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SAMMANFATTNING 

Ett griddsystems prestanda beror till stor del på hur det 

hanterar data som ska bearbetas. I stora griddsystem finns 

det delsystem och till och med dedikerade relämaskiner för 

att hantera all data. Det spelar ingen roll hur mycket 

beräkningskraft som finns till förfogande om det som 

beräkningen ska utföras på inte finns tillgängligt. För att 

undersöka mindre icke dedikerade system implementerar 

det här examensarbetet ett nytt griddsystem och integrerar 

tre olika buffringstekniker i det. Dessa tekniker används i 

ett mycket litet griddsystem med begränsad hårdvara för att 

utvärdera hur de påverkar processhastigheten. Även om 

förhoppningen finns att öka prestandan är detta inget som 

kunde påvisas i den specifika hårdvarumiljö där 

utvärderingen gjordes. Trots detta kan positiva effekter ses 

som bör undersökas vidare. 

INLEDNING 

Motivering 

Flygburen laserskanning är en teknik som används för att få 

fram höjddata på stora markområden. Om detta görs över 

ett skogsområde kan flera olika kartprodukter tas fram. Till 

exempel visar Holmgren och Persson [3] hur man med 

hjälp av laserdata kan ta reda på hur stor trädkronan är eller 

hur högt ett visst träd är. När det är framräknat går det 

sedan, med hjälp av referenstabeller, göra en kvalificerad 

gissning på hur mycket virke eller ved trädet eller 

skogsområdet skulle ge vid avverkning. 

Att göra dessa beräkningar kräver mycket datorkraft då 

varje pixel måste jämföras åtminstone med varje 

intilliggande pixel. Som exempel, en hektar skog 

laserskannas. Utdata från skanningen görs om till ett raster 

med pixlar som är en halvmeter i både x- och y-led. Det 

betyder totalt 40000 punkter. Varje punkt ska jämföras med 

varje intilliggande punkt varav det finns åtta. Det resulterar 

i 320000 beräkningar. En mer trolig användning är 

beräkningar på tusentals hektar och att bufferten runt 

centrumpixeln är mycket större. Det är också vanligt 

förekommande att flera omgångar av denna typ av 

beräkningar måste göras i serie. 

En fördel med det data som ska behandlas är att det är 

likformigt eftersom det i enklare ordalag är en enda stor 

två-dimensionell tabell. En annan fördel är att 

beräkningarna som ska utföras enbart beror på data som 

finns i celler i direkt anslutning till den cell som ska 

beräknas. Han et al. [2] visar hur allt data kan delas upp i 

mindre bitar som kan beräknas separat för att sedan sättas 

ihop till ett gemensamt och sammanhängande resultat. 

För att dessa typer av arbeten ska kunna genomföras inom 

rimlig tid kan de inte köras på endast en dator, oavsett hur 

kraftfull. Beräkningarna behöver alltså spridas på flera 

datorer och köras samtidigt. För att göra detta krävs två 

saker, det ena ett program som kan utföra beräkningen och 

det andra ett system som kan sprida ut arbetsbördan. Det 

här examensarbetet riktar sig mot den andra delen, systemet 

för att sprida arbetsbördan. 

Ett sådant system kallas griddsystem [1]. Det finns två olika 

huvudvarianter, antingen dator-till-dator eller server-klient. 

Det förstnämnda kännetecknas av att vem som helst som 

ingår i ett dator-till-datornätverk kan utföra beräkningar 

utspritt på alla datorer i nätverket. Den andra är en server, 

som alla klienter ansluter till, som sköter vad som ska 

beräknas och när. Klienterna kan anmäla sig till servern att 

de är redo att bearbeta data och servern kan då använda 

dem. 

Det främsta syftet med ett sådant system är att vilken dator 

som helst kan användas för att utföra beräkningar. Det 

behövs alltså inte en serverpark med mängder med servrar 

utan vanliga kontorsdatorer kan bidra med beräkningskraft. 

Detta innebär att datorer, som i normalfallet är i det 

närmaste inaktiva, kan användas till en mycket högre grad. 

Foran Sverige AB har idag ett griddsystem av server-

klienttyp för att behandla just laserdata. Det systemet är 

byggt på en plattform som heter Alchemi, som utvecklarna 

tyvärr har övergivit. Ingen support finns för plattformen och 

moderna operativsystem kan inte längre köra serverdelen av 

plattformen. Det finns alltså ett behov av ett nytt system 

som kan utföra samma uppgifter. Utöver detta behövs 

förbättringar göras, specifikt vad gäller överföring och 

buffring av processdata. 

Syfte 

Målet med detta examensarbete är att implementera och 

utvärdera ett ersättningssystem till ett redan befintligt 

system, att göra själva implementationen och sedan 

utvärdera den. 

Specifikt ska det nya systemet, till skillnad mot det gamla, i 

största möjliga mån vara oberoende av 

överföringshastigheten mellan klienter och server. Arbetet 

ska med andra ord undersöka hur buffring av data lokalt hos 

klienten kan påverka bearbetningstiden. 

Implementationen innebär en ny server, en ny 

klientprogramvara och ett protokoll för överföring och 

kontroll mellan alla komponenter. 



Frågeställning 

 Hur påverkar indatabuffring och utdatabuffring 

processhastigheten i ett griddsystem av server-

klienttyp? 

 Hur påverkar förbuffring processhastigheten i ett 

griddsystem av server-klienttyp? 

Avgränsningar 

Referenssystemet har ett grafiskt gränssnitt som inte 

kommer att ha någon motsvarighet i det system som 

implementeras i det här examensarbetet. Säkerhetsaspekten 

är inte heller något som kommer vidröras även om det är ett 

viktigt område inom griddsystem. Fler än ett 

filöverföringsprotokoll kommer inte testas på grund av 

tidsbegränsningar. 

