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Abstrakt 
Bufferbloat är förekomsten av överdrivet stora buffrar i system för 

nätverkskommunikation. När TCP-paket fyller buffrarna kommer de inte 

längre vara användbara och inte längre att ta hand om inkommande/utgående 

paket vilket leder till fördröjningar. Syftet med denna rapport är att se hur 

stor påverkan dåligt implementerade buffrar vid flaskhalsar har på 

latenstiderna i ett nätverk, samt att se hur stor roll en flaskhals har i 

uppkomsten av bufferbloating. En testmiljö skapades utefter riktlinjer från 

tidigare forskning och även testerna som utfördes byggdes upp för att 

efterlikna tidigare forsking. Resultatet av testerna visar att belastningen av 

nätet inte har påverkat buffertabellen i routingutrustningen nämnvärt, men att 

flaskhalsen har viss inverkan både på latenstiderna och antalet paket som 

köats i buffrarna. Men att det inte är ett särskilt akut problem då prestandan 

över länken inte påverkar märkbart. Inte heller har den ökade belastningen 

tvingat buffrarna att växa efter konstaterad baseline.  
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1 Introduktion 
Fenomenet Bufferbloating uppdagades 2009, och termen i sig såg dagens ljus 2010 då 

programmeraren J. Gettys utförde en serie tester för att undersöka varför hans internetuppkoppling 

blev extremt långsam vi belastning. Hans tester visade att problemet berodde på onödigt stora 

buffertar i nätverksutrustningen [1]. Då nätverkstrafiken inte är helt stabil behövs buffrar för att se till 

så att paketen väntar istället för att tappas när det uppstår så kallade flaskhalsar och andra hinder i 

nätverket [2]. Men om trafiken tätnar stoppas mer och mer i bufferten, vilket leder till att den växer i 

storlek och paketen fastnar i bufferten för länge [2]. 

 

Studien ämnar skapa fenomenet bufferbloat i en kontrollerad labbmiljö och sedan visa på att 

fenomenet existerar. Den ämnar även att, med testresultaten som grund, visa exempel på hur stort 

problemet är. Det vill säga att visa exempel på hur mycket buffertstorleken påverkar prestandan på 

uppkopplingen. Den ämnar även försöka fastslå vilka faktorer som påverkar uppkomsten av 

bufferbloating.  Introduktionskapitlet tar upp frågor som ämnesområde, relevans och vilket syfte 

studien har. Samt de problem och frågor som ska belysas och besvaras. 

 

1.1 Ämnesområde och relevans 
Bufferbloating berör ämnesområdet Nätverksteknik då problemen som adresseras finns i 

nätverksutrustningen. Att undersöka och presentera problemen inom området är relevant då det är ett 

stort problem i många hushåll och även i företagsmiljöer [4, 5]. Dock är det inte många som vet varför 

”Internet är långsamt”, och kan därför inte åtgärda problemet [2, 3]. Att visa problemet i en 

kontrollerad miljö skulle därför gynna allmänheten och ev. påskynda utvecklandet av lösningar på 

problemet. 

 

1.2 Tidigare forskning 
Som nämnts i inledningen uppdagades fenomenet av J. Gettys som sedan publicerade en artikel i 

Communications of the ACM (CACM) där han förklarade fenomenet kort och presenterade en serie 

tester för att styrka sina teorier [2]. Han samlade sedan sina tester och publicerade en videoföreläsning 

där han pekade på att en av de stora anledningarna till att paket samlas i buffrarna är så kallade 

flaskhalsar [4]. Flaskhalsar är i detta fall en bildlig beskrivning av den länken med lägst bandbredd.  

 

Senare publicerade K. Winstein och H. Balakrishnan en artikel där de undersökte möjligheterna att 

förbättra TCP-protokollet för att undvika problemen med bufferbloat [5]. En undersökning av hur 

ISPer kan förbättra sina användares ”surfupplevelser” har även gjorts av S. Sundaresan, et al. [6]. 

 

Utöver detta har diverse tidskrifter tagit upp problemet och presenterat det för allmänheten ur ett mer 

alldagligt perspektiv [1, 3]. Problemet har även diskuterats friskt bland framstående forskare och 

ingenjörer inom ämnesområdet [7]. 

 

1.3 Problemformulering och frågor 
Höga latenstider är ett problem och ett irritationsmoment i såväl hem- som företagsmiljöer [3]. Om 

latenstiderna beror på dåligt implementerade buffrar är detta något som kan, och bör, fixas till [2].  

 

Arbetet baseras på följande frågeställningar: 

 Hur stor inverkan har dåligt implementerade buffrar på ett nätverks latenstider? 

 Hur stor roll har s.k. flaskhalsar i uppkomsten av bufferbloat? 
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1.4 Målformulering och nytta 
Målet är som nämnts tidigare att visa exempel på hur stor inverkan dåligt implementerade buffrar vid 

flaskhalsarna i ett nätverk kan ha på latenstider i ett nätverk. 

 

Resultatet kan vara av nytta för företag och hemanvändare som upplever problem med höga latenstider 

och irriterar sig på den dåliga surfupplevelse som är ett direkt resultat av bufferbloating. De resultat 

som tas fram genom denna rapports undersökning kan förhoppningsvis användas för att identifiera 

vart problemen finns i nätverksutrustningen. 

 

1.5 Ansats och syfte 
En testmiljö skapades där tre routrar simulerade en internetuppkoppling via en ISP. Till dessa routrar 

var sex stycken maskiner inkopplade. Två hemanvändare, två företagsklienter och två webbservrar. 

Länken mellan två av routrarna hade en lägre klockhastighet än den andra, detta för att det skulle 

bildas en flaskhals. 

 

I denna testmiljö genererades det så pass mycket trafik att det bildas köer vid det interface där 

flaskhalsen skapats. Denna trafik bestod av en stor mängd data som flyttas med rsync och ICMP-trafik 

[8, 9]. ICMP-trafiken användes även för att utläsa hur latenstiderna påverkas genom att läsa av 

trafikens Round Trip Time (RTT). 

 

Syftet med testerna är att se hur stor påverkan dåligt implementerade buffrar vid flaskhalsar har på 

latenstiderna i ett nätverk, samt att se hur stor roll en flaskhals har i uppkomsten av bufferbloating. 

