagda batchjobb. Det här är något 
som skall undersökas mer senare, men ett tänkbart tillvägagångssätt för 
lastbalansering av sådana tjänster är att vi kör script på dirigenten som frågar de 
riktiga servrarna hur belastade de är med hjälp av snmp och sedan uppdaterar 
deras vikt i ipvs-tabellen. Detta är dock något som anses vara mycket svårt att få 
till bra så att lastfördelningen blir rättvis. 

4.2 Högtillgänglighet 

I ett produktionssystem vill vi kunna göra planerade underhåll, ta bort, 
uppgradera, lägga till eller byta ut maskiner utan avbrott i den tjänst vi 
tillhandahåller till våra klienter. Maskiner kan gå sönder så vi behöver en 
mekanism för att automatiskt hantera detta. Redundans av tjänsterna på de riktiga 
servrarna är en användbar fördel med LVS. En maskin eller tjänst kan tas bort 
från vår virtuella server för att uppgraderas eller flyttas och sedan sättas tillbaka 
igen utan något avbrott i tjänsten. 

LVS i sig självt tillhandahåller inte högtillgänglighet. Annan programvara 
används tillsammans med LVS för att åstadkomma detta, till exempel genom att 
plocka bort en riktig server/tjänst eller trasig dirigent. 

Det finns två komponenter i LVS som kan gå sönder. Dessa är riktiga servrar som 
sköts av ldirector och så dirigenterna som vi ska prata mer om nu. 

 

 

Figur 6: Redundans av dirigenter 

För att lösa biten med redundans för dirigenterna används en teknik ifrån Linux-
HA som är ett öppenkällkodsprojekt som tillhandahåller ett ramverk för 
högtillgänglighet. Huvudkomponenten i detta projekt är Heartbeat som 
implementerar ett heartbeat-protokoll vilket innebär att det med regelbundna 
intervall skickas meddelanden mellan noderna. Ifall ett meddelande inte tas emot 
ifrån en särskild nod så antas noden vara otillgänglig och någon form av räddande 
manöver genomförs. Heartbeat kan skicka heartbeat-meddelanden över både 
seriella och ethernet gränssnitt. Heartbeat kan även använda kvorum enheter för 
att hjälpa till att fatta beslut om vilka noder som borde vara aktiva, detta görs med 
hjälp av ipfail-pluginet. 
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När heartbeat konfigureras väljs en primär nod. När hearbeat startar sätter denna 
nod upp ett gränssnitt för den virtuella IP-adressen, som kommer att anropas av 
externa slutanvändare. Ifall denna nod slutar svara kommer en annan nod i 
heartbeat klustret att sätta upp ett gränssnitt för denna IP-adress och använda 
opåkallad (gratuitous) ARP för att försäkra sig om att all trafik till den adressen 
kommer till denna nod. Denna metod för fail-over kallas övertagande av IP-
adress. Om inte auto_failback är satt till off i ha.cf filen kommer den primära 
noden att över ta resurserna igen så snart den är tillgänglig. 

Varje virtuell IP-adress anses vara en resurs. Resurser behandlas som program 
som fungerar liknade unix init skript, vilket innebär att resurser kan startas och 
stoppas och man kan fråga dem ifall de kör eller inte. På detta vis kan heartbeat 
starta och stoppa resurser beroende på statusen för den andra noden som den 
kommunicerar heartbeat-meddelanden med. Eftersom resurserna behandlas som 
program kan godtyckliga resurser användas. 

ELIN-Lastbalansering använder heartbeat på dirigenterna för att hantera IP-
adresser och övervaka riktiga servrar med hjälp av resurserna IPaddr2 respektive 
ldirector. 

ELIN-Lastbalansering stödjer endast ACTIVE/STANDBY konfiguration av 
dirigenterna vilket är det normala förfarandet. Det finns dock lösningar (saru) för 
att köra båda dirigenterna aktiva samtidigt i en ACTIVE/ACTIVE konfiguration, 
vilket skulle kunna vara önskvärt vid extremt höga laster och/eller då man 
använder sig av NAT. Då det inte finns något uttryckt behov av detta på SMHI  
samt att nyttan med det är diskuterbar och support av detta skulle medföra en hel 
del extra paketadministration saknas stöd för denna konfigurationsmöjlighet i 
ELIN-Lastbalansering. 

4.2.1 Klusterpartitionering (split-brain) problemet 

Kluster partitionering uppstår som ett resultat av att båda noderna tror att den 
andra noden är död, och således fortsätter med att ta över resurserna eftersom den 
andra sidan inte längre antas äga några resurser. När detta inträffar finns det en del 
dåliga saker som kan inträffa, så som trasig gemensam diskdata i det fallet att 
båda maskinerna monterar en gemensam disk-array. 

Det här är resultatet av att handla med ofullständig information, trotsa Dunnslag.  

"What you don't know, you don't know - and you can't make it up" - Bruce Dunn 

Med andra ord, när en nod är dödförklarad är dess status, enligt definition, okänd. 
Kanske är den död, kanske är den bara oförmögen att kommunicera. Det enda som 
är säkert är att dess status är okänd. För att minska risken för oförmåga att 
kommunicera använder vi i ELIN-Lastbalansering två länkar att kommunicera 
heartbeat-meddelanden över, där den ena av länkarna är dedikerad för detta 
ändamål. 

Lösningen på detta är att använda sig av stängsel (fencing) och låsa den andra 
noden ute från den kritiska resursen. I ELIN-Lastbalansering använder vi oss av 
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nodstängsel (nodfencing), mer precist metoden STONITH. Shoot The Other Node 
In The Head (STONITH) stillar våra spekulationer över om den andra noden 
verkligen är död eller inte genom att se till att den verkligen blir just död. 
STONITH ser på ett eller annat vis till att ström-cykla den maskin som vi antagit 
är död. På de HP maskiner som används inom SMHI kan detta åstadkommas med 
hjälp av ILO (Integrated Light Out) gränssnittet. 

 

4.2.2 Uppkopplingssynkronisering 

För att LVS skall kunna vidarebefordra paket för en och samma uppkoppling till 
samma riktiga server sparas för varje uppkoppling en liten mängd med 
tillståndsinformation. Mer precist sparas IP-adress och port för uppkopplingens 
destination samt vilken riktig server som används. Om ihållighet (persistens) 
används sparas på liknande sätt information för att tillåta en slutanvändare att åter 
igen koppla upp sig mot samma riktiga server. Om vi använder två dirigenter i en 
active/standby konfiguration måste denna information synkroniseras så att 
existerande uppkopplingar kan fortsätta om den aktiva dirigenten går sönder och 
den passiva dirigenten blir aktiv. Detta sköts av en i kerneln inbyggd 
synkroniserings daemon som är en del av LVS. Daemonen på den aktiva 
dirigenten skickar regelbundet ut den aktuella uppkopplingsinformationen för de 
aktiva uppkopplingarna med hjälp av multicast UDP. En motsvarande daemon på 
den passiva dirigenten använder denna information för att updatera sin lokala 
uppkopplingstabell.  
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5 Infrastrukturvy 

De olika dirigenterna och riktiga servrarna bör kopplas in i olika switchmoduler 
för att på så vis öka tillgängligheten. Teoretiskt sett kan man öka tillgängligheten 
avsevärt genom i varje maskin använda två nätverkskort kopplade till två olika 
switchar och på så vis undvika att få en kritisk punkt någonstans i sin arkitektur. 
Ifall detta i praktiken verkligen ökar tillgängligheten är dock oklart på grund av 
att detta även inför en hel del extra administrativa moment. Därav tillämpas 
devisen ju enklare desto bättre. Dessutom har vi redan redundans på maskinnivå 
och switchar är i regel inte den komponent som går sönder. 

 
Figur 7: Infrastruktur med redundanta dirigenter och flera riktiga servrar 

Upplägget med redundanta dirigenter och flera riktiga servrar är det som 
rekommenderas vid användning av ELIN-Lastbalansering. 

 

Figur 8: Infrastruktur med kombinerade dirigenter och riktiga servrar 
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Denna topologi kombinerar funktionen hos de båda nod typerna dirigent och 
riktig server i en och samma maskin så att lastbalansering kan uppnås med endast 
två maskiner. Det går sedan att stoppa in flera riktiga servrar som inte agerar som 
dirigenter för att öka kapaciteten ytterligare. I praktiken blir det svårare att få till 
en bra flytt av VIP mellan noderna när man låter maskinerna agera som både 
dirigent och riktig server. Denna lösning stöds ännu inte av ELIN-
Lastbalansering. 

 

 NAT DR TUN 

RS OS Alla De flesta OS Måste klara IP-IP 
inkapsling. 
Exempelvis de 
flesta *nix och 
Windows 2000 ej 
Windows 2003 

Modifiering på 
RS OS 

Inga Loopback enhet 

Lösa arp-
problemet 

Tunnel enhet 

Lösa arp-
problemet 

Port 
ommappning 

Ja Nej Nej 

RS nätverk Privat nät. 

Lokalt (eller fjär) 
nät. 

Publikt eller 
privat nät. 

Lokalt nät 

Samma segment 
som LD 

Publikt (eller 
privat) nät. 

Lokalt eller fjär 
nät. 

Skalbarhet, antal 
RS 

Lågt. Returtrafik 
via LD 

Högt Högt. IP-overhead 

Tabell 1: Jämförelse av olika metoder för vidareförmedling av paket 

5.1 Operativsystem 

5.1.1 Server 

Lastbalanserare:  ELIN 

Riktig server:  Primärt rekommenderas ELIN men flera olika OS är möjliga 
beroende på vald metod för vidarebefordran av paket. Se tabell 1 
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5.1.2 Klient 

Valfritt 

5.2 Tredjepartsmjukvaror 

ELIN-Lastbalansering använder sig av paketering från UltraMonkey.  

Paketeringen innehåller bland annat följande viktiga applikationer:  

• arptables-noarp-addr – Löser arp problemet på de riktiga servrarna, ifall 
dessa är ELIN 

• heartbeat – Sköter redundansen för dirigenterna 

• heartbeat-ldirectord – Sköter övervakning av tillgängligheten för våra 
definierade tjänster på var och en av de riktiga servrarna. 

• heartbeat-pils – Plugin laddningssystem för heartbeat 

• heartbeat-stonith – Ser till att den andra dirigenten verkligen är 
otillgänglig innan man tar over VIP och andra resurser så att konflikt 
undviks. 

• ipvsadm – Administrationsverktyg för att definiera virtuella servrar och 
tjänster samt vilka riktiga servrar som skall ingå i serverpoolen med mera. 

Dessa paket finns även tillgängliga från andra håll men fördelen med att använda 
UltraMonkey paketering är att pakten är anpassade för Redhat Enterprise samt är 
ordentligt testade och fungerar väl med varandra. UltraMonkey övervakar även 
dessa paket och kommer regelbundet ut med säkerhetsuppdateringar och 
uppgraderingar. 

6 Processvy 

Ger hög tillgänglighet, bör kunna erbjuda tillgänglighet enligt T3.  

Systemet kan leverera extremt hög genomströmning. 

Möjliga flaskhalsar torde vara fil och databas servrar, i annat fall får man utöka 
med fler riktiga servrar. 

De tjänster man tillhandahåller på de riktiga servrarna bör övervakas från 
dirigenten med jämna mellanrum för att verifiera att tjänsten fungerar som den 
skall eller annars kunna vidta åtgärder och plocka ut aktuell riktig server ur 
serverpoolen. 
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7 Säkerhetsvy 

Den information ELIN-Lastbalansering behandlar är endast en tabell med aktuella 
TCP-koppel, vilket gör det relativt O-relevant att prata om traditionell 
säkerhetsklassifiering vad gäller sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. 

Dock kan nämnas att denna tabell med TCP-koppel synkroniseras mellan de båda 
dirigenterna så att dessa data är riktiga även då rollen som dirigent faller över på 
en annan nod. 

ELIN-Lastbalansering bör kunna erbjuda en tillgänglighet enligt T3. 

8 Driftvy 

Övervakning bör ske av alla maskiner i klustret, som vanligt enligt basen för 
ELIN-servrar, samt att var och en av de virtuella tjänsterna övervakas vad gäller 
tillgänglighet och eventuellt svarstider. Utöver detta bör även dirigenternas LVS 
funktionalitet övervakas med hjälp av lvs-snmp. Man kan då få reda på vardera av 
dirigenternas status, om den är master eller slave, det vill säga aktiv eller standby. 
Vidare kan man få reda på vilka virtuella tjänster som hanteras, hur många och 
vilka riktiga servrar var och en av dessa tjänster har bakom sig samt antal aktuella 
uppkopplingar på var och en av tjänsterna och deras fördelning över de riktiga 
servrarna. Då LVS endast vidareförmedlar trafik, och detta i stora mängder, sker 
ingen direkt loggning av information relaterat till detta. Man kan dock med hjälp 
av ipvsadm kolla på aktuellt antal uppkopplingar och dess fördelning samt total 
statistik vad gäller antal uppkopplingar och fördelning.  

Vill man ta ut en riktig server ur drift kan detta göras på två olika sätt. Antingen 
kan man bara stänga av maskinen eller den/de tjänst/er som den tillhandahåller 
och ldirector kommer se till att maskinen plockas bort ur serverpoolen. Detta har 
den uppenbara nackdelen att alla aktuella uppkopplingar går sönder. Ett bättre 
alternativ är att med hjälp av ipvsadm först se till att ”torka ut” (drain) 
uppkopplingarna till den aktuella riktiga servern. Uttorkning innebär i det här 
fallet att man ser till att inte schemalägga några nya uppkopplingar till den riktiga 
servern men ser till att redan befintliga uppkopplingar ändå får köra klart. Detta 
gör man genom att sätta den riktiga serverns vikt till 0. 

Vill man istället ta ut en av dirigenterna ur drift går även det att göra på lite olika 
sätt. Man kan använda kommandona hb_takover och hb_standby för att ta över 
respektive lämna ifrån sig ansvaret för dirigering av tjänsterna, detta är den metod 
som rekommenderas. Stänger vi av den aktiva dirigenten eller eventuellt bara 
heartbeat på densamma kommer det indirekt leda till att den andra inaktiva noden 
tar över. 
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Inledning 
Lastbalanserings- och trafikmanageringsvärlden växer fort. Som många nya tekniker lider den 
av växtvärk och konkurrerande tillverkare försöker göra sig ett varumärke och profilera sig i 
riktlinje med sina egna intressen. Resultatet är en förvirring vad gäller terminologi, funktioner 
och prestandamätningar kombinerat med påståenden och mot-försäkranden från var och en av 
tillverkarna om att deras unika patenterade teknik kan leverera en lösning som är så 
extraordinärt kapabel att den kommer att lösa alla dina nuvarande och kommande 
trafikmanageringsproblem. 
 