BAKGRUND 

Ett krav från Foran Sverige AB är att systemet byggs i 

Node.js. Node.js [5] är en plattform för att exekvera 

JavaScript. Plattformen är händelsedriven och asynkron 

med en modell för in- och utdata som inte blockerar 

exekveringen. Node.js bygger på V8, en JavaScriptmotor 

från Chrome. Hela modellen är anpassad för program med 

nätverk i centrum. 

På grund av att systemet som byggs för det här 

examensarbetet ska vara en ersättare till ett redan befintligt 

system finns vissa krav på hur det ska fungera. Det ska vara 

ett server-klientsystem som använder sig av ett befintligt 

bearbetningssystem. Varje jobb som utförs i systemet tar en 

delmängd av det data som ska bearbetas och använder sig 

av en av de klienter som ingår i nätverket. Klienterna 

kommer i första hand köras på arbetsstationer i 

kontorsmiljö och är därför begränsade till överbliven 

beräkningskraft. 

TEORI 

Griddsystem är ett samlingsnamn för system vars 

huvudsyfte är att fördela ett arbete på flera datorer. Det 

finns flera olika typer och definitionen är relativt bred. Den 

innefattar allt från superdatorer och systemen som används 

för beräkningar på dem till system som använder överbliven 

beräkningskraft på persondatorer sammankopplat via 

internet. 

Typer av griddsystem 

Det finns flera varianter på strukturen i systemet. Det kan 

antingen vara klient-klient, server-klient eller en blandning 

av de båda. Klient-klientsystem använder sig av en struktur 

där flera av noderna kan sprida eller starta arbeten. Samma 

noder kan också användas för att utföra beräkningar. 

Ett server-klient griddsystem består av, som namnet 

antyder, en server och ett flertal klienter. Däremellan 

används ett internt protokoll. Varje klient är i detta fall en 

nod som kan användas för att utföra beräkningar. 

Även kombinationer av dessa två typer är en möjlighet. Ett 

exempel är OurGrid, beskrivet av Andrade et al.[9], där 

lokala server-klient griddsystem ses som klienter i ett 

klient-klientsystem. Dessa klienter och undersystem agerar 

som ett stort system där resurser och beräkningskraft delas. 

Server och klient 

Vad gäller server-klientsystem består servern av ett API 

(Application Programming Interface) på utsidan för 

styrning av jobb och ett antal anslutningar på insidan där 

klienter kan ansluta sig. APIt kan se ut på många sätt där en 

variant som Foster et al.[1] föreslår är ett RESTful 

(Representational State Transfer) gränssnitt. Denna typ av 

gränssnitt kan passa bra då generella grafiska gränssnitt ska 

kunna styra systemet eller flera system ska kunna arbeta 

tillsammans. Gränssnittet blir uniformt och enkelt att 

dokumentera. Om systemet inte är tänkt att användas på 

detta sätt kan enklare styrmetoder användas, till exempel 

konfigurationsfiler som kan matas in i systemet. Mot 

klienterna kan ett eget protokoll användas för styrning. 

Klienterna kan i sin tur agera på flera olika sätt. 

Bearbetningsförfarandet kan skiljas åt beroende av vilken 

typ av system de är gjorda för. Om systemet är gjort för att 

utnyttja beräkningskraften hos ett dedikerat serverkluster 

kommer klienterna att försöka utnyttja så mycket resurser 

de behöver för att utföra arbetet. Är det istället ett system 

som är till för att köras på maskiner vars huvudsyfte är 

något annat än att ingå i griddsystemet utnyttjas istället 

oanvända resurser. I detta fall blir det ett av huvudkraven på 

systemet då det inte får störa det som redan utförs på 

maskinen. Det får inte heller störa nya aktiviteter på 

värdmaskinen. 

Typer av bearbetningar 

Griddsystem kan antingen byggas för generella eller 

specifika beräkningar. I det förstnämnda fallet kan en 

programmeringsplattform användas och programkod 

skickas från servern till klienterna för att köras. Det andra 

alternativet är att ett helt program skickas till klienterna 

tillsammans med data som ska beräknas för att sedan köras 

i en virtuell sandlådemiljö hos klienten. Resultatet skickas 

sedan tillbaka till servern. Om griddsystemet istället byggs 

för att utföra specifika beräkningar kan ett gränssnitt byggas 

som bara tar emot beräkningsinstruktioner. På så vis kan 

servern göras enklare medan klienten kan göras mer 

förutsägbar. 

Arbetsfördelning 

För att få ett väl fungerande system måste varje klient få 

lagom mängd arbete att utföra. Som Chien et al.[6] 

beskriver behövs en schemaläggare för alla jobb som ska 

utföras på klienterna. Schemaläggaren måste hålla reda på 

vilka klienter som är anslutna, vilken status de har, om de är 

redo att utföra arbete och vilka resurser som finns 

tillgängliga på klienten. Med denna information kan sedan 

bra beslut fattas om vilken klient som ska utföra vilket 



arbete. Något som Chien et al.[6] tar upp specifikt är 

ramminnesanvändning som är en central del i en 

beskrivning av ett jobb och en viktig begränsning hos 

klienterna. Jobb som kräver mer ramminne än vad en 

specifik klient har att tillgå bör ignorera den klienten för det 

jobbet. I dagens läge med virtuella ramminnesmängder är 

det extra viktigt att faktisk ramminnesmängd är det som tas 

hänsyn till. På grund av den extrema prestandadegradering 

som sker om hårddisk måste användas som minne i 

beräkningsprocessen är det inte passande i sammanhanget 

att använda en sådan klient för bearbetning. 

