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Abstrakt 

 

Virtualisering av datorer rent generellt innebär att man delar upp hela eller delar av en 

maskinkonfiguration i flera exekveringsmiljöer. Det är inte bara datorn i sig som kan 

virtualiseras utan även delar av det, såsom minnen, lagring och nätverk. Virtualisering 

används ofta för att kunna nyttja systemets resurser mer effektivt. En hypervisor 

fungerar som ett lager mellan operativsystemet och den underliggande hårdvaran. Med 

en hypervisor har virtuella maskiner sitt egna operativsystems kärna. En annan teknik 

som bortser från detta mellanlager kallas zoner. Zoner är en naturlig del av 

operativsystemet och alla instanser delar på samma kärna, vilket inte ger någon extra 

overhead. Problemet är att hypervisorn är en resurskrävande teknik. Genom att använda 

zoner kan detta problem undkommas genom att ta bort hypervisorlagret och istället köra 

med instanser som kommunicerar direkt med operativsystemets kärna. Detta är 

teoretiskt grundande och ingen tidigare forskning har utförts, därmed påkallades denna 

utredning. För att belysa problemet använde vi oss av Apache som webbserver. 

Verktyget Httperf användes för att kunna utföra belastningstester mot webbservern. 

Genom att göra detta kunde vi identifiera att den virtualiserade servern presterade sämre 

än en fysisk server (referensmaskin). Även att den nyare tekniken zoner bidrar till lägre 

overhead, vilket gör att systemet presterar bättre än med den traditionella hypervisorn. 

För att styrka vår teori utfördes två tester. Det första testet bestod utav en virtualiserad 

server, andra testet bestod av tre virtuella servrar. Anledningen var att se hur de olika 

teknikerna presterade vid olika scenarion. Det visade sig i båda fallen att zoner 

presterade bättre och att det inte tappade lika mycket i prestanda i förhållande till 

referensmaskinerna.  

 

Nyckelord 
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webbserver och gästoperativsystem 
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Abstract 

 

Virtualization of computers in general means that the whole or parts of a machine 

configuration is split in multiple execution enviornments. It is not just the computer 

itself that can be virtualized, but also the resources such as memory, storage and 

networking. Virtualization is often used to utilize system resources more efficient. A 

hypervisor acts as a layer between the operating system and the underlying hardware. 

With a hypervisor a virtual machine has its own operating system kernel. Another 

technique that doesn't use this middle layer is called zones. Zones are a natural part of 

the operating system and all instances share the same core, this does not provide any 

additional overhead. The problem with hypervisors is that it is a rescource-demanding 

technique. The advantage with zones is that you should be able to avoid the problem by 

removing the hypervisor layer and instead run instances that communicate directly to 

the operating system kernel. This is just a theoretical foundation. No previous research 

has been done, which result in this investigation. To illustrate the problem we used 

Apache as a web server. Httperf will be used as a tool to benchmark the web server. By 

doing this we were able to identify that the virtualized server did not perform quite as 

well as a physical server. Also that the new technique (zones) did contribute with lower 

overhead, making the system perform better than the traditional hypervisor. In order to 

prove our theory two tests were performed. The first test consisted of one virtual server 

and the other test consisted of three virtual servers. The reason behind this was to see 

how the different techniques performed in different scenarios. In both cases we found 

that zones performed better and did not drop as much performance in relation to our 

reference machines.  

 

Keywords 
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1 Introduktion 

Med virtualisering kan flera operativsystem köras på samma fysiska maskin. På så vis 

kan virtualisering användas för att köra flera tjänster på flera operativsystem på samma 

fysiska dator och på så sätt nyttja hårdvarans resurser mer effektivt. Detta görs med en 

hypervisor. En hypervisor kan ses som ett lager mellan hårdvaran och operativsystemet 

(se figur 2.1 och 2.2). Nackdelen med detta är att prestandan kan påverkas negativt, i 

form av att hypervisorn i sig kräver resurser för att kunna virtualisera. Virtualisering kan 

dock ske utan en hypervisor. Istället för en hypervisor används zoner som 

kommunicerar direkt med operativsystemets kärna, vilket teoretiskt sett borde ge bättre 

prestanda. Vår sökning efter vetenskapliga artiklar med prestandatester kopplat till 

virtualisering gav inget resultat. Detta faktum motiverar därför en sådan. 

 

Denna uppsats kommer jämföra olika virtualiseringslösningar vid drift av webbservrar. 

Två olika virtualiseringstekniker kommer att användas, paravirtualisering och zoner. 

Ofta körs flera virtuella maskiner i en miljö. Vi kommer att köra tre stycken och som 

referensmätning till det kommer vi köra flera instanser av Apache på en fysisk server. 

Detta för att se vad skillnaderna blir i en virtualiserad miljö med två olika 

virtualiseringstekniker. Anledningen till att zoner är en intressant teknik att ta upp är att 

lagret (hypervisorn) inte längre finns utan zonerna arbetar direkt mot kärnan 

(operativsystemet). Vi vill jämföra den nyare tekniken med en äldre teknik som har 

funnits i arbetsmiljöer under en längre tid och betydligt större omfattning [30,1]. Istället 

för att göra en mer generell prestandamätning som inte nödvändigvis visar hur bra en 

viss tjänst presterar har vi har valt att testa en specifik tjänst, i vårt fall en webbserver.  

 

Vi förväntar oss att få fram resultat som visar i vilken virtualiseringsteknik tjänsten 

klarar högst belastning. Målgruppen är företag och organisationer som har någon form 

av intresse för virtualisering. Uppsatsen kommer då att bidra till ett lättare beslut av 

virtualiseringslösning.  

 

1.1 Tidigare forskning  

Det har sedan tidigare gjorts forskning kring ämnet virtualisering där man har 

“benchmarkat” olika virtualiseringsprodukter för att få fram vilken produkt/teknik som 

presterar bättre gentemot den andra [3]. En av anledningarna till att virtualisering 

används är för att på ett mer effektivt sätt kunna nyttja systemets resurser fullt ut. 

Antalet fysiska maskiner blir färre. Resultatet av detta blir lägre kostnad, 

energiförbrukning och mer utrymme i serverrum. Det finns flera sätt att uppnå 

virtualisering, dessa med sina egna för- och nackdelar. Skalbarhet, säkerhet och 

prestanda är stora utmaningar med virtualisering [2].   

 

Paravirtualisering är en av de nya virtualiseringsteknikerna för att förbättra prestandan. 

Gästoperativsystemet känner av att det körs i en virtualiserad miljö och tar fördel av 

denna kunskap genom att anpassa sig [2].  

 

Zoner är en strategi för att virtualisera som skapar en isolerad miljö för applikationer 

under ett enda operativsystem. Zoner infördes med Solaris 10 (2005), vilket är en 

relativt ny virtualiseringsteknik [1].  
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1.2 Problemformulering 

I dagens servermiljöer blir virtualisering allt mer vanligt [27,29,30]. Virtualisering 

medför dock ett stort problem, prestanda tappas och flaskhalsar uppstår lätt [3]. Vår 

hypotes är att zoner kan minska prestandaförlusten som uppstår vid virtualisering. 

Undersökningen kommer att visa ifall samma problem finns kvar i zoner och i så fall 

hur stora skillnaderna är vid drift av webbservrar. Det finns flera uppsatser som 

“benchmark:ar” olika virtualiseringslösningar för  att få fram olika värden av hur bra de 

olika datorkomponenterna presterar under virtualisering [13].  Vi anser dock att det 

intressanta är hur pass mycket belastning en viss tjänst på systemet klarar av. Det finns 

begränsat med material för att avgöra skillnader mellan de olika teknologierna och 

därför anses en utredning viktig att påkalla. Det material som finns grundar sig inte på 

några tester utan är teoretiskt.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att undersöka hur mycket ett system kan belastas vid olika 

virtualiseringstekniker. Virtualiseringsteknikerna är paravirtualisering och zoner. 

Detta kommer att göras med webbservrar. Grundfrågeställningen är om 

paravirtualisering eller zoner klarar av högst belastning vid drift av webbservrar. Vår 

förhoppning är att resultatet kommer att kunna användas som underlag vid beslut av 

virtualiseringsmetod. Vi använder de teoretiska kunskaper vi samlat på oss för att 

teoretiskt kunna förklara varför resultaten blir som de blir.  Arbetet kommer utföras 

induktivt, vilket innebär att vi kommer skapa en teori med hjälp av tidigare forskning 

samt de resultat vi får fram.  

 

1.4 Avgränsning 

Våra två hypervisors kommer att vara Citrix XenServer och VMware vSphere. 

Anledningen till att vi använder oss av två hypervisors är för att försäkra oss om att en 

viss hypervisor inte drar ner resultatet för hypervisors i allmänhet. VMware har funnits 

under en längre tid, första versionen släpptes 1999 och den är väl använd ute i 

arbetslivet. XenServer baseras på öppen källkod. Denna mix av hypervisors anser vi 

kunna ge ett bra underlag för prestandan av hypervisors. SmartOS baseras på Solaris 

som är ett UNIX-system. Detta blir ett bra val av den enkla anledning att filstrukturen är 

omgjord till hur ett Linuxsystem är uppbyggt, vilket vi besitter kunskaper inom.  

 

Som gästoperativsystem kommer Debian squeeze 6.0 användas då XenServer och 

VMware stödjer detta operativsystem. På dessa gästosperativsystem kommer 

webbservrar att installeras med Apache 2 som mjukvara. Klientmaskinerna som ska 

utföra belastningstesterna med Httperf kommer att köra Ubuntu Server. Anledningen till 

detta är att ett icke grafiskt operativsystem kräver mindre resurser från hårdvaran. 

Ubuntu server har vi arbetat mycket med i andra kurser och vi känner oss bekanta med 

operativsystemet. 
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2 Bakgrund/Teori 

Detta kapitel handlar om de olika teknologierna som används i denna studie. Vilka 

virtualiseringsprodukter vi kommer att använda, operativsystem och tjänster.   

 

2.1 Virtualisering 

Effektiv användning av datorns resurser är ofta ett mål organisationer strävar efter. 

Dessa resurser kan innefatta hårdvara och mjukvara. Förr i tiden behövde applikationer 

eller någon typ av operation dedikerad hårdvara/mjukvara för att fungera. 

Organisationerna köpte in utrustning för dessa applikationer baserat på dess 

minimumkrav och genomsnittliga prestanda. När utrustningen var utplacerad och i 

produktion upptäckte organisationer att de flesta resurser inte nyttjades fullt ut, vilket 

innebär att kostnadseffektivitet inte uppnåddes. Utifrån detta uppstod idén att dela 

resurser mellan flera virtuella maskiner. Denna process kallas “Servervirtualisering” och 

ändrar egenskapen av en fysisk maskin och får den att framstå som en logisk resurs som 

kan delas av flera virtuella maskiner [6].  

 

Virtualisering kräver extra hårdvaruresurser men det går inte att säga hur mycket extra 

som krävs av hårdvaran för ett visst system. Låt oss säga att fem virtuella maskiner körs 

på en fysisk dator samtidigt, varje maskin kommer nyttja hårdvarans resurser och av 

detta blir det “luckor” där prestanda förloras. Dessa luckor kan ses som outnyttjade 

resurser. Hur mycket prestanda som förloras beror på flera faktorer, såsom vilken 

virtualiseringsprodukt som körs, eller en viss hårdvara kanske passar bättre gentemot 

det andra. Väldigt många variabler har stor betydelse och prestandan blir därmed sämre 

än om man hade haft fem fysiska maskiner [15]. 