Denna rapports syfte är att hjälpa dig se igenom denna förvirring så att du kan göra ett väl 
informerat och väl avvägt beslut vad gäller dina trafikmanageringsbehov. Rapporten har för 
avsikt att vara rättvis och balanserad, den framhäver några av de vanligaste frågorna, 
missuppfattningarna och antaganden man brukar göra när det gäller lastbalansering och 
trafikmangering.  
 

Introduktion 
Lastbalansering (LB): En teknik för att sprida arbete mellan flera processer, datorer, 
nätverkslänkar eller andra resurser. 
 
Lastbalanseringsmarknaden idag omsätter stora summor pengar och det finns ett stort urval 
produkter att välja bland. Enligt Gartner omsatte applikationsacceleringsmarknaden under 
2004 967 miljoner dollar. Denna marknad kan delas in i två segment: 
applikationsleveranskontrollanter (application delivery controllers; ADCs) vartill man räknar 
serverlastbalansering- samt trafikmanageringsenheter och WAN optimiseringskontrollanter 
(wide-area network (WAN) optimization controllers; WOCs) där man hittar produkter för 
global serverlastbalansering. Intäkterna för ADC var 556 miljoner dollar och WOC 411 
miljoner dollar. Gartner förutspår att tillväxten på denna marknad skall öka markant under 
2005. Detta till trots är denna marknad relativt ung, den började inte på allvar förrän 1996 då 
Cisco Systems släppte LocalDirector, den första lastbalanseringsprodukten värd namnet. Det 
faktum att LocalDirector var den första produkten på marknaden och att den var från en stor 
välkänd tillverkare av nätverksutrustning har gjort att den fått stå modell för många 
efterkommande lastbalanseringsprodukter. Denna ”svarta låda” har inspirerat många 
konkurrenter, bland annat Web Server Director från Radware, BIG-IP från F5 Labs med flera. 
 
De första lastbalanserarna var serverlastbalanserare som fördelade förfrågningar, dessa var 
switch-baserade, med tiden växte det fram ett behov av att balansera last snarare än 
förfrågningar. Detta gör att lastbalanserarna även måste förstå sig på sessions, presentations- 
och applikationslagren i OSI-modellen. Detta kräver givetvis mer sofistikerad mjukvara och 
minne än vad som vanligen sitter i switchar. Några tillverkare så som Cisco och Nortel med 
sina produkter i Application Switch serien, tidigare kända som Altheon Application Switch, 
har anpassat sig till detta genom att köpa in nya tekniker och införlivat dessa i sina produkter.  
 
Denna nya era av applikationslastbalansering öppnade även dörrarna för en rad nya 
tillverkare. Dessa nya tillverkare angriper problemet från ett annat perspektiv än tidigare. Nu 
låter man mjukvara och snabb funktionsutveckling stå i fokus men de flesta av dem skeppar 
dock sina produkter på egen hårdvara. Dessa produkter kallas ofta för hårdvaruenheter. Från 
ett hårdvaruperspektiv är dessa lastbalanseringsenheter väldigt lika vanliga PCs utrustade med 
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ett par nätverkskort och körandes lastbalanseringsmjukvara i kärnan på ett inbäddat UNIX 
operativsystem. Exempelvis har F5 Labs tidigare använt sig av BSDI från Berkley Software, 
men de har numera med införandet av version nio gått över till ett annat operativsystem vid 
namn TM/OS.  
 
Det är framförallt nätverksorienterade kunder som föredrar lastbalanseringsenheternas 
felsäkra ”svarta låda” natur. Eftersom man vill att en lastbalanserare skall vara tillförlitlig är 
det många som rent intuitivt känner sig tryggare med att stoppa in en enkel svart låda istället 
för ett komplext operativsystem och mer mjukvara. Med det i åtanke är det inte konstigt att 
svarta lådor är den modell av lastbalanserare som dominerar marknaden, både mätt i 
försäljning och antal produkter. I det långa loppet är det dock oklart om 
lastbalanseringsenheter kommer att fortsätta att vara så populära som de är nu. 
 
Vissa tillverkare menar att då lastbalansering är ett mjukvaruproblem ska det lösas med 
mjukvara och kunden ska själv få välja vilken hårdvara man vill köra denna mjukvara på. Ett 
av företagen med detta synsätt är Zeus med sina produkter ZXTM och ZXTM Load Balancer. 
 
Som om inte detta med valet mellan hårdvaru, mjukvaru eller switch-baserad lösning vore 
nog finns det ytterligare fler och viktigare aspekter att ta hänsyn till. Vill vi ha en server- eller 
applikationslastbalanserare, eller kanske rent utav en trafikmanagerare? Vad är skillnaden på 
allt detta? Ja, det är just det vi ska reda ut. 
 

Lastbalansering och trafikmanagering 

Lastbalansering 
Lastbalansering (LB): En teknik för att sprida arbete mellan flera processer, datorer, 
nätverkslänkar eller andra resurser. Denna term används ofta då man egentligen menar 
serverlastbalansering (SLB). 
 
Lastbalansering av processer: Två mycket populära projekt för detta ändamål är BEOWULF 
och  MOSIX som båda är baserade på öppenkällkod. 

Serverlastbalasering 
Serverlastbalansering (SLB): Processen att distribuera lokal nätverkstrafik över ett set med 
servermaskiner i avseende att uppnå bättre 

• skalbarhet, försäkrar att man kan köpa sig en snabb svarstid för varje transaktion i 
princip oavsett last 

• tillgänglighet, försäkrar att tjänsten fortsätter att köra trots bortfall av individuella 
servernoder 

• användarvänlighet, minskar kostnaden och den administrativa bördan att managera 
infrastrukturen 

 
Lastbalansering är en infrastrukturmässig artikelfunktion, precis som routing, brandväggar, 
eller adressöversättning (NAT). Lastbalansering dök först upp i högprestandaroutrar och 
switchar men numera finns det även ett stort antal hårdvaruenheter och mjukvaruapplikationer 
som tillhandahåller lastbalanseringsfunktionalitet. 
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Lastbalansering kan betraktas som en passiv teknik. Vanligtvis modifierar den inte 
nätverksförfrågan utan skickar den vidare till en av servrarna och returnerar svaret till 
klienten. Denna form av lastbalansering sker på lager fyra i OSI-modellen. 
Serverlastbalansering sker i regel över ett kluster med servrar ihopkopplade i ett lokalt 
nätverk. 

Applikationsnivålastbalansering 
Applikationsnivålastbalansering: Lastbalansering på lager sju i OSI-modellen, 
applikationslagret. Denna metod skiljer sig från SLB på så sätt att lastbalanseraren kan 
inspektera och förstå sig på innehållet i nätverkstrafiken och använda även denna 
information som grund när den fattar sina beslut om vart den skall vidareförmedla trafiken. 
 
Skall inte blandas ihop med applikationslastbalansering som är lastbalansering av och för 
enskilda applikationer. 

Global serverlastbalansering 
Global serverlastbalansering (GSLB): Processen att distribuera nätverkstrafik över olika set 
med servrar som har vid geografisk spridning alternativt att man har flera uppkopplingar till 
ett och samma set med servrar. Man fokuserar nu på att sprida lasten över nätverkslänkar. 
 
I och med att mer och mer data börjar flöda över Internet och användandet av denna 
distributionskanal ökar blir behovet av tillgänglighet och kontinuerlig ”upp-tid” mer 
avgörande. För att försäkra sig om konstant Internetåtkomst börjar fler och fler 
företagsnätverk och e-handelssystem införa flera Internet-förbindelser, vanligtvis genom flera 
olika Internetleverantörer. Denna form av nätverksarkitektur kallas vanligen för flerlänkat 
nätverk eller ”Multihoming”. 
 
Nätverk med flera Internet-förbindelser ökar i popularitet för att de tillhandahåller bättre 
tillförlitlighet och prestanda. Bättre tillförlitlighet kommer av det faktum att nätverket är 
skyddat ifall en Internetförbindelse eller router går sönder, om man nu har flera routrar vilket 
rekommenderas. Prestandaökningen kommer av det faktum att nätverkets bandbredd till 
Internet är summan av tillgänglig bandbredd i var och en av förbindelserna. Dock är det 
viktigt att tänka på att denna bättre prestanda bara kan uppnås då alla förbindelserna finns 
tillgängliga och nyttjas. Figur 1 nedan visar ett typiskt nätverk med flera Internetförbindelser. 
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Figur 1: Ett typiskt flerlänkat nätverk 
 
När det gäller GSLB är den enkla och bistra sanningen för tillfället att det inte finns någon 
helt perfekt lösning. Det går inte att fullt ut få både högtillgänglighet och kontroll över 
trafiken på en och samma gång. Man får välja om det främst är hög tillgänglighet eller 
kontroll över trafikspridningen som man vill ha.  
 
Några olika tekniker för GSLB baserar sig på antingen användande av flera A-records, 
dynamiska DNS-svar eller BGP routing. Metoden med dynamiska DNS-svar dras med 
problem med cachning av svaren i till exempel webbläsare och webb-cachar, även när man 
har en låg TTL (Time To Live) på svaret.  
 
Multipla A-records: Mycket enkelt och billigt, endast ingående trafik. Ger ingen kontroll 
över fördelningen av trafiken över de olika förbindelserna. Somliga använder sig dock av 
knepet att annonsera mest önskad IP-adress flera gånger i ett svar för att öka chanserna att det 
är den IP-adressen som klienterna använder. Inte alla klientapplikationer förstår att använda 
multipla A-records på rätt sätt, det vill säga att pröva nästa IP-adress om den man prövade 
först inte svarar. Kan kompletteras med dynamisk NAT för utgående trafik. 
 
Dynamiska DNS-svar: Mycket enkelt och billigt, endast ingående trafik. Ger viss kontroll 
över hur trafiken fördelas över de olika förbindelserna. Långt ifrån alla applikationer 
respekterar och hanterar DNS-svarens TTL på ett ”riktigt” sätt. Exempelvis kan man stöta på 
problem med olika webbläsare, webbcachar och DNS-servrar. Denna teknik kan med fördel 
kompletteras med dynamisk NAT för utgående trafik 
 
Dynamisk NAT: Relativt enkelt att sätta upp men kräver noggrann genomgång av 
trafikflödets fördelning för att ta tillvara resurserna på ett bra sätt. Vid bortgång av en länk 
och övergång av trafiken till den andra länken (annan IP-adress för källan) går de allra flesta 
sessionerna sönder. Denna teknik är endast för utgående trafik. 
 
BGP: Tämligen svårt att konfigurera och kräver mycket administration i installationsfasen, 
när detta jobb väl är gjort är lösningen tämligen underhållsfri. Fungerar bra för både ingående 
och utgående trafik men med begränsade möjligheter att kontrollera fördelningen över de 
olika förbindelserna. Normalt sett brukar dock denna bli relativt jämnt fördelad, i 
storleksordning 1/3 – 2/3 vid trafik över två länkar. 
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Några olika kommersiella GSLB produkter är:  

• F5 BIG-IP Link Controller (1000 / 2400 eller modul) 
• FoundryNetwork ServerIron 
• Radware LinkProof 
• Nortel Link Optimizer 

Lastbalansering och lastdelning 
Dessa termer förväxlas ofta men betyder verkligen två olika saker. 
Lastbalansering är deterministisk, och tillåter en mer noggrann kontroll över flödet än 
lastdelning, som är stokastisk. Lastbalansering är generellt sett ingenting som kan realiseras i 
allmän Internet-routing, annat än i speciella och lokala fall mellan angränsande AS (autonoma 
system). En viss grad av lastdelning är möjlig vid routing, men det kan medföra betydande 
resurskrav och ökad operationell komplexitet. 
 
Historiskt har lastbalansering betraktats som en ren delning av trafik över ett antal 
transmissionskanaler. Modernare koncept med kontrollerad lastbalansering använder mer 
intelligenta algoritmer. I fallet med serverlastbalansering (SLB), kan till exempel 
balanseringen ske med hjälp av round-robin, minst antal sessioner, minsta svarstid, minsta last 
med mera. Global serverlastbalansering blir ännu mer komplex. 
 
Det viktiga är att förstå att lastbalansering är resultatet av någon form av dynamisk algoritm 
medan lastdelning är resultatet av en statisk konfiguration. 

Trafikmanagering 
Trafikmanagering: Processen att forma, förändra och filtrera nätverkstrafik för att sedan 
routa och lastbalansera den till optimal servermaskin. Detta syftar till att ge flexibilitet i hur 
utformning av infrastruktur kan ske, möjlighet att integrera nya och gamla applikationer samt 
kontroll att fullt ut kunna managera vår nätverkstrafik, forcera säkerhets och routing policys, 
omskrivning och transformering av trafikflödet genom din infrastruktur. 
 
Trafikmanagerare brukar utöver vanlig serverlastbalansering tillhandahålla stöd för: 

• inspektion, förståelse och modifiering av nätverkstrafik på applikationsnivå med hjälp 
av anpassade skriptspråk 

• servicenivånsövervakning (Service Level Management) 
• bandbreddsmanagering  
• applikations accelerering i form av uppkopplings multiplexering, SSL avlastning eller 

datakomprimering  
• XML webbtjänster. 

 
I många fall används termen trafikmanagering som synonym till 
applikationsnivålastbalansering även om applikationsnivålastbalansering snarare bör ses som 
en funktion i en trafikmanagerare som även bland annat kan modifiera nätverkstrafiken. 

Innehållsdistribution 
Innehållsdistribution kan ses som en alternativ lösning till GSLB men löser främst problem 
med bandbredd och svarstider. Innehållsdistribution är en tekniskt bra lösning för statiskt 
material (främst för webb, ftp och strömmande media) och bygger på cachning av material 
hos tjänsteleverantören som har geografiskt spridda datorresurser med mycket bra 
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nätverksförbindelser. Detta avlastar egna externa förbindelser som annars lätt kan bli en 
flaskhals vid stor last. Implementationen är i regel mycket enkel då det oftast räcker med att 
göra en ändring i DNS, lägga till ett C-name för tjänsten som pekar på tjänsteleverantörens 
servrar. Ett företag som tillhandahåller en sådan tjänst är Akamai. Innehållsdistribution är 
många gånger den enda hållbara lösningen för webbplatser med otroligt stora trafikmängder 
men är samtidigt mycket kostsamt. 
 

