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Abstrakt 

Denna uppsats behandlar jämförelser av svarstiden på olika webbservrar. Idag är 

internet en naturlig del av mångas vardag och för en vanlig användare spelar det 

mindre roll om denne får vänta ett antal millisekunder extra när han eller hon ska 

besöka en hemsida. Men för en webbserver som har många användare kan det 

spela större roll. De webbservrar som testades var Apache på CentOS, Apache på 

Windows Server och IIS på Windows Server. Testen genomfördes genom att med 

två olika testverktyg köra olika nivåer med användare samt antal anslutningar var 

och en av dessa gör. Både antal användare och antal anslutningar ökades 

successivt. Det syntes ett tydligt mönster i alla tester. Det blev Apache på CentOS 

som visar den överlag lägsta svarstiden och efter det kom Apache på Windows. IIS 

på Windows visar den överlag högsta svarstiden. 

Nyckelord: Apache, ApacheBench, CentOS, http_load, IIS, svarstid, TCP, 

Windows 

  



   

 

   

 

Abstract 

This essay contains comparisons between different web servers when it 

comes to response time. Today, the Internet is a big part of many people’s 

daily life and for a normal user it’s not important to gain access to a 

webpage a few milliseconds faster. But for the web server that provides the 

webpage it can matter depending on how many visitors it has. The web 

servers tested in this essay includes Apache running on CentOS, Apache 

running on Windows Server and IIS running on Windows Server. The tests 

were run with two different tools for testing web servers. In the tests these 

tools simulated a number of users that each made a number of connections. 

These numbers were increased gradually. There was a clear pattern in the 

results. Apache on CentOS had the overall lowest response time followed 

by Apache on Windows. IIS on Windows had the overall highest response 

time. 

Keywords: Apache, ApacheBench, CentOS, http_load, IIS, response time, TCP, 

Windows 
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1 Introduktion  
Detta kapitel beskriver uppsatsens område, frågeställning, syfte, 

avgränsningar. Här beskrivs också kort metoden samt bakgrunden till arbetet 

som behandlar svarstid, TCP och tidigare forskning. 

1.1 Ämnesområde och relevans 

Internet är för många en naturlig del av vardagen. Varje dag besöker 

människor hemsidor utan att tänka på vad som egentligen tillhandahåller 

dem. För den enskilda användaren spelar ofta en femtedels sekund mindre 

roll, men beroende på hur många som besöker en hemsida kan det spela stor 

roll för webbservern. En hårt belastad webbserver kan då ge sämre svarstid 

för den enskilda användaren. Podelko skriver om hur användarens intresse 

påverkas grundat på svarstiden (Podelko, 2007). 

Det är få som gjort en sådan här studie där svarstiden mäts vid olika hög 

belastning. Idén till detta arbete är grundat på tanken hur lång tid olika 

webbservrar tar på sig att svara när olika många användare skickar olika 

många paket. Genom att undersöka hur en webbserver arbetar med TCP och 

HTTP har en frågeställning tagits fram. Det slogs fast att endast en enkel 

topologi skulle användas för att inte övrig nätverksutrustning skulle påverka 

resultaten. 

Denna studie undersöker alltså hur de mest använda webbservrarna står sig 

mot varandra när det gäller svarstid under olika hård, simulerad belastning. 

Uppsatsen beskriver tester och jämför webbservrar, som körs i både 

Windows och Linux, under grundläggande och likvärdiga förutsättningar. 

1.2 Tidigare forskning 

Tidigare har ett arbete gjorts om att ta fram en komplett lösning för 

prestandamätning av webbservrar (Gilly et al, 2009). Där beskrivs bland 

annat ett av de verktygen som ska användas i denna studie, ApacheBench, 

som ett verktyg som genererar last genom att varje simulerad användare 

skickar ett paket åt gången, vilket är precis det som behövs i detta arbete. 

Gilly et al, 2009 beskriver dock enbart tester körda mot Apache, vilket kan 

vara opassande då Microsofts webbserver Internet Information Services (IIS) 

också har en stor del av marknaden (Netcraft, 2011). Därför tar 

undersökningarna i denna uppsats upp fler än en webbserver.  

1.3 Bakgrund 

Svarstid, vilket är värdet denna studie har som syfte att mäta, är tiden det tar 

för webbservern att svara på en förfrågan från en klient. Det är när de första 
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bitarna av datapaketet från webbservern kommer fram till klienten som 

svarstiden mäts (Bekman & Cholet, 2003). 

När en klient begär en hemsida från en webbserver skickas först en TCP-

anslutning för att ansluta till webbservern som syns i figur 1.1. Klienten 

skickar då ett SYN och servern svarar med ett SYN + ACK och sedan skickar 

klienten ett ACK. Vid denna punkt har de två noderna upprättat anslutningen. 