Schemaläggaren måste även hålla reda på hur jobben utförs 

på klienterna. På grund av att det inte är dedikerade servrar 

som används är det viktigt att klienter som inte svarar inom 

rätt tid inte används igen. En klient som inte hinner utföra 

rätt mängd arbete inom rätt tid är enbart bortslösad 

beräkningskraft då det utförda arbetet kommer slängas. 

Ytterligare en anledning att kontrollera att klienten 

periodiskt svarar är att klienten kan ha kraschat eller att 

systemet av någon anledning får klienten att krascha. 

Utöver föregående anledningar måste även någon slags 

garanti finnas för att ett arbete blir färdigt inom rimlig tid. 

Resursdelning och data 

Ett problem med griddsystem är resursdelning där 

datadelning är ett av de större problemen. Om systemet 

kräver stora mängder indata måste det finnas ett naturligt 

sätt att läsa denna data. Det enklaste sättet som mindre 

system kan använda sig av är en delad nätverksresurs. 

Beroende av vad det är för system och hur spridningen av 

klienterna ser ut kan detta vara opassande då dessa är gjorda 

för lokala nätverk men för avgränsade lokala system kan 

det fungera bra. 

I större och mer spridda system kan istället andra tekniker 

användas för överföring. En variant beskriver Thain et al. 

[7] där överföringar av data sker som transaktioner över en 

mängd olika protokoll. Varje dataöverföring köas som ett 

nytt arbete att utföra i en separat del i systemet, som 

hanterar just dataöverföring. De förklarar även hur buffertar 

utmed vägen för överföringen kan avhjälpa överbelastning 

av nätverket. 

Ytterligare ett sätt att effektivisera dataöverföringarna inom 

systemet beskriver Kosar et al.[8] där de föreslår att göra 

schemaläggaren medveten om de underliggande kraven vad 

gäller data för varje jobb. Klientens skriv- och läshastighet 

tillsammans med överföringshastigheten mellan servern och 

klient bör tas hänsyn till i schemaläggaren. Görs detta kan 

olika alternativ användas för att se till att klienten har det 

data den behöver för att utföra beräkningar. Antingen kan 

klienten utföra in- och utdataoperationer direkt över 

anslutningen till servern, eller så kan hela filer överföras till 

dedikerat utrymme på klientens hårddisk. 

Inom mer slutna system kan istället filsystemet som 

klienterna använder sig av modifieras eller bytas ut mot ett 

filsystem som är bättre anpassat för distribuerade system 

och dedikerade beräkningsklienter. Ett exempel på just 

detta beskriver Ali et al.[10] där klienter delas upp i två 

olika kategorier, beräkningsklienter och 

filhanteringsklienter. Beräkningsklienterna använder 

operativsystem som är rensade från all funktionalitet som 

bara behövs för kontorsdatorer eller normala servrar, så 

som kontextbyten eller multikörning. Genom att minska 

dessa störningsmoment kan beräkningsprestandan ökas 

vilket Beckman et al. [11] påvisar. Filhanteringsklienterna 

har i uppgift att behandla alla in- och utdataoperationer som 

de avskalade beräkningsklienterna inte själva kan hantera. 

På grund av att filhanteringsklienterna har full kontroll över 

det data som ska till och från beräkningsklienterna kan 

olika aggregerande tekniker användas för att förbättra 

prestandan i hela systemet. 

Node.js 

Tilkov et al.[4] beskriver Node.js som en lättviktig och 

snabb plattform att arbeta med. På grund av att det är 

asynkront och händelsedrivet passar det bra för 

högnivåprogrammering och specifikt nätverk. En nackdel är 

att Node.js aldrig exekverar på mer än en processorkärna åt 

gången. Lösningen är att köra flera instanser samtidigt och 

Node.js har inbyggt stöd för detta. Flera instanser startas 

och körs från samma skript men kan fortfarande dela 

samma sockets. 

Grunden i Node.js är dess händelseloop. I loopen kan olika 

hanterare registreras som kommer att aktiveras när ett anrop 

av rätt typ sker. Vad som anses som ett anrop är inte enbart 

nätverkskommunikation utan kan även vara till exempel att 

en fil har lästs från hårddisken eller att data kommer från en 

barnprocess. När något sker som har en registrerad 

hanterare exekveras koden från hanteringsfunktionen. 

Eftersom Node.js händelseloop är asynkron kan flera anrop 

hanteras samtidigt utan att blockera varandra. 

Det är vad som gör Node.js väl anpassat för 

nätverkskommunikation. Om ett anrop sker till en annan 

dator över ett nätverk så bör inte den som gjorde anropet 

enbart vänta på svar, något annat arbete kan utföras under 

tiden. På grund av att ett griddsystem till stor del beror på 

både nätverk och filsystem behövs någon form av 

asynkronitet och Node.js gör det enkelt att uppfylla kravet. 

METOD 

För att frågeställningen ska kunna besvaras och utvärderas 

konstrueras först tre programvaror. En server, en klient och 

ett program för att simulera beräkningar. Det sistnämnda 

görs för att få fullständig kontroll över bearbetningstiden 

och hur data läses och skrivs under bearbetningsfasen. 

Klienten implementeras på ett sådant sätt att olika 

buffringstekniker kan slås på eller av på begäran från 

servern. 

Buffringstekniker 

De buffringstekniker som implementeras är indata-, utdata- 

och förbuffring. I normalfallet läser det bearbetande 



systemet direkt från en nätverksdisk. När indatabuffring 

används kopieras indatat först till en lokal temporär kopia. 