Olika infallsvinklar 

Hårda och mjuka lösningar 
Som tidigare nämnts finns det ett antal olika företag som tillverkar lastbalanseringsprodukter, 
dessa företag har en vitt skild bakgrund vilket resulterat i olika tillverkningsmetoder, produkt 
typer och synsätt på lastbalanseringskonceptet. Implementationsmässigt har vi i stort tre olika 
kategorier av lastbalanseringsutrustning. Dessa är: 
 

• Smarta switchar 
• Hårdvaruenheter 
• Mjukvarulösningar 

 
Faktum är att vilken utav dessa kategorier man väljer egentligen inte spelar någon större roll. 
Även om tillverkarna gärna vill hävda att de genom sitt implementationssätt får bättre 
prestanda än sina konkurrenter så brukar prestanda för alla dessa olika produkter vara fullt 
tillräcklig. Det enda som kan vara värt att reflektera över är förmågan att hantera kryptering, 
om man nu vill avlasta sina riktiga servrar den uppgiften med hjälp av lastbalanseraren vilket 
bara är relevant om största delen av trafiken är krypterad och man har stora trafikflöden. Kort 
kan nämnas att switch- och hårdvaruenheter generellt sett tenderar att vara dyrare än 
mjukvarulösningar inkluderat separat hårdvara. Detta kan mycket väl ha sin förklaring i att 
det kostar för tillverkarna att hålla lager och integrationstesta sina produkter. Således är 
switch-, hårdvaruenheterna väl testade, men du får då betala för något som i praktiken ytterst 
sällan är ett konkret problem. Antagligen har du redan en bra plattform med väl testad 
mjukvara/hårdvara. Vad som dock i regel är avsevärt mycket viktigare än detta är 
funktionaliteten. 

Användningsområde 
Olika produkter/tillverkare fokuserar på olika användningsområden och är sällan riktigt bra 
för alla sorters tillämpningar. Detta gör det mycket viktigt att noga tänka igenom vad det är 
för typ av produkt man behöver. Även om det skulle finnas ett behov av både en 
applikationsnivålastbalanserare, trafikmanagering och global serverlastbalansering är det inte 
alls säkert att det bästa valet är att köpa en produkt som klarar allt detta. Beaktas bör också 
hur produkten skall integreras i den befintliga infrastrukturen. Kan produkten på ett bra sätt 
uppträda i samtliga företagets nätverk på en och samma gång och fortfarande vara enkel att 
administrera? Tänk alltså noga igenom om det är serverlastbalansering, 
applikationsnivålastbalansering, global serverlastbalansering eller trafikmanagering som 
behövs. 
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Produkter 
Urvalet av produkter baserat på storlek och popularitet, det är inte på något vis fullständigt 
utan syftar till att ge en fingervisning om olika produkttypers funktionalitet. För att sätta 
prestandasiffrorna i lite perspektiv till verkligheten kan nämnas att en webbplats i 
storleksordningen www.aftonbladet.se har ungefär 8000 förfrågningar per sekund, vid normal 
belastning. Detta borde visa på att prestandasiffrorna är relativt ointressanta då de flesta 
lastbalanseringsprodukter klarar denna mängd mångfalt. 

F5 Networks– BIG-IP 
F5 var med sina produkter i BIG-IP serien en av de tidiga specialisterna på lager 4- lager 7 
trafikmanageringsmarknaden. Det som började i första hand som en nätslussprodukt 
(gateway) har sedan dess gått igenom två omvandlingar till den produkt vi ser idag, V9 serien, 
en helt omarbetad version av den fortfarande tillgängliga V4.5-serien. 
 
Så vad är nytt? Allt. Till och med administrationsgränssnittet har uppdaterats för att stödja alla 
de nya funktionerna du kan konfigurera och det är många. 
 
Serien startar med BIG-IP 1500 och går upp till 6800 vilket är den produkt vi ska fokusera oss 
på här. Alla har samma grundläggande funktionalitet men längre ner i serien kommer en del 
funktioner som tillbehör/moduler. För första gången har nu F5 kompression i sina BIG-IP, 
något som många konkurrenter haft en längre tid. Men F5 har inte stannat där. En annan ny 
funktion i V9 är hastighetsanpassning (rate shapeing), vilket tillåter trafikbegränsning, 
prioritering och lån för att upprätthålla tillräckligt med bandbredd och snabb service för 
högprioriterade applikationer och trafik. Ett problem för servrar är att deras last ofta ökar för 
att de måste ta hand om många klienter samtidigt, var och en i olika takt. I V9 har F5 
introducerat innehållsspolning (Content Spooling) i BIG-IP-systemen, detta tillåter dem att ta 
emot och buffra upp serverns hela svar, vilket tillåter servern att avallokera aktuell resurs på 
en gång. BIG-IP utrustningen levererar sedan datat till klienten så snabbt den kan ta emot det. 
Detta tillåter servern att skicka data i en för denna optimal takt och klienten kan ta emot data i 
en för den optimal takt. 
 
BIG-IP kan konvertera IPv6 klienttrafik till IPv4 nod trafik och tillbaka till IPv6 klienttrafik 
(och vice versa). Den tillåter dig att blanda IPv6- och IPv4-noder i en och samma pool. Du 
kan även ha en IPv6 och IPv4 virtuell server att dirigera trafik till denna pool, idealiskt vid 
migreringsscenarion.  
 
Ett annat nytt bidrag är felmeddelandehantering. Med V9 kan BIG-IP-enheterna inspektera 
varje serversvarskod som exempelvis standard 404-fel, eller anpassade serverfel som 900-fel, 
och dra beslut baserat på serversvar. Man kan använda iRules-skriptspråket F5 har tagit med 
sig från tidigare modeller, och nu utvecklat vidare, för att anpassa vilken åtgärd som skall tas. 
Man kan exempelvis dirigera om förfrågan till en annan pool eller köra om frågan mot samma 
pool med servrar med riktigt innehåll. Detta kan lösa problemet med att ha kvar många riktiga 
användare att använda en resurs som varit ur funktion under flera minuter. Mjukvaran kan se 
alla felmeddelanden och vidta korrigerande handling för att omdistribuera förfrågan innan 
felet skickas till användaren.  
 
Listan med nya och förbättrade funktioner fortsätter. Säkerhetsmässigt är det två bidrag som 
F5 vill framhålla som extra intressanta. Dessa är protokollsanitering (protocol sanitisation) 
och resursdöljning (resource cloaking). Det tidigare uppnås genom att BIG-IPn agerar som en 
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applikationsproxy för att skydda mot olika tjänstenekningsattaker och alla andra former av 
oväntade felaktigt utformade paket. Den kan upptäcka och blockera alla tänkbara attacker 
med hjälp av iRules.  
 
Så vad är resursdöljning? Det finns en hel del information om ditt nätverk som passerar över 
Internet i huvuden, denna information skulle kunna vara användbar för eventuella angripare. 
För att eliminera detta hot kan BIG-IP konfigureras att blockera ”svars-huvuden” eller delar 
av huvuden som innehåller information om webbserver, till exempel viktiga bibliotek eller i 
vilket språk en applikation är skriven. Många användar vill inte gå ut med information om att 
de använder IIS- eller Apache-servrar, detta till trots brukar denna information som regel 
finnas i en servers svarshuvud. Med BIG-IP kan du dölja denna information. 
 
Omarbetningen av produktserien har inte bara fört med sig en rad nya produkter utan även en 
drastisk ökning av prestanda. 
 
Enligt F5 har omarbetningen av produktserien inte bara inneburit en rad nya funktioner utan 
även en drastisk ökning av prestanda. Broadband-Testing har undersökt den saken och 
publicerat resultaten i rapporten ”F5 Networks V9 Performance Report”. Ett område där F5 
har gjort väldigt djärva påståenden är förmågan att hantera Secure Socket Layer (SSL) 
transaktioner. Detta är när nivå sju enheten själv avslutar SSL-sessionen och befriar servrarna 
bakom den från den uppgiften, något som annars är mycket krävande. Innan F5s V9 produkter 
såg dagens ljus var allting över 5000tps (transaktioner per sekund) att anse som mycket bra. 
En transaktion är i dessa sammanhang en enkel förfrågan med svar. 
 
Hur som helst, 6800 enheten presterade i ett test utan SSL sessionsidåteranvändning (inte 
verkligt men utan tvekan det hårdaste testet möjligt) 16494tps. Med en mer realistisk 
konfiguration, 10 sessionsidåteranvändningar, steg den siffran till 23533tps. Detta är stora 
siffror som F5 kan tacka de inbyggda dedicerade ASICarna för (chip som accelererar 
specifika funktioner). I alla tester som rapporten behandlar är prestanda fenomenal och 
mycket bättre än i tidigare generationer av BIG-IP enheter. Som ytterligare exempel kan 
nämnas nära på 110000tps nivå sju uppkopplingar och en nivå sju genomströmning på 4gbps, 
mer än tillräckligt för även de största av tillämpningar.  
 
Det går att få ut näst intill all relevant information ur BIG-IP:n via SNMP och man kan även 
göra flertalet konfigurationsändringar denna väg om man så önskar. 
 
Totalt sett måste man säga att F5 V9 är imponerande, något som styrks av att produkten fått 
väldigt bra betyg i flertalet recensioner. Antagligen är F5 V9 den bästa produkten i sin 
kategori, men den är även mycket dyr. 
 
 
Sammanfattning: 
Hårdvarubaserad lösning. Mycket bra webbgränssnitt och SNMP funktionalitet. Applikations-
trafikbalansering och trafikmanagering. Finns i flertalet modeller efter behov (1500 – 6800) 
 
Cirka priser: F5 BIG-IP 6800. Pris: från 500 000 Sek (640 000 Sek fullt bestyckad så som i 
testet).  
http://www.f5.com/ 
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ZEUS - ZXTM 3.1 
Namnet Zeus kan vara bekant för den som känner till webbserver produkten, som används av 
bland andra CNN och eBay, men om vi pratar nivå sju trafikmanagering? Nej, antagligen inte. 
Zeus har nu tagit mjukvaruutvecklingen de lagt ner i webbserverprodukten och efterföljande 
lastbalanseringsprogramvara och format sin väg in i nivå sju trafikmanagering. Zeus ZXTM 
(Zeus Extensible Traffic Manager) är en mjukvaruapplikation designad att köras på en rad 
supporterade Unix och Linux plattformar. Man kan till och med ladda ner denna programvara 
för gratis utvärdering.  
 
ZXTM opererar på både lager 4 och lager 7, så denna produkt är helt klart en utmanare till F5 
Networks BIG-IP applikationsswith. Ändå är inte ZXTM 3.1 någon switch utan en effektiv 
serverbaserad nätverksutrustning som säljs som mjukvara. Detta gör att den vanligtvis 
placeras framför en serverfarm, bakom en Internet-nätsluss (gateway), där den styr trafiken på 
en rad olika vis. 
 
Listan med funktioner i ZXTM är uttömmande och innehåller intelligent 
applikationsnivålastbalansering och varje aspekt av nivå sju trafikmanagering, 
genomströmning, kompression, datamanipulering, säkerhet – så som skydd mot 
tjänstenekningsattacker, server- och applikationsoptimering och migreringsverktyg. 
 
Företaget har utan att skämmas tittat på F5 som marknadsledande och gett sig på att varje 
komponent i deras egen produkt skall vara likvärdig eller bättre än F5:s respektive.  
 
Ett utmärkt exempel på denna omtanke om detaljer är ZXTMs Trafficscript funktion för 
djuplodande paketinspektion och manipulation. Det här lär helt enkelt vara den mest 
omfattande av regelbaserade metoder för trafikkontroll tillgänglig idag. Konfiguration och 
utrullningsverktyg är väldigt viktigt när vi har att göra med komplexa nivå sju produkter. 
ZXTMs GUI är mycket intuitivt och grundläggande konfiguration tar inte mer än ett par 
minuter. 
 
En tilltalande funktion är diagnos-knappen som via ett enda klick kollar om din konfiguration 
är riktig. Skulle det upptäckas något fel med konfigurationen fås en komplett summering av 
klustrets tillstånd i en lättöverskådlig diagnosrapport. Diagnosen kör en rad tester på var och 
en av ZXTM maskinerna för att avgöra konnektivitet och konfigurationsproblem, 
plattforms/licens inkompabilitet och felintolerans. När det är möjligt innefattar denna sida 
länkar till verktyg som kan hjälpa till att åtgärda dessa problem. Nod-dränering är en annan 
användbar funktion i ZXTM. Denna låter oss på ett elegant vis ta ut servrar ur den aktiva 
poolen utan att bryta användares sessioner.  
 
Vad gäller skalbarhet stödjer Zeus N+M, där nästan obegränsad redundans och skalbarhet har 
uppnåtts. Att införa en till ZXTM i kluster är enkelt då en ny ZXTM automatiskt upptäcks av 
det existerande klustret och konfigurationen replikeras. 
 
I rapporten “Zeus Extensible Traffic Manager (ZXTM) 3.1” redogör Broadband-Testing för 
resultat från ett antal prestanda tester på, samt sina intryck av, ZEUS ZXTM 3.1. Några utav 
testerna är maximalt antal förfrågningar per sekund, SSL sessions terminering, maximal 
genomströmning och kompression (grad och genomströmning). I alla tester presterade ZXTM 
3.1 i klass standard, antingen bokstavligt talat eller i ett prestanda/pris perspektiv.  
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I rapporten hittar man siffror som 87512 förfrågningar per sekund, 19835tps vid 
komprimering av html sidor med en kompressionsgrad på 9:1, 2.6gbps nivå sju 
genomströmning och 8511 SSL tps (10 sessionsid återanvändningar). 
 
Pris och prestanda index mot BIG-IP 6800 översätter i siffror till 227531 förfrågningar per 
sekund, 51571tps vid kompression, 6.8gbps nivå sju genomströming och 21000 SSL tps. 
Givet Zeus ZXTMs skalbarhet kan man troligen nå rekordsiffror i var och en av kategorierna 
med en klustrad ZXTM lösning. 
 
För att summera det hela är Zeus ZXTM 3.1 en mycket kompetent produkt både vad gäller 
funktionalitet och prestanda. Med priset i åtanke kan denna produkt starkt rekommenderas för 
den som är i behov av en applikationsnivålastbalanserare. 
 
 
Sammanfattning: 
Mjukvarubaserad. Kör på alla Linux OS. Använder sig av NAT. 
Bra webbgränssnitt och SNMP-funktionalitet. Enkel att konfigurera och integrera i SMHI-
Linux.  
 
Cirka priser: 58 000 Sek ZXTM LB, 160 000 Sek ZXTM + hårdvara.  
http://www.zeus.com/ 

 

Linux Virtual Server 
Målet med Linux Virtual Server (LVS) projektet är enligt deras hemsida att bygga en 
högpresterande och högtillgänglig server för Linux baserat på klusteringsteknologi, som 
tillhandahåller god skalbarhet, tillförlitlighet och managerbarhet. 
 
För närvarande går det mesta av arbetet i LVS projektet ut på att utveckla avancerad IP 
lastbalanseringsmjukvara (IPVS), lastbalanseringsmjukvara på applikationsnivå (KTCPVS) 
och klustermanageringskomponenter. Dessa komponenter utgör LVS ramverk, enligt figuren 
nedan. 
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Figur 2: Översikt Linux Virtual Server 
 

• IPVS: en avancerad server (IP) lastbalanseringsmjukvara implementerad i 
Linuxkärnan. IPVS koden finns redan inkluderad i standard Linuxkärna 2.4 och 2.6 

• KTCPVS: implementerar lastbalansering på applikationsnivå i Linuxkärnan, för 
närvarande att betrakta som instabilt och under utveckling. 