Efter det begär klienten hemsidan med en GET som skickas med ACK + PSH 

och webbservern svarar med att skicka hemsidan. Det är nu, som tidigare 

nämnts, som svarstiden mäts. RFC 2616 beskriver mer ingående hur GET 

och protokollet där GET ingår, HTTP (Hypertext Transfer Protocol), i övrigt 

fungerar (Fielding et al, 1999). Klienten fortsätter med att skicka ett ACK för 

att berätta för webbservern att hemsidan har mottagits som följs av ett ACK + 

FIN för att avsluta anslutningen. Webbservern bekräftar detta. Information 

Sciences Institute beskriver mer om hur TCP fungerar (Information Sciences 

Institute, 1981).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1: En anslutning från en simulerad användare till webbservern. Detta kontrollerades 

genom att undersöka anslutningarna med Wireshark. Det markerade området omfattar den 

svarstid som ska mätas. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Som tidigare nämnts påverkas en användares intresse för en hemsida av 

svarstiden och om det tar lång tid att nå den kan användarens intresse sjunka. 

Servern kan även bli överbelastad på grund av många användare. Därför kan 

en snabb webbserver vara väsentligt.  

Frågeställningen som undersöktes är: vilken webbserver är snabbast för att 

leverera en hemsida till en användare enligt förutsättningarna i denna studie? 

Svaret kan bero på många faktorer som till exempel nätverksrutt, 

lastbalansering och internetuppkoppling. Därför kan inte denna uppsats ge 

svar på frågan om vilken webbserver som är snabbast eller bäst i ett verkligt 

scenario. Den kan dock ge en god indikation om hur de står sig mot varandra.   

Resultaten av undersökningen kan ge viss inblick om hur mycket 

webbserverns svarstid kan variera beroende på vilken kombination av 

webbserver och operativsystem som körs. Beroende på dessa skillnader kan 

valet av webbserverlösning påverkas när det är dags för ett företag eller en 

privatperson att köpa en sådan.  

1.5 Metod 

I metoden genomförs tester för att undersöka vilken kombination av 

webbserver och operativsystem som ger bäst svarstid i en miljö med så få 

faktorer som kan påverka resultatet som möjligt. Testerna genomförs med två 

olika verktyg, ApacheBench och http_load, som båda genererar webbtrafik 

från simulerade användare.  

Både antalet användare och antalet anslutningar dessa gör ökas efter hand. 

Verktygen exekveras från en klient som är direkt kopplad till servern och på 

så sätt utesluts eventuell påverkan från nätverksenheter som exempelvis 

brandväggar och routrar. Varje test körs tre gånger och sedan används 

medelvärdet av dessa som resultat. 

Resultaten presenteras i form av tio stapeldiagram, fem från varje 

mätverktyg. Diagrammen visar resultaten från samtliga 

webbserverkombinationer för att enkelt kunna se skillnader och mönster. Det 

kan ses att resultaten ligger stabilt och visar samma mönster. 

1.6 Avgränsningar och målgrupp 

Något som inte kommer att undersökas är hur lastbalanserade webbservrar 

påverkar resultaten. Det används aldrig fler än en klient. Testerna tar inte 

hänsyn till hur olika inställningar för respektive webbserver kan förbättra 

eller försämra svarstiderna, utan kommer endast använda den 
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grundkonfiguration som medföljer för att webbservern ska fungera. Testerna 

innefattar inte dynamiska hemsidor. Självklart kommer dock både 

operativsystemen och programvaran vara uppdaterad till den senaste 

versionen.  

Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) är en organisation 

som utvecklar och underhåller standardiserade prestandatester, dessa 

innefattar även ett för webbservrar (SPEC, 2010). De tar bland annat också 

upp temperatur och energiförbrukning som är orelevant för testerna i denna 

studie. Tyvärr är SPEC också något som kostar pengar och inget som är 

möjligt att inkludera i testerna denna uppsats omfattar. På grund av detta 

utformades en förenklad metod anpassad för det syfte denna uppsats har. 

Denna uppsats är främst riktad till de privatpersoner och företag som 

använder sig av webbservrar eller ska ställas inför val av webbserver. Den 

riktar sig även till personer med intresse att vilja lära sig mer om hur mycket 

valet av webbserver kan påverka dess svarstid. Personer som läser uppsatsen 

bör ha viss datorteknisk kunskap då resultaten kan uppfattas som definitiva 

av någon som inte har förstått alla tekniska begrepp. 
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2 Metod 
Det här kapitlet presenterar de instrument som använts för mätning och även 

den hård- och mjukvara som använts under mätningarna. Sedan följer hur 

testen genomfördes och en diskussion om metoden. 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Arbetet är utfört med en induktiv ansats. Detta innebär att en frågeställning 

fanns och ett antal experiment utfördes för att få reda på svaret, hur svaret än 

skulle komma att se ut (Eriksson, & Wiedersheim-Paul, 2006). Arbetet 

genomfördes helt utan förväntningar eller förutfattade meningar och utan att 

ge någon fördel. Metoden är utförd experimentellt, vilket innebär att 

experiment utfördes med kontrollerade variabler för att undersöka orsak och 

verkan (Holah). 