När förbuffring används implicerar det indatabuffring men 

betyder även att servern kommer tilldela klienten data som 

ska kopieras till klienten men inte bearbetas. Denna data 

tillhör nästa jobb som ska utföras på klienten efter det 

aktuella. Utdatabuffring implementeras genom att 

bearbetningssystemet skriver till en lokal temporär fil och 

först när bearbetningen är färdig skickas datat tillbaka till 

servern. 

Utöver detta implementeras två olika lägen för förbuffring 

respektive utdatabuffring. Det första läget är som beskrivet 

ovan där klienterna kan förbuffra upp till och med fyra filer 

samtidigt. Utdatabuffringens första läge är att klienten tar 

hand om utdatat i samma takt som det skrivs till lokal disk. 

När en fil är skriven till lokal disk påbörjas direkt 

uppladdningen till filservern. Andra läget för förbuffringen 

innebär att upp till fyra filer kan vara förbuffrade men 

enbart en nedladdning från filservern får vara aktiv åt 

gången. Andra läget för utdatabuffringen är att enbart en 

utdatabuffrad fil får skrivas till filservern i taget. 

För att få en mer detaljerad bild av systemets funktion 

återfinns all kod i systemet inklusive 

beräkningssimuleringen på GitHub[13]. 

Filer för tester 

För att få fram intressanta resultat inom rimlig tid måste 

filernas storlek och hur många filer som ingår i varje 

körning genom systemet utvärderas. Förändringar i 

processhastighet i det underliggande nätverket och hos 

klienterna måste jämnas ut. Detta kräver att antalet filer 

ökas succesivt upp till ett värde där skillnaden i 

slutförandetid mellan varje körning inte är för stor. Den 

andra faktorn som påverkar hur många filer som bör köras 

är tidsåtgången för varje enskilt test, då de måste gå att 

genomföra inom rimlig tid. För att förenkla processen letas 

ett totalvärde i storlek på hela paketet med filer upp som 

uppfyller kraven. Detta görs genom att köra paket med ett 

antal filer á 4MB genom systemet fem gånger om och sedan 

jämföra slutförandetid för varje körning. Antalet filer ökas 

mellan varje test fram till det läge då slutförandetiden inte 

längre varierar i någon större grad. 

Gränsvärden 

På grund av att griddsystem till stor del beror på 

underliggande nätverk och hårdvara behöver lämpliga 

gränsvärden tas ut separat för varje system. Ett viktigt 

gränsvärde i det här arbetet är vid vilken filstorlek som 

processhastigheten i systemet inte längre ökar då fler 

klienter läggs till. När denna hittas har systemets maximala 

filöverföringskapacitet funnits vilket även inkluderar start 

och hantering av processer på klienten. För att hitta denna 

mätpunkt körs två tester i par flera gånger om. Mellan varje 

körning ökas filstorleken. Båda testerna körs med samma 

indata och ingen av dem utför något arbete på klienten. Det 

ena testet använder sig bara av en klient medan det andra 

testet använder sig av alla tillgängliga. Detta upprepas så 

länge som en prestandaökning sker mellan de olika testerna. 

Denna mätpunkt kallas hädanefter gränsvärde A. 

Nästa gränsvärde grundar sig i hur mycket bearbetningstid 

som ägnas åt varje dataenhet och vilken påverkan detta har 

på systemet. Det här testet görs genom att mäta tiden det tar 

att bearbeta en total arbetsmängd på klienterna. Alla 

tillgängliga klienter används och datamängden är alltid 

gränsvärde A. För varje test som körs ökas 

bearbetningstiden hos klienterna. Mätpunkten anses hittad 

när bearbetningstiden ökar med samma faktor som 

arbetsmängden mellan testerna. Denna mätpunkt kallas 

hädanefter gränsvärde B. 

Prestandamätningar 

Varje gränsvärde används som maxvärde på en femgradig 

skala. Skalan börjar på noll i filstorlek och noll i 

bearbetningstid och är jämt fördelad utmed sin axel till 

maxvärdet. Värdet som ges vid skalans början anger hur 

mycket tid systemet använder enbart för att starta arbetet på 

klienten och hålla nödvändig kontakt med filservern. Även 

ett sjätte värde används där gränsvärde A och B har 

fördubblats. Detta används som testbatteri för varje enskild 

inställning av buffringsteknik. Följande testbatterier körs 

fördelat på alla tillgängliga klienter. 

 Helt utan buffring 

 Enbart indatabuffring 

 Enbart utdatabuffring 

 Enbart förbuffring 

 För- och utdatabuffring 

 Förbuffring med begränsad nedladdning 

 Utdatabuffring med begränsad uppladdning 

 Förbuffring och utdatabuffring med begränsad 

ned- respektive uppladdning 

Det huvudsakliga måttet som används är utförandetid och 

finns i två versioner beroende på buffringen. Det ena 

måttet, extern utförandetid, är taget från den tidpunkt ett 

arbete körs igång till då all utdata finns tillgänglig på 

filservern. Det andra måttet, intern utförandetid, tas från det 

att första bearbetningsarbetet körs igång på en klient till att 

den sista delmängden av ett jobb rapporteras som färdigt 

från någon klient. Båda måtten används men enbart extern 

utförandetid presenteras medan intern utförandetid används 

för felsökning. 

Varje enskilt test köas i systemets interna kö. Värt att notera 

är att systemet inte isolerar arbeten från varandra, med 

andra ord påbörjas ett nytt arbete så fort det föregående 

arbetet inte längre kan använda alla resurser. På grund av 

detta påverkas de första och de sista filerna av intilliggande 

körningar. Detta enbart om arbetet inte är det första 

respektive sista arbetet inom en grupp körningar. 
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Figur 1. Total spenderad tid (millisekunder, y-axel) i medel per arbete med 64MB indata och varierande mängd slösade varv (x-

axel) i simuleringsprogrammets loop.

