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Abstrakt 

Uppsatsen beskriver arbetet och undersökning för hur deduplicering i 

filsystemet ZFS påverkar effektförbrukningen. En större mängd redundant 

data förekommer i centraliserade lagringssystem som förser virtualiserade 

servrar med lagringsutrymme. Deduplicering kan för den typen av 

lagringsmiljö eliminera redundant data och ger en stor besparing av 

lagringsutrymme. Frågan som undersökningen avsåg att besvara var hur ett 

lagringssystem påverkas av det extra arbete som det innebär att deduplicera 

data i realtid.  

Metoden för att undersöka problemet var att utföra fem experiment med olika 

typer av scenarion. Varje scenario innebar att filer kopierades till ett 

lagringssystem med eller utan deduplicering för att senare kunna analysera 

skillnaden. Dessutom varierades mängden deduplicerbar data under 

experimenten vilket skulle visa om belastningen på hårddiskarna förändrades.  

Resultatet av experimenten visar att deduplicering ökar effektförbrukning och 

processorbelastning medan antalet I/O-operationer minskar. Analysen av 

resultatet visar att med en stigande andel deduplicerbar data som skrivs till 

hårddiskarna så stiger också effektförbrukning och processorbelastning. 

Nyckelord: 

Deduplicering, Effektförbrukning, Processorbelastning, I/O-operationer, 

Lagringssystem, ZFS 

 

  



   

 

 

 

Abstract  

This report describes the process and outcome of the research on how the 

power consumption is affected by deduplication in a ZFS file system. A large 

amount of redundant data exists in centralized storage systems that provide 

virtualized servers with storage space. Deduplication can be used to eliminate 

redundant data and give an improved utilization of available space in this 

kind of storage environment. The question that the study sought to answer 

was how a storage systems power consumption is affected by the extra 

workload deduplication introduces.  

The method used to investigate the problem was to perform five experiments 

with different types of scenarios. The difference in each scenario was that the 

data was written to a storage system with or without deduplication to later 

analyze the difference. Each scenario had a varied amount deduplicatable 

data during the experiments which would show if the load on disks changed.  

The results show that deduplication increases the power consumption and 

CPU load while the I/O-operations decrease. The analysis of the result shows 

that increasing the deduplicatable data also increases the power consumption 

and CPU load. 

Keywords: 

Deduplication, Power consumption, CPU load, I/O operations, Storage 

system, ZFS 
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1 Introduktion  
I det här kapitlet ges en beskrivning av problemområdet och bakgrundsfakta 

till ämnet som berörs i uppsatsen. Kapitlet tar upp vilket problem som det 

ämnar undersöka och vilka frågor som ska besvaras. Under avgränsningar 

beskrivs vad som inte avses göras i undersökningen. Kapitlet avslutas med att 

ta upp målgrupp och en disposition av uppsatsen. 

1.1 Inledning  

Hårddiskar är idag den vanligaste typen av fysiskt lagringsmedium för att 

lagra data. När lagringsnätverket Storage Area Networks (SAN) 

introducerades förändrades sättet att använda lagringsmedia. Tidigare hade 

lagringen utgjorts av små lagringsenheter utspridd i nätverket men samlades 

nu i några få större system (Troppens, Erkens, Müller-Friedt, Wolafka, & 

Haustein, 2009). SAN är ryggraden i ett modernt datacenter just för att 

centralisera all lagring och hantera lagring för flera servrar samtidigt. Ett 

SAN innehåller ett lagringssystem och används för att i många fall lagra 

virtuella maskiner. När det finns många virtuella maskiner på samma 

lagringssystem uppstår det ofta att en stor mängd av datainformationen är 

redundant (Clements, Ahmad, Vilayannur, & Li, 2009). Ett aktivt 

forskningsområde idag är att förbättra lagringsutnyttjandet på dessa system 

som innehåller redundant data på både fil- och blocknivå (Koller & 

Rangaswami, 2010). Centraliserade lagringssystem tenderar att bli allt större, 

och med detta stiger även energiförbrukningen. Eftersom många företag 

strävar efter att minska sin energikonsumtion så har många tillverkare av 

lagringlösningar utvecklat olika metoder och funktioner för att minska 

energinyttjandet eller optimera utnyttjandet av tillgängligt lagringsutrymme 

(He, Li, & Zhang, 2010). En funktion som kan användas för att delvis lösa 

dessa problem är datadeduplicering. 

1.2 Relaterade arbeten 

Brown & Kosmatka (2010) har undersökt hur en egenutvecklad 

tilläggsfunktion med synkron blockbaserad deduplicering påverkar 

prestandan. Resultatet av deras tester visar att prestandan påverkas marginellt 

till det sämre men ger samtidigt besparingar i form av att det krävs mindre 

lagringsutrymme. 
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Clements, Ahmad, Vilayannur, & Li (2009) undersöker hur en tilläggsmodul 

med deduplicering i en hypervisor påverkar prestandan och vilka positiva 

effekter som kan uppnås. Dedupliceringsmodulen arbetar på blocknivå med 

realistiska data från en Virtual Desktop Infrastructure-miljö. Slutsatsen är att 

det går att uppnå en besparing av lagringsutrymmet med 80 % där prestandan 

endast påverkas marginellt sämre (Clements, Ahmad, Vilayannur, & Li, 

2009). 

Denna studie kommer undersöka hur ett färdigutvecklat system påverkas av 

funktionen deduplicering. Studien kommer även fokusera mer på de negativa 

effekterna med att implementera deduplicering, till skillnad från tidigare 

studier. 

1.3 Problemformulering 

Redundant data kan minimeras och tas bort men troligtvis får man betala 

kostnaden för detta genom att belastning för lagringssystemet ökar. 

Deduplicering kommer kräva flera CPU-cykler och flera skrivningar till 

minne jämfört med om all lagring utfördes direkt till disk (Koller & 

Rangaswami, 2010). Detta skulle kunna resultera i en ökad energiförbrukning 

på lagringssystemet.  

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka om deduplicering påverkar 

effektförbrukningen för en lagringsserver med ett förutbestämt urval av data 

som helt eller delvis är redundant. De frågorna som arbetet ämnar besvara är: 

 Hur påverkar deduplicering den totala effektförbrukningen? 

 Hur påverkas effektförbrukningen för hårddiskarna och servern när 

deduplicering används? 

 Hur påverkas processorbelastningen och antal I/O-operationer när 

deduplicering används? 