2.2 Experimentmiljö 

Här beskrivs den miljö som experimentet exekverades i vilket bland annat 

innefattar operativsystem och hårdvara.  

Topologi - Varje nätverksenhet som till exempel en router eller brandvägg 

gör att paketen fördröjs något (Bradner, 1991). Därför omfattar inte denna 

studie hur nätverksenheter påverkar svarstiden utan använder enbart en så 

enkel topologi som möjligt. Denna topologi kan ses i figur 2.1. 

 

 

 

 

Figur 2.1: Topologin som användes i testen. Den streckade linjen betyder att kabeln är 

korsad. 

CentOS - CentOS är en gratis Linuxdistribution, licensierad under GNU 

GPL (CentOS), som är vanlig att använda som operativsystem på en 

webbserver. CentOS baseras på Red Hat Enterprise Linux (CentOS wiki, 

2009) som däremot kostar pengar (Red Hat). Testerna i denna studie använde 

CentOS 5.6 som är den senaste versionen. W3Techs skriver att CentOS är 

den mest använda Linuxdistributionen för webbservrar (W3Techs, 2011) och 

därför var det ett relevant val som ett av de operativsystem som användes i 

denna studie.  
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Windows Server 2008 R2 - Windows Server 2008 R2 släpptes 2009 och är 

det senaste operativsystemet för servrar utvecklat av Microsoft. I testerna 

användes Windows Server 2008 R2 Enterprise och förutom att IIS samt stöd 

för PHP hade installerats var operativsystemet i sitt grundutförande. Med ett 

exemplar av Windows Server 2008 R2 Enterprise ingår IIS 7.5 (Microsoft 

TechNet) och därför var detta operativsystem ett naturligt val. 

Ubuntu - Ubuntu är en gratis Linuxdistribution som baseras på Debian 

GNU/Linux och liksom CentOS är licensierad under GNU GPL (Ubuntu). I 

denna uppsats användes Ubuntu 10.10 som klient och det är från denna klient 

testverkygen exekverades. Anledningen till varför Linux används på klienten 

är att verktygen som användes för att testa webbservrarna finns tillgängliga 

för Linux, annars skulle Windows eller annat operativsystem lika gärna 

kunna användas på klienten.  

Hårdvara - Samtliga maskiner som användes var av modellen 1U Dell 

PowerEdge 1850. Dessa innehåller Intel Xeon CPU 3,40GHz (2 CPUs), 2048 

MB RAM och en hårddisk som är en 73 GB SCSI-disk. Dessa maskiner är 

speciellt anpassade för att agera servrar (Dell) och därför används de i denna 

studie. Även klienten använde samma hårdvara för att inte denna skulle ha 

prestandaproblem gentemot servrarna. Maskinerna var ihopkopplade med en 

korsad kategori 6 twisted pair-kabel för att ha en anslutning på minst 1 Gbit/s 

mellan dem.  

Hemsidan - Apache och IIS innehåller båda en hemsida som följer med 

respektive mjukvara när den installeras. På detta sätt kontrolleras enkelt att 

webbservern fungerar efter installation. Trots att webbservrarna ska testas 

med grundkonfiguration, ska de enligt kraven innehålla samma hemsida. 

Hemsidan som skapades i testsyfte innefattar Hyper Text Markup Language 

(HTML), PHP Hypertext Preprocessor (PHP) och en bild som är 24,7 kB stor 

(1000x1000 pixlar). Koden till denna hemsida kan läsas i sin helhet Bilaga 1: 

Hemsidekod. PHP valdes som programmeringsspråk eftersom det är det mest 

använda programmeringsspråket för hemsidor (W3Techs, 2011). 

GNU GPL - GNU General Public License (GNU GPL) är en licens som 

innebär att programvaror licensierade under den är fria för vem som helst att 

kopiera, modifiera och sprida. GNU GPL betyder inte nödvändigtvis att 

programvaran är gratis men om man däremot sprider kopior av ett sådant 

program måste man se till att källkoden är tillgänglig för mottagaren. Man 

måste även informera mottagaren om att programvaran är licensierad under 

GNU GPL (GNU, 2007). 
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2.3 Studieobjekt 

Här beskrivs de webbservrar som testas i denna studie. Två versioner av 

Apache användes. 

Apache - Apache är en fri webbserver och dessutom den mest använda 

webbservern med 61,13% av webbservermarknaden i april 2011 (Netcraft, 

2011) och därför används just Apache i denna studie. Både Apache 2.2.3 och 

Apache 2.2.17 användes då Apache 2.2.3 inte finns tillgänglig för Windows 

(Apache, 2010). Apache är licensierat under Apache License (Apache). 