RESULTAT 

Det här kapitlet följer samma ordning som metoden och går 

först igenom hur paketen med filer och deras storlek 

bestämdes. Sedan presenteras hur gränsvärdena hittades och 

till sist de data som samlades in med de olika 

buffringsteknikerna av- respektive påslagna. 

Resultaten är hämtade från körningar på en och samma 

sammansättning hårdvara. Servern har en fyrkärnig 

processor (8 virtuella), 8GB ramminne och en separat 

mekanisk hårddisk som används för läsningar och 

skrivningar i systemet. De två klienterna består av varsin 

laptop med tvåkärniga processorer (4 virtuella) och 12GB 

respektive 6GB ramminne. Båda klienterna har mekaniska 

hårddiskar och alla datorer i systemet har nätverkskort som 

använder gigabitanslutning. För mer utförlig beskrivning se 

bilaga 1. 

Filer för tester 

När mätningar för att få fram lämplig mängd filer 

påbörjades visade det sig tidigt att någon form av 

underliggande buffring av data skedde. Ett tydligt exempel 

på en körning av ett arbete med 80 indatafiler á 4MB som 

lästes till klienten för att sedan skrivas tillbaka till 

filservern. När samma arbete kördes direkt efter varandra 

minskade tidsåtgången för arbetet till två tredjedelar av 

första körningen redan till andra körningen. Detta fortsatte 

att vara fallet för alla (testat upp till och med tio i sekvens) 

efterkommande körningar. När en paus på någon minut 

gjordes mellan körningarna försvann dock beteendet. 

Då filantalet ökade visade sig inte beteendet längre. Redan 

vid 150 filer är beteendet svårt att urskilja och vid 300 filer 

är det omöjligt att avgöra då variationerna mellan varje 

körning är stora nog för att dölja problemet. Samma 

beteende framstod då antalet filer halverades medan deras 

storlek fördubblades. Problemet framstod inte heller helt 

konsekvent då vissa körningar inte alls gav dessa resultat. 

För att försöka kringgå problemet användes totala storleken 

6,1GB per behandlat filpaket. Vilket betyder att vid 8MB 

per fil användes 800 filer och vid 16MB per fil så var totala 

mängden 400 filer och så vidare. Även första körningen i 

varje grupp ignoreras då den fortfarande kan innehålla 

felaktig data. 

Gränsvärde A 

För att hitta gränsvärde A genomfördes 12 tester med sex 

olika filstorlekar där varje filstorlek fick behandlas av en 

respektive två klienter. 
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Figur 2. Total spenderad tid (millisekunder) per arbete i 

medel. 

Som visas i figur 2 startades testet på 8MB per fil och 

slutade på 256MB per fil. Efter varje körning fördubblades 

filstorleken och antalet filer halverades. Varje körning 

innefattade åtminstone fem separata körningar för varje 

filstorlek. Vid 64MB per fil sågs inte längre några 

minskningar i utförandetid mellan körningar gjorda med en 



eller två klienter anslutna. Gränsvärde A sattes alltså till 

64MB vilket resulterar i 100 indatafiler.  

Gränsvärde B 

För att hitta gränsvärde B användes simuleringsprogrammet 

genom att det först fick läsa indatafilen till minnet, sedan 

slösa ett bestämt antal varv i en loop. Efter detta skrev det 

tillbaka filens data till samma plats som den hämtades ifrån 

men till en ny fil. Gränsvärde B anges därför som antal 

miljoner slösade varv i loopen. Det data som samlades in 

kan ses i figur 1. 

Körningarna gjordes i grupper om fem med gränsvärde A 

som indata. Total slutförandetid tillsammans med medel-, 

minimum- och maximumtid per utförd uppgift samlades in 

för att säkerställa att mätresultaten inte hade påverkats av 

något utanför systemet. Mellan varje grupp, upp till och 

med 1200M slösade varv ökades antalet slösade loopvarv 

med 100M. Efter detta ökades talet med 200M mellan varje 

och till slut med 400M. 

Simuleringsinställningar 

Varje mätning använder sig av simuleringsprogrammet med 

sex separata inställningar och sex olika dataset, se Tabell 1. 

Inställning Filstorlek  Slösade varv (M) 

1 0 0 

2 16 700 

3 32 1400 

4 48 2100 

5 64 2800 

6 128 5600 

 Tabell 1. Inställningar av simuleringsprogrammet. 

En exekvering av simuleringsprogrammet med en viss 

inställning innebär alltså att en fil av storlek angiven i 

inställningen först läses till klientens minne. Efter detta 

slösar programmet bort angivet antal processorcykler utan 

att minne eller hårddisk används för att sedan skriva filen 

som är inläst till minnet till filservern igen men som en ny 

fil. 

Prestandamätningar 

Här följer de mätdata som samlades in genom att följa 

inställningarna i Tabell 1. Varje värde är ett medel på minst 

fem körningar och presenteras med samma arbeten körda 

utan några buffringstekniker som presenteras i figur 3 som 

referens. Denna referens presenteras alltid som gråa staplar 

i diagrammen medan det data som figuren presenterar 

representeras av svarta staplar. Y-axeln beskriver 

utförandetid i millisekunder och x-axeln anger vilken 

inställning mätvärdet gäller vid. 
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Figur 3. Utan buffring. Total spenderad tid i millisekunder 

per arbete i medel över minst fem körningar. 
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Figur 4. Indatabuffring. Total spenderad tid i millisekunder 

per arbete i medel över minst fem körningar. 
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Figur 5. Utdatabuffring. Total spenderad tid i millisekunder 

per arbete i medel över minst fem körningar. 