 
Användare kan använda LVS-ramverket för att bygga högtillgängliga nätverkstjänster baserat 
på ett stort antal standardservrar, exempelvis webtjänster, e-posttjänster, mediatjänster och 
VoIP-tjänster samt integrera skalbara nätverkstjänster in i storskaliga tillförlitliga e-handels- 
eller e-myndighetsapplikationer. LVS-ramverket används redan i ett stort antal riktiga 
applikationer runt hela världen. 
 
LVS-kluster tillhandahåller lastbalansering och högtillgänglighet för nätverkstjänster till en 
låg kostnad. Lösningen kräver ingen modifiering av klienter eller servrar och stödjer de flesta 
TCP- och UDP-tjänster. En LVS lastbalanserare är kapabel att hantera miljoner med 
samtidiga uppkopplingar. 
 
Vidare är det mycket enkelt att sätta upp högtillgängliga och skalbara nätverkstjänster med 
LVS-kluster. Jämfört med kommersiella produkter tillhandahåller LVS många unika 
funktioner: 
 

• Stödjer tre IP lastbalanseringstekniker där VS/TUN och VS/DR kan erbjuda mycket 
hög prestanda. 

 
• Stödjer flertalet schemaläggningsalgoritmer för vidareförmedling av uppkopplingar till 

riktiga servrar. 
 

• Tillhandahåller många flexibla och utbyggbara tjänsteövervakningsverktyg för att 
upprätthålla högtillgänglighet i hela systemet. 
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• En robust och stabil kodbas, en stor användar- och utvecklargrupp, en aktiv 

intressegrupp av användare och mogenheten som fås av en världsomspännande 
granskning. 

 
• Bevisad tillförlitlighet i många verkliga tillämpningar. 

 
LVS har inte stöd för uppkopplings multiplexning, SSL-terminering eller kompression, man 
resonerar att de enskilda servrarna lika väl kan sköta detta själva. LVS:s styrkor är pris, 
skalbarhet och tillgänglighet. 
 
Alldeles nyligen har Heartbeat kommit ut i version 2 vilken tillhandahåller stöd för nya 
möjligheter för resursövervakning och fler redundans alternativ. Det har även alldeles nyligen 
tillkommit en ny fördelningsalgoritm för smart NAT (multiroute) i LVS vilket gör att man 
kan lastbalansera utgående Internettrafik över flera Internetförbindelser.   
 
Ultra Monkey 
Ultra Monkey är ett projekt som tillhandahåller konfigurationsexempel på hur man kan 
använda Linux-HA och LVS för att sätta upp olika miljöer med lastbalanserade och/eller 
högtillgängliga tjänster. Projektet tillhandahåller även färdiga paket med nödvändiga 
komponenter paketerade för ett antal olika Linuxdistributioner. 

• Snabb lastbalansering med Linux Virtual Server 
• Flexibel högtillgänglighet genom Linux-HA ramverket 
• Servicenivåövervakning med Ldirector 
• Stöd för högtillgängliga och/eller lastbalanserade topologier med väl utarbetade 

konfigurationsexempel 
• Lätt expanderbart till ett stort antal IP-baserade virtuella tjänster med fwmarks  
• Färdiga paket för Debian Sarge och Redhat Enterprise Linux 3.  

Sammanfattning: 
Mjukvarubaserad, öppen källkod. Stödjer flera metoder för vidarebefordran av trafiken så som 
NAT, IP-IP inkapsling eller direkt routing. Enkelt att integrera med SMHI-Linux. Tillräcklig 
SNMP-funktionalitet, övervakning med befintliga system. CLI gränssnitt.  
 
Cirka pris: Fritt tillgängligt under GPL.  
http://www.linuxvirtualserver.org/ 
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Radware – LinkProof 
Införandet av redundanta Internetförbindelser till flera Internetleverantörer kan kräva 
komplicerade routingprotokoll och dyra tekniker för att upprätthålla nätverket. Det gör heller 
ingenting för att minska de problem som kan uppstå av oförutsedda trafikmönster. LinkProof 
håller routingen på en enkel nivå genom att transparent dirigera trafiken genom den optimala 
förbindelsen. Det finns då inget behov av koordination mellan olika Internetleverantörer. 
LinkProof använder Radwares egenutvecklade Smart NAT mekanism för att garantera 
oavbruten paketleverans både till och från nätverket. 
 
LinkProof övervakar kontinuerligt hälsan på varje Internetförbindelse. Den verifierar rutten 
genom varje router genom att bevaka åtkomsten till både interna och externa nätverksnoder. 
LinkProof upptäcker automatiskt fel på länkar, routrar, DNS-servrar med mera. Denna 
verifiering säkerställer att endast fullt fungerande rutter används. Två LinkProof-enheter kan 
installeras i en redundant konfiguration för att alltid ge en högtillgänglig oavbruten 
Internettrafik även om en LinkProof enhet skulle gå sönder. 
 
Att lägga till nya länkar och routrar är enkelt och kräver endast minimal konfiguration och 
inga större ingrepp i nätverket. LinkProof är helt transparent i avseende vilken 
Internetleverantör, länk eller router som används och erbjuder full flexibilitet att bygga ut ditt 
flerlänkade nätverk efter behov. 
 
Om de routrar som LinkProof-enheten styr har SNMP-stöd kan den hämta MIB variabler från 
var och en av routrarna för att övervaka dessas hälsa. Variabler så som CPU- och 
bandbredsanvändning kan vara användbart för att dynamiskt justera mängden trafik som 
skickas över var och en av länkarna. Om någon av Internetförbindelserna frekvent går upp 
och ner är det troligen bäst att inte skicka någon trafik över denna till dess att den blivit stabil. 
Linkproof har stöd för att fördröja användandet av en trasig länk när denna igen blir 
tillgänglig. Den kan även gradvis öka antalet session som skickas över länken för att undvika 
att överväldiga en känslig länk som just blivit aktiv igen. 
 
SMHI använder för tillfället denna produkt men, enligt Arne Törnvall, upplever man den som 
krånglig att administrera och börjar se problem med support och service. 
 
Cirka pris: 350 000 Sek.  
http://www.radware.com/ 
 

 13



F5 Networks – BIG-IP Link Controller 
Traditionellt sett har den vanligaste metoden för att förse ett nätverk med en extra redundant 
Internetförbindelse varit att använda sig av Border Gateway Protocol (BGP). Denna lösning 
ger en begränsad kontroll över trafiken och kräver mycket administration. BIG-IP Link 
Controller tillhandahåller en enklare och mindre kostsam metod att öka vårt nätverks 
tillförlitlighet med fler nätverkslänkar. Genom att använda BIG-IP Link Controller kan 
organisationer och företag bygga tillförlitliga, felsäkra och högtillgängliga nätverk med flera 
förbindelser. 
 
BIG-IP Link Controller övervakar tillgänglighet och prestanda på flertalet WAN-länkar för att 
på ett smart vis styra trafiken åt båda hållen till och från ett nätverk och tillhandahålla 
feltolerant, optimerad Internetåtkomst. 
 
Genom ” Secure Network Address Translation Automap” (SNAT automap) kan F5 dramatiskt 
förenkla och förbättra den funktionalitet BGP kan erbjuda. Trafik dirigeras över den bästa 
rutten utan behov av en stor router, koordinering av Internetleverantörer eller rekrytering av 
specialutbildad personal och IP adresseringsproblem som dyker upp då man vill köra BGP.  
 
BIG-IP Link Controller har ett mycket intuitivt och lättanvänt webbgränssnitt som hjälper till 
att minska tiden för implementation och fortlöpande underhåll av den flerlänkade 
infrastrukturen. Utöver webbgränssnittet finns det även ett väl utarbetat 
kommandoradsgränssnitt som troligen känns väldigt bekant för de flesta unix/linux 
användare. Vidare finns det möjlighet att få ut realtids eller historiska rapporter för att 
utvärdera trafikmönster, relativ prestanda på de olika länkarna. Omfattande rapporter ger 
administratörer god inblick i bandbreddsresursutnyttjande och hjälper organisationen att fatta 
informerade beslut. 
 
Cirka pris: 200 000 Sek.  
http://www.f5.com/ 
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Produktöversikt 
Lista olika produkters egenskaper och fokus 
 
 BIG-IP ZXTM  LVS LinkProof BIG-IP Link 

Controller 
Redundans (aktiv-passiv) 1+1 N+M 1+1 

(N+M) 
1+1 1+1 

TCP-Multiplex  X    
SSL-Offload X X    
Cache  X    
Trafikmanagering X X    
Lager 7 SLB X X    
Lager 4 SLB X X X   
GSLB    X X 
Vidarebefordringstekniker NAT NAT NAT 

 
Direkt 
routing 
 
IP-IP 
inkapsling

NAT NAT 
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Slutsatser 
Följande kapitel innehåller personliga värderingar och åsikter. 

Serverlastbalansering 
I de allra flesta fall då man är intresserad av lastbalansering är det enkel serverlastbalansering 
man menar. Även om det finns stora och mycket kompetenta produkter som kan lösa detta 
och mycket därtill klarar man sig i regel med vad Linux Virtual Server har att erbjuda. 
Användandet av Linux Virtual Server kanske ibland kan medföra att man behöver någon eller 
några fler servrar för att lösa uppgiften då man inte hjälps av avlastande funktionalitet i 
lastbalanseraren men kostnaden för dessa uppvägs för mindre installationer med lätthet av de  
pengar man sparar på att inte köpa och installera en kommersiell lastbalanserare. För SMHI:s 
del ser det inte ut som om det är motiverat att införskaffa en kommersiell lastbalanserare inom 
den närmaste framtiden. 
 

Applikationsnivålastbalansering 
Har man behov av applikationsnivålastbalansering ska man tänka efter en gång extra. 
Detta då applikationsnivålastbalansering egentligen inte löser några problem, som i regel 
beror på dålig applikationsdesign och således helst borde lösas på annat vis, utan endast 
symptomen som uppstår därav. Man bör även beakta att införandet av 
applikationsnivålastbalansering tillför mer komplexitet då infrastrukturen påverkar 
applikationens trafikflöde. Detta kräver mer samarbete mellan applikationsägare/utvecklare 
och nätverksadministratörer. Kommer man trots allt fram till att detta är vad man behöver 
finns det i denna genre inga bra öppen källkodslösningar och även de kommersiella 
produkterna har en del brister just på detta område. Bakgrunden är att detta problem är 
mycket komplext och området relativt ungt och omoget. De produkter som kommit längst 
med möjligheterna till att inspektera och skriva om nätverkstrafik är F5 BIG-IP och Zeus 
ZXTM. 
 

Trafikmanagering 
Väljer man att införskaffa en trafikmanagerare bör detta främst vara på grund av möjligheten 
att modifiera nätverkstrafiken. Detta kan ibland vara den enda lösningen på problem med 
gamla applikationer i en ny miljö och där man saknar möjlighet att anpassa applikationen. 
Man bör dock betraktas trafikmanageraren som en sista utväg snarare än en enkel lösning, på 
grund av att den inte löser det faktiska problemet utan endast symptomen av det. Finns det 
möjlighet att byta eller skriva om sin applikation bör man först beakta det alternativet. 
Trafikmanageraren inför inte bara mer komplexitet utan är även relativt kostsam. 
 
En annan anledning att skaffa en trafikmanagerare skulle kunna vara applikations accelerering 
i form av uppkopplings multiplexering, SSL avlastning eller datakomprimering en sådan kan 
erbjuda, men detta är troligen bara aktuellt för mycket stora aktörer. För vanliga företag med 
begränsat stora kluster finns det för det mesta inget sådant behov. 
 
Övervakning (utöver interna tjänster för eget bruk), görs i regel bättre med andra externa 
produkter enligt devisen håll det enkelt. 
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Global serverlastbalansering 
Funderar man över global serverlastbalansering finns det en del frågor man först måste ställa 
sig själv. Frågor som: Vad är viktigast, kontroll över trafikflödet eller en hög tillgänglighet? 
Är det tjänster vi publicerar utåt eller våra egna interna system som behöver hög extern 
tillgänglighet? Det är även viktigt att ha i åtanke att ett relaterat problem har med bandbredd 
att göra. Har man flera Internetleverantörer varöver man fördelar sin trafik minskar 
bandbreddskapaciteten vid bortfall av en operatör, ska vi acceptera detta och försöka 
prioritera trafiken då eller ska vi försöka dimensionera de båda anslutningarna att klara all last 
var för sig? Nöjer man sig med att ha tillgänglig kapacitet för normal förhållanden eller vill 
man även klara trafiktoppar? 
 
Tänker vi att det största bandbreddsproblemet är med de tjänster vi själva publicerar externt 
skulle det för SMHI:s del finns det ett par stycken tänkbara sätt att hantera detta. Det skulle 
exempelvis kunna vara aktuellt att öka befintlig kapacitet eller använda sig av 
samlokalisering, det vill säga att hyra serverrack hos leverantör och placera kritiska 
applikationer med höga krav på extern tillgänglighet på maskiner hos denna leverantör och på 
så sätt få en lösning med BGP-routing (hög tillgänglighet) och hög bandbredd. En sådan 
lösning skulle kunna kosta från ungefär 25 000:- per månad. Ett annat, dock mycket kostsamt, 
alternativ vilket ett endast skulle fungera bra för FTP och webbtjänster skulle kunna vara 
innehålls distribution från exempelvis Akamai. Är det å andra sidan så att våra egna interna 
system behöver mycket information från externa resurser kvarstår bara en ökning av befintlig 
bandbreddskapacitet som tänkbar lösning. 
 
Bästa lösningen ur tillgänglighetssynpunkt anses vara att använda sig av BGP-routing men det 
medför relativt dyra merkostnader till leverantörerna. BGP Host Injection tar ett par minuter 
att slå igenom (konvergera) vid ändringar, ger ingen direkt kontroll över trafiken men normal 
fördelning över två förbindelser brukar vara runt 1/3 respektive 2/3. 
 
När det gäller fördelningen av inkommande trafik är metodiken med dynamiska DNS-svar 
okej för de flesta fall, men man skall dock vara medveten om cacheningsproblematiken. 
Att annonsera en ”bästa” IP-adress innebär att denna IP-adress kan ”fastna” i DNS cachar 
vilket kan ta från ungefär en kvart upp till en dag att lösa upp. Somliga säger att detta löses 
genom att sätta TTL 0 i sina svar men faktum är att många system inte respekterar och 
hanterar detta på rätt sätt. Sedan tillkommer problmet med intern cache i webbläsare och 
andra applikationer. Dynamiska DNS-svar ger alltså rimlig kontroll, men inte fullt så bra som 
man kan tro. Då man bara annonserar en IP-adress i taget kan ”trasiga” IP-adresser råka ha 
lagrats och byte till fungerande IP inte slå igenom på ett bra tag, vilket leder till viss 
otillgänglighet. 
 