IIS - IIS är en samling servertjänster och är Microsofts bidrag till 

webbservermarknaden. IIS innehåller förutom en webbserver bland annat 

även en FTP-server och en SMTP-server (Microsoft TechNet). IIS är den 

näst mest använda webbservern på marknaden med 18,83% av marknaden 

(Netcraft, 2011). I testerna användes IIS 7.5 och då det är den senaste 

versionen av programvaror som enligt våra krav skulle användas var detta ett 

självklart val. IIS installerades enkelt i Windows Server 2008 R2 genom den 

inbyggda rollhanteraren. 

2.4 Experimentverktyg 

Verktygen som beskrivs här användes för att utföra experimenten. Dessa 

verktyg användes för att både mäta svarstid och analysera trafik och 

anslutningar. 

ApacheBench - ApacheBench är ett av verktygen som användes i testerna. 

ApacheBench är utvecklat av samma grupp som utvecklar Apache och är 

liksom Apache licensierat under Apache License (Apache). När 

ApacheBench användes angavs hur många simulerade användare som skulle 

ansluta samtidigt och även hur många anslutningar dessa användare gjorde 

tillsammans (Apache). Exakt hur detta gjordes beskrivs under 

Genomförande. Anledningen till varför ApacheBench användes är att det är 

ger det resultatet vi hade som avsikt att mäta. 

Http_load - Http_load är det andra verktyget som användes i denna studie 

och liksom ApacheBench simulerar det användare och hur många 

anslutningar dessa gör (ACME). Http_load är utvecklat av ACME 

Laboratories och användes tillsammans med ApacheBench för att stärka upp 

varandras resultat. Http_load använder en fil som innehåller en lista med 

URL:er som ska hämtas och sökvägen till denna fil angavs i kommandot när 

http_load kördes. Sedan sattes ett startvärde som antingen är antalet 

simulerade användare eller hastighet och ett slutvärde som antingen är 
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tidsbestämt eller totalt antal anslutningar. Hur http_load användes i denna 

studie beskrivs i detalj under Genomförande. 

Netstat - Netstat (network statistics) är ett verktyg som bland annat visar 

inkommande och utgående nätverksanslutningar och även annan information. 

Netstat finns till både Windows, Unix och Unix-liknande operativsystem 

(Netstat) och det är därför det användes som hjälpmedel i undersökningarna. 

Wireshark - Wireshark är ett program som kan användas för att avlyssna och 

analysera trafik på ett nätverk. I Wireshark kan man snappa upp trafik under 

en viss tid, filtrera bort orelevant innehåll och sedan i lugn och ro undersöka 

trafiken som skickats på nätverket antingen i ett grafiskt gränssnitt eller 

textbaserat. Wireshark kan köras på en mängd olika operativsystem som till 

exempel Windows, Linux, Mac OS X, Solaris och FreeBSD. Wiresharks 

funktioner gjorde att det passade bra för användning i denna studie. Förutom 

att sniffa trafik som går över Ethernet har Wireshark också stöd för IEEE 

802.11 (trådlöst), Bluetooth, USB, Frame Relay med flera och kan även 

dekryptera bland annat IPsec, Kerberos, SSL/TLS och WPA (Wireshark).  

2.5 Genomförande  

Testerna utformades och genomfördes genom att ha ett värde som 

symboliserar antal anslutningar varje användare gör och sedan höjdes stegvist 

antalet användare för varje test. Ett test bestod av tre körningar med samma 

variabler och sedan beräknades medelvärdet av testresultaten. Efter fem test 

höjdes antalet anslutningar varje användare gjorde och antalet användare 

testades i samma steg igen.  

Som en djupare förklaring var både antalet simultana användare och antal 

anslutningar var och en av dessa användare gjorde 50, 100, 150, 200 och 250. 

Det betyder att testerna började med att 50 användare gjorde 50 anslutningar 

var. Sedan gjorde 100 användare 50 anslutningar var ända upp till att 250 

användare gjorde 50 anslutningar var. Efter det höjdes antal anslutningar till 

100 och antal användare började om på 50. Detta fortsatte ända tills både 

antal användare och antal anslutningar var 250 vilket var det största testet 

denna studie omfattar. Tabellerna där resultaten fördes in hittas i Bilaga 2: 

Test- och resultattabeller där det tydligt visas hur varje test såg ut. 

I testerna kopplades en server i taget ihop direkt med klienten. Samtliga tester 

exekverades från klienten och upprepades för varje kombination av 

webbserver och operativsystem som testades. Dessa kombinationer visas 

grönmarkerat i figur 2.2. Först kopplades en maskin med operativsystemet 

CentOS 5.6 och webbservern Apache 2.2.3 ihop med klienten och testen 

utfördes. Sedan utfördes samma procedur med servern som körde 
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operativsystemet Windows Server 2008 R2 och webbservern IIS 7.5 och till 

sist utfördes samma procedur för webbservern Apache 2.2.17.  

 

  
Apache 

2.2.3 
IIS 7.5 Apache 

2.2.17 

Windows Server 2008 R2       

CentOS 5.6       

Figur 2.2: Kombinationer av webbserver och operativsystem. 