I figur 4 och 5 syns tydligt att något oväntat utomstående 

fel har inträffat. Det data som medelvärdet är beräknat på 

då indatabuffring mättes innehåller data med stora 

variationer i slutförandetid. Detsamma gäller för inställning 

4 när utdatabuffring mättes. I båda fallen är det körningar 

som tar mer än dubbelt så lång tid jämfört med övriga 

körningar inom samma inställning. Vad dessa felaktiga data 



kommer ifrån är oklart då ingen förklaring kan hittas i 

systemets loggar och beror troligtvis på exempelvis 

automatiska uppdateringar av operativsystemen. Ytterligare 

körningar med samma inställningar men vid annan tidpunkt 

ger även de resultat som liknar de som anses som icke 

felaktiga. Tas dessa potentiellt felaktiga poster bort ger det 

istället det data som presenteras i figur 6 och 7. 
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Figur 6. Indatabuffring med potentiellt felaktiga mätningar 

borttagna. Total spenderad tid i millisekunder per arbete i 

medel över minst fem körningar. 
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Figur 7. Utdatabuffring med potentiellt felaktiga mätningar 

borttagna. Total spenderad tid i millisekunder per arbete i 

medel över minst fem körningar. 
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Figur 8. Förbuffring. Total spenderad tid i millisekunder per 

arbete i medel över minst fem körningar. 
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Figur 9. För- och utdatabuffring. Total spenderad tid i 

millisekunder per arbete i medel över minst fem körningar. 

Alla föregående mätningar (figur 4 till och med 9) har 

normala inställningar utan några begränsningar för upp- 

eller nedladdning av data. Figur 10, 11 och 12 används 

istället det begränsande läget som beskrivs i metodkapitlet 

under buffringstekniker. 
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Figur 10. Förbuffring med begränsad nedladdning. Total 

spenderad tid i millisekunder per arbete i medel över minst 

fem körningar. 
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Figur 11. Utdatabuffring med begränsad uppladdning. Total 

spenderad tid i millisekunder per arbete i medel över minst 

fem körningar. 
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Figur 12. Förbuffring med begränsad nedladdning och 

utdatabuffring med begränsad uppladdning. Total spenderad 

tid i millisekunder per arbete i medel över minst fem 

körningar. 

En intressant sammanställning som kan göras utifrån 

uppmätt data är vilken påverkan de olika teknikerna har då 

storleken på filen som skickas till eller från klienten är noll. 

Utan buffring startar klienten en ny process, laddar ned den 

tomma filen och läser in den i minnet för att sedan skriva 

filen till samma plats igen. Detta är den tid det tar för 

klienten att starta simuleringsprogrammet som en ny 

process och låta den köra för att sedan ta hand om 

avslutandet av processen och meddela servern att arbetet är 

klart. 
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Figur 13. Jämförelse mellan de olika buffringsteknikerna 

under inställning 1. 

DISKUSSION 

Under detta kapitel diskuteras först resultatet för att sedan 

utvärdera metoden. 

Resultat 

Även om försök har gjorts för att få fram statistiskt 

intressant data skulle mycket större tester behöva köras för 

att säkerställa resultaten ordentligt. Variationerna är 

fortfarande stora i det data som har används som underlag i 

den här studien. 

Vid framtagandet av gränsvärde A (figur 2) upptäcktes 

något som är väldigt beroende av implementation. 

Antagandet var att mängden överförd data skulle öka 

avsevärt då flera klienter användes när filstorleken 

fortfarande var låg. Detta på grund av all extra bearbetning 

klienten måste göra enbart för att starta en ny process och 

samla in data efter avslut för varje uppgift. Så var dock inte 

fallet när mätningarna utfördes. En eller två klienter skilde 

sig väldigt lite åt och en bidragande faktor kan antagligen 

vara att klienterna inte är bundna till exekvering på en 

ensam kärna utan fortfarande kan använda sig av flera. 

Även om bara en klient används så är det fortfarande flera 

exekveringar samtidigt och på grund av att själva klienten 

som sköter start och stop av barnprocesser inte får en kärna 

för sig själv utan delar exekveringstid med barnprocesserna 

framkallas det här beteendet. En följdeffekt detta får är 

dock att en tydlig bild fås av när skapandet av en 

barnprocess inte längre spelar någon större roll för hur lång 

tid arbetet tar att utföra totalt. 

För gränsvärde b är resultatet mer väntat. En viss mängd 

arbete kan utföras under tiden som andra arbeten laddas upp 

eller laddas ner för bearbetning. Vid körning syns detta 

tydligt om processorns nyttjandegrad observeras då det 

mellan varje steg i figur 1 är stor skillnad, speciellt när steg 

om 400 slösade varv tas. 

Vad gäller indatabuffringens mätresultat är det inte speciellt 

oväntat då den ökar exekveringstiden med den tid det tar att 

skriva filen till klientens hårddisk. Resultatet kan dock 

användas för att tolka hur mycket extra tid systemet 

behöver på sig för att göra kopieringssteget av filen även 

inom förbuffringsmätningarna. Det är precis samma 

tillvägagångssätt för just kopieringen. 

Något som är mer oväntat är att utdatabuffringen påverkade 

resultatet negativt vilket kan ses i figur 7. Tanken med 

tekniken är att använda den förutsatt snabbare interna 

disken vid exekvering av simulationsprogrammet medan 

överföring tillbaka via den antaget långsammare 

skrivningen till filservern kan ske parallellt med 

exekveringen. De uppmätta resultaten visar dock på en 

försämring av prestandan i systemet. Ett liknande mönster 

visar sig även i figur 8 där enbart förbuffring används. 

Detta går emot vad som Kosar et al.[8] beskriver med 

schemaläggare som är medvetna om och hanterar data. 