Att använda sig av flera IP-adresser i DNS-svaren där klienten själv får välja en att använda är 
något bättre ur tillgänglighetssynpunkt, men inte alla klienter hanterar detta på ett bra sätt och 
det ger ingen kontroll över trafikfördelningen. Några anser att man visst kan kontrollera denna 
trafik genom att returnera IP-adresserna i den ordning man vill att det skall användas men 
detta är inte en säker metod enligt DNS-specifikationen. DNS-specifikationen säger ingenting 
om detta och således har hanteringen av detta valts att implementeras på olika sätt av olika 
applikationsutvecklare. Detta innebär att man kan hitta applikationer som ändrar på denna 
ordning och applikationer som använder IP-adresserna på ett round-robin liknande sätt. Detta 
är således i praktiken helt ohållbart för många användsningsområden. 
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För att kort nämna öppen källkodsalternativ så har det till LVS just kommit en ny 
schemaläggare lämplig för att göra smart NAT av utgående trafik men denna måste även 
kompletteras med någon DNS-lösning för inkommande trafik. Utvecklingen är på gång men 
har ännu ej produktionskvalitet. 
 
Det finns många, dock en aning gamla, tester som pekar på att Link Controller är ett bättre 
alternativ än LinkProof i de flesta avseenden. Bland andra ” F5 bests Radware in WAN-link 
manager duel”. 

Rekommendationer 
Rekommendationerna i detta kapitel baseras på att för varje uppgift hitta den produkt som på 
ett tillfredställande sätt löser problemet. När det kriteriet uppfylls av flertalet produkter blir 
managerbarhet, pris och support avgörande. 
 
Önskas enkel serverlastbalansering är troligen Linux Virtual Server fullt tillräcklig i de allra 
flesta fall. Då detta numera även finns som färdig komponent i SMHI:s Linuxplattform går 
införandet snabbt och smidigt. Ett annat starkt plus är priset. 
 
Är behovet i form av applikationsnivålastbalansering eller en trafikmanagerare är ZEUS 
ZXTM en mycket god kandidat. Även denna produkt passar mycket bra tillsammans med 
SMHI:s Linuxplattform och har en jämförelsevis attraktiv prissättning. 
 
Vad gäller lastbalansering av Internetförbindelser rekommenderas, om tillgängligheten är 
mycket viktig, i första hand om möjligt införandet av BGP-routing. Ifall man är nöjd med 
nuvarande lösning men kommer till att de befintliga LinkProof enheterna behöver bytas ut 
rekommenderas en övergång till F5:s Link Controller. Detta baserar sig dels på den något 
bättre prissättningen och managerbarheten men i första hand på grund av att F5 är större än 
Radware på den nordiska markanden och således har bättre support och servicemöjligheter. 
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1 Inledning 

1.1 Beskrivning 

Detta testspecifikationsdokument definierar tillvägagångssättet för 
prestandatestning av SWEAT systemet. Det beskriver kortfattat de metoder och 
verktyg som används vid prestandatestningen för att validera prestanda i systemet. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta dokument är att klargöra det tillvägagångssätt som används vid 
prestandatester för att försäkra att kraven för godkännande möts. 

Dokumentet går i detalj in på: 

• Prestandakrav och krav för godkännande 

• Arbetslastfördelning som används för lastning och insamlande av 
mätningar från systemet 

• Testplan 

• Tester att genomföra 

• Mätvärden att samla in 

• Användarmönster att simulera  

1.3 Omfång och avgränsningar 

Detta dokument tillhandahåller en strategi för utförande av alla prestandatester för 
SWEAT-systemet. Det diskuterar kortfattat de nödvändiga resurserna, inklusive 
de verktyg som används för att genomföra tester, resultatanalys och intrimning av 
systemet. Det innefattar prestandakrav för godkännande, förklarar 
användarmodeller för testning samt beskriver de skript och scheman som behöver 
tas fram. De typer av prestandatester som skall genomföras är lasttest samt 
stresstest. 

Detta dokument är endast avsett för att användas för initiala tester innan lansering 
av systemet, men det är starkt rekommenderat att denna strategi följs även för 
senare revideringar av systemet. 

Denna strategi inkluderar inte funktionella tester inte heller garanterar den några 
specifika prestandaresultat. 

De primära målen med dessa tester är att: 

• Validera att prestandakrav och krav för godkännande uppfylls 
OCH/ELLER 
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• Identifiera och säkerställa att prestandarelaterade defekter tas om hand 
innan lansering. 

1.4 Referenser 

Nr Dokument benämning Version/datum Kommentar 

1.  SWEAT_Systemöversikt P1.0-3  

2.  SWEAT_Systemkravspecifikation P1.0-3  

1.5 Definitioner 

Benämning Beskrivning 

TK Testklient, den maskin varifrån förfrågningar mot 
systemet görs 

LD Linux dirigent, lastbalanserare 

RS Riktig server, en webbnod 

FS Filserver 

 

2 Testobjekt 

Det system som testas i dessa prestandatest är webbplattformen som specificeras i 
dokumentet ”SWEAT Systemöversikt”. Den information som skall publiceras på 
plattformen finns ännu inte tillgänglig utan i stället används en kopia av 
webbplatsen SMHI Intranät (2005-07-28) vilket kan anses vara gångbart då själva 
innehållet är relativt orelevant. Vad som är av större vikt är att systemet är 
konfigurerat på samma vis som det senare kommer att vara och att alla 
nödvändiga komponenter används. Valet av just SMHI Intranät som testdata är att 
den webbplatsen drivs av innehållshanteringssystemet Polopoly, vilket även skall 
köras på webbplattformen. Under testerna är systemet uppsatt med lastbalanserare 
och webbservrar med Apache, jk_mod, Tomcat och Polopoly. Endast .jsp-sidor 
hanteras av Tomcat och övrigt material serveras av Apache. Under testerna är 
iSCSI koppling från DMZ-filservrarna till det interna lagringsutrymmet till en 
början kortslutet och istället lagras allt webbmaterial lokalt på NFS filserver i 
DMZ. I senare tester kopplas även iSCSI funktionaliteten på. 

3 Krav som ska testas 

3.1 Introduktion 

Prestandaarbete har alltid två olika typer av kriterier förknippade med sig. Det 
första är prestandakriterier (krav och mål), och det andra är krav för godkännande. 
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I detta dokument kommer båda dessa kriterier förklaras övergripande och i detalj 
för prestandatestning av SWEAT-systemet. Prestandatestningen anses vara 
avklarar när alla prestandakriterier har uppnåtts, eller något av kraven för 
godkännande är möt. 

3.2 Prestandakriteria 

Prestandakriteria är det specifika prestandakrav och mål man har på testobjektet. I 
fallet med SWEAT finns nedanstående krav formulerade. Önskat resultat är att 
prestandatestet validerar denna prestanda och trimmar in systemet tills dessa mål 
uppnås. Om detta inte är möjligt måste åtminstone ett av kraven för godkännande 
vara uppfyllt för att prestandatesterna skall kunna anses vara avklarade. 

Målen med prestandatestningen är följande: 

• Validera den tekniska arkitekturens skalbarhet och stabilitet för SWEAT-
plattformen 

o Validera att införande av extra webbnod ger extra prestanda. 

o Validera att inga kritiska fel uppstår i systemet under stress 
(orealistiskt stor last) 

• Validera systemprestanda: 

o Alla JSP-sidor skall laddas inom 10 sekunder i 95% av fallen när 
systemet är under en last av 180 sidor per sekund då systemet anropas 
över ett 100Mbit lokalt nätverk. 

o Identifiera och säkerställa att prestandarelaterade problem 
dokumenteras och/eller åtgärdas innan driftsättning. 

• Erhålla referensvärden 

o För läs- och skrivprestanda på diskenheter finns inga direkt uttalade 
mål utan de tester som genomförs har som enda syfte att ge 
referensvärden för eventuella framtida behov. 

4 Testide 

Det scenario som används för testning är en grov förenkling av verkligheten men 
har i alla avseenden justerats åt det håll som gör utfallen vid testerna sämre än i 
verkligheten. 

4.1 Skalbarhet 

Konfigurera systemet att endast använda sig av en webbserver. Använd autobench 
för att stegvis öka efterfrågat antal förfrågningar per sekund mot systemet, notera 
vid vilken nivå antalet svar per sekund planar ut. Inför en till webbserver i 
systemet och upprepa testförfarandet en eller flera gånger. Notera hur nivån för 
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antalet svar per sekund ökar i proportion till antalet extra webbservrar som sätts 
in. 

4.2 Lasttest 

Systemet läggs över minst en timmes tid under en last av minst 1440 
förfrågningar (180 sidvisningar med 7 extra objekt per sida) per sekund, med 
hjälp av httperf, då svarstider och felfrekvens övervakas. För SMHIs externa 
webbplats är medelfördelningen på förfrågningar 7 bildobjekt per (html/jsp) sida 
enligt webstat. Testet körs med 4 stycken aktiva webbservrar. 

4.3 Stresstest 

Hammartest då systemet utsätts för en orealistiskt stor last där syftet är att få 
systemet att gå sönder och då försöka komma till klarhet vilken komponent som 
först ger vika och eventuellt komma fram till varför det inträffar och om man kan 
göra något för att åtgärda problemet. Detta görs med hjälp av autobench. Testet 
körs med 2 stycken aktiva webbservrar. 

4.4 Fördröjning vid övertagande av dirigeringstjänst 

Undersöka hur långt uppehåll det blir i trafikflödet vid byta av aktiv dirigent. 
Lägg en lätt last på klustret med hjälp av httperf. Låt testet köra en stund och byt 
sedan aktiv dirigent, notera max uppkopplingstid för testet. Testet körs med 2 
stycken aktiva webbservrar. 

4.5 Fördröjning av trafik 

Undersök skalning och gör lasttest då systemet upplever en fördröjning av 
nätverkstrafiken till och från klienten. Inför med hjälp av en maskin körandes 
NIST Net instoppad mellan testklient och systemet en verklig (ca 30 ms, delay 
17ms och sigma 5ms i båda riktningarna från testklienten till klustret och tvärtom) 
fördröjning av trafiken för att emulera den effekt som uppstår då klienterna 
befinner sig på ett fjärnätverk istället för på ett lokalt nätverk. Upprepa under 
dessa förhållanden skalbarhetstest och lasttest enligt ovan. 

4.6 Lasttest efter införande av iSCSI för webbdata 

Undersök hur systemets totala prestanda påverkas om en iSCSI ansluten enhet 
används för lagring av det data NFS servern levererar istället för att leverera från 
lokal disk. Upprepa under detta förhållande lasttest enligt ovan. 

4.7 Fördröjning vid övertagande av filtjänst 

Undersöka hur långt uppehåll det blir i trafikflödet vid byta av aktiv filserver. 
Lägg en lätt last på klustret med hjälp av httperf. Låt testet köra en stund och byt 
sedan aktiv filserver, notera max uppkopplingstid för testet. Verifiera att 
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webbnodernas NFS-montering inte går sönder efter bytet av aktiv filserver. Testet 
körs med 2 stycken aktiva webbservrar. 

4.8 Läs- och skrivprestanda på iSCSI-monterad enhet 

Undersök hur läs- och skrivprestanda prestanda påverkas om en iSCSI ansluten 
enhet används för lagring av data istället för att leverera från lokal disk. Använd 
för detta test bonnie++ och kör testet på aktiv filserver, dels mot en lokal 
diskenhet och del mot en iSCSI-monterad diskenhet. 

4.9 Läs- och skrivprestanda på NFS-monterad enhet 

Undersök hur läs- och skrivprestanda för webbnoderna påverkas om en iSCSI 
ansluten enhet används för lagring av det data NFS servern tillhandahåller. 
Använd för detta test bonnie++ mot en NFS-monterad enhet, som i sin tur på 
NFS-servern är en iSCSI monterad enhet. Testet körs på en utav webbnoderna. 

5 Testfallsbeskrivningar 

5.1 Testfall skalbarhet 

Kommando Beskrivning Kommentar 

För alla olika antal webbnoder 
(1-4 st) 

 

Utför testkörning 

Byt ut X i filnamnet 
mot antalet noder i 
webbsystemet 

 

tk > autobench --single_host --host1 sweat-
vip --uri1 "/index.jsp?d=105" --num_conn 
3000 --num_call 1 --low_rate 10 --high_rate 
500 --rate_step 10 --output_fmt tsv --timeout 
5 --file results_scale_X.tsv > 
output_results_scale_X.txt 

 

Utför konvertering av tsv-fil 
till en graf i PostScript 
format 

tk > bench2graph results_scale_X.tsv 
results_scale_X.ps 1,2,3,4,5,6,10 

 

Utför konvertering av 
PostScript-fil till PDF 

tk > ps2pdf results_scale_X.ps 

Validera att antal svar per 
sekund ökar med 
införandet av flera 
noder 

 

Nästa   
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5.1.1 Avgränsningar 

Testet mäter ej fullständiga sidladdningar utan endast JSP-genererade HTML-
sidor utan bilder eller andra tillhörande objekt. Dessa andra objekt anses dock inte 
vara några problem att leverera utan torde ge en obetydlig extra last. 

5.2 Testfall lasttest 

Kommando Beskrivning Kommentar 

Utför lasttest under minst en 
timmer på 100% av 
önskad maxlast 

tk > httperf --server sweat-vip --wsesslog 
650000,2,session.log --max-piped-calls 8 --
rate 180 > 
output_results_load_session_180_X.txt 

Validera att systemet beter sig 
stabilt under hela 
testet. 

 

 lasttest under minst en 
timme på 150% av 
önskad maxlast. 

tk > httperf --server sweat-vip --wsesslog 
980000,2,session.log --max-piped-calls 8 --
rate 270 > 
output_results_load_session_270_X.txt 

Validera att systemet beter sig 
stabilt under hela 
testet. 

 

5.2.1 Avgränsningar 

Testet simulerar en någon verklig användarfördelning över ett stort antal sidor 
utan använder sig endast av två olika siddefinitioner med en för webbplatsen 
www.smhi.se typisk normalfördelning av bilder om 7 bildobjekt per webbsida. 
Detta gör att Polopoly eventuellt kan lyckas marginellt bättre med sin cachning än 
vad som blir fallet i verkligheten. Dock är den stora andelen förfrågning vid hög 
belastning typiskt till en utav två olika informationssidor. 