Resultatet är tänkt att kunna användas som ett underlag för företag eller 

organisationer som överväger att implementera deduplicering. 
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1.5 Avgränsning 

Denna rapport kommer endast inrikta sig på mjukvarubaserad deduplicering i 

filsystemet Zettabyte File System(ZFS). Anledningen för att använda ZFS är 

att det är det enda fritt tillgängliga professionella filsystem som har den 

funktionen. Erfarenheten av filsystemet gör att det går relativt snabbt att sätta 

upp en laborationsmiljö för att utföra experimenten. Dessutom är källkoden 

tillgänglig för filsystemet vilket gör att det finns möjlighet att öppet studera 

hur deduplicering går till i praktiken. Det är en begränsning att bara 

undersöka deduplicering i ZFS men att det ändå ger en förståelse hur 

effektförbrukning påverkas i ett lagringssystem med deduplicering. 

Testerna kommer även begränsas till att använda serverhårdvaran Dell 

PowerEdge 2900. Inga optimeringar av serverhårdvaran kommer utföras då 

arbetet endast har tillgång till begränsade resurser. Det kommer inte heller 

utföras några specialinställningar för ZFS då det finns många parametrar och 

detta skulle ta för lång tid. 

Mätningarna kommer endast att utföras med energimätaren ”GA Electric 

Energy Meter”. Den har enligt Energimyndighetens produkttest visat sig ge 

tillförlitliga mätvärden (Energimyndigheten, 2009). Under testerna kommer 

effektförbrukningen för både hårddiskar och RAID-servern mätas individuellt 

men inga mätningar kommer ske för enskilda komponenter i systemen. 

1.6 Målgrupp 

Rapporten riktar sig till IT-tekniker med intresse eller ansvar för 

lagringssystem. Detta medför att rapporten inte kommer förklara de allmänna 

egenskaperna hos alla funktionerna som tas upp i rapporten då det är antaget 

att läsaren har en grundläggande förståelse för teknikerna. Förhoppningen är 

att resultatet ska vara till nytta som beslutsunderlag vid implementering av 

deduplicering. 

1.7 Disposition 

Kapitel 2 beskriver bakgrunden till de ämnen som uppsatsen berör och som 

är relevanta för att förstå tillvägagångssättet för undersökningen. De ämnen 

som tas upp i bakgrunden är datadeduplicering, lagringssystem och Fibre 

Channel.  

Kapitel 3 beskriver det vetenskapliga tillvägagångsättet för hur 

undersökningen är utformad samt hur resultatet tagits fram. Dessutom 

redovisas resultatet i samband med beskrivningen av genomförandet.  
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Kapitel 4 tar upp analysen av resultatet samt en diskussion. Dessutom 

diskuteras genomförandet och metoden.  

Kapitel 5 beskriver kortfattat slutsatsen och besvarar frågeställningen från 

introduktionen. Dessutom ges till sist några möjliga förslag till fortsatt 

forskning.  
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2 Bakgrund 
Detta kapitel beskriver de praktiska förutsättningar och bakgrundsfakta för de 

ämnesområden som omnämns i rapporten. Kapitlet kommer förklara vad 

deduplicering är och vad det används till. Här förklaras även hur deduplicering 

upptäcker och motverkar redundant data samt dess implementation i ZFS. Det tar 

även upp relaterade arbeten som berör deduplicering. 

2.1 Datadeduplicering 

Datadeduplicering är en metod för att effektivt avlägsna redundant data 

genom att endast spara data som är unik. På detta sätt minskar behovet av 

lagringsutrymme som i sin tur medför att det behövs färre hårddiskar, mindre 

kylkapacitet och dessutom minskar effektförbrukningen (Maddodi, Attiger, & 

Karunakar, 2010). Deduplicering är inte en ny företeelse utan har sitt 

ursprung i datakompression. Den utnyttjar precis som komprimering att det 

finns återkommande mönster inom en datafil och minimerar denna 

upprepning. Det som skiljer deduplicering från datakomprimering är att den 

kan arbeta med data på byte-, block- eller filnivå (He, Li, & Zhang, 2010). 

Med deduplicering som arbetar på filnivå jämförs hela filens innehåll mot 

alla andra filer. När deduplicering arbetar på blocknivå kontrolleras de 

enskilda datablocken som en fil består av. Deduplicering kan användas 

synkront eller asynkront. Med synkront menas att datablock elimineras i 

realtid medan asynkront utför processen senare som ett schemalagt jobb eller 

när filsystemet inte används (Mandagere, Zhou, Smith, & Uttamchandani, 

2008). 

En vanlig metod för att hitta redundant data är att använda någon form av 

hashfunktion som producerar ett hashvärde. Detta jämförs mot andra 

hashvärden i en tabell för att snabbt hitta dubbletter (Mandagere, Zhou, 

Smith, & Uttamchandani, 2008). Tanken med hashfunktioner är att de ska 

kunna bearbeta ett block med data med varierbar längd för att kunna bilda en 

kort signatur med en fast bitlängd. Signaturen kallas hashsumma och är ett 

matematiskt framräknat värde som representerar det ursprungliga 

datablocket. Hashsummor kan aldrig återskapa den ursprungliga 

informationen och syftet är inte att bära informationsinnehållet utan bara att 

representera det. Ett användningsområde för hashfunktioner är för att snabbt 

kunna jämföra datablock. Genom att lagra en hashsumma för alla datablock i 

en tabell går det mycket fort att kontrollera om det finns dubbletter 

(Ferguson, Schneier, & Kohno, 2010). Vanligt förekommande algoritmer 

som används för att beräkna hashsummor är MD5 och SHA-1. MD5 är en 

snabbare algoritm än SHA-1 men SHA-1 har en lägre sannolikhet för att två 

innehållsmässigt olika datablock får samma hashsumma (Jin & Miller, 2009).  
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Hashalgoritmer är en väsentlig del av deduplicering. Det som sker vid 

deduplicering är att alla block måste bearbetas med en hashalgoritm som kan 

vara mer eller mindre processorkrävande beroende på vilken algoritm som 

används. Efter detta ska det framräknade värdet kontrolleras mot alla värden i 

en hashtabell för att ta reda på om datablocket måste sparas till disk. En 

förutsättning för att detta inte ska ta allt för lång tid är att hela tabellen måste 

finnas i minnet. Om det redan finns en hashsumma med samma värde som 

det framräknade kommer det utföras en ”byte för byte” jämförelse av 

datablocken (Mandagere, Zhou, Smith, & Uttamchandani, 2008).  