 

Virtualisering av datorer rent generellt innebär att man delar upp hela eller delar av en 

maskinkonfiguration i flera exekveringsmiljöer. Det är inte bara datorn i sig som kan 

virtualiseras utan även delar av det, såsom minnen, lagring och nätverk [8].  

 

 

2.2 Hypervisor 

En hypervisor fungerar som ett lager mellan operativsystemet och den underliggande 

hårdvaran. Hypervisorn kan vara av typen native/bare metal eller hosted [5]. Hosted 

innebär att hypervisorn installeras och körs på ett operativsystem. Hypervisorn blir ett 

sekundärt mjukvarulager som körs över det underliggande operativsystemet. 

Native/bare metal innebär att hypervisorn körs direkt mot hårdvaran utan något 

underliggande operativsystem. Hypervisorn har i detta fall all kontroll över 

kommunikationen mellan hårdvaran och de virtuella maskinerna. En hypervisor har fyra 

huvudfunktioner [4]. Dessa fyra huvudfunktioner är att en hypervisor ska kunna vara 

transparent så att en virtuell maskin kan agera precis som vanligt. Virtuella maskiner 

ska kunna isoleras från varandra men ändå vara inkapslade inom samma fysiska 

system. Att utföra operationer på virtuella maskiner ska vara enkelt via hypervisorns 

gränssnitt, exempelvis stänga av eller starta om. 
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Figur 2.1 och 2.2 visar hur hosted och bare metal virtualisering är uppbyggt. Skillnaden 

mellan dessa är lagret ovanför den fysiska hårdvaran. I en Bare Metal miljö körs en 

hypervisor direkt mot hårdvaran. I en Hosted miljö körs hypervisorn i ett 

operativsystem som körs mot hårdvaran. 

 

 
 Figur 2.1 - Hosted       Figur 2.2 - Bare Metal 
 

2.2.1 VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 

VMware vSphere också känt som “ESXi” är namnet på den underliggande hypervisor 

arkitekturen, som är en bare-metal hypervisor[11]. Nu för tiden börjar företag ge sig in 

på att erbjuda molnlösningar, VMware har följt denna trend och VMware vSphere är ett 

“cloud computing” virtualiserings operativsystem. Programvaran är  proprietär och körs 

på en x86-64 bitars plattform. ESXi installeras direkt på den fysiska hårdvaran. 

Virtuella maskiner installeras ovanpå ESXi som delar ut resurser från den fysiska 

hårdvaran [13]. 

 

2.2.2 XenServer 

Med Xen’s virtualiseringslösning (även virtualisering i överlag) uppstår ett tunt 

mjukvarulager känt som en hypervisor (i detta fall Xen:s hypervisor) som sätts in 

mellan serverns hårdvara och operativsystemet. Detta ger i sin tur ett abstraktionslager 

som gör att varje fysisk server kan köra en eller flera virtuella servrar och på ett 

effektivt sätt frikoppla operativsystemet och dess applikationer från det fysiska 

underliggande lagret. 

 

Xen hypervisor’s kod anses vara förhållandevis tunn, med mindre än 150 tusen rader 

kod. Detta medför extremt låg overhead och bidrar till bättre prestanda för gäst-OS. Xen 

återanvänder också befintliga drivrutiner både sluten och öppen källkod från Linux, 

vilket gör administratörens arbete enklare. Xen anses även som robust mot drivrutinsfel 

och skyddar både gäster och hypervisorn från felaktiga eller skadliga drivrutiner [14].  

 

2.3 SmartOS 

SmartOS är ett open source operativsystem, utvecklat av Joyent. SmartOS bygger på 

Illumos som är en distribution av OpenSolaris. SmartOS har stöd för teknologierna 

ZFS, DTrace, Zones och KVM [12].  



 

 

5 

 

 

Kernel-based Virtual Machine är ursprungligen ett sätt att virtualisera i Linux. KVM är 

en infrastruktur för virtualisering som finns i Linux-kärnan som fungerar likt en 

hypervisor. KVM har även portats över till FreeBSD och Illumos [16,17]. SmartOS som 

bygger på Illumos har därför stöd för KVM. 

 

 

DTrace är ett verktyg för att analysera hur ett system beter sig. Både operativsystem och 

applikationer kan undersökas för att förstå hur de fungerar. Detta kan vara användbart 

gällande prestanda då DTrace kan vara ett effektivt verktyg för att hitta flaskhalsar som 

försämrar prestandan. DTrace ger möjligheten att skapa egna program för att lyssna av 

systemet efter eget behov för att få de svar som behövs [18]. 

 

ZFS är ett filsystem och en logisk volymhanterare som utvecklats av Sun Microsystems. 

ZFS erbjuder flera funktioner, snapshots, storage pools, clones, ARC, “garanterad” data 

integritet och snabbt skapande av filsystem [19]. 

 

2.4 Zoner 

Zoner som även är känt som Solaris Containers är en teknologi som ger organisationer 

stor flexibilitet vid design av datorarkitekturer. Zoner tillåter att flera privata 

exekveringsmiljöer skapas inom en enskild instans av operativsystemet Solaris. Varje 

virtualiserad miljö (också känt som Solaris
TM

 Zone) har sin egna identitet som separerar 

från underliggande hårdvara. Resultatet av detta blir att varje zon beter sig som om det 

körs på ett eget system, vilket gör konsolidering (utökandet av virtuella maskiner) blir 

enkelt, säkert och tryggt [9]. Detta betyder att zonerna inte känner till att andra zoner 

finns på systemet, vilket gör det så pass säkert.  

 

En zon liknar en virtuell maskin men skiljer sig i att den delar på grundsystemets kärna. 

Med vanlig virtualisering har virtuella maskiner sitt egna operativsystems kärna. Zoner 

är en naturlig del av operativsystemet och medför inte med någon extra overhead. 

Nackdelen med detta är att det inte går att virtualisera andra operativsystem.Varje 

process som körs har ett zon ID som attribut. Detta ska teoretiskt sett medföra att zoner 

både skalar och presterar bättre än virtuella maskiner eftersom det inte finns någon 

ytterligare kärna eller lager inblandat. I den globala zonen utförs administrativa 

operationer och det är denna zon som bootas upp vid uppstart av systemet. Zonen är 

också känd som “bas OS” [10].  
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Figur 2.4 visar hur virtualisering med zoner skiljer mot hosted och bare metal. Figuren 

visar att applikationer körs i olika zoner. Det finns inte heller någon hypervisor utan 

applikationerna körs direkt mot operativsystemet. 

 

  
Figur 2.4 - Zon 
 

2.5 Paravirtualisering 

Paravirtualisering är en typ av virtualisering där den virtuella maskinen känner till att 

den är virtualiserad. Ett operativsystem förväntar sig i normala fall att den har full 

tillgång till processorn och kan exekvera på högsta privilegienivån Ring 0. Hypervisorn 

har högst privilegie till processorn. Virtuella maskiner körs ovanför Virtual Machine 

Monitor (VMM) och har inte samma privilegie. När en virtuell maskin försöker 

exekvera privilegierade instruktioner måste VMM kunna hantera detta. Vid full 

virtualisering översätts instruktionerna rakt av. Vid paravirtualisering byter VMM ut 

instruktoner till andra instruktioner som lättare kan virtualiseras [6]. De virtuella 

maskinerna måste ha kännedom om dessa instruktioner för att kunna nyttja dem. 

Hypercalls används av de virtuella maskinerna för att kommunicera direkt med VMM. 

Eftersom detta kräver att ändringar görs på djup operativsystemsnivå måste 

operativsystemets tillverkare vara samarbetsvilliga, alternativt att källkoden är öppen 

[9]. För att tydligöra så är paravirtualisering av typen hosted (se Figur 2.1). 

 

2.6 Apache  

Apache är en webbserver som baseras på öppen källkod. Syftar till att skapa en robust, 

funktionsrik webbserver och att erbjuda kvalité på kommersiell nivå. Apache är en av 

de mest använda webbservrana och står till en stor del av alla webbdomäner[21].  Det 

som också gör Apache så pass bra är att den är modulbaserad, exempelvis kan HTTPS 

vara en modul, som kan laddas in vid behov. Detta gör också att programvaran blir 

lättviktad, in- och utladdning av moduler kan därmed utföras på ett smidigt sätt [22]. I 

Apache kan man även köra flera “virtual hosts” detta betyder att vi kan köra flera 

instanser av Apache på samma server [33].  
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2.7 Httperf 

Httperf är ett verktyg som används för att mäta prestandan på webbservrar. Verktyget 

har främst utvecklats av David Mosberger. Httperf håller reda på statistik samtidigt som 

HTTP GET förfrågningar skickas mot en specifik webbserver och får fram olika 

statistiker. Statistiken kan innehålla information som responstid, antal förfrågningar och 

antal svar, vilket kan ge en uppfattning om hur tungt belastat ett system är [20]. 

 

2.8 Debian 

Debian är en av de största och äldsta Linuxdistributionerna, framtaget 1993. Baserad på 

öppen källkod och tillhör OS-familjen GNU/Linux. Debian stöder officiellt ett tiotal 

olika datorarkitekturer b.la. AMD64 och Intel EM64T. Debian har stöd för flera 

pakethanterare, dpkg, apt och aptitude. Paketformatet är .deb vilket har betecknats som 

bättre än rpm vilket troligen har att göra med Debians högre grad av kvalitetskontroll.  

 

2.9 OmniOS 

OmniOS är ett operativsystem som bygger på Illumos. Precis som SmartOS har det stöd 

för lättviktad zon-baserad virtualisering och KVM för full hårdvaruvirtualisering. Även 

stöd för ZFS och DTrace. OmniOS syftar till att ge precis tillräckligt paketerad 

programvara för att låta dig bygga Illumos kärnan och flera viktiga verktyg som tmux 

(terminal multiplexer) samt skärm, för att skapa en så minimal distribution som möjligt 

[32].  

 

2.10 Ubuntu 

Ubuntu är ett Linux-baserat operativsystem som bygger på Debian. Ubuntu är 

licensierad under GNU GPL och har därmed öppen källkod. Operativsystemet utvecklas 

av Canonical Ltd. Canonical är grundat av Mark Shuttleworth. Det finns flera utgåvor 

av Ubuntu, i form av Ubuntu Server, Desktop, TV och Android. Serverversionen 

kommer att användas i detta arbete i form av virtuella klienter som kör Httperf. 
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3 Metod 

Detta kapitel går igenom vilken vetenskaplig ansats vi valt, hur datainsamling gått till 

och hur testerna har genomförts. Även hur vi har gått tillväga för att analysera de 

resultat vi fått och hur vi har sett till att göra vår data mer tillförlitlig. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Arbetet har utförts induktivt, vilket innebär att en teori har skapats med hjälp av tidigare 

forskning samt de resultat vi fått in. Undersökningen har också varit kvantitativ, 

mätningarna har gett ifrån sig ett värde som körts en gång från flera klienter och utifrån 

detta har ett medelvärde tagits fram. Detta för att få ett mer rättvist resultat. De olika 

mätningarna har sedan presenterats i diagram under kapitlet resultat, som tydligt visar 

skillnaderna mellan de olika resultaten. Utifrån detta kan man sedan se vilken teknologi 

som presterade bäst. 