Ett test med ApacheBench exekverades med hjälp av följande kommando: 

ab –n X –c Y http://172.16.0.101/index.php 

Där X symboliserar det totala antalet anslutningar och Y symboliserar antalet 

simulerade användare. Sökvägen antyder på att webbserverns IP-adress är 

172.16.0.101 och det är filen index.php som testet ska köras mot. Ett test med 

http_load med samma variabler exekveras enligt följande: 

http_load –parallel Y –fetches X url.txt 

Där url.txt är en simpel textfil som innehåller samma URL som användes i 

ApacheBench, alltså http://172.16.0.101/index.php. Som tidigare nämnts 

genomfördes testerna med förbestämda värden för antal användare och antal 

anslutningar varje användare gör (Z). Därför användes följande formel för att 

räkna ut X: 

X = Z * Y 

I och med varje anslutning till webbservern som görs av de simulerade 

användarna kommer en TCP-anslutning och hur denna ser ut kan läsas under 

Bakgrund i kapitlet Introduktion. Att denna TCP-anslutning ägde rum 

fastslogs genom att avlyssna trafiken som skickades när ApacheBench eller 

http_load exekverades med hjälp av Wireshark. När klienten skickar en ACK 

+ PSH används GET för att begära hemsidan från servern. 

Efter varje test användes verktyget Netstat för att se till att pågående 

anslutningar till webbservern hade avslutats innan nästa test påbörjades. 

Detta för att alla tester skulle bli så likvärdiga och rättvisa som möjligt. Även 

belastningen som uppstår på servern under ett test fick tid på sig att sjunka av 

samma anledning. 
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2.6 Metoddiskussion 

I denna undersökning görs det tre identiska test men endast medelvärdet av 

dessa presenteras som resultat, vilket kan ifrågasättas. Anledningen till detta 

var att eliminera eventuella otillförlitliga resultat i form av orimligt höga eller 

låga mätvärden som blev till av en ren slump i samma ögonblick som testet 

genomfördes. Självklart ska inga resultat döljas och därför sparades alla 

dokumenterade resultat i Bilaga 2: Test- och resultattabeller. 

Efter varje test gjordes det en paus innan nästa test för att belastningen på 

server skulle gå ner till samma nivå som den låg på innan testen startades. 

Belastningen mättes med kommandot uptime i Linux och i Windows Task 

Manager i Windows. Hur likvärdiga dessa program är kan ifrågasättas och 

därmed kan man också ifrågasätta om alla tester fick samma villkor. Men 

eftersom belastningen alltid fick den tiden det tog att gå ner till sin 

ursprungliga nivå är detta inget problem.  

Skillnaderna mellan de olika versionerna av Apache (2.2.3 och 2.2.17) kan ha 

spelat viss roll för för resultaten metoden producerade. De som användes är 

dock de senaste versionerna för respektive operativsystem. 

Metoden i denna undersökning kan aldrig bli helt tillförlitlig. Det är så 

mycket mer som påverkar en webbservers svarstid i ett verkligt scenario. 

Eftersom det endast användes två verktyg för testning kan tillförlitligheten 

ifrågasättas ytterligare. Dessutom var inget av dessa verktyg och inte heller 

sätten de användes på standardiserade.  
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3 Resultat 
I det här kapitlet presenteras resultaten av de tester som genomförts. Först 

presenteras resultaten från ApacheBench och sedan från http_load. I varje 

diagram presenteras alla tre webbserverkombinationer för respektive test så 

att det enkelt går att jämföra dem.  

3.1 ApacheBench 

Figur 3.1 till 3.5 visar testen som gjordes med ApacheBench med stigande 

antal användare. Varje webbserver presenteras med en unik färg. Den vänstra 

stapeln respresenterar Windows med IIS, mittenstapeln Windows med 

Apache och den högra stapeln är CentOS med Apache.  

 

 

 

 

Figur 3.1: Tester med ApacheBench där varje användare gör 50 anslutningar 
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Figur 3.2: Tester med ApacheBench där varje användare gör 100 anslutningar 

Figur 3.3: Tester med ApacheBench där varje användare gör 150 anslutningar 
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Figur 3.4: Tester med ApacheBench där varje användare gör 200 anslutningar 

Figur 3.5: Tester med ApacheBench där varje användare gör 250 anslutningar 
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3.2 http_load 

Figur 3.6 till 3.10 visar testen som gjordes med http_load med stigande antal 

användare. Varje webbserver presenteras med en unik färg. Den vänstra 

stapeln respresenterar Windows med IIS, mittenstapeln Windows med 

Apache och den högra stapeln är CentOS med Apache.  