 

5.3 Testfall stresstest 

Kommando Beskrivning Kommentar 

Utför överlast av systemet 
tills det går sönder. 

tk > autobench_admin --single_host --host1 
sweat-vip --uri1 "/index.jsp?d=105" --
num_conn 30000 --num_call 1 --low_rate 
300 --high_rate 3000 --rate_step 20 --
output_fmt tsv --timeout 60 --file 
results_stress.tsv > output_results_stress.txt 
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Kommando Beskrivning Kommentar 

Monitorera vilken komponent i 
systemet som först går 
sönder 

 

5.3.1 Avgränsningar 

5.4 Testfall fördröjning vid övertagande av dirigenttjänst 

Kommando Beskrivning Kommentar 

Utför referensmätning, 
notera max 
uppkopplingstid 

tk > httperf --client=0/1 --server=sweat-vip --
port=80 --
uri="/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=105" --num-
conns=1500 --num-calls=1 > 
output_results_reference_failover.txt 

Utför start av mätning tk > httperf --client=0/1 --server=sweat-vip --
port=80 --
uri="/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=105" --num-
conns=1500 --num-calls=1 > 
output_results_failover.txt 

Utför medans mätning pågår 
ett eller flera byten av 
aktiv dirgent 

passiv-ld > hb_takeover 

5.4.1 Avgränsningar 
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5.5 Testfall fördröjning av trafik 

Kommando Beskrivning Kommentar 

För alla 

 

olika antal webbnoder 
(1-4 st) 

 

Utför testkörning 

Byt ut X i filnamnet 
mot antalet noder i 
webbsystemet 

 

tk > autobench --single_host --host1 sweat-
vip --uri1 "/index.jsp?d=105" --num_conn 
3000 --num_call 1 --low_rate 10 --high_rate 
500 --rate_step 10 --output_fmt tsv --timeout 
5 --file results_scale_wan_X.tsv > 
output_results_scale_wan_X.txt 

Utför konvertering av tsv-fil 
till en graf i PostScript 
format 

tk > bench2graph results_scale_wan_X.tsv 
results_scale_wan_X.ps 1,2,3,4,5,6,10 

Utför konvertering av 
PostScript-fil till PDF 

tk > ps2pdf results_scale_wan_X.ps 

Validera att antal svar per 
sekund ökar med 
införandet av flera 
noder 

 

Nästa olika antal webbnoder 
(1-4 st) 

 

Utför lasttest under minst en 
timmer på 100% av 
önskad maxlast 

tk > httperf --server sweat-vip --wsesslog 
650000,2,session.log --max-piped-calls 8 --
rate 180 > 
output_results_load_session_wan_180_X.txt 

Validera att systemet beter sig 
stabilt under hela 
testet. 

 

5.5.1 Avgränsningar 

Testet görs endast med fördröjning av trafiken och ingen extra paketduplicering 
eller paketbortfall införs. Detta då lämpliga värden för dessa parametrar saknas 
men antas ligga så pass lågt att de är mindre relevanta. 
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5.6 Testfall lasttestning efter införande av iSCSI för webbdata 

Kommando Beskrivning Kommentar 

Utför lasttest under minst en 
timmer på 100% av 
önskad maxlast 

tk > httperf --server sweat-vip --wsesslog 
650000,2,session.log --max-piped-calls 8 --
rate 180 > 
output_results_load_session__wan_180_X.tx
t 

Validera att systemet beter sig 
stabilt under hela 
testet. 

 

5.6.1 Avgränsningar 

5.7 Testfall fördröjning vid övertagande av filtjänst 

Kommando Beskrivning Kommentar 

Utför referensmätning, 
notera max 
uppkopplingstid 

tk > httperf --client=0/1 --server=sweat-vip --
port=80 --
uri="/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=105" --num-
conns=1500 --num-calls=1 > 
output_results_failover_reference_fileserver.
txt 

Utför start av mätning tk > httperf --client=0/1 --server=sweat-vip --
port=80 --
uri="/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=105" --num-
conns=1500 --num-calls=1 > 
output_results_failover_ fileserver.txt 

Utför medans mätning pågår 
ett eller flera byten av 
aktiv dirgent 

passiv-fs > hb_takeover 

5.7.1 Avgränsningar 
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5.8 Testfall läs- och skrivprestanda på iSCSI-monterad enhet 

Kommando Beskrivning Kommentar 

Utför 

 

test mot lokal 
diskenhet.  

Storlek på testdatat 
måste vara minst 4ggr 
mängen ramminne för 
att undvika 
minnesmappning 

 

 

rs > ./bonnie++ -d /local_disk -s 8500 -m 
local_disk > 
output_results_bonnie_local_disk_8500.txt 

 

Utför test mot iSCSI-enhet rs > ./bonnie++ -d /datadmz -s 8500 -m 
iSCSI > 
output_results_bonnie_iscsi_8500.txt 

5.8.1 Avgränsningar 

5.9 Testfall läs- och skrivprestanda på NFS-monterad enhet 

Kommando Beskrivning Kommentar 

Utför test mot NFS-enhet rs > ./bonnie++ -d /data_dmz -s 8500 -m 
NFS_on_iSCSI > 
output_results_bonnie_nfs_on_iscsi_8500.txt

5.9.1 Avgränsningar 

6 Kriterier för godkännande 

Prestandatesterna för SWEAT-plattformen har följande kriterier för godkännande: 

• För att testarbetet skall anses vara godkänt skall samtliga testfall vara 
exekverade och dokumenterade. Buggar skall vara rapporterade i en 
felrapport. 

• Testobjektet anses vara godkänt om testerna är godkända och inga kritiska 
eller allvarliga buggar är identifierade. 

Ifall att prestandakrav eller mål ej kan uppfyllas på grund av omständigheter 
utanför testgruppens kontroll kommer prestandatesterna att anses vara kompletta 
när något av följande kriterier har uppfyllts: 

• Alla flaskhalsar som hindrar systemet att uppnå prestandakriterierna ligger 
utanför testgruppens kontroll. 
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• Det förutbestämda slutdatumet för testning har passerats 

• Testgruppen och plattforms/applikationsägare är överens om att plattformen 
beter sig acceptabelt, trots att några prestandakrav eller mål ej uppnåtts. 

7 Testmiljö 

En Polopoly driven webbplats behöver sättas upp. Lastbalansering med två 
dirigenter som fördelar trafiken mellan två eller flera webbservar behöver 
konfigureras. En Linux-maskin behövs som testklient. Två stycken redundanta 
NFS filservrar . Alla maskiner skall vara anslutna på ett 100Mbit lokalt nätverk. 

För några av testerna skall filservrarna hämta sitt utdelade data från en iSCSI 
montering av volym från iSCSI-värden. För en del av testerna skall testklientens 
trafik gå genom en nätverksemulator (NIST Net) för att emulera trafik över ett 
fjärnätverk varvid det uppstår viss fördröjning av trafiken. 

 

 

 

Samtliga webbservrar och filservrar är av typen HP Proliant DL380 G4 och 
dirigenterna är av typen HP Proliant DL320 G3. Som operativsystem används 
SMHI-Linux version 1. 

Som testverktyg används öppenkällkodsprogramen httperf och autobench. 

Observera att det är mycket viktigt att tänka på att även testklienten vid testning 
blir att betrakta som en del av det system som testas, detta gäller vid all testning 
men blir extra relevant vid prestandatester. Försäkra dig således om att de 
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begränsningar som uppnås är hos systemet som testas och inte orsakas av 
testklienten. 

8 Testdata 

Inget speciellt testdata behövs, endast en godtycklig Polopoly driven webbplats 
med någon form av innehåll. Vid de initiala testerna används en spegling av den 
vid tidpunkten för testerna aktuella Intranät-webbplatsen. 

8.1 Härledning av testdata 

Innehållet för webbplatsen läggs för de initiala testerna på lokala diskar i DMZ 
filservern och delas med hjälp av NFS ut till var och en av webbservrarna. iSCSI 
kopplingen till intern lagringsserver ej aktiverad under de första testerna men 
tester med även denna funktionalitet görs också. Införandet av denna funktion 
antas ej påverka testresultaten på annat sätt än att denna funktion eventuellt kan 
ge upphov till en marginell extra tidsfördröjning. 

8.2 Listning av testdata 

Som testdata har används en avbildning av Intranätets webbplats, då det för denna 
funnit färdig konfiguration och material. Vid sessionstesterna har följande 
definition av session använts. 
---------------------------------------------------------------- 
session.log 
---------------------------------------------------------------- 
# session 1 definition (mean 7 objects per page) 
/index.jsp?d=105 #index-sidan 
    /content/2/c4/01/05/pictures/hogtryck_logo2.gif 
    /content/1/c6/01/11/76/pictures/FARMARI.JPG 
    /content/1/c4/41/02/pictures/dukning.jpg 
    /content/1/c6/01/11/26/pictures/bildarkiv.jpg 
    /content/1/c6/01/10/06/pictures/alger.jpg 
    /content/1/c6/01/09/64/pictures/brand0.jpg 
    /content/1/c6/01/09/18/pictures/segelbat.jpg 
 
#session 2 
/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=269 #Presentation av SMHI 
    /content/1/c4/05/23/pictures/smhihusen-small.jpg 
    /content/1/c4/05/23/pictures/ISOdubbellogga.jpg 
    /content/1/c6/01/09/64/pictures/brand0.jpg 
    /content/1/c6/01/09/18/pictures/segelbat.jpg 
    /content/1/c6/01/09/10/pictures/telia.jpg 
    /content/1/c6/01/08/68/pictures/argos.png 
    /content/1/c6/01/08/31/pictures/DMa.jpg 
---------------------------------------------------------------- 

En session är således i detta sammanhang endast en ihållande uppkoppling var 
över en serie med förfrågningar görs i enlighet med HTTP 1.1 protokollet. Dessa 
sessioner gör en sidförfrågan med tillhörande bilder, till skillnad från enkla 
sidanrop som bara hämtar HTML-sidan utan tillhörande objekt, vilket är 
förfaranadet i de tester som en använder sessioner. Det förfarandet anses vara fullt 
rimligt då det arbete Tomcat/Polopoly gör är långt mycket mer krävande en den 
enkla statiska hanteringen Apache utför då den tillhandahåller exempelvis 



  

<fastställt datum>  

 

 Sida 16(16)  

bildobjekt. Tidigare erfarenheter säger att en Apacheserver med aktuell hårdvara 
och konfiguration utan problem kan hantera 10 000 tals förfrågningar med statiskt 
material per sekund. Med anledning av detta ses Tomcat som klart mer 
resurskrävande och den begränsande faktorn för antalet förfrågningar per maskin. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Testprotokoll 
Prestanda  

SWEAT 
 

 

 
Mattias Andersson 



Skalbarhetstest 
Mäter antal java servlet förfrågningar per sekund som klustret kan hantera med olika antal 
noder. 
 

Översikt grafer 

 

  
 

Resultat 
85 JSP-förfrågningar per maskin, linjär skalning. 
 

Lasttest 
150% av max last 
 
270 sidor/sek = 150% av lasten. 
Testet påverkat av otillräcklig bandbredd och testklientprestanda (trådar ej, får köra 
distribuerat). (många gånger har klienten dock redan bilden och behöver inte ladda ner den 
vilket sparar bandbredd, kan även införa gzip-kompression för de klienter som stödjer detta. 
Det borde vara de flesta och webbnodernas prestanda borde räcka för denna extra uppgift) 
 
-- 
output_results_load_session_270_4.txt 
-- 
httperf --client=0/1 --server=sweat-vip --port=80 --uri=/ --max-piped-calls=8 --rate=270 --
send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --wsesslog=980000,2.000,session.log 



Maximum connect burst length: 10 
 
Total: connections 759480 requests 6071201 replies 6060162 test-duration 4581.082 s 
 
Connection rate: 165.8 conn/s (6.0 ms/conn, <=1169 concurrent connections) 
Connection time [ms]: min 6.1 avg 2719.3 max 475107.9 median 1253.5 stddev 5288.3 
Connection time [ms]: connect 1392.5 
Connection length [replies/conn]: 7.987 
 
Request rate: 1325.3 req/s (0.8 ms/req) 
Request size [B]: 99.0 
 
Reply rate [replies/s]: min 0.0 avg 1323.2 max 1727.1 stddev 676.4 (916 samples) 
Reply time [ms]: response 320.2 transfer 150.4 
Reply size [B]: header 273.0 content 6697.0 footer 0.0 (total 6970.0) 
Reply status: 1xx=0 2xx=6060161 3xx=0 4xx=0 5xx=1 
 
CPU time [s]: user 107.61 system 4449.50 (user 2.3% system 97.1% total 99.5%) 
Net I/O: 9134.4 KB/s (74.8*10^6 bps) 
 
Errors: total 223674 client-timo 0 socket-timo 162 connrefused 0 connreset 1496 
Errors: fd-unavail 222016 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0 
 
Session rate [sess/s]: min 0.00 avg 165.30 max 219.82 stddev 84.53 (757232/979410) 
Session: avg 1.00 connections/session 
Session lifetime [s]: 2.7 
Session failtime [s]: 0.2 
Session length histogram: 221727 446 2 0 0 0 2 1 757232 

-- 
 
100% av max last 
 
 
2 noder:  
Når inte riktigt upp till kraven.  
170.2 / 180 uppkopplingar (sidor) per sekund 
1361.4 / 1420 förfrågningar per sekund 
 
Levererar svar till 99%. Svaren inom 0.25 sekunder (en hel sida inom 2 sek) 
-- 
output_results_load_session_180_2.txt 
-- 
httperf --client=0/1 --server=sweat-vip --port=80 --uri=/ --max-piped-calls=8 --rate=180 --
send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --wsesslog=650000,2.000,session.log 
Maximum connect burst length: 8 
 
Total: connections 649872 requests 5198879 replies 5198648 test-duration 3813.615 s 
 
Connection rate: 170.4 conn/s (5.9 ms/conn, <=2724 concurrent connections) 
Connection time [ms]: min 6.3 avg 1997.9 max 493348.4 median 188.5 stddev 13557.3 
Connection time [ms]: connect 425.5 
Connection length [replies/conn]: 8.000 
 
Request rate: 1363.2 req/s (0.7 ms/req) 
Request size [B]: 99.0 
 
Reply rate [replies/s]: min 0.0 avg 1364.6 max 1722.4 stddev 329.6 (762 samples) 
Reply time [ms]: response 204.1 transfer 25.5 
Reply size [B]: header 272.0 content 6696.0 footer 0.0 (total 6968.0) 
Reply status: 1xx=0 2xx=5198648 3xx=0 4xx=0 5xx=0 
 
CPU time [s]: user 135.36 system 3647.34 (user 3.5% system 95.6% total 99.2%) 
Net I/O: 9410.9 KB/s (77.1*10^6 bps) 
 
Errors: total 202 client-timo 0 socket-timo 8 connrefused 0 connreset 33 
Errors: fd-unavail 161 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0 
 
Session rate [sess/s]: min 0.00 avg 170.40 max 229.82 stddev 41.38 (649831/650000) 
Session: avg 1.00 connections/session 
Session lifetime [s]: 2.0 
Session failtime [s]: 8.9 



Session length histogram: 169 0 0 0 0 0 0 0 649831 

-- 
 
3 noder:  
 