Resultatet av testerna kan sedan användas av andra intressenter för att identifiera vart problemet är och 

hur man kan lösa det eller alternativt undvika det. 

 

1.6 Avgränsningar och disposition 
Arbetet har avgränsats på så vis att studien endast fokuserar på att visa exempel på vad som kan 

påverka/skapa problemet. Inga lösningar har att testas, men förhoppningsvis kommer studiens resultat 

kunna användas för att testa befintliga lösningar eller hitta nya lösningar på hur man undviker 

uppkomsten av bufferbloating. 

 

Kapitel 2 innehåller grundläggande information om de tekniker som har använts. Kapitlet ger även en 

grundläggande genomgång av fenomenet bufferbloating. Förhoppningen är att kapitlet ska ligga som 

grund till att ge full förståelse av genomförandet. I kapitel 3 beskrivs de vetenskapliga ansatser som 

använts i arbetet. Här beskrivs även genomförandet samt hur datainsamlingen genomförts. I kapitel 4 

presenteras resultaten av testerna som utförts. Resultaten presenteras i form av diagram samt 

information hämtad från de routande enheterna. Kapitel 4 innehåller även en resultatanalys. Kapitel 5 

diskuterar resultatet, samt presenterar den slutsats som tagits fram som svar på frågeställningen i 

arbetet. 



3 

 

 

2 Bakgrund 

Detta kapitel beskriver de olika tekniker och termer som denna uppsats behandlar för att ge läsaren 

mer förståelse och insikt i ämnet. Det tar även upp och förklarar fenomenet bufferbloat lite närmare. 

 

2.1 Begrepp och modeller 
Buffrar – Ett nätverk kräver buffrar för att fungera bra. Ett nätverk kan ses som ett vägsystem där alla 

på vägen kör i högsta möjliga hastighet. När det blir fullt på vägen har trafikanterna bara två val, 

krocka eller köra åt sidan och stanna tills det blir bättre. Att förlora ett paket under kommunikation är 

inte ett så stort problem, men det är oftast bättre att låta ett paket vänta än att låta det tappas och vänta 

på att det ska sändas om [1]. 

 

Med anledning av detta har routrar buffrar som tar hand om paket som inte kan skickas på en gång. 

Nätverkstrafik är skuraktig i sin natur och kräver därför buffrar som kan jämna ut trafikflödet. Utan 

buffring skulle det inte gå att utnyttja den fullständiga bandbredden. Även nätverksstacken använder 

sig av buffring [1]. 

 

Transmission Control Protocol (TCP) – Är ett protokoll för överföring av data över nätverk. När ett 

paket försvinner, blir skadat eller levereras till mottagaren i fel ordning kan TCP skicka om samma 

paket med hjälp av ett sekvensnummer och en checksumma. När ett paket tagits emot av mottagaren 

skickar den ett så kallat acknowledgement (ACK) till sändaren för att bekräfta. Om mottagaren inte får 

det ACK den förväntar sig kommer den att skicka om paketet tills mottagaren svarar med ett ACK [9]. 

 

TCP använder sig av en annan form av buffring än den som beskrivits ovan. Den sändande enheten 

måste buffra den data som skickas ifall delar av den måste skickas om. Den mottagande enheten måste 

ha tillräckligt med bufferutrymme för att ta emot all data som skickas även om applikationen inte 

kommer läsa något av det [1].  

 

När nätverkets buffrar börjar fyllas skapas det problem då TCP helt enkelt ökar storleken på buffern 

när det kommer in fler paket. Om då en routers buffrar fylls med paket från en enda session så 

kommer det inte finnas plats att jämna ut trafikflödet, och paket kommer därmed att tappas. Detta 

system att hantera buffrarna kan öka väntetiderna i nätverket [1].  

 

Internet Control Message Protocol (ICMP) – Är ett protokoll som används för felmeddelanden, 

routingkontroll och diagnostik. ICMP-meddelanden skickas i många olika situationer. ICMP är inte 

designat för att vara helt pålitlig, utan syftet med dess kontrollmeddelanden är att ge feedback om 

problem i kommunikationsmiljön [10]. Den tid som presenteras av ICMP är så kallad Round Trip 

Time (RTT). RTT är den tid det tar för ett paket att skickas till mottagaren plus den tid det tar för 

svaret att nå avsändaren [11, pp 231]. 
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2.2 Fenomen och utmaningar 
Bufferbloat är förekomsten av överdrivet stora buffrar i system för nätverkskommunikation. Exakt hur 

stor en överdrivet stor buffer är svårt att säga då det inte finns någon bestämd storlek. TCP är designat 

att fungera ”så fort som möjligt”, d.v.s. att paket ska in och ut med så liten fördröjning som möjligt, 

och kommer fylla buffrar av alla storlekar. När detta händer kommer buffrarna inte längre vara 

användbara och inte längre att ta hand om inkommande/utgående paket vilket leder till fördröjningar. 

System som lider av bufferbloat kommer lida av hög latens under belastning beroende på var 

flaskhalsen befinner sig i nätverket. Flaskhalsar i detta fall är den länk med lägst bandbredd.  

 

Bufferbloat uppmuntrar till trafikstockning i nätverk då det helt negerar congestion avoidance i bland 

annat TCP. De algoritmer som används vid congestion avoidance är beroende av att paket tappas vid 

rätt tillfälle, och bufferbloat omöjliggör detta. Utan aktiv köhantering kommer buffrarna att fyllas, och 

sedan inte tömmas, vilket leder till fördröjningar och frustration hos användarna. Utöver detta kan 

höga latenstider leda till att applikationer och nätverk slutar fungera.  

 

Bufferbloat har varit svårt att upptäcka då tekniker använt metodisk felsökning och därmed stängt ner 

systemen och undersökt dem utan belastning. Detta har löst problemet tillfälligt då fenomenet endast 

uppstår under belastning. De som upptäckt att problemet berott på bufferhanteringen har ofta nöjt sig 

med att öka storleken på buffrarna utan att tänka på konsekvenserna, vilket har lett till att de gömt 

undan problemet istället för att lösa det [1, 2, 12].  
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3 Metod 

Följande kapitel behandlar metoden för studiens utförande. Här förklaras den vetenskapliga ansatsen 

samt vilka studieobjekt som ingår i studien. Även experimentmiljön samt de mätinstrument som 

använts i studien presenteras i detta kapitel. 