Skillnaden mellan det testade systemet och det Kosar et 

al.[8] syftar på är dock viktig. Systemet som mätningarna i 

den här studien är gjort på är ett väldigt litet medan det 

andra är ett stort och väldigt spritt system. Hur resultatet 

skulle se ut i ett större system är svårt att förutsäga men 

buffringsteknikerna skulle teoretiskt sett ha ett bättre 

utgångsläge. 

Vad gäller förbuffring med begränsade möjligheter för 

filöverföring visar det goda resultat när de används separat. 

Något oväntat är dock resultatet för utdatabuffring med 

begränsad uppladdning, då enda skillnaden mot den vanliga 

tekniken är att enbart en fil får skrivas i taget till 



slutdestinationen. Trots att detta sker samtidigt som 

exekvering av nya uppgifter utförs så är resultatet en 

avsevärd försämring (se figur 11) som också visar sig i den 

kombinerade mätningen. Det skulle vara intressant att se 

om samma mönster upprepar sig med flera klienter 

anslutna. 

Som ses i figur 13 innebär buffringsteknikerna en del 

tidsmässiga kostnader, och i vissa fall stora sådana. Dessa 

kostnader döljs dock väl i vissa fall, specifikt 

förbuffringstekniken. Den har en av de största kostnaderna 

jämfört med körningar utan buffringstekniker. Trots detta 

ger förbuffring utan nedladdnigsbegränsning minimala 

ökningar i tidsåtgång. 

Allmänt om resultaten kan dock, trots allt vissa positiva 

aspekter ses med buffringsteknikerna. Förutsatt att en 

kombination används med de tekniker som påverkar minst 

har lokala kopior av filerna fördelar. Till exempel går 

bearbetningskedjor att bygga där en eller flera filer som 

redan finns hos klienten kan användas som indata till nya 

bearbetningar. En annan fördel är att vid en oförutsedd 

avstängning av klientmaskinen eller annat problem så kan 

samma jobb återupptas och resultatfiler som inte hunnit 

laddas upp till filservern går inte förlorade. 

Metod 

Då det trots allt enbart är en simulering kan dess mätdata i 

vissa fall vara svårtolkat. Simuleringen gör till exempel 

nästan inga minnesoperationer mer än läsning från fil. 

Utöver detta bör filstorlekarna tas i åtanke då mängden 

indata och utdata i verkligheten kan variera inom samma 

bearbetning, till exempel 4MB indata kan bli 40MB utdata 

eller vice versa. Detta skulle till stor grad påverka resultatet 

i det fallet om utdatabuffring och kösystem användes i 

anslutningen mot en överbelastad filserver.  

På grund av hårdvaran som har använts för att utföra alla 

tester och generera all statistik är av persondatorstyp finns 

vissa funktioner i dem som kan tillföra osäkerhet i 

resultaten. På grund av energisparfunktioner hos 

processorerna som har använts (se bilaga 1) kan resultaten 

få väldigt stora variationer. Till exempel kan processorn i 

ena klienten, en Intel Core i5-4200U, enligt specifikationen 

[12] variera från 1,6GHz till 2,6GHz beroende på ett antal 

faktorer. Dessa faktorer är ibland svåra att kontrollera och 

under körningar observeras stora svängningar i just 

processorns klockfrekvens. Tekniken som används är dock 

vanlig i just kontorsdatorer vilket är vad detta 

examensarbete fokuserat på och det data som samlas in är 

därför fortfarande relevant om än mer svårtolkat. 

Operativsystemet kan också påverka enormt då varje dator 

som använts i arbetet har normala inställningar igång, så 

som automatiska uppdateringar. Däremot har de inte 

använts för aktivt arbete under mätningarna. 

En stor begränsning i arbetet är att enbart två klienter har 

kunnat användas i testerna och att de dessutom har relativt 

få antal kärnor i dagens läge. Med fler klienter anslutna 

ökar risken för överbelastning av filservern och samtidigt 

den möjliga nyttan med buffringsteknikerna som 

undersökts. Utöver detta har även klienterna hårddiskar av 

mekanisk typ vilket blir mindre och mindre vanligt idag. En 

SSD skulle garanterat öka prestandan lokalt på varje klient 

speciellt med buffringsteknikerna påslagna. 

Servern som har använts innehåller tyvärr bara en disk och 

kan inte dra nytta av alla möjligheter som en RAID-

konfiguration har. Det betyder även att skriv- och 

läsprestandan är snarlik mellan server och klienter. Detta i 

sin tur gör att nätverket inte används till fullo vilket inte 

skulle vara fallet med en ensam gigabitanslutning för 

filservern i en verklig situation. 

Ytterligare en aspekt är hastigheten i nätverket. Denna har 

inte kunnat styras vilket betyder att den påverkan andra 

länkhastigheter skulle ha på systemet är outforskad. Inte 

heller överbelastning av nätverket har kunnat testas, vilket 

skulle vara mycket intressant. 

Både filsystemet och operativsystemet har mängder med 

effektiviseringar vad gäller skrivning och läsning till disk. 

Dessutom är varken filsystem eller operativsystem öppna 

för inspektion eller undersökning. Detta ger resultaten en 

viss osäkerhet och problem eller avvikelser är svåra att 

härleda till en specifik funktion. Under det här området 

behövs mycket mer ingående undersökningar om en 

komplett uppfattning ska bildas kring ämnet. Det är tyvärr 

utanför tidsramen för det här examensarbetet. 

Något som vore intressant är att genomföra alla mätningar 

på alla filstorlekar och alla slösningsgrader. På grund av 

begränsad tidsram kunde detta dock inte genomföras då det 

skulle behöva låta systemet arbeta konstant i 11 dygn. 