 

3.2 Datainsamling 

Datainsamlingen har utförts genom tester. Genom att utföra tester får vi resultat som 

visar precis hur bra ett system presterar, vilket vi anser är den bästa metoden för att få 

ett pålitligt resultat. De olika resultaten från testerna har sedan analyserats för att kunna 

dra en slutsats. 

 

3.3 Urval 

Belastningstesterna har utförts på en specifik tjänst i servrarna, i form av en webbtjänst. 

Anledningen till att vi valde en webbtjänst är för att de flesta företag använder sig av 

webbservrar. Därför vore det relevant att testa denna tjänst. Apaches standardsida 

tillhandahölls av varje server. Vi valde att endast testa en tjänst för att resultatet skulle 

bli lätt att överskåda och för att kunna besvara en specifik frågeställning. 

Frågeställningen var vilken virtualiseringslösning som klarade mest belastning vid drift 

av webbservrar. 

 

3.4 Genomförande 

Belastningstester har utförts mot fysiska servrar där Debian Squeeze och OmniOS varit 

installerat. Dessa operativsystem har under ett test kört en instans av Apache när det 

testet var utfört togs ett annat test fram. Det testet körde tre instanser av Apache.  Dessa 

tester kördes även mot de olika virtualiseringslösningarna, SmartOS, VMware vSphere 

och XenServer. Det första testet bestod av en virtuell server per fysisk server och det 

andra testet bestod av tre virtuella servrar per fysisk server. När tre instanser eller tre 

virtuella servrar kördes belastades dessa samtidigt under testerna. Varje belastningstest 

har körts en gång mot varje server d.v.s. att varje enskilt test har endast utförts en gång. 

Ett enskilt test är exempelvis 2000 förfrågningar/s mot Debian server.  

 

Vi började med att installera Debian Squeeze och OmniOS, dessa kördes direkt på 

hårdvaran som fysiska servrar. Detta gjordes för att kunna använda dessa som referens 

till hur bra operativsystemen presterar utan virtualisering. OmniOS användes som 

referens till SmartOS, då det inte gick att köra Apache i den globala zonen i SmartOS. 
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Referensmätningarna gjordes för att se hur mycket en server kunde belastas och hur 

nära en virtualiserad server kan komma en fysisk. Med hjälp av verktyget Httperf 

utfördes datainsamlingen. Värdena som samlades in är responstiden i millisekunder 

(ms) d.v.s. tiden det tog mellan att en begäran skickades, tills dess att ett svar togs emot. 

Vi ökade successivt belastningen till dess att serverns responstid ökade drastiskt, med 

detta menar vi när responstiden ökade med minst 50 ms vid en ökning på 100 

förfrågningar i sekunden. När vi såg denna ökning ansåg vi att servern var överbelastad, 

eftersom varje liten ökning utöver detta i belastning gav stor förändring på responstiden.  

 

3.5 Testmiljö 

Testmiljön bestod av tre klientmaskiner och fyra servrar som figur 3.1 visar. 

 
Figur 3.1 - Testmiljö 
 

Testmiljön bestod av en fysisk Debian server, denna användes som referens. Med hjälp 

av detta kunde vi se vad maxbelastningen för servern blev. Samma gällde för OmniOS. 

Vi hade tre stycken servrar som körde tre olika virtualiseringslösningar. Först skapades 

en virtualiserad server, när testerna var utförda mot den lades ytterligare två virtuella 

servrar till. Testet kördes då samtidigt på alla tre.  

 

SmartOS körde också flera instanser av sig själva i form av zoner. XenServer och 

VMware vSphere virtualiserade tre servrar var, med Debian som distribution. Den 

fysiska servern bestod också av Debian som ren installation av Debian server, med 

tillägg av Apache som webbserver. Samma sak gällde för OmniOS.  
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3.5.1 Klient 

Vi använde oss av så många fysiska klientermaskiner som behövdes för att överbelasta 

servrarna. Vi använde aldrig fler än fem virtuella klienter per klientmaskin. När fler 

klienter behövdes utökade vi antalet klientmaskiner. VMware Workstation 9.0 använde 

vi för att kunna virtualisera klienterna. De virtuella klienterna körde Ubuntu server av 

den anledning att minska lasten för den klientmaskinen, så systemet flyter på så bra som 

möjligt, därför uteslöt vi att köra ett grafiskt operativsystem som kräver mer av 

resurserna. 

 

Varje klient körde Httperf med en syntax likt följande kommando: 

 httperf --hog --server 192.168.240.2 --num-conn 30000 --ra 1000 --timeout 5 

  

Mer information om kommandot kan ses under (3.9.3 Test av Httperf). 

 

Klientmaskinerna var Dell maskiner med följande hårdvara: 

 

Tillverkare: Dell 

Modell: Precision T3500 

Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3530 2.80 

GHz 

Ramminne: 12 GB 

Systemtyp: 64-bitars Operativsystem 

Operativsystem: Windows 7 Professional 

 

3.5.2 Server 

Fem fysiska servrar användes. SmartOS, XenServer och VMware vSphere körde först 

med en virtualiserad server, när testerna var utförda utökade vi det ytterligare med två 

virtuella servrar per fysik server. På SmartOS kördes flera instanser av SmartOS och på 

resterande servrar kördes Debian server. Dessa körde sedan webbserven Apache 2.2.4. 

Därefter användes Httperf för att belasta dessa servrar.  

 

I den virtualiserade miljön av webbservrar användes nio virtuella servrar (tre per fysisk 

server). CPU:n bestod av fyra kärnor, antalet virtuella servrar är baserat på en kärna per 

virtuell server, den fjärde kärnan fick hypervisorn. Resursutdelningen styrdes inte 

manuellt, utan det lät vi hypervisorn sköta. Detta var i alla fall grundtanken till varför vi 

körde med tre virtuella servrar istället för exempelvis fyra virtuella servrar, också för att 

inte överbelasta systemet i form av virtuella servrar, utan ett rimligt och rekommenderat 

antal av virtuella servrar (se 3.4 Tillförlitlighet). 
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Specifikationer för de fysiska servrarna:  

 

Tillverkare: Dell 

Modell: Dell PowerEdge 2900 Server 

Processor: Intel(R) Xeon(TM) 4 Cores CPU 3 

GHz  

Ramminne: 10 GB 

Systemtyp: 64-bitars Operativsystem 

Operativsystem: Debian, OmniOS, SmartOS, Xen och 

VMware vSphere 

Hårddisk: 140 GB 

 

3.5.3 Switch 

Anledningen till att vi körde med en gigabit switch och inte 100Mbit/s är för vi ville 

undvika att switchen blir en flaskhals som kan ha en negativ inverkan på testerna. Vi 

gjorde också ett test för att se hur mycket nätverket blev belastat (se 3.9.2 Switchtest). 

 

3.6 Analys 

Baserat på de observationer som har gjorts under genomförandet analyserade vi de 

resultat vi fått in utifrån testerna. Vi jämförde resultaten för att avgöra vilken teknologi 

som klarade av högst belastning. Eftersom olika operativsystem virtualiserades (Debian 

och OmniOS) genomfördes ett test som jämför operativsystemen utan virtalisering 

(OmniOS var så nära SmartOS vi kunde komma). Vi valde därför att ha med OmniOS, 

precis som SmartOS bygger på Illumos. Detta för att ha med som referens till den 

virtualiserade miljön.  De tester som är intressanta, som denna rapport grundar sig på är 

hur pass stor belastning webbservrana klarar av i en virtualiserad miljö. Vilken 

virtualiseringslösning som presterar bäst och hur mycket det skiljer sig mellan tre 

virtualiserade webbservrar jämfört med tre instanser av Apache på en fysisk server. 

 

3.7 Tillförlitlighet 

I detta kapitel kommer vi ta upp hårdvarukraven för våra virtualiseringslösningar samt 

vilka operativsystem servrana kommer köra. Detta för att göra tillförlitligheten så bra 

som möjligt, att inte hårdvaran belastas mer och på så vis har en negativ inverkan på 

resultaten. Att inte all kapacitet går åt för att driva servrarna. För att det ska bli så jämt 

som möjligt så konfigurerade vi upp det på så vis att alla virtuella servrar hade tillgång 

till systemets resurser fullt ut. Vi räknar med att hypervisorn sköter resursutdelningen på 

ett bra sätt. Vi anser att det viktiga med konfigurationen är att vi är konsekventa och ger 

de olika virtualiseringslösningarna så jämna förutsättningar som möjligt.   

 

3.7.1 Server OS - Hårdvaruspecifikationer  

Tre stycken virtualiseringslösningar kommer att användes, XenServer, SmartOS och 

VMware. Hårdvarukraven för dessa kommer nu att anges. 
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Arkitektur RAM 

(minimal) 
RAM (rekomenderad) Hårddisk CPU 

64-bit x86 512 MB Så mycket som 

möjligt 
256 MB 64- bit 

Figur 3.2 - SmartOS [25]        

 

Arkitektur  RAM 

(minimal) 
RAM (rekomenderad) Hårddisk CPU 

64-bit x86 2 GB Så mycket som 

möjligt 
16 GB 1.5 GHz 

Figur 3.9 - Citrix XenServer 6.1 [24] 

 

Arkitektur RAM 

(minimal) 
RAM (rekomenderad) Hårddisk CPU 

64-bit x86 2 GB Så mycket som 

möjligt 
80 GB Single socket, dual core 

Figur 3.3 - VMware vSphere ESXi [26] 

 

3.7.2 Referensmaskiner – Hårdvaruspecifikationer 

Figur 3.4 Debian 6.0 och Figur 3.5 OmniOS visar hårdvaruspecifikationerna för 

referensmaskinerna. 

 

Arkitektur RAM 

(minimal) 
RAM (rekomenderad) Hårddisk CPU 

32-bit 80 MB Så mycket som 

möjligt 
650MB Intel Pentium 4, 1 

GHZ 

Figur 3.4 - Debian 6.0 [23] 

 

Arkitektur RAM 

(minimal) 
RAM (rekomenderad) Hårddisk CPU 

64-bit x86 512 MB Så mycket som 

möjligt 
256 MB 64- bit 

Figur 3.5 - OmniOS [25] 
 

3.8 Förtydliganden  

Vi försöker virtualisera på ett trovärdigt sätt. Vi vet vad hypervisorn’s rekomendation 

av hårdvara är samt Debian server. Det finns mer resurser hårdvarumässigt än vad som 

är minimumkraven av hypervisorn samt distributionen (se 3.7.1 Server OS och 3.7.2 

Referensmaskiner). Vi konfigurerar därför upp det på så vis att alla tre virtuella servrar 

har tillgång till alla fyra kärnor och 10GB ramminne. Resursutdelningen till varje 

virtuell server låter vi hypervisorn sköta. Detta är inget vedertaget sätt att konfigurera på 

utan mer något vi själva har kommit fram till baserat på den information vi samlat in om 

hårdvaruspecifikationerna samt de resurser vi har i form av hårdvara.  
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3.9 Tillförlitlighetstester 

Tre olika tester har körts för att försäkra oss om att tillförlitligheten inte påverkar 

belastningstesterna.  

 

3.9.1 Bandbreddstest 

Det visade sig att nätverket inte belastades särskilt mycket under testerna. Httperf 

genererade ungefär 4Mbit/s per klient vid 1000 förfrågningar per sekund. Detta 

baserades på Httperf’s output vid uträkning av nätverkstrafik. Om testerna görs med 10 

klienter, kommer detta ge en bandbredd på 40Mbit/s.  Vi beräknade att testerna inte 

skulle överbelasta nätverket med hjälp av denna information vilket ökade testernas 

tillförlitlighet. 