Filsystemet ZFS har från och med ZFS pool version 22 inbyggd 

deduplicering som kan aktiveras på ett enskilt filsystem. Om ett filsystem har 

deduplicering aktiverat tas redundanta datablock bort synkront vilket 

resulterar i att bara unik data sparas ner till disk. Dedupliceringen för ZFS 

sker på blocknivå där blockstorleken är som standard 128 kB. Hashalgoritm 

som används är SHA-256 och för att vara riktigt säker på att blocken 

verkligen är lika kan man ange parametern verify. Detta medför att 

deduplicerbara datablock verifieras byte för byte vilket garanterar att 

blockens data är identiska med varandra (Swearingen, 2010). 

2.2 Lagringssystem 

Ett centraliserat lagringssystems främsta uppgift är att ge flera servrar 

simultan tillgång till blockbaserade lagringsvolymer. En förutsättning för att 

det ska fungera är att det har ett filsystem som stödjer denna typ av 

fleranvändaråtkomst. Ett exempel på ett sådant filsystem är ZFS som följer 

med operativsystemet Oracle Solaris Express 11.  

Filsystemet ZFS är ett kombinerat filsystem och volymhanterare med många 

tekniskt avancerade funktioner. En av de mest framträdande funktionerna är 

skyddet av dataintegritet vilket motverkar datakorruption, som t.ex. 

bitförändringar på lagringsmediet vilket uppstår på grund av kosmisk 

strålning eller elektriska urladdningar. Integriteten uppnås genom att beräkna 

en checksumma som sparas i ett hashträd för var och en av alla datablock i 

filsystemet. Ett filsystem med ZFS kan växa kontinuerligt tack vare att det 

går att lägga till lagringsmedia efter hand i lagringspoolen. Lagringspoolen 

kallas zpool och är en volymhanterare som kan använda olika typer av 

raidnivåer, bland annat RAID-Z, RAID-Z2 och RAID-Z3 för att skydda mot 

ett eller flera diskhaverier (Bonwick, Ahrens, Henson, Maybee, & 

Shellenbaum, 2003).  
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Filsystem måste användas på någon typ av fysisk lagringsmedia och den 

vanligaste typen är hårddiskar. Hårddiskarna sätts vanligtvis in i ett 

diskchassi som sedan ansluts till lagringssystemet. Detta diskchassi kallas 

JBOD och är en förkortning av ”just a bunch of disks”. En JBOD 

sammankopplar hårddiskarna till ett gemensamt bakplan. i en kedja som 

benämns arbitrated loop om det är Fibre Channel-hårddiskar. På detta sätt 

kan man på ett mycket kostnadseffektivt sätt ansluta en server med flera 

hårddiskar till varandra utan en kostsam switch. Nackdelen är att alla delar 

samma bandbredd (Clark, 2003).  

En Fibre Channel (FC) hårddisk har ett gränssnitt som bygger på en 

standardiserad nätverksarkitektur som bestämmer allt från det fysiska lagret 

upp till gränssnittslagret med TCP/IP eller SCSI-3.  Fibre Channel kan 

användas över en vanlig kopparkabel eller optisk fiber. Fördelen med optisk 

fiber är att den inte störs av elektroniska magnetfält från andra kablar. En 

fiberoptisk kabel är tillverkad för den eller de frekvenser som laserljuset 

använder och det finns huvudsakligen två typer singlemode och multimode. 

Singlemodefiber är tillverkad för långvågslaser och multimodefiber är 

anpassad för kortvågslaser (Clark, 2003). Dessa typer av fiber används för att 

ansluta FC-hårddisken till lagringsservern. 

En FC-hårddisk tar emot läs- och skrivoperationer från operativsystemet och 

detta benämns I/O-operationer. Antalet operationer som en serverhårddisk 

kan leverera per sekund anges som IOPS. Detta är ett mått på antal in- 

utdataoperationen en lagringsenhet utför per sekund. Värdet brukar ligga på 

cirka 130 IOPS för en FC-hårddisk som roterar i 10000 varv/s och upp till 30 

000 IOPS för en SSD-hårddisk (Guthrie, Lowe, & Saidel-Keesing, 2010). 
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Antalet I/O-operationer är också viktigt ur en energisynpunkt. En hårddisks 

energiförbrukning påverkas av antalet I/O-operationer per sekund. 

Sambandet mellan effektförbrukning och antalet I/O-operationer visas i 

figuren 2.1 som är ett exempel från en hårddisktillverkares produktmanual 

(Seagate Technology, LLC, 2000). Den visar att effektförbrukningen ökar när 

antalet I/O-operationer också ökar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Bilden visar effektförbrukningen 

som funktion av antalet I/O-operationer. 

Källa. Produkmanual(Seagate Technology, 

LLC, 2000). 
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3 Metod 
I detta metodkapitel redovisas de tillvägagångsätt som valts för arbetet med 

den här undersökningen. Processen har bestått i att först samla in kunskap om 

ämnet och utifrån det formulera en problemformulering. Efter detta 

definierades vilken datainsamling som skulle utföras samt ett urval av denna 

information. För att samla in data utformades ett genomförande i form av ett 

flertal experiment. Dessa experiment resulterar i data som bearbetas och leder 

vidare till ett resultat. Resultatet redovisas tillsammans med genomförandet. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Det finns två typer av vetenskapliga ansatser för att inhämta kunskap, 

induktiv och deduktiv. Den induktiva ansatsen innebär att man gör 

undersökningar utan någon speciell teori. Kunskapen förvärvas genom en 

systematisk undersökning med direktobservationer av relevanta variabler 

under typiska fall för att förstå problemet och få svar på frågor. Med 

insamlade data försöker man sedan att dra en generell slutsats. Den deduktiva 

ansatsen är hypotesprövande som innebär en empirisk prövning av ett 

antagande om verkligheten där antagandet bygger på vetenskaplig teori 

(Hartman, 2004). 

Undersökningen är planerad att från ovanstående beskrivning utgå från en 

induktiv ansats för att med egna insamlade data försöka dra en slutsats. 

Avsaknad av teori om problemområdet gör att problemformuleringen inte 

kan besvaras med en deduktiv ansats. Data som samlas in är sådant som kan 

uttryckas och analyseras med siffror vilket motiverar för en kvantitativ analys 

(Eliasson, 2010). Det innebär att alla mätvärden systematiskt samlas in enligt 

förutbestämda förutsättningar som beskrivs utförligt under genomförandet.   

3.2 Datainsamling och urval 

Den datainsamlingsteknik som ska användas är direktobservationer av 

relevanta variabler från experiment. Anledningen till att endast använda 

direktobservationer är att det finns få möjligheter att använda artiklar och 

teoretisk fakta för att besvara arbetets frågeställning.  
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Datainsamlingen kommer att ske genom avläsning av effektförbrukning på 

två energimätare. Effektförbrukningen mäts under pågående experiment som 

utförs i minst 3 timmar. Därefter avläses och dokumenteras 

effektförbrukningen, processorbelastning och I/O-operationer. Mätningar av 

processorbelastning och I/O-operationer kommer att utföras med hjälp av 

egenutvecklade skript som sparar mätvärden till fil för att senare bearbetas. 