 

 

 

Figur 3.6: Tester med http_load där varje användare gör 50 anslutningar 

Figur 3.7: Tester med http_load där varje användare gör 100 anslutningar 
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Figur 3.8: Tester med http_load där varje användare gör 150 anslutningar 

Figur 3.9: Tester med http_load där varje användare gör 200 anslutningar 
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3.3 Resultatanalys 

Det syns ett tydligt mönster i resultaten och detta mönster kan ses i figur 3.11 

och figur 3.12 som är sammanställda av medelvärdet från resultaten. Apache 

på CentOS hade lägst svarstid i alla test förutom i några av ApacheBench-

testen med 50 användare. I http_load visar dock Apache på CentOS lägst 

resultat i samtliga test.  

IIS som körs på Windows hade högst svarstid i alla test förutom i, också här, 

några av ApacheBench-testen med 50 användare. I http_load kan man se att 

IIS hade högst svarstid i samtliga test. Detta mönster följs överlag upp av 

Apache som körs på Windows, som hamnade mitt emellan de första två.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.10: Tester med http_load där varje användare gör 250 anslutningar 
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Det syns skillnader i resultaten mellan ApacheBench och http_load, men 

dessa skillnader är inte tillräckligt stora för att tillförlitligheten ska brista. 

Mönstren i resultaten förblir i båda verktygen. 

Figur 3.11: Medelvärden från resultaten i ApacheBench 

Figur 3.12: Medelvärden från resultaten i http_load 
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4 Diskussion  

4.1 Sammanfattning 

Denna uppsats skrevs med syfte att ge en inblick i hur svarstider från 

webbservrar skiljer sig beroende på vilken mjukvara och operativsystem som 

används. Grundat på detta skulle företag och privatpersoner kunna behöva 

tänka en extra gång innan de väljer webbserver.  

En fysisk klient simulerade med hjälp av två olika testverktyg, ApacheBench 

och http_load, ett ökande antal användare som var och en gjorde ett ökande 

antal anslutningar mot en webbserver som var kopplad direkt till klienten. 

Webbservrarna som testades var Apache 2.2.3 som kördes på CentOS 5.5, 

Apache 2.2.17 som kördes på Windows Server 2008 R2 samt IIS 7.5 som 

också kördes på Windows Server 2008 R2.   

Resultaten följde ett tydligt mönster och hur webbservrarna stod sig mot 

varandra var väldigt lika genom alla tester. Det konstaterades att Apache 

2.2.3 kört på CentOS 5.6 blev den som hade lägst svarstid och IIS 7.5 kört på 

Windows Server 2008 R2 hade högst. Mellan dessa hamnade Apache 2.2.17 

kört på Windows Server 2008 R2. 

4.2 Slutsats 

Grundat på testerna i denna studie är det Apache som körs på CentOS som 

visar de bästa resultaten och därför den som ska klassas som snabbast i de 

tester som utfördes. Men det betyder dock inte att den ska kallas den bästa 

webbservern av de tre. 

Precis som det tidigare nämnts finns det övriga faktorer som kan påverka 

svarstiden. En av dessa saker är möjligtvis att både Apache och CentOS är 

mer slimmade än IIS och Windows. Eftersom IIS även innehåller bland annat 

en FTP-server och en SMTP-server till skillnad från Apache kan IIS ha mer 

kod att behandla, vilket tar längre tid. Det kan alltså betyda att eftersom 

Apache är anpassad för en mer specifik uppgift än IIS så kan Apache fått en 

fördel när det kommer till att enbart leverera en hemsida. En annan orsak kan 

vara att CentOS användes helt utan grafiskt gränssnitt medans Windows hade 

detta.  

Det är intressant att se att kombinationen av den som gav lägst respektive 

högst svarstid, Apache som körs på Windows, faktiskt hamnade överlag mitt 

emellan. Teoretiskt sett låter det logiskt och att det dessutom var så tydligt i 

resultatdiagrammen bekräftar detta ytterligare. Om det hade varit möjligt 

hade det varit intressant att se IIS köras på CentOS och hur de resultaten 
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skulle stå sig i denna undersökning och om de resultaten också hamnat mitt 

emellan. 

4.3 Fortsatt forskning  

Fortsatt forskning grundat på denna uppsats skulle kunna innebära att testa 

fler webbservrar som körs på fler operativsystem (med och utan grafiskt 

gränssnitt) samt med mer utbredda tester med till exempel högre antal 

användare och anslutningar. Andra förslag kan innebära att tester utförs med 

lastbalanserade webbservrar, fler fysiska klienter och olika typer av hemsidor 

i form av statiska och dynamiska. Att använda fler mätverktyg skulle 

dessutom öka testernas tillförlitlighet.  
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6 Bilaga 1: Hemsidekod 
I det här kapitlet presenteras den kod som användes till hemsidan. Koden 

innefattar både HTML och PHP samt en bild som var av storleken 

1000x1000 pixlar (24,7 kB). 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> 

<html> 

<head> 

<title>Webserver test</title> 

</head> 

<body> 

This is a webserver test page. 

<?php 

           for ($i = 1; ; $i++) { 

                 if ($i > 10) { 

                      break; 

                } 

                if ($i == 5) { 

                      print '<br /><img src="bilder/test.png" />'; 

                } 

           echo $i; 

           } 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 

7 Bilaga 2: Test- och resultattabeller 
Här presenteras testen varje enskilt test som utfördes, svaren från de tre 

identiska testerna som genomfördes och medelvärdet av dessa. 