 

3.9.2 Switchtest 

Bandbreddstestet visade att mängden trafik som skickades över nätverket inte var 

särskilt stor och borde inte överbelasta switchen gällande mängden data som skickas. 

Eftersom Httperf genererar så pass stor mängd förfrågningar ville vi ändå försäkra oss 

om att switchen inte blev överbelastad. Detta gjorde vi genom att köra ett 

belastningstest mot två fysiska servrar i form av Debian squeeze och OmniOS. Först 

belastningstestade vi servrarna var för sig för att se hur hög belastning de klarade av. 

Eftersom vi inte med säkerthet kunde bekräfta att just den fysiska servern var 

flaskhalsen gjorde vi samma test igen fast mot båda servrarna samtidigt. Resultatet blev 

att båda servrarna kunde belastas lika hårt som i det tidigare testet vilket bör betyda att 

switchen inte var flaskhalsen under belastningstestet. Resultatet av switchtestet kan ses 

under Bilaga A. Resultatet av de enskilda testen som använts som referens till 

switchtestet kan ses i Figur 4.3 OmniOS fysisk server samt Figur 4.1 Debian fysisk 

server. 

 

3.9.3 Test av Httperf 

Enligt manualen för Httperf rekommenderas max 1000 förfrågningar i sekunden per 

klient. Överstigs detta värde kan programmet ge ifrån sig felmeddelanden. Därför valde 

vi att köra med flera virtuella klienter för att testerna ska vara så tillförlitliga som 

möjligt [31]. När testerna utfördes använde vi denna syntax: 

 

httperf --hog --server 192.168.240.2 --num-conn 30000 --ra 1000 --timeout 5 

 

Httperf ansluter bland annat till servern med denna syntax, sen finns det ett antal 

parametrar som specificerar olika inställningar som ska gälla. --hog gör så att Httperf 

inte är begränsad  till portar mellan 1024-5000. Httperf använder sig av så många portar 

som är nödvändigt, i vårt fall skulle det teoretiskt kunna vara upp till 30 000. 30 000 

förfrågningar betyder inte nödvändigtvis att Httperf behöver använda sig av så många 

unika portar eftersom en port kan återanvändas när ett svar har kommit. --server är IPv4 

adressen till webbservern. --num-conn  specificerar den totala mängden förfrågningar 

som ska göras. --ra specificerar hur många förfrågningar som ska göras i sekunden. --

timeout specificerar hur länge Httperf väntar på svar på en förfrågan innan den anses 

död. Vi har sett till att varje test körs i ca 30 sekunder. Detta gör vi genom att sätta --

num-conn 30 gånger högre än --ra. 

 



 

 

14 

 

Våra referensmaskiner var Debian och OmniOS. Debian server som kördes direkt mot 

hårdvaran utan någon virtualiseringslösning. Det visade sig att 8 klienter som 

genererade 1000 förfrågningar i sekunden under ett intervall på 30 sekunder, samt en 

klient som genererade 800 förfrågningar  var det som krävdes för att serverns svarstider 

(ms) skulle öka drastiskt. Den steg från 4 till 165 ms med 200 förfrågningar/s skillnad. 

OmniOS kördes också utan någon virtualiseringslösning. Den klarade av 6 klienter som 

genererade 1000 förfrågningar i sekunden under ett intervall på 30 sekunder, samt en 

klient som genererade 200 förfrågningar var det som krävdes för att OmniOS 

responstider (ms) skulle öka drastiskt. Den steg från 12 ms till 140 ms med 200 

förfrågningar/s skillnad.  

 

Dessa tester gjordes för att få en uppfattning om vad systemet klarar av innan det blir 

belastat. 

 

3.10 Belastningstest 

Belastningen ökades successivt tills dess att serverns responstid ökade drastiskt. Med 

detta menar vi att, först körde en klient 1000 förfrågningar under 30 sekunder, om 

servern klarade av denna belastning så ökade vi med en klient. Detta gjordes tills vi såg 

att serven blev överbelastad. Sedan stegade vi tillbaka med mindre intervaller med 

exempelvis 100/200 förfrågningar/s, tills vi hittade överbelastningspunkten.  

 

Eftersom vi använde oss av flera klienter kunde det bli problem att få tjänsten att starta 

samtidigt på varje klient. För att lösa detta använde vi crontab som startade (i vårt fall) 

ett kommando vid en viss tidpunkt. Vi använde oss av kommandot date som hjälpmedel 

för att kontrollera att tiden är den samma på varje klient, vilket det var ner på 

sekundnivå.  

 

3.10.1 Test 

Belastningen bestämdes genom att begränsa antalet förfrågningar i Httperf. Medelvärdet 

på svarstiden togs från varje klient och slogs samman och delades på antalet klienter för 

att skapa ett medelvärde på hela testet. Medelvärdet från alla klienter representerade 

resultatet från varje mätning. 

 

3.10.2 Test referensmätning (Debian & OmniOS) 

Debian och OmniOS installerades på två fysiska servrar, sedan installeras Apache på 

dessa. Httperf kördes sedan från flera olika klienter för att komma fram till hur pass stor 

belastning de olika operativsystemen klarade av.  

 

Sedan implementerades tre olika instanser av Apache. Varje instans blev lika mycket 

belastad tills dess att belastingspunkten hittades.  

 

3.10.3 Test - Xen, VMare & SmartOS 

Tre virtuella servrar (gästoperativsystem) installerades på varje fysisk server. Två olika 

tester utfördes på varje virtualiseringslösning. Under det första testet körde flera 

virtuella klienter Httperf mot en virtuell server. Under det andra testet körde flera 

klienter Httperf mot flera virtuella servrar. Båda testerna kördes tills dess att 

belastningspunkten kunde identifieras. 
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4 Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i linjediagram. Under varje diagram kommer en 

beskrivning av testerna att förklaras och varför vissa diagrams x -och y stapel skiljer sig. 

Varje belastningstest har  körts en gång mot varje server d.v.s. varje enskilt test har 

endast utfört en gång. Ett enskilt test är exempelvis 2000 förfrågningar/s mot Debian 

server.  

 

4.1 Debian fysisk server 

 
Figur 4.1 Debian fysisk server 
 

För att få fram en bild kring hur pass hög belastningen den fysiska servern klarade av 

gjordes denna mätning. Den kan ses som en referensmätning, som användas för att se 

vad den maximala belastningen är. Under loppet av 30 sekunder klarade serven 258 000 

förfrågningar innan den blev överbelastad.  
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4.2 Debian fysisk server 3 instanser (totalt) 

 
Figur 4.2 - Debian-3 Instanser (totalt) 
 

Detta diagram visar host istället för gäst, med detta menar vi vad hela systemet i sig 

klarade av. Vid 8700 förfrågningar blev systemet överbelastat. Under loppet av 30 

sekunder klarade systemet av 252 000 förfrågningar innan det blev överbelastat. 

Diagrammet visar den totala belastningen för tre instanser. Anledningen till att det har 

slagits ihop är för att instanserna var så pass jämna att det inte kunde urskiljas på 

diagrammet. De tre instanserna presterade i stort sätt lika bra och den första ökningen 

kom vid 2900 förfrågningar. Under loppet av 30 sekunder klarade varje instans av 

84000 förfrågningar innan det blev överbelastat. 
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4.3 OmniOS fysisk server 

 
Figur 4.3 - OmniOS 
 

Detta test utfördes som referensmätning för SmartOS. En fysisk server som klarade av 

6200 förfrågningar innan det ansågs vara överbelastat. Under loppet av 30 sekunder 

klarade OmniOS av 168 000 förfrågningar innan systemet ansågs överbelastat. 

 

4.4 OmniOS fysisk server 3 instanser (totalt) 

 
Figur 4.4 - OmniOS-3 Instanser (totalt) 
 

När resultaten från alla instanser hade slagits ihop till ett (för att då presentera vad hela 

systemet klarade av) blev resultatet 5700 förfrågningar innan systemet ansågs 

överbelastat. Under loppet av 30 sekunder klarade systemet av 171 000 förfrågningar. 
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Till skillnad från de virtuella servrarna där vissa gäster presterade bättre än andra, så var 

resultaten av de olika instanserna i stort sätt samma. Under loppet av 30 sekunder 

klarade varje instans av 57 000 förfrågningar innan det ansågs överbelastat. 

 

4.5 SmartOS-1vm 

 
Figur 4.5 - SmartOS 
 

Detta diagram presenterar hur pass hög belastning SmartOS klarade av. Under loppet av 

30 sekunder klarade serven av 186 000 förfrågningar innan den blev överbelastad.  

 

 

4.6 SmartOS-3vm 

 
Figur 4.6 - SmartOS-3vm 
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Detta diagram visar hur pass hög belastning tre instanser klarade av samtidigt. Trots att 

alla servrar har samma konfiguration så presterade gäst 1 bättre än gäst 2 och 3. Varje 

gäst får lika många förfrågningar i sekunden. I diagramet presenteras antalet 

förfrågningar per gäst. Under loppet av 30 sekunder klarade Gäst 1 av 90 000 

förfrågningar innan den blev överbelastad, gäst 2 och 3 42 000. 

 

4.7 SmartOS-3vm (totalt) 

 
Figur 4.7 - SmartOS-3vm (totalt) 
 

Detta diagram visar host istället för gäst. Det vi menar med host är vad hela systemet i 

sig klarade av, d.v.s. resultatet från alla gäster tillsammans (1000*3=3000), där 1000 

står för antalet förfrågningar och 3 antal gäster som testet utförs mot. Gäst 2 och 3 drog 

ner resultatet, men sammanlagt klarade systemet av en belastning på 126 000 

förfrågningar under 30 sekunder. 
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4.8 VMware-1vm 

 
Figur 4.8 - VMware-1vm 
 

Med en virtualiserad server under vSphere blev resultatet annorlunda. Annorlunda på så 

vis att det inte blev någon markant stigning. Utan responstiden stegade gradvis, därav 

har x-axlen högre ms värden. Vi ansåg dock att överbelastningen skedde vid 3800 

förfrågningar/s och VMware klarade av 108 000 förfrågningar under loppet av 30 

sekunder. 

 

4.9 VMware-3vm 

 
Figur 4.9 - VMware-3vm  
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Med tre virtualiserade servrar presterade gäst 3 sämst under belastning, men låg relativt 

nära gäst 2. Båda blev belastade vid 800 förfrågningar. Gäst 2 och 3 klarade av 21 000 

förfrågningar under loppet av 30 sekunder. Gäst 1 gick det betydligt bättre för och blev 

aldrig riktigt överbelastat, men stigningen kom vid 1000 förfrågningar vilket resulterade 

i att gäst 1 klarade av 30 000 förfrågningar under loppet av 30 sekunder. 

 

4.10 VMware-3vm (totalt) 

 
Figur 4.10 - VMware-3vm (totalt) 
 

Överbelastningen för hela systemet kom vid 2400 förfrågningar/s, vilket resulterade i  

63 000 förfrågningar under loppet av 30 sekunder innan systemet blev överbelastat. 

Gäst 2 och 3 drog ner resultaten och gäst 1 hade mer att ge.  