För att uppnå bästa möjliga mätresultat kommer mätningarna att utföras med 

tillförlitliga mätinstrument enligt Energimyndigheten (Energimyndigheten, 

2009). 

3.3 Genomförande och resultat 

För att kunna besvara arbetets frågeställning utfördes ett antal experiment för 

att samla in data som skulle kunna styrka eller motbevisa den. Experimenten 

utfördes på sådant vis att undersökningen delades upp i olika scenarion som 

testades var för sig. Varje scenario bestod utav olika former av data, samt 

olika konfiguration av lagringslösningen och den anslutna servern. 

Experimentmiljö 

Alla experiment utfördes i en grundkonfigurerad laborationsmiljö som bestod 

av en server Dell PowerEdge Server 2900 som var ansluten till en JBOD med 

optisk fiberkabel. Servern konfigurerades med tre stycken hårddiskar av 

märket Western Digital Caviar SE WD800JD-75MSA2 anslutna via ett 

hårdvaruraidkort med raidnivån 0. Dessutom installerades ett 1Gbit/s Emulex 

LP 8000 Fibre Channel kort i en PCI-X plats på moderkortet. Fibre Channel-

kortet anslöts med fiberkabeln Corning FutureLink 2*1G650/125 till en SGI 

JBOD TP9400-Module 10 Rev A. Hårddiskarna som fanns monterade i 

JBOD-chassit var nio stycken Seagate Cheetah 73FC Disc Drive med 

modellnummer ST173404FC/FCV. På servern installerades operativsystemet 

Oracle Solaris Express 11 på de interna hårddiskarna med filsystemet ZFS. 

Det lediga utrymme som återstår efter det att operativsystemet har installerats 

används för att lagra filer som används under experimentet.  

Experimentprogram 

För att kunna generera filer med olika former av förutbestämt datainnehåll 

krävdes ett egenutvecklat program, se bilaga 3. Programmet skrevs i 

programspråket C och kompilerades med GNU Compiler Collection. Detta 

skapar filer med ett bestämt antal block och en fast blockstorlek på 128 kB. 

Anledningen till att blocken är 128 kB är för att ZFS som standard använder 

denna blockstorlek för deduplicering. Programmet skapar i sin tur block som 

innehåller antingen enbart nollor, räknar upp från 1 eller en blandning av 
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dessa. Blandningen består av vartannat block som är dedupliceringsbart och 

det andra är unikt, vilket resulterar i filer med blandat innehåll av data. 

Experimentgenomförande 

Det första experimentet som utfördes var för att kunna ta fram en basnivå 

som visar effektförbrukningen utan aktiv belastning. En energimätare mätte 

förbrukningen för servern genom att koppla nätdelen till mätaren. Båda 

nätaggregaten för JBODen anslöts till ytterligare en energimätare. 

Experimentet utfördes under cirka 15 timmar och sedan lästes båda 

energimätarna av. Under hela experimentet övervakades processor- och I/O-

belastning. Processorbelastning mäts som procentuellt utnyttjande av 

processorkapacitet och I/O-belastningen mäts som skrivoperationer per 

sekund. Detta utfördes med hjälp av ett skript enligt bilaga 1. Mätdata 

bearbetades med ytterligare ett skript efter utfört experiment för att ta fram ett 

medelvärde för alla mätdata se bilaga 2.  

Totalt utfördes fem experiment med olika typer av scenarion.  

Experiment 1.  Energimätning av ett lagringssystem som inte används   

aktivt för att ta fram en basnivå. 

Experiment 2.  Energimätning av ett lagringssystem under belastning utan 

deduplicering. Data som skrivs till disk består av icke deduplicerbar data. 

Experiment 3.  Energimätning av ett lagringssystem under belastning med 

deduplicering aktiverat. Data som skrivs till disk består av icke deduplicerbar 

data. 

Experiment 4. Energimätning av ett lagringssystem under belastning med 

deduplicering aktiverat. Data som skrivs till disk består av hälften icke 

deduplicerbar data och den andra hälften av deduplicerbar data. 

Experiment 5.  Energimätning av ett lagringssystem under belastning med 

deduplicering aktiverat. Data som skrivs till disk består av enbart 

deduplicerbar data. 
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Experiment 2 till 5 omfattar skrivning till disk med och utan deduplicering. 

Skrivning sker med olika typer av datainnehåll enligt tidigare beskrivning. 

Dessa experiment krävde att filer skapades på den interna raidvolymen på 

servern med tidigare beskrivet C program. Filerna skapades innan själva 

experimentet påbörjades och innan mätningar startade. När filerna skapats 

påbörjades testet genom att starta det skript som finns redovisat i bilaga 1.  

Först skapar skriptet en ny ZFS pool med alla diskar i en RAID-Z1 

konfiguration. På denna ZFS pool skapas sedan ett filsystem där 

deduplicering är aktiverat med hashalgoritmen SHA-256. SHA-256 valdes 

för att den teoretiskt sett är den algoritmen som ger minst sannolikhet för att 

två block med olika data ger samma hashsumma. När skriptet har skapat 

filsystemet påbörjas mätningarna.  

Mätningar av processorbelastning och I/O-belastning sker genom att 

exekvera kommandot iostat. Det är ett program för att presentera statistik för 

I/O-enheter men visar även processorutnyttjande. De rapporter som genereras 

bygger på att programmet med förutbestämda tidsintervall samlar in 

mätvärden och skapar ett medelvärde. Varje ny rapport som skrivs ut 

omfattar tiden sedan den förra rapporten (Shaw & Bach, 2010). För att mäta 

processorbelastningen körs kommandot iostat enligt följande: ”iostat 15 

>mätdata_cpu.txt”. För I/O-belastningen körs samma kommando fast med 

växlar enligt följande: ”iostat –x –r 15 >mätdata_io.txt”. Växeln –r gör att 

mätvärdena skrivs ut som en komma separerade lista och växeln –x ger 

utökad statistisk information. Mätningarna utförs med 15 sekunders intervall. 

Utdata från dessa kommandon sparas ner i två olika textfiler för senare 

bearbetning.  