 

3.1 Ansats och urval 
Den metod som använts för att få fram studiens resultat är en kvantitativ metod. Denna metod utgår 

från mätningar, det vill säga tester och experiment [13]. Rapportens bakgrund och teori är baserad på 

tidigare forskning och artiklar. Den metod som använts i testmiljön för att får fram ett resultat bygger 

den metod som J. Gettys använt i sina tester [2, 4]. 

 

Valet av hård- och mjukvara har begränsats till vad Linnéuniversitetet har att tillgå i nätverkslabbet, 

vilket är fallet med routingutrustningen. Mjukvaran valdes då det är samma eller liknande den 

mjukvara som använts av J. Gettys i tidigare experiment [2, 4].  

 

3.2 Experimentmiljö 
Experimentmiljön är utformad för att likna den som använts i J. Gettys tidigare tester [4]. Miljön som 

använts finns uppritad i Figur 3.2.1. I denna existerar tre delar. Ett hemnätverk, representerat av 

klienterna HC1-2 samt switchen S1, internet med diverse webbservrar representerade av routrarna R1-

3 och webservrarna WEB1-2, och slutligen ett arbetsplatsnätverk representerat av WC1-2 och 

switchen S2. 

 
Fig. 3.2.1: Den fysiska topologi som användes i experimentet 

 

Då J. Gettys tester utfördes över internet går det inte att veta vad för routingutrustning som använts. I 

detta arbete valdes hårdvara från Cisco då de är marknadsledande och det är således stor chans att 

ISPns utrustning kommer från Cisco [14]. Den utrustning som valts är tre stycken Cisco 2811 routrar, 

två Cisco 2960 switchar och sex stycken VMware-klienter som alla kör Ubuntu 11.10. Routrarna är 

sammanlänkade med Seriella V.35-kablar och övriga länkar är sammankopplade med RJ45 

patchkablar. Alla enheter adresseras med IPV4-adresser, där varje ovan nämnda del av nätverket får 

ett eget subnät. Klienternas, routing- och switchingutrustningens hårdvara samt IOS-versioner beskrivs 

närmare i kapitel 3.3 Studieobjekt. All konfiguration av nätverksutrustningen finns att tillgå i bilaga 1. 

 

Målet med mätningarna är att de ska vara likvärdiga de som utförts i tidigare forskning. Därför 

används så likvärdiga mätinstrument och tekniker som möjligt. Resultaten analyseras sedan och 

presenteras i kapitel 4 Resultat. Där tas bland annat upp om testresultatet är trovärdigt och om det kan 

finnas faktorer som påverkar. 
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3.3 Studieobjekt 
I experimentet har routrarnas buffer-tabeller att övervakas. De enheter som valts ut hade följande 

specifikationer: 

 Cisco 2811 Integrated Services Router, Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-

ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(20)T1, RELEASE SOFTWARE (fc3) 

 Cisco 2811 Integrated Services Router, Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-

ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(25a), RELEASE SOFTWARE (fc2) 

 Cisco 2811 Integrated Services Router, Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-

ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(20)T1, RELEASE SOFTWARE (fc3) 

 

Under experimentet användes även två switchar. Switcharna kan påverka resultatet i och med att de 

hanterar den trafik som ska in/ut på ISP-delen av experimentmiljön, så därför  presenteras även dessa 

nedan: 

 Cisco Catalyst 2960 Switch, Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), 

Version 12.2(46)SE, RELEASE SOFTWARE (fc2) 

 Cisco Catalyst 2960 Switch, Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), 

Version 12.2(46)SE, RELEASE SOFTWARE (fc2) 

 

Som nämnts i kapitel 3.2 Experimentmiljö så användes sex stycken virtuella klienter. Den VMware-

version som användes var VMware 8.0.1 build-528992 och klientdatorernas specifikation finns att 

tillgå i figur 3.3.1 nedan. Denna specifikation är lika för samtliga klienter i testmiljön. 

 

Tabell, 3.3.1: Tabell med information om hårdvara och operativsystem på klientdatorerna. 

Modell Dell Precision T3500 

Operativsystem Windows 7 Professional 64-bit, Service 

Pack 1 

Processor Intel(R) Xenom(R) CPU W3530  

2.80GHz 

RAM 12 GB 

 

3.4 Mätinstrument 
I studien användes inga egentliga mätinstrument, utan under testerna övervakades den ICMP-trafik 

som skickades över nätverket för att se hur latenstiderna påverkades. Efter avslutat test noterades 

slutvärdena i form av lägsta-, medel- och högsta Round Trip Time (RTT). Detta gör att RTT är ett bra 

sätt att avgöra och övervaka hur latenstiderna påverkas i ett nätverk då slutvärdet tar hänsyn både till 

båda vägarna. För mer information om ICMP och RTT se kapitel 2.1 Begrepp och modeller. 

 

För att se ifall den ökade belastningen gjort att paket fastnat i buffrarna och därmed tvingat systemet 

att öka storlekarna på buffrarna kontrollerades även routingutrustningens buffertabeller efter avslutat 

test för att se hur de påverkats. Vilket ju är det som beskrivits i kapitel 2.2 Fenomen och utmaningar. 

Den information som samlades in innefattar small, middle, big, very big, large och huge buffers, vilka 

som påverkats beror på paketstorlek, för att se ifall den ökade belastningen tvingat buffrarna att växa 

[12]. 
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3.5 Genomförande 
Genomförandet är utformat för att efterlikna den metod som använts i J. Gettys tester [2, 4]. Målet är 

att resultaten ska visa hur stor skillnad det blir i latenstid när nätverket belastas och buffrarna fylls vid 

flaskhalsen jämfört med när nätet är obelastat och buffrarna inte fylls. 