-- 
output_results_load_session_180_3.txt 
-- 
httperf --client=0/1 --server=sweat-vip --port=80 --uri=/ --max-piped-
calls=8 --rate=180 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --
wsesslog=100000,2.000,session.log 
Maximum connect burst length: 6 
 
Total: connections 100000 requests 800000 replies 800000 test-duration 
555.662 s 
 
Connection rate: 180.0 conn/s (5.6 ms/conn, <=52 concurrent connections) 
Connection time [ms]: min 10.0 avg 36.5 max 3115.8 median 26.5 stddev 61.9 
Connection time [ms]: connect 1.7 
Connection length [replies/conn]: 8.000 
 
Request rate: 1439.7 req/s (0.7 ms/req) 
Request size [B]: 99.0 
 
Reply rate [replies/s]: min 1385.9 avg 1439.9 max 1486.7 stddev 10.3 (111 
samples) 
Reply time [ms]: response 7.0 transfer 2.4 
Reply size [B]: header 272.0 content 6699.0 footer 0.0 (total 6971.0) 
Reply status: 1xx=0 2xx=800000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 
 
CPU time [s]: user 119.18 system 424.45 (user 21.4% system 76.4% total 
97.8%) 
Net I/O: 9942.8 KB/s (81.5*10^6 bps) 
 
Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 
Errors: fd-unavail 0 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0 
 
Session rate [sess/s]: min 173.21 avg 179.97 max 185.41 stddev 1.29 
(100000/100000) 
Session: avg 1.00 connections/session 
Session lifetime [s]: 0.0 
Session failtime [s]: 0.0 
Session length histogram: 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 
-- 
 
4 noder: 
-- 
output_results_load_session_180_4.txt 
-- 
httperf --client=0/1 --server=sweat-vip --port=80 --uri=/ --max-piped-calls=8 --rate=180 --
send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --wsesslog=950000,2.000,session.log 
Maximum connect burst length: 6 
 
Total: connections 950000 requests 7600000 replies 7600000 test-duration 5277.882 s 
 
Connection rate: 180.0 conn/s (5.6 ms/conn, <=196 concurrent connections) 
Connection time [ms]: min 10.0 avg 42.2 max 7441.1 median 27.5 stddev 146.7 
Connection time [ms]: connect 2.3 
Connection length [replies/conn]: 8.000 
 
Request rate: 1440.0 req/s (0.7 ms/req) 
Request size [B]: 99.0 



 
Reply rate [replies/s]: min 1143.5 avg 1440.0 max 1649.9 stddev 26.0 (1055 samples) 
Reply time [ms]: response 7.8 transfer 2.6 
Reply size [B]: header 272.0 content 6699.0 footer 0.0 (total 6971.0) 
Reply status: 1xx=0 2xx=7600000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 
 
CPU time [s]: user 1136.44 system 4064.64 (user 21.5% system 77.0% total 98.5%) 
Net I/O: 9944.4 KB/s (81.5*10^6 bps) 
 
Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 
Errors: fd-unavail 0 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0 
 
Session rate [sess/s]: min 143.01 avg 180.00 max 206.02 stddev 3.28 (950000/950000) 
Session: avg 1.00 connections/session 
Session lifetime [s]: 0.0 
Session failtime [s]: 0.0 
Session length histogram: 0 0 0 0 0 0 0 0 950000 

-- 
 

Resultat 
Minst 3 aktiva webbnoder nödvändiga för att klara av prestandakraven om 180 förfrågningar 
per sekund. Testet med 3 noder har kört för kort tid…. Borde därför ej räknas. Har ej haft 
möjlighet att göra nytt test. 



Stresstest 

Stabilitet, nivå för trasig 

 



Resultat 
Mod_jk koppling mellan apache och tomcat går sönder… löses genom att starta om apache. 
En ändring av antal trådar för mod_jk kopplingen i Tomcats server.xml har gjort problemet 
avsevärt mindre frekvent och systemet tåligare för överlaster, men det är dock fortfarande 
detta som är det komponent som först går sönder vid överlast. Klarar med reducerad prestanda 
att arbeta under maxlast * 2 utan att gå sönder. 
 
 

Fördröjning vid övertagande av tjänst 

Utdata för test 
--- 
httperf --client=0/1 --server=sweat-vip --port=80 --uri=/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=105 --send-
buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=1500 --num-calls=1 
Maximum connect burst length: 1 
 
Total: connections 1500 requests 1500 replies 1500 test-duration 59.814 s 
 
Connection rate: 25.1 conn/s (39.9 ms/conn, <=1 concurrent connections) 
Connection time [ms]: min 1.0 avg 39.9 max 3049.7 median 45.5 stddev 80.2 
Connection time [ms]: connect 2.4 
Connection length [replies/conn]: 1.000 
 
Request rate: 25.1 req/s (39.9 ms/req) 
Request size [B]: 86.0 
 
Reply rate [replies/s]: min 8.6 avg 25.4 max 41.2 stddev 10.7 (11 samples) 
Reply time [ms]: response 5.6 transfer 31.9 
Reply size [B]: header 328.0 content 19436.0 footer 1.0 (total 19765.0) 
Reply status: 1xx=0 2xx=1192 3xx=0 4xx=154 5xx=154 
 
CPU time [s]: user 19.57 system 40.22 (user 32.7% system 67.2% total 100.0%) 
Net I/O: 486.1 KB/s (4.0*10^6 bps) 
 
Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 
Errors: fd-unavail 0 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0 
-- 

Resultat 
Uppehåll i trafikflödet i mindre än 3.5 sekund, se ”connection time”. 
 
 

Fördröjning av trafik 
Skalningsfaktor: 
1: har 
2: har 
3: har 



4: saknar 

 

 



 
 
 
 
Lasttest 
3-noder: saknar 
 
4-noder: har 
 
httperf --timeout=8 --client=0/1 --server=sweat-vip --port=80 --uri=/ --max-piped-calls=8 --
rate=180 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --wsesslog=650000,2.000,session.log 
Maximum connect burst length: 6 
 
Total: connections 635731 requests 3877993 replies 3877154 test-duration 3616.199 s 
 
Connection rate: 175.8 conn/s (5.7 ms/conn, <=1022 concurrent connections) 
Connection time [ms]: min 66.8 avg 1574.0 max 16537.7 median 866.5 stddev 1424.7 
Connection time [ms]: connect 756.7 
Connection length [replies/conn]: 7.999 
 
Request rate: 1072.4 req/s (0.9 ms/req) 
Request size [B]: 99.0 
 
Reply rate [replies/s]: min 0.0 avg 1072.6 max 1607.3 stddev 376.6 (723 samples) 
Reply time [ms]: response 243.6 transfer 79.1 
Reply size [B]: header 272.0 content 6699.0 footer 0.0 (total 6971.0) 
Reply status: 1xx=0 2xx=3877148 3xx=0 4xx=0 5xx=6 



 
CPU time [s]: user 86.15 system 3496.02 (user 2.4% system 96.7% total 99.1%) 
Net I/O: 7404.5 KB/s (60.7*10^6 bps) 
 
Errors: total 165422 client-timo 151001 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 135 
Errors: fd-unavail 14286 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0 
 
Session rate [sess/s]: min 0.00 avg 134.01 max 214.62 stddev 47.51 (484595/650000) 
Session: avg 1.00 connections/session 
Session lifetime [s]: 1.6 
Session failtime [s]: 7.3 
Session length histogram: 165309 10 24 11 8 8 14 21 484595 
 

Resultat 
Lasttestet med 4 noder når nästan upp till godkänt nivå. Resultaten för lasttestet med 4 noder 
och skalningstestet med 3 noder ej helt pålitliga på grund av problem med tesmiljön som 
påverkat testklientensprestanda. Andra processer har använt lite cpu-kraft som hade behövts 
för testet och det har varit problem med för litet antal filhantag. Åtminstone skalningstesterna 
borde körts distribuerade, något som autobench klarar av. 

Lasttestning efter införande av iSCSI för webbdata (wan) 
3 aktiva webbnoder: 
 
 
httperf --client=0/1 --server=sweat-vip --port=80 --uri=/ --max-piped-
calls=8 --rate=180 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --
wsesslog=650000,2.000,session.log 
Maximum connect burst length: 6 
 
Total: connections 487206 requests 3863247 replies 3861960 test-duration 
3920.318 s 
 
Connection rate: 124.3 conn/s (8.0 ms/conn, <=1074 concurrent connections) 
Connection time [ms]: min 151.5 avg 5476.6 max 280947.1 median 1407.5 
stddev 12525.5 
Connection time [ms]: connect 5965.6 
Connection length [replies/conn]: 7.999 
 
Request rate: 985.4 req/s (1.0 ms/req) 
Request size [B]: 99.0 
 
Reply rate [replies/s]: min 0.0 avg 985.3 max 1640.1 stddev 446.7 (784 
samples) 
Reply time [ms]: response 285.0 transfer 96.1 
Reply size [B]: header 274.0 content 6698.0 footer 0.0 (total 6972.0) 
Reply status: 1xx=0 2xx=3861953 3xx=0 4xx=0 5xx=7 
 
CPU time [s]: user 88.26 system 3799.64 (user 2.3% system 96.9% total 
99.2%) 
Net I/O: 6804.2 KB/s (55.7*10^6 bps) 
 
Errors: total 167253 client-timo 0 socket-timo 3865 connrefused 0 connreset 
503 
Errors: fd-unavail 162885 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0 



 
Session rate [sess/s]: min 0.00 avg 123.13 max 212.81 stddev 56.06 
(482721/649883) 
Session: avg 1.00 connections/session 
Session lifetime [s]: 5.5 
Session failtime [s]: 4.5 
Session length histogram: 167153 5 3 0 0 0 0 1 482721 
 
4 aktiva webbnoder: 
 
httperf --timeout=8 --client=0/1 --server=sweat-vip --port=80 --uri=/ --max-piped-calls=8 --
rate=180 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --wsesslog=650000,2.000,session.log 
Maximum connect burst length: 6 
 
Total: connections 638612 requests 3879273 replies 3878166 test-duration 3617.628 s 
 
Connection rate: 176.5 conn/s (5.7 ms/conn, <=1022 concurrent connections) 
Connection time [ms]: min 194.6 avg 1587.1 max 15667.7 median 800.5 stddev 1492.9 
Connection time [ms]: connect 786.3 
Connection length [replies/conn]: 7.999 
 
Request rate: 1072.3 req/s (0.9 ms/req) 
Request size [B]: 99.0 
 
Reply rate [replies/s]: min 0.0 avg 1072.9 max 1565.5 stddev 347.1 (723 samples) 
Reply time [ms]: response 239.4 transfer 77.8 
Reply size [B]: header 274.0 content 6699.0 footer 0.0 (total 6973.0) 
Reply status: 1xx=0 2xx=3878159 3xx=0 4xx=0 5xx=7 
 
CPU time [s]: user 85.35 system 3476.75 (user 2.4% system 96.1% total 98.5%) 
Net I/O: 7405.2 KB/s (60.7*10^6 bps) 
 
Errors: total 165375 client-timo 153846 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 125 
Errors: fd-unavail 11404 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0 
 
Session rate [sess/s]: min 0.00 avg 133.97 max 202.62 stddev 43.58 (484641/650000) 
Session: avg 1.00 connections/session 
Session lifetime [s]: 1.6 
Session failtime [s]: 7.5 
Session length histogram: 165156 15 31 11 13 7 41 85 484641 
 
Resultat: 
iSCSI påverkar inte på något sätt systemetsprestanda. Detta främst på grund av Polopolys 
lokala cachning av data, men som framkommer i senare tester är iSCSI kopplingen näst inpå 
lika snabb som access från lokal disk. 
 
Okej, visar på att 4 aktiva noder är att rekommendera för full last vid anrop över fjärnätverk. 
Fördröjningen över fjärnätverket ger större antal samtidiga användare per webbnod. Testet 
med 3 noder verkar inte helt pålitligt på grund av för hög last på testklienten. Testet borde 
göras om men tid saknas. 
 



Fördröjning vid övertagande av filtjänst 
Inget övertagande, referenstest: 
httperf --client=0/1 --server=sweat-vip --port=80 --
uri=/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=105 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --
num-conns=1500 --num-calls=1 
Maximum connect burst length: 1 
 
Total: connections 1500 requests 1500 replies 1500 test-duration 281.382 s 
 
Connection rate: 5.3 conn/s (187.6 ms/conn, <=1 concurrent connections) 
Connection time [ms]: min 150.0 avg 187.6 max 251.0 median 185.5 stddev 
17.8 
Connection time [ms]: connect 34.3 
Connection length [replies/conn]: 1.000 
 
Request rate: 5.3 req/s (187.6 ms/req) 
Request size [B]: 86.0 
 
Reply rate [replies/s]: min 5.2 avg 5.3 max 5.6 stddev 0.1 (56 samples) 
Reply time [ms]: response 41.7 transfer 111.6 
Reply size [B]: header 358.0 content 24272.0 footer 2.0 (total 24632.0) 
Reply status: 1xx=0 2xx=1500 3xx=0 4xx=0 5xx=0 
 
CPU time [s]: user 91.38 system 189.93 (user 32.5% system 67.5% total 
100.0%) 
Net I/O: 128.7 KB/s (1.1*10^6 bps) 
 
Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 
Errors: fd-unavail 0 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0 
 
 
Övertagande av filtjänst: 
httperf --client=0/1 --server=sweat-vip --port=80 --uri=/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=105 --send-
buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=1500 --num-calls=1 
Maximum connect burst length: 1 
 
Total: connections 1500 requests 1500 replies 1500 test-duration 355.069 s 
 
Connection rate: 4.2 conn/s (236.7 ms/conn, <=1 concurrent connections) 
Connection time [ms]: min 141.1 avg 236.7 max 68976.7 median 185.5 stddev 1776.4 
Connection time [ms]: connect 34.7 
Connection length [replies/conn]: 1.000 
 
Request rate: 4.2 req/s (236.7 ms/req) 
Request size [B]: 86.0 
 
Reply rate [replies/s]: min 0.0 avg 4.2 max 5.6 stddev 2.1 (71 samples) 
Reply time [ms]: response 43.4 transfer 158.6 
Reply size [B]: header 358.0 content 24272.0 footer 2.0 (total 24632.0) 
Reply status: 1xx=0 2xx=1500 3xx=0 4xx=0 5xx=0 
 
CPU time [s]: user 115.24 system 239.54 (user 32.5% system 67.5% total 99.9%) 
Net I/O: 102.0 KB/s (0.8*10^6 bps) 
 
Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 



Errors: fd-unavail 0 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0 
 

Resultat 
69 sekunder, inga komponenter gick sönder och ingen klient “time-out” 

Läs- och skrivprestanda på iSCSI-monterad enhet 
 
Lokal diskenhet: 
Version  1.03       ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random- 
                    -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks-- 
Machine        Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP  /sec %CP 
local_disk    8500M 40560  98 64094  34 12027   7 21877  45 71687  14 424.9   1 
                    ------Sequential Create------ --------Random Create-------- 
                    -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete-- 
              files  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP 
                 16  3090  98 +++++ +++ +++++ +++  3199  99 +++++ +++ 10695  99 
local_disk,8500M,40560,98,64094,34,12027,7,21877,45,71687,14,424.9,1,16,3090,98,++++
+,+++,+++++,+++,3199,99,+++++,+++,10695,99 
 
iSCSI-monterad enhet: 
Version  1.03       ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random- 
                    -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks-- 
Machine        Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP  /sec %CP 
iSCSI         8500M 37147  96 38737  28 13697   8 20300  42 30062   7 276.6   1 
                    ------Sequential Create------ --------Random Create-------- 
                    -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete-- 
              files  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP 
                 16  2780  88 +++++ +++ +++++ +++  3153  99 +++++ +++ 10782 100 
iSCSI,8500M,37147,96,38737,28,13697,8,20300,42,30062,7,276.6,1,16,2780,88,+++++,+++,
+++++,+++,3153,99,+++++,+++,10782,100 
 

Resultat 
För de flesta diskoperationer är prestandan i stort likvärdig mellan det lokalafilsystemtet och 
det iSCSI-monterade filsystemet. För sekventiell  läsning och skrivning är dock det lokala 
filsystemet nästan dubbelt så snabbt. 