Till sist startar skriptet en filkopiering av de filer som tidigare skapades. När 

skriptet kopierat över alla filerna så kommer skriptet ta bort alla filer ifrån 

filsystemet och börja kopiera över filer igen. Detta för att experimentet ska 

kunna köras under en längre tidsperiod och för att minimera effekten av 

tillfälliga störningar. När experimentet har utförts efter ett flertal timmar med 

belastning avläses energimätarna och alla pågående skript avbryts. Efter detta 

förstörs ZFS poolen för att få en ren omstart till nästa experiment. Samtidigt 

kontrolleras att alla diskarna som är konfigurerade i en RAID-Z är fullt 

fungerande och felfria med kommandot ”zpool status”.  
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Resultat 

Resultatet av mätningarna presenteras i tabell 3.1 och visar att serverns 

effektförbrukning var 282 watt samt 316 watt för JBOD. Dessutom redovisas 

medelvärdet av processorbelastning och I/O-operationer per sekund. 

Tabell 3.1 Effektförbrukning för server och JBOD utan belastning för 

experiment 1. 

Experiment 
 

Enhet 
 

Medeleffekt (W) 
 

Processor-
belastning (%) 

I/O-operationer 
 per sekund  

Experiment 1 Server 281,72 0,22 0,81 

Experiment 1 JBOD 315,58 - - 

 

Resultaten av effektmätningarna för servern under experiment 2 till 5 

redovisas i figur 3.1. Experimenten har utförts under minst 3 timmar och i 

figuren visas dessutom basnivån från föregående experiment enligt tabell 3.1. 

Effektförbrukningen för servern under experiment 2 som är scenariot utan 

deduplicering visar 301 watt. När sedan deduplicering aktiveras för 

experiment 3 till och med 5 blir förbrukningen 313 watt, 331 watt, och 342 

watt.    

 

Figur 3.1 Uppmätt effektförbrukning för server med och utan deduplicering. 
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Resultaten av effektmätningarna för JBODen under experiment 2 till 5 

redovisas i figur 3.2. Experimenten har utförts under minst 3 timmar och i 

figuren visas dessutom basnivån från föregående experiment enligt tabell 3.1. 

Effektförbrukningen för JBODen under experiment 2 som är scenariot utan 

deduplicering visar 327 watt. När sedan deduplicering aktiveras för 

experiment 3 till och med 5 blir förbrukningen 333 watt, 325 watt, och 318 

watt. 

 

Figur 3.2 Uppmätt effektförbrukning för JBOD med och utan deduplicering. 

Resultaten för mätningarna av I/O-operationer per sekund under skrivning 

redovisas i figur 3.3. Dessa värden är medelvärdet av alla mätvärden som 

uppmätts under den tid experimentet pågick. Mätningarna utfördes var 15:e 

sekund och sparades till fil. Experiment 2 gav ett medelvärde på 883 

skrivningar per sekund. För experiment 3 uppmättes 2551 skrivningarna per 

sekund, 1319 skrivningar per sekund för experiment 4 och 331 skrivningar 

per sekund för experiment 5. 

 

Figur 3.3 Antalet uppmätta skrivoperationer per sekund för servern.  
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I figur 3.4 redovisas resultaten för processorbelastningen under experiment 2 

till 5. Dessa värden är precis som i tidigare figur 3.3 medelvärden av alla 

uppmätta mätvärden. Beräkningen av medelvärdet har utförts med skriptet i 

bilaga 2. Mätningarna utfördes var 15:e sekund och sparades till fil.  

 

 

Figur 3.4 Uppmätt processorbelastning per sekund för servern.  

Resultatet för den totala effektförbrukningen i figur 3.5 är uträknad med hjälp 

av de tidigare resultaten från figur 3.1 och figur 3.2. Det är en summering av 

effektförbrukningen för server och JBOD för respektive experiment. Utan 

deduplicering förbrukar systemet 628 watt. Med deduplicering aktiverat 

beräknas förbrukningen för hela systemet till 647 watt under experiment 3, 

656 watt för experiment 4 och 661 watt för experiment 5. 

 

Figur 3.5 Beräknad total effektförbrukning för server och JBOD. 
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3.4 Analysmetod 

Analysen kommer främst bestå av att jämföra resultaten för de olika 

experimenten. Genom att jämföra effektförbrukningen som uppmäts och 

dessutom titta på andra faktorer som hänger samman med deduplicering så 

går det att dra en slutsats hur systemen påverkades av detta. Resultaten måste 

dessutom tolkas med hänsyn till den mätosäkerhet som förekommer i 

mätinstrumenten.  

3.5 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i rapporten har bedömts efter begreppen reliabilitet och 

validitet. Detta för att beskriva hur bra experimenten och datainsamlingen har 

fungerat. Genom att uppmärksamma dessa begrepp och eftersträva god 

validitet och reliabilitet ska rapportresultaten kunna generaliseras. Reliabilitet 

är synonymt med tillförlitlighet och är viktigt vid en kvantitativ 

undersökning. Anledningen till detta är att det givna resultatet ska kunna 

återskapas om undersökningen skulle genomföras igen.  

För att uppnå hög tillförlitlighet på den insamlade datan är det viktigt att 

mätinstrumenten är noggranna och pålitliga. Insamlingen av mätvärden har 

utförts med mjukvara och energimätare. Energimätaren som har använts för 

att mäta energiförbrukningen under experimenten är GA Electric Energy 

Meter modell EMT707CTL tillverkad av EverFlourish. Denna modell ingick 

i ett test av 11 energimätare utförd av Energimyndigheten i Sverige i juli 

2009 där man tittade på mätnoggrannheten. Testen som utfördes med 

energimätaren bestod i att mäta en förutbestämd last och sedan avläsa vad 

den visade. Energimätaren visade i testen goda resultat med en mycket liten 

mätavvikelse enligt (Energimyndigheten, 2009). Det finns ytterligare en 

vetenskaplig studie gjord på Helsinki University of Technology TKK som 

undersökte samma energimätare och de visade att den genomsnittliga 

felavvikelsen var 3,2 % (Liikkanen & Nieminen, 2009). 

Den andra typen av mätningar som har utförts är med programvara. Den 

samlar in mätvärden över processorbelastning och I/O-operationer med 15 

sekunders intervall under flera timmar. Tillförlitligheten för dessa mätvärden 

som operativsystemet rapporterar förutsätts vara riktiga. Båda dessa 

mätvärden förändras kontinuerligt och genom att samla in dessa ofta går det 

att bilda ett medelvärde som ger en rättvis bild.  
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Den övergripande validiteten kan beskrivas som en bedömning om det är 

möjligt att finna ett samband utifrån undersökningens resultat. Det får inte 

finnas några systematiska fel eller att man inte mäter det som man avser att 

mäta. Experimenten har utförts på en server i en isolerad miljö för att 

säkerställa att inte mätningarna störs på något sätt. I ett operativsystem som 

Solaris Express kan det förekomma schemalagda jobb som kan störa 

resultaten men detta minimeras av att experimenten utförs under flera 

timmar. I och med att processorbelastningen mäts samtidigt som 

energiförbrukningen ska det i resultatet finnas ett samband mellan dessa. 