 

Genomförandet bestod av två ordinarie tester, ett med ett obelastat nät för att skapa en så kallad 

baseline, det vill säga en fastställd bild över hur nätverkets latenstider ser ut under normal belastning 

[11, pp 458-59]. Obelastat innebär i detta fall att dataöverföringen, markerat med grönt i figur 3.5.1, 

inte var aktiv. Under det andra testet laddades testdata på 20GB upp mellan de enheter som markerats 

med grönt i figur 3.5.1, detta benämns som det belastade testet.  

 

Utöver dessa gjordes fyra kontrolltest, två obelastade och två belastade, detta för att säkerställa att 

resultatet är lika under upprepade tillfällen med lika omständigheter. Då ICMP-protokollet inte är 

framtaget för att var helt pålitligt, som tagits upp i kapitel 2.1 Begrepp och modeller, är det även det en 

viktig anledning till att göra testerna flera gånger. Mer om säkerställandet av resultatet tas upp i kapitel 

3.6 Metoddiskussion. 

 

 
Fig. 3.5.1: Överblick över hur trafiken skickats under experimentet samt länkhastigheter. 

 

Under testet skickades två ICMP-strömmar. En ordinarie, vilken var den som resultatdatan utlästes 

från, och en kontrollpuls som användes för att producera trafik. Kontrollpulsen användes även för att 

se om det gjorde stora skillnader att kontakta övriga enheter från en klient som inte laddar upp data. 

 

Efter varje avslutat test läses ICMP-trafikens RTT av och sparas ner. Även routingenheternas 

buffertabeller läses av och sparas ner. Även innan testerna sparades buffertabellen ner, detta för att 

skapa en baseline över hur de såg ut från början [11, pp 458-59]. Närmare information om exakt vad 

som sparas ner finns i kapitel 3.4 Mätinstrument. 
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3.6 Metoddiskussion 
Rapporten fokuserar på att undersöka hur stor inverkan dålig implementerade buffrar har på 

lantenstiderna i ett nätverk, samt hur stor roll flaskhalsar spelar i uppkomsten av bufferbloating i ett 

nätverk med hög belastning. Metoden är utformad för att likna den som använts i J. Gettys publicerade 

tester [2, 4]. 

 

Detta är en fördel då resultatet bör bli likvärdigt det som visats i tidigare undersökningar, men 

samtidigt är det en nackdel då förväntningarna på resultaten är att de ska vara liknande. Blir de inte 

likvärdiga med tidigare undersökningar finns det inte tillräckligt med tid och resurser att undersöka 

problemet närmare. Dock öppnar detta för en ny frågeställning och ytterligare forskning på området. 

 

Eftersom studien bygger på mätningar och observationer är reliabiliteten och validiteten viktig för att 

säkerställa att mätningarna är pålitliga. Begreppet reliabilitet används för att ange tillförlitligheten hos 

mätningarna, detta för att ett resultat ska vara samma vid upprepade mätningar oberoende av vem som 

utför mätningarna [15].  

 

Mätningarna och observationerna i denna rapport kan utföras och upprepas av utomstående, vilket 

ökar pålitligheten för rapporten. Med hjälp av informationen som ges i kapitel 3 Metod, 4 Resultat 

samt konfigurationen i rapportens bilaga 1 kan utomstående sätta upp samma testmiljö och få ett 

likartat resultat. 

 

Validitet innebär att de mätningar och tester som utförts är giltiga, vilket innebär att resultatet speglar 

verkligheten. Det som oftast påverkar validiteten är de felkällor som kan förekomma och hur de kan 

undvikas. Det är därför viktigt för studien att känna till de vanligaste felkällorna för att göra 

mätningarna så giltiga som möjligt [15]. 

 

I och med att tidigare tester utförts över Internet med okänd utrustning från ISPns sida, och inte i en 

skyddad testmiljö, är det osäkert om hur den fysiska utrustningen, samt virtualiseringsmjukvaran, har 

påverkat resultatet. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras de observationer som gjorts i undersökningens tester samt en analys av 

resultatet. Skillnader i latenstiderna på nätverket presenteras med stapeldiagram som visar hur stor 

skillnad det är mellan ett obelastat och ett belastat nätverk. Routingenheternas buffertabeller 

presenteras i en tabell utifrån datan som samlats in efter testernas utförande. 

 

4.1 Tester 
Det första testet som utfördes var att skicka den ICMP-trafik som nämnts i kapitel 3.5 Genomförande i 

ett obelastat nätverk. Obelastat i detta fall innebär att den rsync-uppladdning som användes i nästa test 

inte var igång. Testerna utfördes under 30 minuter för att få så jämna värden som möjligt. Det andra 

testet utfördes på samma sätt som det första, med den skillnaden att klienten HC1 laddade upp 20GB 

testdata till klienten WC1 på andra sidan nätverket, se figur 3.5.1.  

 

Efter avslutade tester lästes slutresultatet av trafiken av och dokumenterades. Resultatet av test ett och 

två finns att tillgå i figur 4.1.1. 

 

 
Fig. 4.1.1: Resultat av ICMP-trafik i belastat och obelastat nätverk. 
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Då rådatan i sig inte ger en särskilt lättöverskådlig bild av skillnaderna mellan belastat och obelastat 

nätverk presenteras därför dessa i figurerna 4.1.2 och 4.1.3 nedan. 

 

 

 
Fig. 4.1.2: ICMP-trafik i obelastat nät. Observera att Maxvärdet för HC1 till WEB1 hade en spik på 38,603 ms vilket gör att 

den är långt utanför skalan. 

 

 

 
Fig. 4.1.3: ICMP-trafik i belastat nät. 

 

Som nämnts i kapitel 3.5 Genomförande skickades även ICMP-trafik från en av de andra klienterna i 

hemnätverket, HC2, denna trafikström benämns som ICMP-trafik (kontroll). Resultatet från denna 

trafikström finns att tillgå i form av rådata i figur 4.1.4 och i en mer lättöverskådlig form i figurerna 

4.1.5 och 4.1.6. 
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Fig. 4.1.4: Resultat av ICMP-trafik (kontroll) i obelastat och belastat nätverk. 

 

 

 

Fig. 4.1.5: ICMP-trafik (kontroll) i obelastat nät. 
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Fig. 4.1.6: ICMP-trafik (kontroll) i belastat nät. 