Läs- och skrivprestanda på NFS-monterad enhet 
 
NFS-monterad iSCSI-enhet: 
Version  1.03       ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random- 
                    -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks-- 
Machine        Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP  /sec %CP 
NFS_on_iSCSI  8500M  8433  21  7612   4  7600   5 10593  25  9606   2 194.2   0 
                    ------Sequential Create------ --------Random Create-------- 
                    -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete-- 
              files  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP 
                 16   213   0  4822   8   417   1   265   1  6088   5   462   1 



NFS_on_iSCSI,8500M,8433,21,7612,4,7600,5,10593,25,9606,2,194.2,0,16,213,0,4822,8,417
,1,265,1,6088,5,462,1 
 

Resultat 
De hastigheter som mätts upp här har en stark relation till nätverkshastigheten på 100Mbit 
mellan NFS-klienten och servern.
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1. REKOMMENDATION 
System SWEAT rekommenderas ur prestanda och stabilitetssynpunkt för driftsättning men 
ytterligare integrations-, funktions- och verifieringstester är nödvändiga. 
Motivering 

- Plattformen lever upp till önskad prestanda med planerade fyra stycken aktiva 
webbnoder. 

- Ytterligare prestanda kan tillföras systemet genom att införa fler webbnoder. Dessa ger 
då en närapå linjär ökning av prestandan. 

 
För övriga rekommendationer och en detaljerad beskrivning av riskbilden se kapitel 5, 6. 

2. INLEDNING 
Detta dokument vänder sig till de personer som har mandat att besluta om systemet. Rapporten 
vill ge en underbygd beskrivning av systemets riskbild samt rekommendationer om vidare 
hantering av systemet. Rekommendationerna bygger på de erfarenheter som erhållits vid 
testarbetet. 

2.1 Omfattning 
Testarbetet omfattar prestandatester för SWEAT enligt testspecifikation för prestanda i 
SWEAT.  
 

2.2 Avgränsning 
Testrapporten omfattar inte utvecklarnas egentester, acceptanstest eller några testar av specifika 
webbapplikationer utan endast en generisk Polopoly driven webbplats. 
 

2.3 Styrande dokument 
Nr Dokument benämning Version/datum Kommentar 
1.1.1 Testplan   
 

2.4 Testspecifikationer 
Nr Dokument benämning Version/datum Kommentar 
1.2.1 Testspecifikation, Prestanda, SWEAT P1.0-2  
1.2.2    
1.2.3    
 

2.5 Testprotokoll m.m. 
Nr Benämning Kommentar 
1.3.1 Testprotokoll, prestanda SWEAT  
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Nr Benämning Kommentar 
1.3.2 Loggfiler, mapp ”loggfiler_prestandatester_sweat”  
 

3. ÖVERSIKT TESTMILJÖ 
Testmiljön har bestått av en Polopoly driven webbplats driftad på en till fyra webbservar 
(lxserv61,lxserv62, lxserv65, lxserv66). Trafiken till dessa webbservrar har fördelats ut med 
hjälp av två stycken lastbalanserare (dirigenter) i en aktiv/passiv konfiguration (lxserv63, 
lxserv64).  En Linux-maskin (lxserv40) har använts som testklient, denna maskin är av typen 
HP Proliant DL380 G3. Två stycken redundanta NFS filservrar i aktiv/passiv konfiguration har 
använts (lxserv65,lxserv66). Alla maskiner har varit anslutna på ett 100Mbit lokalt nätverk. 
 
För några av testerna har filservrarna hämta sitt utdelade data från en iSCSI montering av 
volym från iSCSI-värd (fs-serv3). För en del av testerna har testklientens trafik gått genom en 
nätverksemulator (NIST Net) för att emulera trafik över ett fjärnätverk varvid det uppstår viss 
fördröjning av trafiken (lxserv11/lxnet). 
 

  
 
Samtliga webbservrar och filservrar är av typen HP Proliant DL380 G4 och dirigenterna är av 
typen HP Proliant DL320 G3. Som operativsystem används SMHI-Linux version 1. 
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4. RESULTAT 
Följande tester har uförts. 

4.1 Testspecifikation: Skalbarhet  
Tester utförda 2005-09-01. 

4.1.1 Viktiga resultat 
85 JSP förfrågningar per sekund och webbnod. Denna skalning är så gott som linjär. 

4.1.2 Kvar att göra 

4.1.3 Buggar 
 

4.2 Testspecifikation: Lasttest 
Tester utförda 2005-09-05, 2005-09-08 och 2005-09-12. 

4.2.1 Viktiga resultat 
Minst 3 aktiva webbnoder nödvändiga för att klara av prestandakraven om 180 förfrågningar 
per sekund. 

4.2.2 Kvar att göra 
Testet med 3 aktiva webbnoder har körts för kort tid för att få räknas som giltigt. Det har bara 
kört i 10 minuter men kravet för att erhålla ett tillförlitligt resultat är en timme. Resultatet anses 
dock vara riktigt, men testet borde göras om. Om tid och mer bandbredd funnits hade det även 
varit intressant att köra distribuerat test med fler testklienter för att pröva kluster på 150% last. 

4.2.3 Buggar 
 

4.3 Testspecifikation: Stresstest 
Tester utförda 2005-05-09. 

4.3.1 Viktiga resultat 
Den komponent som först går sönder i systemet är jk_mod kopplingen mellan Apache och 
Tomcat. Problemet har blivit mindre efter en konfigurationsändring i Tomcats server.xml fil 
där det har angetts att denna koppling skall använda fler trådar mot vad som är standard. 
Systemet är stabilt i upp till 2 gångers överlast förutsatt att rekommenderat minsta antal aktiva 
webbnoder finns tillgängliga. Dock kommer systemet jobba med reducerad prestanda under 
överlast. 
Då jk_mod kopplingen väl gått sönder kan den enklast lagas igen genom att Apache startas om. 
Dylika fel torde kunna avhjälpas med lämplig konfiguration för time-out tid för dirigenternas 
verifiering av webbnondernas funktionalitet. När webbnoderna är överlastade ökar svarstiden 
och de bör plockas bort från server-poolen. Under stora överlaster borde detta leda till att 
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server-poolen töms och dirigenterna får agera som reservnoder med uppgift att leverera en 
mycket enkel statisk webbsida som berättat att systemet är otillgängligt. 

4.3.2 Kvar att göra 
Testspecifikationen borde på detta område även innehållit verifiering av övergång till reservnod 
vid mycket hög överlast. 

4.3.3 Buggar 
 

4.4 Testspecifikation: Fördröjning vid övertagande av tjänst 
Tester utförda 2005-09-07 

4.4.1 Viktiga resultat 
Byta av aktiv dirigent ger ett uppehåll i 3.5 sekund för den trafik som passerar genom 
lastbalanserarna. 

4.4.2 Kvar att göra 

4.4.3 Buggar 
 

4.5 Testspecifikation: Fördröjning av trafik 
Tester utförda 2005-10-03 och 2005-10-04. 

4.5.1 Viktiga resultat 
Dessa resultat är inte helt tydliga då en del tester ej gjorts och några andra har gett tveksamma 
resultat. Resultaten tyder dock på att skalningsfaktorn vad gäller antal JSP-anrop per webbnod 
och sekund inte påverkas nämnvärt när fördröjning införs, eventuellt bör den justeras ner något 
från 85 till 80 JSP-anrop. 
Vad gäller lasttester är det svårt att dra några klara slutsatser på grund av bristande underlag. 
Klart är att systemet med 4 aktiva noder lever upp till kraven. Om det även gör det med 3 noder 
är oklart, men skall man försöka sig på en gissning hamnar den närmare ett nej än ett ja. 
Anledningen till denna skillnad på belastning vid fördröjning av trafiken ligger i att denna 
fördröjning ger upphov till ett större antal samtidiga uppkopplingar per nod. Kanske är detta 
något som går att åtgärda eller åtminstone justera till det bättre med några 
konfigurationsändringar av Apache/Tomcat/jk_mod på webbnoderna, men detta ligger utanför 
testgruppens kunskap och tid har ej funnits för att fördjupa sig vidare i detta. 
Detta problem med prestandanedsättning vid fördröjning av trafik, på grund av fler samtidiga 
uppkopplingar, är något flera kommersiella lastbalanserare löser med antingen 
uppkopplingsmultiplexering eller genom att agera som en uppkopplingsproxy. 

4.5.2 Kvar att göra 
Skalningstest med 4 noder, lasttest med 3 noder. Skalningstest med 3 noder och lasttest med 4 
noder borde göras om på grund av att resultaten är påverkade av testklienten. 
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4.5.3 Buggar 
 

4.6 Testspecifikation: Lasttestning efter införande av iSCSI för webbdata  
Tester utförda 2005-10-04 och 2005-10-12 

4.6.1 Viktiga resultat 
Införandet av iSCSI-montering för webbdata påverkar inte på något sätt prestandan i systemet. 
Detta främst på grund av Polopolys lokala cachning men senare testar av det iSCSI monterade 
filsystemet visar att det bara är marginellt långsammare än ett lokalt filsystem. 

4.6.2 Kvar att göra 

4.6.3 Buggar 
 

4.7 Testspecifikation: Fördröjning vid övertagande av filtjänst 
Tester utförda 2005-10-05. 

4.7.1 Viktiga resultat 
Max uppmätt tid för uppehåll i trafiken vid övertagande av filtjänst var 69 sekunder. Inte vid 
något av testerna har någon komponent i systemet gått sönder vid övertagandet och ingen 
uppkoppling har kopplat ner. 

4.7.2 Kvar att göra 

4.7.3 Buggar 
Om nätverkskopplingen till iSCSI-värden går sönder sker inget övertagande av tjänsten då den 
passiva filservern väntar på att få göra ett fint övertagande då den aktiva avallokerat alla 
resurser, vilket den inte kan då koppling till iSCSI-värden saknas och den således inte kan 
montera av dessa enheter. Det behövs för detta någon form av lokal övervakning med 
exempelvis monit för att upptäcka detta scenario och då abrubt döda heartbeat för att tvinga 
fram ett ofint övertagande. Denna brist är inte av prestanda karaktär utan snarare av 
funktionskaraktär men känns ändå relevant att nämna på grund av dess vikt och att den 
påverkar systemets totala stabilitet. 
 

4.8 Testspecifikation: Läs- och skrivprestanda på iSCSI-monterad enhet 
Dessa tester är inte av direkt relevans för SWEAT-projektet. 
Tester utförda 2005-10-06. 

4.8.1 Viktiga resultat 
För de flesta diskoperationer är prestandan i stort likvärdig mellan det lokalafilsystemtet och 
det iSCSI-monterade filsystemet. För sekventiell  läsning och skrivning är dock det lokala 
filsystemet nästan dubbelt så snabbt. 
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4.8.2 Kvar att göra 

4.8.3 Buggar 
 

4.9 Testspecifikation: Läs- och skrivprestanda på NFS-monterad enhet 
Dessa tester är inte av direkt relevans för SWEAT-projektet. 
Tester utförda 2005-10-06. 

4.9.1 Viktiga resultat 
De hastigheter som mätts upp här har en stark relation till nätverkshastigheten på 100Mbit 
mellan NFS-klienten och servern. 

4.9.2 Kvar att göra 

4.9.3 Buggar 
 

4.10 Resultat från tester som utförts utan testspecifikation 
Inga tester utan testspecifikation har utförts. 

4.10.1 Viktiga resultat 

4.10.2 Kvar att göra 

4.10.3 Buggar 
 

4.11 Ej utförda planerade tester 
Några tester har ej gett tillförlitliga resultat då det varit problem med testmiljön och några tester 
borde ha gjorts med fler distribuerade testklienter. 

4.11.1 Ej genomförda tester enligt plan 
• Skalningstest 3 och 4 noder över wan. 
• Lasttest wan, 3 noder. 
• Lasttest wan och iSCSI 3 och 4 noder. 

Testet med 4 noder är lite påverkat av begränsade resurser i testklieten men hamnar 
ändå inom felmarginalen och kan således med relativt gott samvete räknas med. 

4.11.2 Ej skrivna testspecifikationer 
Inga ytterligare testspecifikationer beträffande prestanda har ansets nödvändiga dock kan det 
vara av intresse att ta reda på hur många rena http-anrop man kan hantera per nod, samt ssl-
transaktioner och http-anrop med kompression. 
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5. RISKER 

5.1 Samtidigt bortfall av flertalet webbnoder 
Skulle på något sätt, exempelvis genom en trasig switchmodul, flertalet webbnoder samtidigt 
bli otillgängliga kommer systemets prestanda att minskas avsevärt. Sannolikheten för detta är 
tämligen låg. 
 

5.2 Identifierade buggar 
 
 
Buggstatus Identifierade Åtgärder pågår Åtgärdade Verifierade 
Critical     
Major     
Average     
Minor     
 
Totalt antal felrapporter är: 

5.2.1 Kommentarer till kvarvarande allvarliga buggar 
 

5.2.2 Kommentarer till övriga buggar 
 

6. ÖVRIGA REKOMMENDATIONER 

6.1 Utbildning Tomcat och jk_mod 
Sysman saknar önskvärd erfarenhet och kunskap om konfiguration av Tomcat/jk_mod. Det 
rekommenderas att det avsätts tid för Sysman till att läsa in sig mer på detta område. 
 

7. KVAR ATT GÖRA INOM TESTAKTIVITETEN 
Ej utförda tester bör göras om för att erhålla en tydligare bild av prestandan. Är inte detta 
önskvärt kan testerna anses vara avslutade. 