Detta skulle kunna bevisa att mätningarna mäter det som avses att mäta. 

 

 

 



   

 

18 

 

4 Diskussion och analys 
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet av undersökningen. 

Dessutom diskuteras genomförandet med en avslutande metodreflektion. 

Analysen av resultaten är uppdelad för att kunna ge svar på de 

frågeställningar som är beskrivna i introduktionskapitlet. Resultaten 

analyseras genom att jämföra mätvärdena för de olika experimenten med 

varandra och dessutom försöka hitta mönster eller samband. Förutom detta 

sker en diskussion kring resultatens rimlighet och om det går att se en orsak 

till varför resultatet uppkom. Denna diskussion ämnar besvara de frågor som 

vi ställde oss i början utav arbetet: 

 Hur påverkar deduplicering den totala effektförbrukningen? 

 Hur påverkas effektförbrukningen för hårddiskarna och servern när 

deduplicering används? 

 Hur påverkas processorbelastningen och antal I/O-operationer när 

deduplicering används? 

Analysen av den totala effektförbrukningen för hela systemet under 

experimenten med deduplicering visar en ökning med mellan 3,0 % till 5,2 % 

relativt ett system utan deduplicering. Med en genomsnittlig felavvikelse på 

3,2 % för mätinstrumenten enligt (Liikkanen & Nieminen, 2009), kommer 

det bara att gå att använda resultaten för experiment 4 och 5. Dessa visar en 

förändring på 4,5 % och 5 % vilket är större än den genomsnittliga fel 

avvikelsen på 3,2 %. Slutsatsen blir att deduplicering ökar 

effektförbrukningen marginellt men endast för information med ett högt 

innehåll av deduplicerbar data. Ett så pass högt innehåll av deduplicerbar data 

är sällsynt men kan förekomma i lagringssystem med många virtuella 

maskiner enligt (Jin & Miller, 2009).  

När serverns effektförbrukning analyseras visar det sig att den stiger med 

mellan 4,2 % till 13,8 % när deduplicering används. Det ser ut som om 

servern måste arbeta mer för att utföra deduplicering av data vilket också 

bekräftas av den uppmätta processorbelastningen. Med ökad 

processorbelastning borde också effektförbrukningen öka.  Ökningen av 

effektförbrukningen är så pass stor att den genomsnittliga felavvikelsen för 

mätinstrumenten inte gör mätningarna obetydliga. För JBODen varierar 

effektförbrukningen med mellan 1,9 % till -2,7 %. Detta visar att det är 

främst servern som står för den huvudsakliga ökningen av 

effektförbrukningen totalt sett.  
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När effektförbrukningen för JBODen ska analyseras är det svårare eftersom 

skillnaderna är mindre och samtliga värden ligger inom felmarginalen på 3,2 

%. Effektförbrukningen för JBODen ökar med 1,9 % till att börja med och 

minskar som mest med -2,7 %. Minskningen i effektförbrukning ser ut att 

följa den minskning man ser i antalet skrivoperationer per sekund mot 

hårddiskarna.  

Effektförbrukning för JBODen ser inte ut att variera så mycket och borde ha 

påverkats mer av dedupliceringen. Skillnaden mellan minsta och högsta 

effektförbrukning borde varit större än vad mätningarna visade. Med 2551 

I/O-operationer per sekund för alla hårddiskar borde effektförbrukningen för 

dessa varit högsta möjliga (22 watt per hårddisk) enligt figur 5.1.  Teoretiskt 

sett ska skillnaden mellan min- och maxeffekt vara som mest 45 watt. Detta 

är uträknat som (maxeffekt 22 watt – mineffekt 17 watt) * antalet hårddiskar. 

Jämför man detta med mätningarna i figur 3.2 ger detta en skillnad på 18 

watt, (högsta uppmätta mätvärdet för JBOD under belastning med 2551 I/O 

per sekund är 333 watt – lägsta uppmätta mätvärdet för JBOD är 315 watt). 

Varför detta skiljer sig så mycket kan vi bara spekulera om. En möjlig 

anledning kan vara att hårddiskarna inte belastades maximalt på grund av den 

begränsade överföringshastigheten på Fibre Channel anslutning. Om det är så 

att FC-anslutningen begränsar dataöverföringen kommer hårddiskarna inte att 

arbeta maximalt. 

När antalet I/O-operationer per sekund analyseras visar det sig att dessa ökar 

markant med upp till 150 % när deduplicering används i ett av experimenten. 

Detta fenomen kan inte förklaras utan verkar orimligt högt. Den minskning 

som sedan sker när andelen deduplicerbar data ökar är mer rimlig, med tanke 

på att det är just denna effekt som ska uppstå när deduplicering utförs.  

Processorbelastningen ökar också väldigt mycket med en stor andel 

deduplicerbar data och kommer som mest upp till 74 %. Processorbelastning 

borde vara på en konstant nivå med deduplicering eftersom den alltid utför 

samma arbete oavsett vilken typ av data som passerar genom systemet.  

Det som skulle kunna orsaka den ökade processorbelastningen kan vara den 

”byte för byte” jämförelsen som görs ifall en ny checksumma matcher en 

redan existerande summa i hashtabellen. Med en ökande andel deduplicerbar 

data kommer den här effekten framträda allt mer vilket kan förklara den 

processorbelastningsökning som resultaten visar. 

4.1 Resultatdiskussion  

Skillnaden på resultatet i denna undersökning jämfört med tidigare forskning 

är att vi ser en större påverkan på processorbelastning än vad de har gjort. En 

anledning till detta kan vara att vi har använt oss av syntetiska data som inte 
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vanligtvis finns i en verklig lagringsmiljö. Ytterligare en skillnad mot den 

tidigare forskning som tagits upp i denna uppsats, är att de inte använder sig 

av färdigutvecklade system med deduplicering. De har istället använt sig av 

egenutvecklade funktioner eller moduler vilket delvis kan förklara varför 

resultaten skiljer sig åt. 

Undersökningens resultat kan bidra med kunskap hur deduplicering påverkar 

effektförbrukningen, processorbelastningen och I/O-operationerna för ett 

lagringssystem som använder filsystemet ZFS. Det går inte att med detta 

resultat dra allt för stora slutsatser på grund av undersökningens begränsade 

omfattning. Däremot är det möjligt att använda resultaten som en riktlinje för 

att få en överblick för vad man kan förvänta sig. 