 

4.11 XenServer-1vm 
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Figur 4.11 - XenServer-1vm 
 

Likt VMware (se figur 4.8) blev resultaten annorlunda. Det blev ingen markant stigning 

utan en mera gradvis stigning Vilket även här är anledningen till att x-axlen skiljer sig 

från övriga diagram. Den markanta ökningen kom vid 2500 förfrågningar, vilket 

resulterade i 72 000 förfrågningar innan systemet blev överbelastat under loppet av 30 

sekunder.  

 

4.12 XenServer-3vm 

 
Figur 4.12 - XenServer-3vm 
 

Resultatet för XenServer med tre virtualiserade servrar blev relativt jämn belastning. 

Alla tre virtuella servrar blev överbelastade vid 700 förfrågningar. Detta resulterar i 

18 000 förfrågningar under loppet av 30 sekunder innan systemet blev överbelastat.  
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4.13 XenServer-3vm (totalt) 

 
Figur 4.13 - XenServer-3vm 
 

Systemet klarade av 1800 förfrågningar innan det blev överbelastat. Vilket resulterade i 

54 000 tusen förfrågningar under loppet av 30 sekunder.  

 

4.14 Sammanställning 

Sammanställningen visar flera diagram där olika system jämförs under liknande 

förutsättningar, exempelvis fysiska servrar, virtuella o.s.v. Detta för att få en 

övergripande bild på resultaten.  

 

4.14.1 Fysisk server 

 
Figur 4.14 - Fysisk server 
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I referensmätningarna skiljde det sig med 2400 förfrågningar mellan Debian och 

OmniOS. Debian som presterade bäst klarade 8600 förfrågningar, medan OmniOS 

klarade 6200 förfrågningar innan systemet ansågs överbelastat.  

 

4.14.2 Tre instanser 

 
Figur 4.15 - Tre instanser 
 

När vi körde med tre instanser skiljde det sig med 2700 förfrågningar mellan Debian 

och OmniOS. Debian presterade även här bättre, 8400 förfrågningar medan OmniOS 

klarade 5700 förfrågningar innan det ansågs överbelastat.  

 

4.14.3 1-VM 

 
Figur 4.16 1-VM 
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Av virtualiseringslösningarna presterade SmartOS bäst med 6200 förfrågningar/s, 

VMware ökade väldigt successivt medans XenServer blev rejält överbelastad vid 2500 

förfrågningar/s.  

 

 

4.14.4 3-VM 

 
Figur 4.17 3-VM 
 

När de olika systemen körde tre virtuella servrar blev XenServer överbelastat vid 2100/s 

förfrågningar, VMware 2400 och SmartOS 4500 förfrågningar/s.  
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5 Resultatsammanfattning 

På Debian fysisk server höll sig responstiden på en låg och stabil nivå under större delen 

av testet. Efter 8600 förfrågningar per sekund ökade responstiden kraftigt. Responstiden 

ökade från 4.5 ms till 165 ms vid en ökning av 200 förfrågningar i sekunden. Med tre 

instanser höll sig responstiden på en låg och stabil nivå, mellan 1,5-4,3 ms vid 1000-

2800 förfrågningar. Vid 2900 förfrågningar ökade responstiden drastiskt, medelvärdet 

låg på 200 ms och vid 3000 förfrågningar 326 ms.  Totalt presterade systemet bra, 

mellan 3000-8400 förfrågningar visade testerna låg ms, 1,5-4,2. Den markanta ökningen 

kom vid 8700 förfrågningar, 192 ms.  

 
Den fysiska servern OmniOS höll sig på en låg och stabil nivå. Efter 5600 förfrågningar 

per sekund ökade responstiden kraftigt. Responstiden ökade från 3,4 ms till 473 ms vid 

en ökning av 100 förfrågningar i sekunden. Med tre instanser höll sig responstiden på en 

låg nivå, mellan 1,5-7 ms, under 1000-1900 förfrågningar/s. Vid 2000 förfrågningar/s 

ökade responstiden drastiskt, medelvärdet låg på 294,8 ms i responstid. En 

sammanfattning av detta (totalt) visar att systemet i sig blev överbelastat vid 6000 

förfrågningar, 299 ms. Mellan 3000-5700 förfrågningar/s låg responstiden på 1,5-6,5 

ms.  

 

SmartOS höll sig till en början på en låg och stabil nivå. Första ökningen kom vid 6200 

förfrågningar/s, från 2,3 ms till 11 ms. En relativt liten ökning, den mer kraftiga 

ökningen kom vid 6400 förfrågningar/s, 96 ms. Med tre instanser av SmartOS blev gäst 

2 och 3 överbelastade redan vid 1500 förfrågningar/s. Vid 1400 förfrågningar hade 

servrarna en responstid på 2,25 respektive 2,4 ms. När 1500 förfrågningar gjordes steg 

det till 282- och 311 ms. Gäst 1 steg först vid 1900 förfrågningar/s från 4,5 ms till 6,65 

ms, men stabiliserade sig igen vid 2000-2500 förfrågningar/s till 3,7 ms. Stigningen 

kom vid 3000 förfrågningar/s och låg på 27 ms. Den totala överbelastningen för hela 

systemet i sig blev vid 4500 förfrågningar/s, 199 ms. Vid 4200 förfrågningar/s låg 

responstiden på 2,35 ms. Gäst 1 drog ner medelresponstiden.  

 

VMware’s responstid började stiga efter 3000 förfrågningar/s. Vid 3000 förfrågningar/s 

låg responstiden på 4,9 ms men steg till 45 ms vid 3200 förfrågningar/s. Efter det steg 

den successivt, 3400 = 7 ms, 3600= 99 ms, 3800= 183 ms, 3900=196 ms och 4000= 437 

ms. Med tre virtualiserade servrar började gäst 3 sin stigning vid 700 förfrågningar/s, 80 

ms. Även gäst 2 med en responstid på 4.1 ms, 600 förfrågningar/s till 13,9 ms, 700 

förfrågningar/s. Den rejäla ökningen kom vid 800 förfrågningar/s, gäst 3 med 939 ms 

och gäst 2 325 ms. Gäst 1 låg på 4,4 ms vid 800 förfrågningar/s, ökningen kom vid 900 

förfrågningar/s med en responstid på 22 ms. Vid 1000 förfrågningar/s låg responstiden 

på 38,3 ms. Den totala överbelastningen för hela systmet blev vid 2400 förfrågningar/s, 

422 ms. Vid 2100 förfrågningar/s låg responstiden på 32,9 ms. Gäst 1 drog ner 

medelresponstiden.  

 

XenServer visade redan vid 100 förfrågningar/s en responstid på 3,9 ms. Första 

ökningen kom vid 2000 förfrågningar/s, 58,5 ms. Det ökade sedan successivt, 2200 

förfrågningar/s= 98 ms, 2400= 86,3 ms. Vid 2500 förfrågningar/s kom den rejäla 

ökningen, 382,2 ms. Med tre virtualiserade servrar gjorde gäst 3 sin första stigning vid 

600 förfrågningar/s, 19,4 ms. Vid 500 förfrågningar/s låg den på 9 ms. Samma gällde 
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för gäst 2, vid 500 förfrågningar/s, 8,5 ms, 600=19 ms. Gäst 1 hade 16 ms responstid 

vid 500 förfrågningar/s och 24,4 ms vid 600 förfrågningar. Alla servrar steg markant vid 

700 förfrågningar/s. Gäst 1, 583,8 ms, gäst 2, 324 ms och gäst 3 310 ms. Den totala 

överbelastningen för hela systemet blev vid 2100 förfrågningar/s, 406 ms. Vid 1800 

förfrågningar/s låg responstiden på 20 ms. Gäst1 drog upp medelresponstiden.   
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6 Diskussion 

När vi utförde testerna på Debian kördes först en instans av Apache. Debian klarade av 

258 000 förfrågningar (under loppet av 30 sekunder) innan det blev överbelastat, vilket 

är imponerande. Detta var referensmaskinen som visar den maximala belastningen vi 

räknade med att kunna komma upp i. När vi körde tre olika instanser av Apache, .com, 

.net och .org var det för att användas som referensmätning till tre olika virtuella servrar. 

Totalt klarade systemet av 252 000 förfrågningar (under loppet av 30 sekunder)  innan 

det blev överbelastat. Alltså nästan lika bra som en instans på en fysisk server, vilket är 

riktigt imponerade. Till skillnad från de virtuella servrarna skiljde det sig inte så mycket 

mellan instanserna i responstid. Det var som högst ett par millisekunders skillnad, till 

skillnad från de virtuella servrarna som kunde ha 70 ms i skillnad.  

 
OmniOS som bygger på Illumos är så nära en referensmaskin vi kunde komma när det 

gäller smartOS. Detta för att smartOS endast kan köra zoner och kvm’s (virualiserade 

maskiner). OmniOS är däremot i våra tester en fysik server med tre olika instanser. 

Trots detta presterade OmniOS sämre än smartOS.  OmniOs klarade av 168 000 

förfrågningar (under loppet av 30 sekunder) innan det blev överbelastat.  När vi körde 

tre olika instanser av Apache, .com, .net och .org presterade OmniOS bättre än vad tre 

zoner i SmartOS gjorde. Varje instans klarade av 57 000 förfrågningar (under loppet av 

30 sekunder) innan det blev överbelastat. I SmartOS varierade resultaten för varje zon, 

medans OmniOS tre instanser höll sig i stort sätt på samma nivå.   

 

När vi utförde testerna på SmartOS kördes det en instans under testets gång. Det var 

imponerande att se, hur pass många förfrågningar SmartOS klarade att hantera innan det 

blev överbelastat. 186 000 förfrågningar klarade SmartOS av, Debian klarade 258 000. 

Av alla tester som vi utfört är 186 000 förfrågningar imponerande, för att vara en 

virtualiserad server.  Med tre virtualiserade servrar under SmartOS, som figur 4.6 visar 

så syns det att Gäst 2- och 3 redan belastats vid 1500 förfrågningar. Det som är 

intressant här är att gäst 1 fortfarande kan ta emot förfrågningar utan att Httperf visar 

någon output i form av felmeddelanden. Vid 3000 förfrågningar fick gäst 1 27 ms, 

vilket vi inte direkt ser som en överbelastning, men första stora förändringen kom då. Vi 

kände att det inte fanns något syfte med att fortsätta testa, då systemet i sig är 

överbelastat. Anledningen till att Gäst 1 kunde ta emot fler förfrågningar än gäst 2- och 

3 (som vi tror) har med resursutdelningen att göra. Någon av alla tre servrar får en 

förfrågan först, denna server allokerar upp det mesta av resurserna, resterande blir kvar 

till gäst 2- och 3.  

 

Med VMware och med en virtualiserad server kom första markanta ökningen vid 3200 

förfrågningar, en stigning på nästan 40 ms. Vi fortsatte testa då vi inte riktigt ansåg att 

systemet var överbelastat. Detta är också anledningen till att y-axlen skiljer sig ifrån de 

andra diagrammen. Vid 4000 förfrågningar låg responstiden på 437 ms, en klar 

överbelastning. Om detta jämförs med SmartOS, som hade 96 ms vid 6400 

förfrågningar, så visar resultaten tydligt vilken virtualiseringslösning som presterade 

bäst. Med tre virtualiserade servrar blev gäst 3 överbelastad redan vid  700 

förfrågningar/s och hade en responstid på 80 ms. Gäst 2 vid 800 förfrågningar/s med en 

responstid på 325 ms. Vid 1000 förfrågningar/s hade gäst 1 38 ms, alltså inte 

överbelastat men vi valde att avsluta testerna här, med samma anledning som innan. 
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Jämför vi detta med Figur 4.6 -SmartOS-3vm så visar även detta resultat vilken 

virtualiseringslösning som presterar bäst.  