 

Efter avslutade tester kontrollerades även buffertabellerna i de routande enheterna. Informationen från 

dessa presenteras nedan i tabellerna 4.1.7, 4.1.8 och 4.1.9. Då all information som tas ut från tabellerna 

inte är relevant eller intressant, t.ex. de buffrar som är helt opåverkade har endast den information som 

är valid för rapporten presenterats. En fullständig kopia av buffertabellerna finns att tillgå i bilaga 2. 

 

Tabell 4.1.7: Buffertabell för routern R1 i alla tre stadier av experimentet. 

Buffertabell för router R1 

Buffer Innan obelastat test Efter obelastat test Efter belastat test 

Small 

buffers 

total 74, permanent 50 

73 in free list (20 min, 

150 max allowed) 

626 hits, 8 misses, 0 

trims, 24 created 

0 failures (0 no memory) 

total 74, permanent 50 

73 in free list (20 min, 

150 max allowed) 

3214 hits, 8 misses, 0 

trims, 24 created 

0 failures (0 no memory) 

total 74, permanent 50 

73 in free list (20 min, 

150 max allowed) 

5335 hits, 8 misses, 0 

trims, 24 created 

0 failures (0 no memory) 

Middle 

buffers 

total 49, permanent 25 

49 in free list (10 min, 

150 max allowed) 

198 hits, 8 misses, 0 

trims, 24 created 

0 failures (0 no memory) 

total 49, permanent 25 

49 in free list (10 min, 

150 max allowed) 

368 hits, 8 misses, 0 

trims, 24 created 

0 failures (0 no memory) 

total 49, permanent 25 

49 in free list (10 min, 

150 max allowed) 

499 hits, 8 misses, 0 

trims, 24 created 

0 failures (0 no memory) 

Big 

buffers 

total 50, permanent 50 

50 in free list (5 min, 150 

max allowed) 

305 hits, 0 misses, 0 

trims, 0 created 

0 failures (0 no memory) 

total 50, permanent 50 

50 in free list (5 min, 150 

max allowed) 

953 hits, 0 misses, 0 

trims, 0 created 

0 failures (0 no memory) 

total 50, permanent 50 

50 in free list (5 min, 

150 max allowed) 

1497 hits, 0 misses, 0 

trims, 0 created 

0 failures (0 no memory) 
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Tabell 4.1.9: Buffertabell för routern R2 i alla tre stadier av experimentet. 

Buffertabell för router R2 

Buffer Innan obelastat test Efter obelastat test Efter belastat test 

Small 

buffers 

total 53, permanent 50, 

52 in free list (20 min, 

150 max allowed) 

595 hits, 1 misses, 0 

trims, 3 created 

0 failures (0 no memory) 

total 53, permanent 50 

52 in free list (20 min, 

150 max allowed) 

3592 hits, 1 misses, 0 

trims, 3 created 

0 failures (0 no memory) 

total 53, permanent 50 

52 in free list (20 min, 

150 max allowed) 

5962 hits, 1 misses, 0 

trims, 3 created 

0 failures (0 no memory) 

Middle 

buffers 

total 37, permanent 25 

37 in free list (10 min, 

150 max allowed) 

122 hits, 4 misses, 0 

trims, 12 created 

0 failures (0 no memory) 

total 37, permanent 25 

37 in free list (10 min, 

150 max allowed) 

230 hits, 4 misses, 0 

trims, 12 created 

0 failures (0 no memory) 

total 37, permanent 25 

37 in free list (10 min, 

150 max allowed) 

313 hits, 4 misses, 0 

trims, 12 created 

0 failures (0 no memory) 

Big 

buffers 

total 50, permanent 50 

50 in free list (5 min, 150 

max allowed) 

129 hits, 0 misses, 0 

trims, 0 created 

0 failures (0 no memory) 

total 50, permanent 50 

50 in free list (5 min, 150 

max allowed) 

280 hits, 0 misses, 0 

trims, 0 created 

0 failures (0 no memory) 

total 50, permanent 50 

50 in free list (5 min, 

150 max allowed) 

400 hits, 0 misses, 0 

trims, 0 created 

0 failures (0 no memory) 

 

Tabell 4.1.9: Buffertabell för routern R3 i alla tre stadier av experimentet. 

Buffertabell för router R3 

Buffer Innan obelastat test Efter obelastat test Efter belastat test 

Small 

buffers 

total 59, permanent 50 

58 in free list (20 min, 

150 max allowed) 

446 hits, 3 misses, 0 

trims, 9 created 

0 failures (0 no memory) 

total 59, permanent 50 

58 in free list (20 min, 

150 max allowed) 

2440 hits, 3 misses, 0 

trims, 9 created 

0 failures (0 no memory) 

total 59, permanent 50 

58 in free list (20 min, 

150 max allowed) 

3974 hits, 3 misses, 0 

trims, 9 created 

0 failures (0 no memory) 

Middle 

buffers 

total 40, permanent 25 

40 in free list (10 min, 

150 max allowed) 

165 hits, 5 misses, 0 

trims, 15 created 

0 failures (0 no memory) 

total 40, permanent 25 

40 in free list (10 min, 

150 max allowed) 

347 hits, 5 misses, 0 

trims, 15 created 

0 failures (0 no memory) 

total 40, permanent 25 

40 in free list (10 min, 

150 max allowed) 

467 hits, 5 misses, 0 

trims, 15 created 

0 failures (0 no memory) 

Big 

buffers 

total 50, permanent 50 

50 in free list (5 min, 150 

max allowed) 

261 hits, 0 misses, 0 

trims, 0 created 

0 failures (0 no memory) 

total 50, permanent 50 

50 in free list (5 min, 150 

max allowed) 

901 hits, 0 misses, 0 

trims, 0 created 

0 failures (0 no memory) 

total 50, permanent 50 

50 in free list (5 min, 

150 max allowed) 

1381 hits, 0 misses, 0 

trims, 0 created 

0 failures (0 no memory) 
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4.2 Resultatanalys 
Efter det första testet, det obelastade, ser resultaten ut som väntat. Latenstiderna är inom rimliga 

nivåer, förutom en spik i maxvärdet för HC1 till WEB1 vilken kan ses i figur 4.1.2. Utifrån den 

insamlade datan går det att konstatera att RTTn blir högre ju längre resa paketet tar, vilket är helt 

normalt. Man kan även se att när paketet tvingas ta sig igenom flaskhalsen som utgörs av 2 Mbit-

länken mellan S1 och S2 nästan tredubblas RTTn. I och med att nätverkets throughput påverkats 

indikerar detta att länken gör det den är tänkt att göra. Även buffertabellerna ser normala ut, dessa kan 

ses i tabellerna 4.1.7, 4.1.8 och 4.1.9, med majoriteten av buffrarna frigjorda och de har allokerats 

korrekt vid behov [16]. 