4.2 Metodreflektion 

Tillvägagångssättet för den här undersökningen har gett det resultat vi 

önskade och gav också svar på de frågor vi ställde i inledningen. Resultaten 

för effektförbrukningen som tagits fram visade små skillnader och gjorde att 

mätosäkerheten blev avgörande för om dessa kunde användas. Hade vi 

använt mätinstrument med mindre mätosäkerhet så hade fler mätningar gått 

att använda i analysen av resultatet. Antalet mätningar för samma experiment 

påverkas inte av detta och borde utförts flera gånger. Detta för att utesluta att 

det uppmätta resultatet beror på tillfälliga eller oförutsedda påverkningar. 

Genomförandet av experimenten gick till stora delar bra att utföra men det 

uppstod en del problem. Det är alltid svårt att veta vilka problem som skulle 

kunna uppstå när väl experimenten genomfördes och undvika dessa. Problem 

som har uppstått är bland annat att experiment tvingats göras om på grund av 

felaktiga skriptparametrar. Detta problem hade kunnat undvikas om metoden 

beskrivits mer detaljerat och dessutom använt en pilotstudie för att pröva 

uppläggningen. Erfarenhet av tidigare undersökningar gjorde att vi för varje 

experiment sparade så mycket information som möjligt om experiment-

förfarandet vilket medförde att felaktigheter i efterhand kunde spåras.  

 

Under genomförandet belastades lagringssystemet genom att filer kopierades 

till filsystemet med deduplicering aktiverat. För att kunna utföra denna 

kopiering användes de interna hårddiskarna i servern och konsekvensen av 

detta skulle kunna påverka energiförbrukning. Därför testades inledningsvis 

att låta processorn skapa deduplicerbar data i realtid. Problemet som då 

uppstod var att processorbelastningen ökade signifikant vilket gjorde att 

denna metod fick förkastas. Att använda de interna hårddiskar påverkade med 

stor sannolikhet effektförbrukning för servern men inte så mycket att det var 

avgörande för utfallet av resultatet.  
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5 Avslutning 
Rapporten har undersökt deduplicerings påverkan på effektförbrukningen, 

processorbelastningen och antalet I/O-operationer per sekund för ett 

lagringssystem med ZFS. Testmiljön bestod av en server med operativsystem 

Oracle Solaris Express 11 ansluten med Fibre Channel till en JBOD med nio 

hårddiskar. På JBODen användes filsystemet ZFS som kan deduplicera data 

synkront på blocknivå med en blockstorlek på 128kB. Varje experiment 

innebar att filer kopierades till filsystemet med deduplicering aktiverat eller 

avaktiverat. Filerna bestod till en varierande grad av deduplicerbar data för 

att ta reda på om även detta påverkade effektförbrukningen. Under 

experimenten mättes effektförbrukning med en energimätare samt 

processorbelastning och I/O-operationer med programmet iostat. Dessa 

mätvärden bearbetades med ett skript för att räkna ut den genomsnittliga 

belastningen vilket gav det slutliga resultatet. Alla värden presenterades i 

grafer som analyserades för att försöka hitta samband. 

5.1 Slutsats 

Sammanfattningsvis har undersökningen visat att deduplicering påverkar 

effektförbrukningen för skrivning till disk på så sätt att det ökar oavsett hur 

stor andel deduplicerbar data som sparas. Effektförbrukningen för servern 

påverkas på sätt så att den ökar då deduplicering aktiveras och stiger ju mer 

dedupliceringsbar data som används. Effektförbrukningen för JBODen ökar 

då deduplicering aktiveras och sjunker med ju mer dedupliceringsbar data 

som används. Processorbelastningen ökar på samma sätt som 

effektförbrukning då deduplicering aktiveras och stiger med ju mer 

dedupliceringsbar data som används. Antalet I/O-operationer ökar då 

deduplicering aktiveras och sjunker sedan ju mer dedupliceringsbar data som 

används. 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns ett antal scenarion som arbetet inte kunde ta upp på grund av 

undersökningens begränsade omfattning. Uppsatsen undersöker endast tre 

fall där mängden deduplicerbar data varierar. Med fler fall än de som tagits 

upp skulle vi på ett bättre sätt visa de skillnader som uppstår när man 

använder deduplicering. Det går dessutom att utföra dessa experiment flera 

gånger för att ge säkrare resultat.  
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Datadeduplicering arbetar både när data skrivs och läses från 

lagringssystemet. Vår undersökning granskar bara skrivning men man skulle 

kunna utföra mätningar på läsoperationer mot den deduplicerade lagringen. 

Detta för att få en bättre helhetsbild för hur deduplicering påverkar systemet. 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att närmare studera vad som orsakar 

den ökade effektförbrukningen och prestandabelastningen. Det finns stora 

möjligheter att undersöka orsaken eftersom källkoden är fritt tillgänglig. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Skript för att starta en ny mätning.  

#!/bin/bash 

datum=`date +"%F-%H%M"` 

# Skapa en ZFS-pool med nio stycken hårddiskar i en RAID-Z1 

zpool create tank raidz c0t20000011C6441DE3d0  c0t2000002037BF1D8Ad0 

c0t2000002037BF1D81d0  c0t2000002037BFCF36d0  c0t2000002037BFE4F6d0 

c0t2000002037BFF5A5d0  c0t2000002037BFF78Ed0  c0t2000002037D002D0d0  

c0t20000020379BAE29d0  

# Skapa ett filsystem i den nya ZFS-poolen 

zfs create tank/dedup 

# Aktivera deduplicering på det nya filsystemet 

zfs set dedup=sha256,verify tank/dedup 

# Starta mätningarna av processorbelastningen samt I/O-anropen 

iostat -xr 15 >/code/mätning_io_"$datum".txt & 

iostat 15 >/code/mätning_cpu_"$datum".txt & 

# Kopiera preparerade filer från den interna hårddisken  

# på servern till filsystemet med deduplicering 

while [ 1 ] 

do 

  # Kopiera alla filerna 

  cp /testfile* /tank/dedup/ 

  # Ta bort filerna och börja om från början 

  rm -f /tank/dedup/* 

done 
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Bilaga 2. Perlskript för att räkna ut medelvärdet av processorbelastningen 

och antal I/O-operationer. 