 
XenServer presterade sämst. Redan vid 2000 förfrågningar/s låg responstiden på 58 ms. 

Vid 2500, 382 ms. Xen vars källkod är mager, skulle enligt Xen bidra till en extremt låg 

overhead och därmed bidra till bättre prestanda för gäst-OS (se 2.2.2 XenServer). Vilket 

det säkert gör, men av de testerna vi utförde så nådde inte Xen’s hypervisor upp till dess 

rykte. Både SmartOS och VMware presterade mycket bättre.  Till skillnad från 

SmartOS-3vm och VMware-3vm så hade alla servrar i XenServer en jämn stigning. 

Systemet blev överbelastat redan vid 700 förfrågningar/s. Men det var ingen server som 

stod ut i mängden och hade mer att ge, utan här blev alla tre jämt belastade.  

 

6.1 Sammanfattning resultat/analys 

Sammanfattningsvis visar resultat/analys tydligt vilken virtualiseringslösning som 

presterade bäst, SmartOS se Figur 4.16 1-VM och Figur 4.17 3-VM. Vi förutsåg att det 

skulle bli så här, detta baserat på det som beskrevs i avsnitt 2.3 SmartOS. SmartOS har 

ingen hypervisor utan instanserna kommunicerar direkt med kärnan och det behöver 

därför inte ske någon översättning av instruktioner. Detta har en tydlig påverkan på 

systemets prestanda.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen sker i form av frågor som sedan besvaras. Frågorna är saker som vi 

tänkt på under projektets genomförande och anses vara viktiga att reda ut. 

 

1. Har vår konfiguration av virtualiseringslösningarna påverkat eller till och med gjort 

reusltatet orättvist? 

 

Både VMware och Xenserver, hade tools som kan installeras på gästoperativsystemet. 

Detta förbereder operativsystemet för en virtualiserad miljö och görs för att systemet 

ska kunna prestera bättre. Vi installerade tools på både XenServer och VMware. 

Resursutdelningen lät vi hypervisorn ta hand om. Vi konfigurerade upp det på så vis att 

alla virtualiserade servrar hade tillgång till all CPU samt ramminne. Vi kunde därmed 

inte tilldela en CPU till varje virtuell server. Anledningen till att vi gjorde på detta vis 

var för att vi ville att hypervisorn skulle ta hand om resursutdelningen. Detta har 

påverkat resultatet på så vis att en server, av tre virtuella servrar ha presterat bättre, 

enligt vår teori. I och med att vi har konsekventa och gjort samma på alla tre lösningar 

anser vi att resultaten blir rättvisa. Olika optimeringar kunde gjorts på varje lösning för 

att uppnå bättre prestanda, men det hade förmodligen varit ett examensarbete i sig.   

  

2. Är Httperf ett lämpligt mätverktyg för att få svar på vår frågeställning? 

 

Det vi ville få ut ifrån frågeställningen var hur de olika systemen presterar under 

belastning. Httperf är skapat för att mäta detta och det går att väldigt specifikt ställa in 

hur hög belastningen ska vara. Hemsidor har i stort sett alla företag, därmed ansåg vi att 

tjänsten HTTP var en relevant tjänst att mäta belastningen på. Därför tycker vi att det är 

ett lämpligt verktyg.   
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3. Mäter vi verkligen det vi vill mäta eller kan det finnas andra flaskhalsar som 

påverkar resultatet? 

 

Vi har testat switchen och klienterna, för att de inte ska bli flaskhalsar och därmed 

påverka resultatet negativt (för mer om detta, se kaptiel 2, metod). Med tanke på detta 

bör servarna bli flaskhalsen i testerna. Det är de slutsatser vi har dragit kring flaskhalsar, 

som tidigare nämnts blir hypervisorn flaskhalsen. 

 

4. Crontab har använts för att köra Httperf från flera klienter samtidigt. Kan det ha 

påverkat resultatet? 

 

Vi har tidigare nämnt i metod, 3.10 Belastningstest att Crontab används för starta 

testerna samtidigt. Även om det skulle skilja någon sekund mellan det att testerna startar 

så tror vi inte att det skulle ha påverkat resultatet särskilt mycket. Testet körs ändå under 

loppet av 30 sekunder, vilket gör att de I vilket fall körs samtidigt under en stor del av 

testst.  

 

5. Vi har endast använt oss av två klientmaskiner (med flera virtuella klienter) vid 

testerna. Kan det ha påverkat resultatet? 

 

Httperf klarar att leverera 1000 förfrågningar i sekunden, överstigs detta så kan tjänsten 

ge ifrån sig fel. Vi har haft detta i åtanke, och för att resultaten inte skulle påverkas 

negativt installerade vi flera virtuella klienter som testerna kunde köras från. Vi använde 

oss av två fysiska klientmaskiner, med ca fyra-fem virtualiserade klienter på varje 

klientmaskin. Hade de fysiska klientmaskinerna blivit flaskhalsar, och inte kunnat 

leverera förfrågningar hade Httperf gett ifrån sig felmeddelanden. Eftersom vi inte fick 

några felmeddelanden i Output:en, räknar vi med att det inte har påverkat resulaten 

negativt. Klientmaskinerna blev inte heller någon flaskhals när vi testade switchens 

kapacitet. Då körde vi nio virtuella klienter på varje klientmaskin utan någon tappad 

prestanda. 

 

6. Varför klarar de virutella servrarna olika mycket belastning (på samma fysiska 

server)? 

 

Vår teori är att en server (gäst 1) får in förfrågningarna först, därmed behöver 

processorn bearbeta datan. Detta gör att gäst 1 allokerar resurser och kvarstående 

resurser bli kvar till gäst 2- och 3.  Vi har inte funderat på detta när vi konfigurerade upp 

vår miljö, utan hypervisorn har hand om resursallokeringen (se 7.2 förslag till fortsatt 

forskning).  

   

7. Blev resultaten som vi förväntat oss? 

 

Både ja och nej. Vi förväntade oss att de fysiska servrarna skulle prestera bättre, vilket 

de gjorde. Vi förväntade oss dock att XenServer skulle prestera bättre än vad det gjorde, 

då koden är mager vilket skulle ge lägre overhead (se 2.2.2 Xenserver). Av de resultat vi 

har fått in så presterade Xenserver sämst. Vi förväntade oss också att SmartOS som 

använder sig av zoner, skulle vara den virtualiseringsteknik som skulle klara mest 

belastning, det visade sig också att så var fallet. OmniOS i fysisk form presterade 

väldigt likvärdigt SmartOS med en virtuell server. Vilket tyder på att hypervisorlagret 

inte finns, därmed ingen overhead.  
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8. Var det något som förvånade oss? 

 

Det som förvånade oss mest var hur VMware och XenServer skötte resursutdelningen 

mellan de virtuella servrarna. Vi hade tre virtuella servrar med samma 

hårdvaruspecifikationer tilldelade. Trots detta blev det en signifikant skillnad i 

prestanda mellan de olika virtuella servrarna. 

 

9. Är zoner virtualisering? 

 

Ja, zoner är en typ av virtualiseirng, en lättviktad sådan. Med detta menas att en 

virtualiserad instans av SmartOS körs som kommunicerar direkt med systemkärnan. I 

vanlig virtualisering har varje virtuell server en egen kärna. Vid zoner däremot delar 

flera instanser samma kärna.  

 

10. Kan zoner ersätta en hypervisor eller finns det begränsningar? 

 

Vid behov av flera olika system så krävs det en hypervisor, zoner kan i dagens läge inte 

ersätta detta.  

 

11. Är prestandan bättre med tre instanser av Apache på en server eller på tre virtuella 

servrar? 

 

Ja, tre instanser av Apache på en server är bättre. När tre instanser körs blir 

resursallokeringen jämnt fördelad till varje instans, så blir det inte med tre virtuella 

servrar. Anledningen till detta är för att dessa tre instanser körs på samma system, 

därmed samma kärna. 

 

12. På Vilket sätt skulle vi sätta upp en webbservermiljö i ett verkligt scenario 

baserat på våra resultat? 

 

Våra resultat har visat att om man inte är beroende av att ha flera olika system, utan kan 

hålla sig till samma, är SmartOS att föredra. Både när det gäller en instans och flera.   

 

13. På vilket sätt är våra resultat användbara/relevanta i ett verkligt scenario? 

 

Det ger en bra överblick på hur olika webbserverlösningar presterar. Vi har testat olika 

typer av lösningar för att hosta webbservrar och fått fram resultat på vad som presterar 

bäst. Det beror på lite hur behoven ser ut och hur pass begränsad man måste vara i sin 

miljö. Här kan man i alla fall se på förväg, vad som kan förväntas prestandamässigt 

beroende på vilken lösning som väljs.  

 

14. Blir det någon skillnad i ett större scenario där fler webbservrar kommer användas 

(kanske 100 eller 1000-tals)? 

 

Vid större miljöer är det inte bara prestanda som har betydelse om hur miljön ska läggas 

upp. Då har tillgängligheten och administrationen en större roll. Resultaten spelar 

fortfarande en stor roll i besluten, men prioriten av det minskar i större miljöer.  
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15. Våra webbservrar har endast presenterat standardsidan för Apache2, skulle 

resultatet blivit annorlunda med mer komplexa webbsidor? 

 

Hade exempelvis Wordpress körts och inte bara en index.html sida hade resultaten 

förmodligen sett annorlunda ut. CPU:n hade blivit tyngre belastad, detta hade skapat 

mer overhead i exempelvis hypervisor:na. Därmed hade mindre antal förfrågningar 

kunnat tas emot. Vi vet inte hur zoner hade klarat att hantera detta jämfört med 

hypervisors. Men vi misstänker att hypervisor:na hade haft störst nackdel i en sådan 

miljö.  
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7 Avslutning 

Avslutningsvis presenterars vilka slutsatser vi har kommit fram till och även förslag till 

fortsatt forskning om hur testmiljöerna kan byggas ut för att göra dem mer 

verklighetstrogna. 

 

7.1 Slutsats 

Frågeställningen baserade sig i stort sett på en nyare typ av virtualiseringsteknik 

(zoner), ifall den kunde prestera bättre gentemot äldre tekniker (hypervisor). Vår teori 

var att SmartOS skulle prestera bättre av den anledningen att det inte blir någon 

overhead eftersom ingen hypervisor finns. Resultatet talar för att så faktiskt var fallet. 

Även om det inte var stora skillnader, visades det tydligt att SmartOS faktiskt presterade 

bättre och vore ett bättre val vid virtualisering av webbservrar ur en 

belastningssynvinkel. SmartOS som använder sig av tekniker zoner för att virtualisera 

är i dagsläget ganska begränsat. Med zoner kan endast instanser av det befintliga 

operativsystemet köras. Detta medför en ganska stor begränsning. I större miljöer körs 

det oftast flera olika system, man kan inte vara beroende av endast ett system. Detta 

skulle kunna vara en avgörande faktor i vissa fall. Tekniker med zoner är fortfarande 

ganska så nytt. Längre fram kommer kanske flera företag att ta en närmare titt på det 

och därmed utveckla det till sina system. Då kanske dessa nackdelar elimineras.  