 

Efter andra testet, det belastade, ser resultaten inte ut som väntat. Enligt tidigare undersökningar bör 

latenstiderna öka markant, närmare bestämt bör det röra sig om sekunder och inte millisekunder [2, 4].  

 

Detta var alltså inte vad som hände. Istället är RTTn stort sett oförändrad. Vissa skillnader finns, vilket 

presenteras i figur 4.1.3, men det handlar om väldigt små skillnader. I vissa av ICMP-strömarna blev 

till och med tiderna bättre än i det obelastade nätet. Inte heller i buffertabellerna ändrades mycket, 

vilket kan ses i tabellerna 4.1.7, 4.1.8 och 4.1.9. Ration mellan fyllda och friade buffrar är lika jämn 

som tidigare, och antal paket som allokerats ser även den väldigt bra ut. Tabellerna visar klart och 

tydligt att buffrarna är opåverkade från den baseline som upprättast innan testerna. Inte heller har den 

ökade belastningen tvingat buffrarna att växa för att kunna allokera mer data [16]. 

 

Något som är intressant är dock att de faktiskt har påverkats, fast innan baselinen upprättades. I alla 

enheterna har buffrarna tvingats växa för att ackommodera paketen. Som mest har 24 nya skapats, se 

tabell 4.1.7, på grund av att bufferns så kallade free list hade ett värde lägre än min, det vill säga 

minsta antal som ska hållas i free list. Att buffrarna beter sig på detta sätt är konsekvent med det som 

tagits upp i kapitel 2.2 Fenomen och utmaningar. Sifforna visar även hur mycket trafik som passerat i 

form av hits, antalet buffrar som allokerats från free list, och misses, antalet gånger en buffer har 

begärts men inte funnits tillgänglig i free list [16].  

 

Alla ordinarie tester, samt mina kontrolltester, pekar på samma sak. Att belastningen av nätet inte har 

påverkat buffertabellen i routingutrustningen nämnvärt, men att flaskhalsen har viss inverkan både på 

latenstiderna och antalet paket som köats i buffrarna. Men att det inte är ett särskilt akut problem då 

prestandan över länken inte påverkar märkbart. Inte heller har den ökade belastningen tvingat 

buffrarna att växa efter konstaterad baseline.  
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5 Diskussion 

Denna del av rapporten sammanfattar samt försöker svara på den frågeställning som undersökningen 

baserats på. Kapitel 5.1 sammanfattar de slutsatser som kan dras utifrån resultatet av testerna. Kapitel 

5.2 tar upp diskussion och funderingar kring varför det resultat som presenterats har uppnåtts. 

Slutligen tar kapitel 5.3 upp förslag på hur arbetet skulle kunna vidareutvecklas och vilka fler tester 

som skulle kunna göras. 

 

5.1 Slutsats 
Rapporten baseras på två frågeställningar. Hur stor inverkan dåligt implementerade buffrar har på 

latenstider i ett belastat nätverk samt hur stor inverkan flaskhalsar i ett nätverk har på uppkomsten av 

bufferbloating.  

 

För att undersöka dessa frågeställningar skapades en experimentmiljö utformad för att likna den som 

använts i tidigare undersökningar [2, 4]. I denna miljö utfördes två tester, ett i ett obelastat nätverk och 

ett i ett belastat nätverk. Testerna upprepades sedan för att säkerställa resultatets trovärdighet. Ett 

obelastat nätverk innebär i detta fall att endast ICMP-trafik belastar nätet, jämfört med det belastade 

som även hade en rsync-uppladdning på 20 GB som skickades från ena sidan av nätet till den andra. 

 

Resultaten visar att nätverkets latenstider och buffertabeller inte påverkas nämnvärt när nätet belastas. 

Inte heller har belastningen av nätet tvingat buffrarna att växa. Dock kan man konstatera att 

flaskhalsen, som utgjordes av en länk på 2 Mbit, hade viss påverkan på ICMP-trafikens RTT och på 

antalet allokerade buffrar i den routande enheten vid flaskhalsen.  

 

I och med detta går det egentligen inte att svara på följande frågeställning. 

 Hur stor inverkan har dåligt implementerade buffrar på ett nätverks latenstider? 

Det går inte att fastställa buffrarnas inverkan då buffrarna de utvalda routingenheterna verkar vara bra 

implementerade och därför inte påverkar latenstiderna nämnvärt.  

 

 Hur stor roll har s.k. flaskhalsar i uppkomsten av bufferbloating? 

Utifrån resultatet går det inte att avgöra hur stor påverkan flaskhalsar har vid uppkomsten av 

bufferbloating. Bara att nätverkets prestanda som helhet försämras en aning och att fler paket behöver 

allokeras i buffrarna för att undvika trafikstockning. 
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5.2 Bidrag och jämförelser 
I och med att resultaten inte kan svara på frågeställningen går det inte att dra någon ordentlig slutsats. 

Men det går däremot att spekulera i varför resultatet blev så annorlunda från tidigare undersökningar.  

 

Det kan bland annat bero på att nätverket i den säkra testmiljön inte hade några Quality of Service 

(QoS)- och säkerhetstjänster implementerade. Denna form av tjänster skulle kunna påverka 

latenstiderna. De undveks dock i denna undersökning då de även utgör en felkälla och den säkra 

experimentmiljön skulle vara så ren från störande element som möjligt.  

 

En annan anledning kan vara att Internet är i mångt och mycket ett delat medium, vilket gör att det inte 

endast är den kontrollerade rsync-trafiken som belastar utan även trafik från andra människor på 

samma länk. Den stora boven i tidigare undersökningar var hemmaroutern, vilken i denna 

undersökning representeras av routern R1, vilket gör att ovanstående spekulation inte är helt konkret. 