 

Operativsystem: Windows Server 2008 R2 

Webbserver: IIS 7.5 

Mätverktyg: ApacheBench 

Antal 
användare 

Antal anslutningar  
per användare 

Totalt antal  
anslutningar 

Resultat [ms] 

1 2 3 Medelvärde 

50 50 2500 9 7 6 7,33 

100 50 5000 38 34 38 36,67 

150 50 7500 66 72 83 73,67 

200 50 10000 112 102 117 110,33 

250 50 12500 123 176 179 159,33 

50 100 5000 7 11 16 11,33 

100 100 10000 58 56 78 64,00 

150 100 15000 107 90 103 100,00 

200 100 20000 156 140 151 149,00 

250 100 25000 161 179 178 172,67 

50 150 7500 8 10 15 11,00 

100 150 15000 72 65 64 67,00 

150 150 22500 100 84 107 97,00 

200 150 30000 137 143 150 143,33 

250 150 37500 173 167 168 169,33 

50 200 10000 22 17 18 19,00 

100 200 20000 76 75 73 74,67 

150 200 30000 90 107 97 98,00 

200 200 40000 144 142 135 140,33 

250 200 50000 172 160 169 167,00 

50 250 12500 23 21 27 23,67 

100 250 25000 75 64 75 71,33 

150 250 37500 100 103 98 100,33 

200 250 50000 138 124 141 134,33 

250 250 62500 169 172 154 165,00 

 



 

   

 

Operativsystem: Windows Server 2008 R2 

Webbserver: Apache 2.2.17 

Mätverktyg: ApacheBench 

Antal 
användare 

Antal anslutningar 
per användare 

Totalt antal  
anslutningar 

Resultat [ms] 

1 2 3 Medelvärde 

50 50 2500 8 11 12 10,33 

100 50 5000 39 43 37 39,67 

150 50 7500 68 67 67 67,33 

200 50 10000 91 93 91 91,67 

250 50 12500 117 118 117 117,33 

50 100 5000 25 25 25 25,00 

100 100 10000 41 43 43 42,33 

150 100 15000 71 76 71 72,67 

200 100 20000 96 97 98 97,00 

250 100 25000 121 121 124 122,00 

50 150 7500 25 13 14 17,33 

100 150 15000 50 45 72 55,67 

150 150 22500 74 73 71 72,67 

200 150 30000 97 97 97 97,00 

250 150 37500 122 123 122 122,33 

50 200 10000 17 17 17 17,00 

100 200 20000 46 46 46 46,00 

150 200 30000 73 72 72 72,33 

200 200 40000 97 91 98 95,33 

250 200 50000 123 123 124 123,33 

50 250 12500 18 19 18 18,33 

100 250 25000 47 47 47 47,00 

150 250 37500 72 73 73 72,67 

200 250 50000 98 97 98 97,67 

250 250 62500 123 123 118 121,33 

 

 

 

 



 

   

 

Operativsystem: CentOS 5.6 

Webbserver: Apache 2.2.3 

Mätverktyg: ApacheBench 

Antal  
användare 

Antal anslutningar 
per användare 

Totalt antal 
anslutningar 

Resultat [ms] 

1 2 3 Medelvärde 

50 50 2500 15 14 15 14,67 

100 50 5000 29 28 29 28,67 

150 50 7500 45 45 45 45,00 

200 50 10000 66 58 72 65,33 

250 50 12500 119 102 104 108,33 

50 100 5000 14 15 15 14,67 

100 100 10000 29 18 27 24,67 

150 100 15000 39 35 36 36,67 

200 100 20000 62 73 86 73,67 

250 100 25000 75 105 76 85,33 

50 150 7500 15 14 14 14,33 

100 150 15000 31 25 20 25,33 

150 150 22500 31 35 39 35,00 

200 150 30000 48 62 67 59,00 

250 150 37500 88 79 89 85,33 

50 200 10000 14 13 14 13,67 

100 200 20000 22 24 28 24,67 

150 200 30000 39 33 46 39,33 

200 200 40000 79 48 79 68,67 

250 200 50000 82 85 72 79,67 

50 250 12500 15 15 14 14,67 

100 250 25000 15 21 24 20,00 

150 250 37500 35 36 40 37,00 

200 250 50000 47 57 68 57,33 

250 250 62500 84 62 62 69,33 

 

 

 

 



 

   

 

Operativsystem: Windows Server 2008 R2 

Webbserver: IIS 7.5 

Mätverktyg: http_load  

Antal 
användare 

Antal anslutningar 
per användare 

Totalt antal 
anslutningar 

Resultat [ms] 