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

En del funderingar har kommit fram under vårt arbete. En del av dessa skulle lämpa sig 

bra till fortsatt forskning kring virtualisering. Ett förslag är att testa olika 

virtualiseringlösningar med andra tjänster för att se hur de presterar i andra fall än 

webbservrar. Dessutom tycker vi att det vore bra med en utredning över hur en 

hypervisor fördelar resurserna till virtuella maskiner, samt hur resurserna bör fördelas 

för att få ut så mycket prestanda som möjligt ur ett system. Det vore även intressant med 

en utredning för att se hur en hypervisor hanterar resurser när en gäst blir belastad.  

 

När vi utförde våra tester mot en webbserver körde den endast en index.html fil. Det är 

inte så verklighetstroget att ett företags hemsida endast skulle bestå av en index.html fil. 

För att slippa koda upp en hemsida från grunden hade Wordpress kunnat installeras som 

innehåller mycket mer html-kod, samt andra tjänster exempelvis användardatabaser.  

 

Servarna som vi använde oss av hade begränsningar i hårdvaran, vi kunde inte nyttja 

KVM tekniken i SmartOS, därmed kunde vi inte se hur pass bra det fungerade. Hade vi 

kunnat köra med KVM (vilket är en hypervisor) så hade vår miljö inte heller behövt 

vara lika begränsad, utan vi hade kunnat köra exempelvis Windowsmiljöer i våra tester, 

nu kunde vi endast hålla oss till UNIX och Linux-system.  
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Bilagor 

Bilaga A 

Data 15 
httperf --hog --timeout=5 --client=0/1 --server=192.168.240.40 --port=80 --uri=/ --

rate=1000 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=30000 --num-calls=1 

Maximum connect burst length: 3 

 

Total: connections 30000 requests 30000 replies 30000 test-duration 29.999 s 

 

Connection rate: 1000.0 conn/s (1.0 ms/conn, <=44 concurrent connections) 

Connection time [ms]: min 0.5 avg 2.7 max 1010.2 median 1.5 stddev 20.2 

Connection time [ms]: connect 1.2 

Connection length [replies/conn]: 1.000 

 

Request rate: 1000.0 req/s (1.0 ms/req) 

Request size [B]: 67.0 

 

Reply rate [replies/s]: min 999.7 avg 1000.0 max 1000.5 stddev 0.3 (6 samples) 

Reply time [ms]: response 1.5 transfer 0.0 

Reply size [B]: header 267.0 content 44.0 footer 0.0 (total 311.0) 

Reply status: 1xx=0 2xx=30000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 

 

CPU time [s]: user 3.30 system 26.63 (user 11.0% system 88.8% total 99.7%) 

Net I/O: 369.2 KB/s (3.0*10^6 bps) 

 

Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 

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

 

Data 16 
httperf --hog --timeout=5 --client=0/1 --server=192.168.240.40 --port=80 --uri=/ --

rate=1000 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=30000 --num-calls=1 

Maximum connect burst length: 3 

 

Total: connections 30000 requests 30000 replies 30000 test-duration 30.000 s 

 

Connection rate: 1000.0 conn/s (1.0 ms/conn, <=42 concurrent connections) 

Connection time [ms]: min 0.5 avg 2.7 max 1009.5 median 1.5 stddev 21.0 

Connection time [ms]: connect 1.2 

Connection length [replies/conn]: 1.000 

 

Request rate: 1000.0 req/s (1.0 ms/req) 

Request size [B]: 67.0 

 

Reply rate [replies/s]: min 999.5 avg 1000.0 max 1000.5 stddev 0.4 (6 samples) 

Reply time [ms]: response 1.5 transfer 0.0 
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Reply size [B]: header 267.0 content 44.0 footer 0.0 (total 311.0) 

Reply status: 1xx=0 2xx=30000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 

 

CPU time [s]: user 3.20 system 26.72 (user 10.7% system 89.1% total 99.7%) 

Net I/O: 369.1 KB/s (3.0*10^6 bps) 

 

Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 

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

 

 

Data 19 
httperf --hog --timeout=5 --client=0/1 --server=192.168.240.40 --port=80 --uri=/ --

rate=1000 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=30000 --num-calls=1 

Maximum connect burst length: 3 

 

Total: connections 30000 requests 30000 replies 30000 test-duration 30.000 s 

 

Connection rate: 1000.0 conn/s (1.0 ms/conn, <=42 concurrent connections) 

Connection time [ms]: min 0.6 avg 2.7 max 1009.3 median 1.5 stddev 21.0 

Connection time [ms]: connect 1.2 

Connection length [replies/conn]: 1.000 

 

Request rate: 1000.0 req/s (1.0 ms/req) 

Request size [B]: 67.0 

 

Reply rate [replies/s]: min 999.7 avg 1000.0 max 1000.3 stddev 0.2 (6 samples) 

Reply time [ms]: response 1.5 transfer 0.0 

Reply size [B]: header 267.0 content 44.0 footer 0.0 (total 311.0) 

Reply status: 1xx=0 2xx=30000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 

 

CPU time [s]: user 3.47 system 26.45 (user 11.6% system 88.2% total 99.7%) 

Net I/O: 369.1 KB/s (3.0*10^6 bps) 

 

Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 

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

 

Data 20 
httperf --hog --timeout=5 --client=0/1 --server=192.168.240.40 --port=80 --uri=/ --

rate=1000 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=30000 --num-calls=1 

Maximum connect burst length: 3 

 

Total: connections 30000 requests 30000 replies 30000 test-duration 30.001 s 

 

Connection rate: 1000.0 conn/s (1.0 ms/conn, <=42 concurrent connections) 

Connection time [ms]: min 0.7 avg 2.6 max 1010.9 median 1.5 stddev 20.1 

Connection time [ms]: connect 1.1 

Connection length [replies/conn]: 1.000 

 

Request rate: 1000.0 req/s (1.0 ms/req) 

Request size [B]: 67.0 
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Reply rate [replies/s]: min 999.7 avg 1000.0 max 1000.1 stddev 0.1 (6 samples) 

Reply time [ms]: response 1.5 transfer 0.0 

Reply size [B]: header 267.0 content 44.0 footer 0.0 (total 311.0) 

Reply status: 1xx=0 2xx=30000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 

 

CPU time [s]: user 3.52 system 26.41 (user 11.7% system 88.0% total 99.7%) 

Net I/O: 369.1 KB/s (3.0*10^6 bps) 

 

Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 

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

Data 22 
httperf --hog --timeout=5 --client=0/1 --server=192.168.240.40 --port=80 --uri=/ --

rate=1000 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=30000 --num-calls=1 

Maximum connect burst length: 3 

 

Total: connections 30000 requests 30000 replies 30000 test-duration 30.002 s 

 

Connection rate: 999.9 conn/s (1.0 ms/conn, <=44 concurrent connections) 

Connection time [ms]: min 0.6 avg 2.7 max 1008.3 median 1.5 stddev 21.0 

Connection time [ms]: connect 1.2 

Connection length [replies/conn]: 1.000 

 

Request rate: 999.9 req/s (1.0 ms/req) 

Request size [B]: 67.0 

 

Reply rate [replies/s]: min 999.7 avg 1000.0 max 1000.5 stddev 0.4 (6 samples) 

Reply time [ms]: response 1.5 transfer 0.0 

Reply size [B]: header 267.0 content 44.0 footer 0.0 (total 311.0) 

Reply status: 1xx=0 2xx=30000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 

 

CPU time [s]: user 3.40 system 26.53 (user 11.3% system 88.4% total 99.7%) 

Net I/O: 369.1 KB/s (3.0*10^6 bps) 

 

Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 

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

 

Data 31 
httperf --hog --timeout=5 --client=0/1 --server=192.168.240.3 --port=80 --uri=/ --

rate=1000 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=30000 --num-calls=1 

Maximum connect burst length: 3 

 

Total: connections 30000 requests 30000 replies 30000 test-duration 29.999 s 

 

Connection rate: 1000.0 conn/s (1.0 ms/conn, <=14 concurrent connections) 

Connection time [ms]: min 0.4 avg 3.1 max 18.5 median 2.5 stddev 2.0 

Connection time [ms]: connect 0.7 

Connection length [replies/conn]: 1.000 

 

Request rate: 1000.0 req/s (1.0 ms/req) 
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Request size [B]: 66.0 

 

Reply rate [replies/s]: min 999.1 avg 1000.0 max 1001.3 stddev 0.8 (6 samples) 

Reply time [ms]: response 2.4 transfer 0.0 

Reply size [B]: header 284.0 content 177.0 footer 0.0 (total 461.0) 

Reply status: 1xx=0 2xx=30000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 

 

CPU time [s]: user 3.39 system 26.53 (user 11.3% system 88.4% total 99.7%) 

Net I/O: 514.7 KB/s (4.2*10^6 bps) 

 

Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 

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

 

 

Data 32 
httperf --hog --timeout=5 --client=0/1 --server=192.168.240.3 --port=80 --uri=/ --

rate=1000 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=30000 --num-calls=1 

Maximum connect burst length: 3 

 

Total: connections 30000 requests 30000 replies 30000 test-duration 30.001 s 

 

Connection rate: 1000.0 conn/s (1.0 ms/conn, <=14 concurrent connections) 

Connection time [ms]: min 0.5 avg 3.2 max 18.2 median 2.5 stddev 2.0 

Connection time [ms]: connect 0.7 

Connection length [replies/conn]: 1.000 

 

Request rate: 1000.0 req/s (1.0 ms/req) 

Request size [B]: 66.0 

 

Reply rate [replies/s]: min 999.3 avg 1000.0 max 1000.7 stddev 0.5 (6 samples) 

Reply time [ms]: response 2.5 transfer 0.0 

Reply size [B]: header 284.0 content 177.0 footer 0.0 (total 461.0) 

Reply status: 1xx=0 2xx=30000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 

 

CPU time [s]: user 3.24 system 26.69 (user 10.8% system 89.0% total 99.7%) 

Net I/O: 514.6 KB/s (4.2*10^6 bps) 

 

Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 

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

 

 

 

Data 34  
httperf --hog --timeout=5 --client=0/1 --server=192.168.240.3 --port=80 --uri=/ --

rate=1000 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=30000 --num-calls=1 

Maximum connect burst length: 3 

 

Total: connections 30000 requests 30000 replies 30000 test-duration 30.002 s 

 

Connection rate: 999.9 conn/s (1.0 ms/conn, <=15 concurrent connections) 
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Connection time [ms]: min 0.5 avg 3.2 max 17.8 median 2.5 stddev 2.0 

Connection time [ms]: connect 0.7 

Connection length [replies/conn]: 1.000 

 

Request rate: 999.9 req/s (1.0 ms/req) 

Request size [B]: 66.0 

 

Reply rate [replies/s]: min 999.7 avg 1000.0 max 1000.3 stddev 0.2 (6 samples) 

Reply time [ms]: response 2.5 transfer 0.0 

Reply size [B]: header 284.0 content 177.0 footer 0.0 (total 461.0) 

Reply status: 1xx=0 2xx=30000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 

 

CPU time [s]: user 3.50 system 26.42 (user 11.7% system 88.1% total 99.7%) 

Net I/O: 514.6 KB/s (4.2*10^6 bps) 

 

Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 

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

 

Data 35 
httperf --hog --timeout=5 --client=0/1 --server=192.168.240.3 --port=80 --uri=/ --

rate=1000 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=30000 --num-calls=1 