 

Även om frågeställningen inte kan besvaras har undersökningen skapat tvivel i frågan om 

Bufferbloating verkligen behöver vara ett så stort problem som tidigare trotts. Oförmågan att besvara 

frågeställnigen skapar även en bra grund för fortsatt framtida forskning i ämnet.  

 

5.3 Erfarenheter och fortsättning 
När ämnet valdes och rapporten påbörjades var jag fullständigt övertygad om att Bufferbloating var ett 

väldigt stort problem och trodde inte att det skulle vara några som helst problem att bevisa detta. Jag 

var med andra ord övertygad om att min frågeställning skulle vara möjlig att svara på, och jag 

förutsatte att resultaten skulle vara likvärdiga tidigare undersökningar. I och med att denna 

undersökning visade på motsatta resultat så har jag lärt mig att jag behöver vara mer kritiskt mot 

tidigare undersökningar, och att det faktiskt är intressantare att försöka motbevisa tidigare 

undersökningar. 

 

Mitt förslag till fortsatta undersökningar är att implementera QoS- och säkerhetstjänster i form av tex 

brandväggar för att ytterligare efterlikna Internet. Ett annat verktyg skulle kunna användas för att 

skapa trafik på nätverket, tex Ostinato [17]. Drömscenariot hade varit om undersökningen har tillgång 

till riktig hårdvara och inte virtuella maskiner, och gjort testerna över internet. Även om detta är ett 

problem då det inte går att garantera att trafiken går samma väg varje gång. Det skulle även vara 

möjligt att använda WiFi i hemnätverket då detta skulle skapa ännu en flaskhals.  
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A Bilaga 1 
Denna bilaga innehåller den konfiguration som skriptats in i routingutrustningen, samt den IP-

konfiguration som ställts in på klienter och webservrar. 

 

Följande information skriptades in i de routande enheterna: 

R1 

inter fa0/0 

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

no shut 

inter fa0/1 

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

no shut 

inter s0/0/0 

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 

no shut 

exit 

router ospf 1 

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0 

network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0 

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 

network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 

exit 

 

R2 

inter fa0/1 

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 

no shut 

inter s0/0/0 

ip address 10.0.0.2 255.255.255.252 

no shut 

inter s0/0/1 

ip address 10.0.1.1 255.255.255.252 

no shut 

exit 

router ospf 1 

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0 

network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0 

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 

network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 

exit 

 

R3 

inter fa0/0 

ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 
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no shut 

inter s0/0/1 

ip address 10.0.1.2 255.255.255.252 

no shut 

exit 

router ospf 1 

network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0 

network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0 

network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0 

network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0 

network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0 

network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0 

exit 

 

Följande adressering gjordes på de virtuella klienterna: 

HC01 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

address 192.168.1.2 

netmask 255.255.255.0 

network 192.168.1.0 

broadcast 192.168.1.255 

gateway 192.168.1.1 

 

HC02 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

address 192.168.1.3 

netmask 255.255.255.0 

network 192.168.1.0 

broadcast 192.168.1.255 

gateway 192.168.1.1 

 

Web01 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

address 192.168.2.2 

netmask 255.255.255.0 

network 192.168.2.0 

broadcast 192.168.2.255 

gateway 192.168.2.1 

 

Web02 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

address 192.168.3.2 

netmask 255.255.255.0 

network 192.168.3.0 

broadcast 192.168.3.255 

gateway 192.168.3.1 
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WC01 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

address 192.168.4.2 

netmask 255.255.255.0 

network 192.168.4.0 

broadcast 192.168.4.255 

gateway 192.168.4.1 

 

WC02 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

address 192.168.4.3 

netmask 255.255.255.0 

network 192.168.4.0 

broadcast 192.168.4.255 

gateway 192.168.4.1
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B Bilaga 2 
Denna bilaga innehåller routningenheternas buffertabell i sin helhet. Informationen användes för att 

sammanställa det resulat som presenterats i tabellerna 4.1.7, 4.1.8 och 4.1.9. 

 

Output från kommandot show buffers på routern R1: 

 Innan obelastat test: 
Public buffer pools: 

Small buffers, 104 bytes (total 74, permanent 50, peak 74 @ 

00:18:03): 

     73 in free list (20 min, 150 max allowed) 

     626 hits, 8 misses, 0 trims, 24 created 

     0 failures (0 no memory) 

Middle buffers, 600 bytes (total 49, permanent 25, peak 49 @ 

00:18:03): 

     49 in free list (10 min, 150 max allowed) 

     198 hits, 8 misses, 0 trims, 24 created 

     0 failures (0 no memory) 

Big buffers, 1536 bytes (total 50, permanent 50): 

     50 in free list (5 min, 150 max allowed) 

     305 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

VeryBig buffers, 4520 bytes (total 10, permanent 10): 

     10 in free list (0 min, 100 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Large buffers, 5024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 10 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Huge buffers, 18024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 4 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

 

Efter obelastat test: 

Public buffer pools: 

Small buffers, 104 bytes (total 74, permanent 50, peak 74 @ 

01:04:10): 

     73 in free list (20 min, 150 max allowed) 

     3214 hits, 8 misses, 0 trims, 24 created 

     0 failures (0 no memory) 

Middle buffers, 600 bytes (total 49, permanent 25, peak 49 @ 

01:04:10): 

     49 in free list (10 min, 150 max allowed) 

     368 hits, 8 misses, 0 trims, 24 created 

     0 failures (0 no memory) 

Big buffers, 1536 bytes (total 50, permanent 50): 

     50 in free list (5 min, 150 max allowed) 

     953 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 
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VeryBig buffers, 4520 bytes (total 10, permanent 10): 

     10 in free list (0 min, 100 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Large buffers, 5024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 10 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Huge buffers, 18024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 4 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

 

Efter belastat test: 

Public buffer pools: 

Small buffers, 104 bytes (total 74, permanent 50, peak 74 @ 

01:42:37): 

     73 in free list (20 min, 150 max allowed) 

     5335 hits, 8 misses, 0 trims, 24 created 

     0 failures (0 no memory) 