#!/usr/bin/perl 

# Variabeln filename innehåller sökvägen till filen med mätdata  
$filename_cpu=”/code/mätning_2011-04-20_cpu.txt”;  

$filename_io=”/code/mätning_2011-04-20_io.txt”;  

 

# Öppna filerna med mätdata. 

open(FILECPU,"$filename_cpu"); 

open(FILEIO,"$filename_io"); 

# Spara alla rader i filen i en variabel 

@all_lines_cpu=<FILECPU>; 

@all_lines_io=<FILEIO>; 

# Stäng filen 

close(FILECPU); 

close(FILEIO); 

# Nollställa alla variabler som skall användas för beräkningarna 

# Processorbelastningen representeras av två värden, user och system 

$total_CPU_user=0;  

$total_CPU_sys=0; 

# Antalet mätvärden sparas i två egna variabler 

$count_CPU_user=0; 

$count_CPU_sys=0; 

# Skapa en variabel för det totala antalet I/O-operationer 

$total_IO_writes=0; 

# Skapa en variabel för antalet uppmätta I/O-operationer per sek. 

$count_IO_writes=0; 

 

# Bearbeta varje rad från textfilen med processorbelastningen 

foreach $rad (@all_lines_cpu)  

{ 

  # Byt ut en eller flera mellanslag mot ett tab-tecken som separera 

  # kolumnerna 

  $rad =~ s/\s+/\t/g; 

 

  # Dela upp raden i flera kolumner och spara resultatet i en array 

  @kolumner=split(/\t/,$rad); 

 

  # Om kolumn 15 (processorbelastning för user) innehåller en siffra, 

  # summera mätvärdet och räkna upp antalet behandlade mätvärden. 

  if( $kolumner[15] =~ /\d+/ )  

  { 

    $total_CPU_user+=$kolumner[15]; 

    $count_CPU_user++; 

  } 

  # Om kolumn 16 (processorbelastn. för system) innehåller en siffra, 

  # summera mätvärdet och räkna upp antalet behandlade mätvärden. 

  if( $kolumner[16] =~ /\d+/ )  

  { 

     $total_CPU_sys+=$kolumner[16]; 

     $count_CPU_sys++; 

  } 

} 

 

 



   

 

3 

 

# Beräkna och skriv ut medelvärdet på skärmen 

print"Medelvärde av processorbelastningen:" . ($total_CPU_user/ 

$count_CPU_user) + ($total_CPU_sys/$count_CPU_sys). "\n"; 

# Bearbeta varje rad från textfilen med I/O-operationer 

foreach $rad (@all_lines_io)  

{ 

  #Hoppa över rader med information som inte är hårddiskar i JBOD 

  if( $rad =~ /sd0|sd1|sd2|sd3/ ) { 

    next; 

  } 

  # Dela upp raden i flera kolumner och spara resultatet i en array 

  @kolumner=split(/\t/,$rad); 

 

  # Om kolumn 2 (I/O writes) innehåller en siffra, 

  # summera mätvärdet och räkna upp antalet behandlade mätvärden. 

  if( $kolumner[2] =~ /\d+/ )  

  { 

    $total_IO_writes+=$kolumner[2]; 

    $count_IO_writes++; 

   } 

} 

# Beräkna och skriv ut medelvärdet på skärmen 

print"Medelvärde av I/O skrivningar:".($total_IO_writes/ 

$count_IO_writes)."\n"; 
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Bilaga 3. C-program för att skapa filer med deduplicerbara och icke 

deduplicerbara datablock. 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

/* Programmet skapar filer med en blandning av deduplicerbar data och 

icke deduplicerbar data med en blockstorlek på 128 kB som används i 

filsystemet ZFS. */ 

 

main()  

{ 

  /* Variabeln blocksize innehåller antalet bytes/block för ZFS */ 

  int blocksize=131072; 

  /* Skapa en array som är lika stor som blocksize i ZFS */ 

  /* och som senare ska innehålla duplicerbar data. */ 

  char zeroBlocks[blocksize]; 

 

  /* Skapa en array som är lika stor som blocksize i ZFS */ 

  /* och som senare ska innehålla icke deduplicebar data. */ 

  char incrBlocks[blocksize]; 

  /* Skapa en varibel för att hålla reda på antalet skapade filer */ 

  int antalfiler=0; 

  /* Skapa variabler för hantering av filer */ 

  size_t result; 

  FILE *file; 

  Char filename[24]; 

  /* Skapa variabler som håller innehåller värdet som räknas upp 

  /* för bytes som ska var icke deduplicerbara */ 

  byte_count=0; 

  byte_position++; 

 

  /* Nollställ alla arrayer med nollor */ 

  int i,j; 

  for(i=0;i<blocksize;i++) { 

     zeroBlocks[i]=0; 

     incrBlocks[i]=0; 

  } 

  /* Öppna filen som ska skriva till */ 

  file = fopen("/testfile_1.dat","wb"); 
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/* Skapa 87 filer med en storlek på 2 GB som innehåller 128 kB block 

med noller eller unika tal .*/ 

for(i=1; i<650000; i++) { 

     /* Om filstorleken överstiger 2GB byt filnamn*/ 

     if((i % 7500) == 0 ) { 

       /* Stäng filen */ 

       fclose(file); 

       /* Räkna upp antalet skapade filer */ 

       antalfiler++; 

       /* Skapa ett nytt filnamn genom att lägga till ett nummer */ 

       sprintf(filename,"/testfile_%d.dat",antalfiler); 

       /* Öppna en ny fil för skrivning */       

       file = fopen(filename,"wb"); 

       /* Skriv ut på skärmen att en ny fil har skapats */ 

       printf("%s\n",myfilename); 

     } 

   /* Skriv till fil 128 kB block med data som innehåller nollor */ 

   result = fwrite(dedupBlocks, 1, sizeof(dedupBlocks), file);  

   /* Skriv till fil 128 kB block med data som innehåller */ 

   /* ett värde som hela tiden räknas upp */ 

        if( byte_count>255 ) { 

         /* När en byte är uppräknad till värdet 255 */ 

         /* börja på nästa byte */ 

          byte_count=0; /* Innehåller det uppräknade värdet */ 

                        /* för den bytes som ska förändras */ 

          byte_position++; /* anger vilken byte i arrayen */ 

                           /* som ska räknas upp */ 

        }    

        /* Lägg in det uppräknade värdet i den byte */ 

        /* i arrayen som ska förändras */ 

        incrementialBlocks[byte_position]=byte_count; 

        /* Skriv hela 128 kB blocket till filen */ 

        

result=fwrite(incrementialBlocks,1,sizeof(incrementialBlocks), file); 

/*Räkna upp värdet för den bytes som ska förändras hela tiden*/ 

        byte_count++; 

  } 

  /* Stäng filen som skrivs till innan programmet avslutas */ 

  fclose(file); 

  return 0; 

} 
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