Antalet mätningar gjorda i det här examensarbetet är rent 

allmänt något av en svaghet. Fem mätningar per inställning 

är relativt lite för att beräkna medelvärden på men var även 

det ett medvetet val på grund av den tidsram som gäller. 

Trots detta ger mätningarna indikationer på vilka nackdelar 

och fördelar buffringsteknikerna har. 

Ett vidare perspektiv 

Det är svårt att se hur gemene man skulle påverkas i någon 

större utsträckning av det som undersöks i detta 

examensarbete. På grund av att inriktningen är begränsad 

till något som används för databearbetning. Möjligtvis 

skulle detta kunna utnyttjas genom att bilda griddsystem 

med ofrivilliga klienter genom att systemet skulle förpackas 

i ett virus eller liknande. Det bör påpekas att systemet 

enbart kan exekvera program som klienten redan har 

åtkomst till, lokalt eller genom nätverket. Systemet kan 

dock användas till att exekvera vilka program som helst, 

förutsatt det som nämns ovan gäller. Det finns givetvis 

mindre etiskt riktig databearbetning som sker och detta 

system skulle kunna användas till det. Mer troligt är dock 

att systemet bidrar till miljöfördelar genom att 

datorhårdvara som redan existerar används till fullo istället 



för att ännu mer inköp, och i förlängningen tillverkning, ska 

behöva ske. 

Källkritik 

För de källor som behandlar griddsystem i allmänhet och är 

nyttjade i detta arbete så återfinns alla inom väl ansedda 

journaler eller konferensmaterial och är vitt spridda inom 

sitt område. Det gäller även för de som behandlar metoder 

för laserskanning. Detsamma kan inte sägas om de som 

behandlar Node.js då det är ett smalt och nytt område som 

kanske inte frambringar ett starkt vetenskapligt intresse. I 

övrigt används enbart information som kommer direkt från 

tillverkare av en använd produkt. 

SLUTSATSER 

Ett nytt system inklusive server, protokoll och klient har 

framställts. Systemet fungerar och klienten kan utföra 

generella exekveringar utifrån de beskrivningar som 

klienten får från servern, precis som systemet som ska 

ersättas fungerar. Beskrivningen innehåller en förklaring av 

vad som ska betraktas som indata respektive utdata. 

Klienten kan då beroende på order från servern använda sig 

av olika buffringstekniker genom att kopiera filer till eller 

från lokal hårddisk samt skriva om exekveringsmiljön runt 

bearbetningen som ska utföras.  

Allmänt måste det nämnas att prestandan över ett helt 

griddsystem är tidskrävande att mäta då mycket data under 

lång tid behövs. Speciellt eftersom exekveringstiderna 

fluktuerar så mycket och i synnerhet på datorer som inte är 

rena beräkningsmaskiner. 

Implementationen får ändå anses lyckad då systemet har 

använts för att prestera all mätdata, om än med 

simuleringsprogram istället för bearbetning av geografisk 

data. Systemet är dock implementerat på ett sådant sätt att 

vilket kommandoradsprogram som helst kan exekveras med 

systemet. 

Undersökningen av buffring av indata till klienten visar på 

både positiva och negativa aspekter. Ren överföring till 

klienten har inga fördelar prestandamässigt för systemet. 

Snarare tvärt om med stora prestandaförluster så bör denna 

teknik inte användas. Detta var dock ett väntat resultat från 

teorin. 

Förbuffring av data till kommande arbetsuppgifter är dock 

något som ser lovande ut och behöver undersökas närmare. 

Prestandaförlusten är liten i det bästa fallet där enbart en fil 

får läsas per klient i taget från filservern. Detta får ses som 

positiva resultat i den minimala uppsättning hårdvara som 

har använts i studien, speciellt om hänsyn tas till hur dåliga 

förutsättningar tekniken hade att visa positiva resultat. 

När istället buffring av utdata undersöktes visas inte samma 

positiva effekter. Påverkan på processhastigheten är stor i 

alla fall. Det visas minst negativa resultat i det fall då 

klienter får skriva till filservern fritt och när de vill. 

Mätningar gjorda med utdatabuffringstekniken där enbart 

en fil i taget får skrivas från varje klient visar negativa 

effekter på processhastigheten i systemet. 

Framtida arbete 

Inom området finns fler möjligheter till ytterligare 

djupdykningar. Specifikt från detta examensarbete är att 

undersöka systemet med fler klienter inblandade, en 

snabbare och mer verklighetstrogen filserver och inom ett 

nätverk som kan laboreras med. Detta för att få ut mer 

mätdata, speciellt från förbuffringstekniken.  
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Bilaga 1 – Specifikation av datorer i testsystemet 

SERVER 

Operativsystem – Windows 10 

Processor - Intel Core i5 4770k 

Minne – 8GB 

Systemdisk – SSD 256GB Corsair CT256MX100 

Sekundär disk tillgänglig för klienterna – Mekanisk 2TB (5400RPM/64MB Cache) Western digital WD20EARS 

Nätverksanslutning – 1GB Ethernet 

KLIENT 1 

Operativsystem – Windows 10 

Processor – Intel Core i5 4200U 

Minne – 12GB 

Systemdisk – Mekanisk 500GB (5400RPM/16MB Cache) Seagate st500lt012  

Nätverksanslutning – 1GB Ethernet 

KLIENT 2 

Operativsystem – Windows 10 

Processor – Intel Core i3 4010U 

Minne – 6GB 

Systemdisk - Mekanisk 500GB (5400RPM/16MB Cache) Seagate st500lt012  

Nätverksanslutning – 1GB Ethernet 

NÄTVERK 

Som switch har en Netgear WNR3500L använts. 