Middle buffers, 600 bytes (total 49, permanent 25, peak 49 @ 

01:42:37): 

     49 in free list (10 min, 150 max allowed) 

     499 hits, 8 misses, 0 trims, 24 created 

     0 failures (0 no memory) 

Big buffers, 1536 bytes (total 50, permanent 50): 

     50 in free list (5 min, 150 max allowed) 

     1497 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

VeryBig buffers, 4520 bytes (total 10, permanent 10): 

     10 in free list (0 min, 100 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Large buffers, 5024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 10 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Huge buffers, 18024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 4 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

 

Output från kommandot show buffers på routern R2: 

Innan obelastat test: 

Public buffer pools: 

Small buffers, 104 bytes (total 53, permanent 50, peak 53 @ 

00:20:26): 

     52 in free list (20 min, 150 max allowed) 

     595 hits, 1 misses, 0 trims, 3 created 

     0 failures (0 no memory) 

Middle buffers, 600 bytes (total 37, permanent 25, peak 37 @ 
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00:20:26): 

     37 in free list (10 min, 150 max allowed) 

     122 hits, 4 misses, 0 trims, 12 created 

     0 failures (0 no memory) 

Big buffers, 1536 bytes (total 50, permanent 50): 

     50 in free list (5 min, 150 max allowed) 

     129 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

VeryBig buffers, 4520 bytes (total 10, permanent 10): 

     10 in free list (0 min, 100 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Large buffers, 5024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 10 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Huge buffers, 18024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 4 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

 

Efter obelastat test: 

Public buffer pools: 

Small buffers, 104 bytes (total 53, permanent 50, peak 53 @ 

01:08:00): 

     52 in free list (20 min, 150 max allowed) 

     3592 hits, 1 misses, 0 trims, 3 created 

     0 failures (0 no memory) 

Middle buffers, 600 bytes (total 37, permanent 25, peak 37 @ 

01:08:00): 

     37 in free list (10 min, 150 max allowed) 

     230 hits, 4 misses, 0 trims, 12 created 

     0 failures (0 no memory) 

Big buffers, 1536 bytes (total 50, permanent 50): 

     50 in free list (5 min, 150 max allowed) 

     280 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

VeryBig buffers, 4520 bytes (total 10, permanent 10): 

     10 in free list (0 min, 100 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Large buffers, 5024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 10 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Huge buffers, 18024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 4 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

 

Efter belastat test: 
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Public buffer pools: 

Small buffers, 104 bytes (total 53, permanent 50, peak 53 @ 

01:45:51): 

     52 in free list (20 min, 150 max allowed) 

     5962 hits, 1 misses, 0 trims, 3 created 

     0 failures (0 no memory) 

Middle buffers, 600 bytes (total 37, permanent 25, peak 37 @ 

01:45:51): 

     37 in free list (10 min, 150 max allowed) 

     313 hits, 4 misses, 0 trims, 12 created 

     0 failures (0 no memory) 

Big buffers, 1536 bytes (total 50, permanent 50): 

     50 in free list (5 min, 150 max allowed) 

     400 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

VeryBig buffers, 4520 bytes (total 10, permanent 10): 

     10 in free list (0 min, 100 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Large buffers, 5024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 10 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Huge buffers, 18024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 4 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

 

Output från kommandot show buffers på routern R3: 

Innan obelastat test: 

Public buffer pools: 

Small buffers, 104 bytes (total 59, permanent 50, peak 59 @ 

00:16:01): 

     58 in free list (20 min, 150 max allowed) 

     446 hits, 3 misses, 0 trims, 9 created 

     0 failures (0 no memory) 

Middle buffers, 600 bytes (total 40, permanent 25, peak 40 @ 

00:16:01): 

     40 in free list (10 min, 150 max allowed) 

     165 hits, 5 misses, 0 trims, 15 created 

     0 failures (0 no memory) 

Big buffers, 1536 bytes (total 50, permanent 50): 

     50 in free list (5 min, 150 max allowed) 

     261 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

VeryBig buffers, 4520 bytes (total 10, permanent 10): 

     10 in free list (0 min, 100 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Large buffers, 5024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 10 max allowed) 
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     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Huge buffers, 18024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 4 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

 

Efter obelastat test: 

Public buffer pools: 

Small buffers, 104 bytes (total 59, permanent 50, peak 59 @ 

01:04:51): 

     58 in free list (20 min, 150 max allowed) 

     2440 hits, 3 misses, 0 trims, 9 created 

     0 failures (0 no memory) 

Middle buffers, 600 bytes (total 40, permanent 25, peak 40 @ 

01:04:51): 

     40 in free list (10 min, 150 max allowed) 

     347 hits, 5 misses, 0 trims, 15 created 

     0 failures (0 no memory) 

Big buffers, 1536 bytes (total 50, permanent 50): 

     50 in free list (5 min, 150 max allowed) 

     901 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

VeryBig buffers, 4520 bytes (total 10, permanent 10): 

     10 in free list (0 min, 100 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Large buffers, 5024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 10 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Huge buffers, 18024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 4 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

 

Efter belastat test: 

Public buffer pools: 

Small buffers, 104 bytes (total 59, permanent 50, peak 59 @ 

01:41:34): 

     58 in free list (20 min, 150 max allowed) 

     3974 hits, 3 misses, 0 trims, 9 created 

     0 failures (0 no memory) 

Middle buffers, 600 bytes (total 40, permanent 25, peak 40 @ 

01:41:34): 

     40 in free list (10 min, 150 max allowed) 

     467 hits, 5 misses, 0 trims, 15 created 

     0 failures (0 no memory) 

Big buffers, 1536 bytes (total 50, permanent 50): 

     50 in free list (5 min, 150 max allowed) 

     1381 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 
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     0 failures (0 no memory) 

VeryBig buffers, 4520 bytes (total 10, permanent 10): 

     10 in free list (0 min, 100 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Large buffers, 5024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 10 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

Huge buffers, 18024 bytes (total 0, permanent 0): 

     0 in free list (0 min, 4 max allowed) 

     0 hits, 0 misses, 0 trims, 0 created 

     0 failures (0 no memory) 

 