1 2 3 Medelvärde 

50 50 2500 21,1 21,7 21,2 21,33 

100 50 5000 50,5 49 50,5 50,00 

150 50 7500 81,2 80 77,2 79,47 

200 50 10000 144,4 110 150,7 135,03 

250 50 12500 185,4 194,9 211,8 197,37 

50 100 5000 24,9 21,2 22,5 22,87 

100 100 10000 84,3 80,7 78,9 81,30 

150 100 15000 87,5 120,8 99,6 102,63 

200 100 20000 147,2 127,8 138,7 137,90 

250 100 25000 186,2 176,5 166,8 176,50 

50 150 7500 23,3 22,4 23 22,90 

100 150 15000 78,9 88,7 71,9 79,83 

150 150 22500 114,7 107,2 96,7 106,20 

200 150 30000 146,4 141,8 139,1 142,43 

250 150 37500 187,1 161,8 175,6 174,83 

50 200 10000 23,4 32,3 26,2 27,30 

100 200 20000 77,5 73,8 77,4 76,23 

150 200 30000 103,9 98,5 88,4 96,93 

200 200 40000 142,6 140,2 133,1 138,63 

250 200 50000 178,5 183,6 181 181,03 

50 250 12500 28,9 29,1 37,4 31,80 

100 250 25000 62 63,9 72 65,97 

150 250 37500 106,6 103,5 110,9 107,00 

200 250 50000 135,8 140,8 130 135,53 

250 250 62500 171,6 167,3 165,4 168,10 

 

 

 

 



 

   

 

Operativsystem: Windows Server 2008 R2 

Webbserver: Apache 2.2.17 

Mätverktyg: http_load 

Antal 
användare 

Antal 
anslutningar per 

användare 
Totalt antal 
anslutningar 

Resultat [ms] 

1 2 3 Medelvärde 

50 50 2500 20,3 20,6 20,5 20,47 

100 50 5000 45,9 45,5 46,5 45,97 

150 50 7500 72,4 72 71,8 72,07 

200 50 10000 97,8 98,2 98 98,00 

250 50 12500 121,1 122,8 122,6 122,17 

50 100 5000 20,4 20,5 20,3 20,40 

100 100 10000 47,9 47,3 47,7 47,63 

150 100 15000 73,4 73,3 73,3 73,33 

200 100 20000 98,6 98,8 98,7 98,70 

250 100 25000 122 123,1 122,7 122,60 

50 150 7500 21,4 21,5 21,5 21,47 

100 150 15000 48,1 48,2 48,2 48,17 

150 150 22500 73,2 73,9 73,6 73,57 

200 150 30000 98,7 100,1 99,1 99,30 

250 150 37500 121,9 122,2 119,2 121,10 

50 200 10000 22,3 22,2 22,3 22,27 

100 200 20000 48,5 48,3 48,3 48,37 

150 200 30000 74,1 74 74,1 74,07 

200 200 40000 99,5 99,6 99,7 99,60 

250 200 50000 123,9 124,1 124,6 124,20 

50 250 12500 22,7 22,6 22,7 22,67 

100 250 25000 48,9 48,9 48,6 48,80 

150 250 37500 74,1 74,2 74,2 74,17 

200 250 50000 99,3 99,3 99 99,20 

250 250 62500 123,8 125,2 124,6 124,53 

 

 

 

 



 

   

 

Operativsystem: CentOS 5.6 

Webbserver: Apache 2.2.3 

Mätverktyg: http_load 

Antal 
användare 

Antal anslutningar 
per användare 

Totalt antal 
anslutningar 

Resultat [ms] 

1 2 3 Medelvärde 

50 50 2500 13,3 14,4 14,4 14,03 

100 50 5000 26,8 29,3 28,9 28,33 

150 50 7500 40,4 30 26,3 32,23 

200 50 10000 38,6 50,2 42,5 43,77 

250 50 12500 51,5 53,9 53,5 52,97 

50 100 5000 12,5 14,4 14,6 13,83 

100 100 10000 30,8 27,2 28,9 28,97 

150 100 15000 35,6 38,5 41,6 38,57 

200 100 20000 73,9 47,9 50,1 57,30 

250 100 25000 66,8 59,6 74,5 66,97 

50 150 7500 12,7 14,8 12,4 13,30 

100 150 15000 24,7 27,4 27,4 26,50 

150 150 22500 29,6 39,4 41,9 36,97 

200 150 30000 54,6 53,3 51,8 53,23 

250 150 37500 57,2 72,4 79,8 69,80 

50 200 10000 14,6 14,5 14,6 14,57 

100 200 20000 29,5 29,1 28,3 28,97 

150 200 30000 33,5 28,8 40,4 34,23 

200 200 40000 51,1 63,6 46,4 53,70 

250 200 50000 68,7 77,3 69,8 71,93 

50 250 12500 14,7 14,6 14,3 14,53 

100 250 25000 24,9 28 30,5 27,80 

150 250 37500 33,2 34,9 34,9 34,33 

200 250 50000 48,2 46,1 46,2 46,83 

250 250 62500 58 65,1 61,5 61,53 
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