Maximum connect burst length: 3 

 

Total: connections 30000 requests 30000 replies 30000 test-duration 30.003 s 

 

Connection rate: 999.9 conn/s (1.0 ms/conn, <=16 concurrent connections) 

Connection time [ms]: min 0.5 avg 3.4 max 17.4 median 2.5 stddev 2.0 

Connection time [ms]: connect 0.8 

Connection length [replies/conn]: 1.000 

 

Request rate: 999.9 req/s (1.0 ms/req) 

Request size [B]: 66.0 

 

Reply rate [replies/s]: min 999.5 avg 1000.0 max 1000.5 stddev 0.4 (6 samples) 

Reply time [ms]: response 2.7 transfer 0.0 

Reply size [B]: header 284.0 content 177.0 footer 0.0 (total 461.0) 

Reply status: 1xx=0 2xx=30000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 

 

CPU time [s]: user 1.45 system 28.48 (user 4.8% system 94.9% total 99.7%) 

Net I/O: 514.6 KB/s (4.2*10^6 bps) 

 

Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 

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

 

Data 36 
httperf --hog --timeout=5 --client=0/1 --server=192.168.240.3 --port=80 --uri=/ --

rate=1000 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=30000 --num-calls=1 

Maximum connect burst length: 8 

 

Total: connections 30000 requests 30000 replies 30000 test-duration 30.000 s 
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Connection rate: 1000.0 conn/s (1.0 ms/conn, <=14 concurrent connections) 

Connection time [ms]: min 0.5 avg 3.4 max 17.4 median 2.5 stddev 2.0 

Connection time [ms]: connect 0.7 

Connection length [replies/conn]: 1.000 

 

Request rate: 1000.0 req/s (1.0 ms/req) 

Request size [B]: 66.0 

 

Reply rate [replies/s]: min 999.3 avg 1000.0 max 1000.5 stddev 0.4 (6 samples) 

Reply time [ms]: response 2.6 transfer 0.0 

Reply size [B]: header 284.0 content 177.0 footer 0.0 (total 461.0) 

Reply status: 1xx=0 2xx=30000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 

 

CPU time [s]: user 1.13 system 28.79 (user 3.8% system 96.0% total 99.7%) 

Net I/O: 514.7 KB/s (4.2*10^6 bps) 

 

Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 

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

 

Data 37 
httperf --hog --timeout=5 --client=0/1 --server=192.168.240.3 --port=80 --uri=/ --

rate=1000 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=30000 --num-calls=1 

Maximum connect burst length: 7 

 

Total: connections 30000 requests 30000 replies 30000 test-duration 30.004 s 

 

Connection rate: 999.9 conn/s (1.0 ms/conn, <=16 concurrent connections) 

Connection time [ms]: min 0.4 avg 3.2 max 23.1 median 2.5 stddev 2.0 

Connection time [ms]: connect 0.7 

Connection length [replies/conn]: 1.000 

 

Request rate: 999.9 req/s (1.0 ms/req) 

Request size [B]: 66.0 

 

Reply rate [replies/s]: min 999.5 avg 999.8 max 1000.1 stddev 0.2 (6 samples) 

Reply time [ms]: response 2.5 transfer 0.0 

Reply size [B]: header 284.0 content 177.0 footer 0.0 (total 461.0) 

Reply status: 1xx=0 2xx=30000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 

 

CPU time [s]: user 1.56 system 28.36 (user 5.2% system 94.5% total 99.7%) 

Net I/O: 514.6 KB/s (4.2*10^6 bps) 

 

Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 

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

 

Data 38 
httperf --hog --timeout=5 --client=0/1 --server=192.168.240.3 --port=80 --uri=/ --

rate=1000 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=30000 --num-calls=1 

Maximum connect burst length: 3 
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Total: connections 30000 requests 30000 replies 30000 test-duration 30.003 s 

 

Connection rate: 999.9 conn/s (1.0 ms/conn, <=14 concurrent connections) 

Connection time [ms]: min 0.5 avg 3.4 max 16.0 median 2.5 stddev 2.0 

Connection time [ms]: connect 0.7 

Connection length [replies/conn]: 1.000 

 

Request rate: 999.9 req/s (1.0 ms/req) 

Request size [B]: 66.0 

 

Reply rate [replies/s]: min 999.3 avg 1000.0 max 1000.5 stddev 0.4 (6 samples) 

Reply time [ms]: response 2.6 transfer 0.0 

Reply size [B]: header 284.0 content 177.0 footer 0.0 (total 461.0) 

Reply status: 1xx=0 2xx=30000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 

 

CPU time [s]: user 1.54 system 28.38 (user 5.1% system 94.6% total 99.7%) 

Net I/O: 514.6 KB/s (4.2*10^6 bps) 

 

Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 

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

 

Data 39 
httperf --hog --timeout=5 --client=0/1 --server=192.168.240.3 --port=80 --uri=/ --

rate=1000 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=30000 --num-calls=1 

Maximum connect burst length: 13 

 

Total: connections 30000 requests 30000 replies 30000 test-duration 30.002 s 

 

Connection rate: 999.9 conn/s (1.0 ms/conn, <=16 concurrent connections) 

Connection time [ms]: min 0.4 avg 3.2 max 17.0 median 2.5 stddev 2.0 

Connection time [ms]: connect 0.7 

Connection length [replies/conn]: 1.000 

 

Request rate: 999.9 req/s (1.0 ms/req) 

Request size [B]: 66.0 

 

Reply rate [replies/s]: min 999.5 avg 1000.0 max 1000.5 stddev 0.4 (6 samples) 

Reply time [ms]: response 2.5 transfer 0.0 

Reply size [B]: header 284.0 content 177.0 footer 0.0 (total 461.0) 

Reply status: 1xx=0 2xx=30000 3xx=0 4xx=0 5xx=0 

 

CPU time [s]: user 1.62 system 28.31 (user 5.4% system 94.3% total 99.7%) 

Net I/O: 514.6 KB/s (4.2*10^6 bps) 

 

Errors: total 0 client-timo 0 socket-timo 0 connrefused 0 connreset 0 

Errors: fd-unavail 0 addrunavail 0 ftab-full 0 other 0 
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Manifest web01.json 
{ 

 "brand": "joyent", 

 "image_uuid": "cf7e2f40-9276-11e2-af9a-0bad2233fb0b", 

 "alias": "web01", 

 "hostname": "web01", 

 "max_physical_memory": 9728, 

 "cpu_cap":400, 

 "quota": 20, 

 "nics": [ 

  { 

 "nic_tag": "admin", 

 "ip": "192.168.240.4", 

 "netmask": "255.255.255.0", 

 "gateway": "192.168.240.1" 

  } 

 ] 

} 

 

Manifest web02.json 
{ 

 "brand": "joyent", 

 "image_uuid": "cf7e2f40-9276-11e2-af9a-0bad2233fb0b", 

 "alias": "web02", 

 "hostname": "web02", 

 "max_physical_memory": 9728, 

 "cpu_cap":400, 

 "quota": 20, 

 "nics": [ 

  { 

 "nic_tag": "admin", 

 "ip": "192.168.240.5", 

 "netmask": "255.255.255.0", 

 "gateway": "192.168.240.1" 

  } 

 ] 

} 

 

Manifest web03.json 
{ 

 "brand": "joyent", 

 "image_uuid": "cf7e2f40-9276-11e2-af9a-0bad2233fb0b", 

 "alias": "web03", 

 "hostname": "web03", 

 "max_physical_memory": 9728, 

 "cpu_cap":400, 

 "quota": 20, 

 "nics": [ 

  { 

 "nic_tag": "admin", 
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 "ip": "192.168.240.6", 

 "netmask": "255.255.255.0", 

 "gateway": "192.168.240.1" 

  } 

 ] 

} 

 

Bilaga C 

3 Instanser 
 

root@debian:~# mkdir /home/www 

 

root@debain:~# mkdir /home/www/www.example.com 

root@debian:~# mkdir /home/www/www.example.com/htdocs 

root@debian:~# mkdir /home/www/www.example.com/cgi-bin 

root@debian:~# mkdir /home/www/www.example.com/logs 

 

root@debian:~# mkdir /home/www/www.example.net  

root@debian:~# mkdir /home/www/www.example.net/htdocs 

root@debian:~# mkdir /home/www/www.example.net/logs 

root@debian:~# mkdir /home/www/www.example.net/cgi-bin 

 

root@debian:~# mkdir /home/www/www.example.org  

root@debian:~# mkdir /home/www/www.example.org/htdocs 

root@debian:~# mkdir /home/www/www.example.org/logs 

root@debian:~# mkdir /home/www/www.example.org/cgi-bin 

 

/etc/apacje2/conf.d/virtual.conf 

# 

#  We're running multiple virtual hosts. 

# 

NameVirtualHost * 

 

/etc/apache2/sites-available/www.example.com  
# 

#  Example.com (/etc/apache2/sites-available/www.example.com) 

# 

<VirtualHost *> 

        ServerAdmin webmaster@example.com 

        ServerName  www.example.com 

        ServerAlias example.com 

 

        # Indexes + Directory Root. 

        DirectoryIndex index.html 

        DocumentRoot /home/www/www.example.com/htdocs/ 

 

        # CGI Directory 

        ScriptAlias /cgi-bin/ /home/www/www.example.com/cgi-bin/ 

        <Location /cgi-bin> 
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                Options +ExecCGI 

        </Location> 

 

 

        # Logfiles 

        ErrorLog  /home/www/www.example.com/logs/error.log 

        CustomLog /home/www/www.example.com/logs/access.log combined 

</VirtualHost> 

 

/etc/apache2/sites-available/www.example.net 

 # 

#  Example.net (/etc/apache2/sites-available/www.example.net) 

# 

<VirtualHost *> 

        ServerAdmin webmaster@example.net 

        ServerName  www.example.net 

        ServerAlias example.net 

 

        # Indexes + Directory Root. 

        DirectoryIndex index.html 

        DocumentRoot /home/www/www.example.net/htdocs/ 

 

        # CGI Directory 

        ScriptAlias /cgi-bin/ /home/www/www.example.net/cgi-bin/ 

        <Location /cgi-bin> 

                Options +ExecCGI 

        </Location> 

 

 

        # Logfiles 

        ErrorLog  /home/www/www.example.net/logs/error.log 

        CustomLog /home/www/www.example.net/logs/access.log combined 

</VirtualHost> 

 

/etc/apache2/sites-available/www.example.org 

 

# 

#  Example.org (/etc/apache2/sites-available/www.example.org) 

# 

<VirtualHost *> 

        ServerAdmin webmaster@example.org 

        ServerName  www.example.org 

        ServerAlias example.org 

 

        # Indexes + Directory Root. 

        DirectoryIndex index.html 

        DocumentRoot /home/www/www.example.org/htdocs/ 

 

        # CGI Directory 

        ScriptAlias /cgi-bin/ /home/www/www.example.org/cgi-bin/ 

http://www.example.net/
http://www.example.net/
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        <Location /cgi-bin> 

                Options +ExecCGI 

        </Location> 

 

 

        # Logfiles 

        ErrorLog  /home/www/www.example.org/logs/error.log 

        CustomLog /home/www/www.example.org/logs/access.log combined 

</VirtualHost> 

 

root@debian:~# a2ensite www.example.com 

root@debian:~# a2ensite www.example.net 

root@debian:~# a2ensite www.example.org 

 

root@debian:~# /etc/init.d/apache2 reload 
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