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Sammanfattning
Detta examensarbete har genomförts hos det statliga spelföretaget Svenska Spel i
Sundbyberg. Svenska Spel har övervägt att använda sig av en ny plattform, Node.js, för att
utveckla sina läsmoduler som läser match- och dragningsinformation. Idag används
läsmoduler implementerade i programmeringsspråken C# och C för detta ändamål. Svenska
Spel vill nu ha en utvärdering av hur lämpligt det är för dem att använda Node.js
implementerade läsmoduler. Målet med detta examensarbete har varit att undersöka
lämpligheten av att implementera en läsmodul i Node.js och att tillhandahålla Svenska Spel
beslutsunderlag för vilka framtida läsmoduler som ska användas. Bedömningen av
lämpligheten utfördes genom att genomföra en implementation av läsmodulen, en bedömning
av användarvänligheten av att utveckla i Node.js och ett prestandatest mot ett av dagens
alternativ skrivet i C#. Metoden för utförandet av bedömningen var att arbeta agilt i korta och
strukturerade iterationer. Bedömningen från lämplighetsundersökningen visade att det är
användarvänligt att utveckla läsmoduler i plattformen Node.js. Dock presterar dessa
läsmoduler sämre än dagens alternativ. Anledningen till detta har kunnat identifieras och
rekommendationer som skulle kunna lösa problemet har tagits fram.
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Abstract
This thesis was conducted at Svenska Spel in Sundbyberg, which is a state-owned gambling
company. Svenska Spel has considered using a new platform Node.js, to develop their reader
modules for reading matching and draw information.Today, reader modules implemented in
the programming languages C# and C are used for this purpose and Svenska Spel now needs
an assessment of how appropriate it is for them to use Node.js implemented reader modules.
The aim of this study was to investigate the suitability of implementing a reader module in
Node.js and to provide Svenska Spel decision basis for the future reader modules. The
suitability was assessed by conducting an implementation of the reader module, an assessment
of the usability of developing in Node.js and a benchmark against one of today's alternatives
written in C #.The method for conducting the assessment was done by Agile development
methodologies, by working in short and structured iterations. The assessment of the suitability
investigation showed that it is user friendly to develop reader modules in Node.js and that
they perform worse than the current alternatives. The reason for this has been identified and
recommendations that could solve the problem have been developed.
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Terminologi
JCM-Cache

En distribuerad cache som lagrar alla läsmodulers
konfigurationer. Konfigurationerna beskriver vilken typ av
gränssnitt en läsmodul har och hur anrop mot läsmodulen ska
utformas.

JCM-Publikation

En läsmodul som skickar in sin konfiguration till JCMcachen.

FGW

En serverarkitetur för att skicka distribuerade meddelande till
backend-moduler.

REST

REST är en arkitetur för nätverksapplikationer som använder
sig av http för att kommunicera mellan datorer. [1]

JUPITER

Serverkomponent skriven i Node.js som översätter
inkommande klientförfrågningar från REST till ett
meddelande baserat API som används i backend.

FABRIC

Kommunikationsbuss som FGW använder för att
kommunicera med anslutna läsmoduler.

Läsmodul

Serverkomponent som läser någon form av information, i vårt
fall dragning- eller matchinformation

NoSQL

Databaslösningar som inte följer SQL standard.

Systemarkitetur

En övergripande arkitektur som innehåller samverkande
systemkomponenter.
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Headern

Metadata som krävs för att ett meddelande ska nå sin
destination.

Payload

Meddelandets innehåll.

Asynkrona anrop

Ett anrop där den som är avsändare inte väntar på ett svar
utan forsätter sin kodexekvering och tar emot svaret när
mottagaren bestämmer sig för att svara.

Transactions Per Second

På svenska ”transaktioner per sekund”. Måttet kommer att

(TPS)

användas för prestandatester där 1 TPS betyder att ett
klientanrop som skickats till en läsmodul har kommit fram
och att ett svar har mottagits av klienten.

Response Time(ms)

På svenska ”svarstid”. Måttet kommer att användas för
prestandatester och mäts i millisekunder(ms). Måttet beräknar
tiden för 1 TPS.

Error (%)

På svenska ”fel”. Måttet kommer att användas för
prestandatester där ett fel betyder att ett klientanrop som
skickats mot en läsmodul har fått någon typ av problem på
vägen. Detta har i sin tur gjort att klienten inte fått svar på sitt
anrop.

7

1

Inledning

1.1 Bakgrund och problemmotivering
I takt med att dagens internetanvändare har tillgång till internet inte bara via datorer utan
också via pekplattor och ”smarta telefoner” ökar belastningen på Svenska Spels hemsida.
Varje användare förväntar sig att bli servad snabbt vilket kräver en avancerad serverteknik
som klarar av att hantera många samtidiga användare. Svenska Spel håller därför idag på med
att utveckla en helt ny systemarkitektur för att hantera fler och aktivare klienter.
Under systemarkiteturens utveckling har Svenska Spel upptäckt Node.js(förk. Node) som är
ett programmeringsspråk för servermiljöer baserat på JavaScript som de tror är nästa stora
teknik inom servermiljöer. Svenska Spel vill därför att vi ska undersöka möjligheten för att
implementera en läsmodul skriven i Node i deras systemarkitektur som ska läsa match- och
dragningsinformation.

1.2 Högnivåproblemformulering
Projektet syfte är att tillhandahålla Svenska Spel en lämplighetsutvärdering av att skriva en
läsmodul i Node och undersöka hur bra den presterar jämfört med dagens konkurrenter
skrivna i programmeringsspråket C#. Om vi kan visa att Node är en lämplig plattform för
Svenska Spel att utveckla läsmoduler i och att läsmodulerna presterar jämförbart med dagens
lösningar kan detta ge Svenska Spel beslutunderlag för att ersätta flera av dagen läsmoduler?

1.3 Avgränsningar
Vi kommer att implementera en läsmodul som läser en typ av information(information om
länder). Vi kommer att göra alla prestandatester på ett konkurrerande alternativ i C# som läser
exakt samma information som vår läsmodul läser.
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1.4 Konkreta och verifierbara mål / Lågnivåproblemformulering
Vi kommer i detta avsnitt gå igenom projektmål och delmål för examensarbetet. Projektmålen
beskriver det som ska ha uppfyllts under examensarbetet och delmålen är de mål som vi tror
är bra att ta hänsyn till när vi lämnar över arbetet till SVS.

1.4.1

Projektmål


Går det att implementera en läsmodul i Node som har samma funktionalitet som
Svenska Spel läsmoduler implementerade i C#?



1.4.2

Hur presterar vår läsmodul gentemot C#-modulen?

Delmål
Under implementationen av vår konstruktion har vi fått i uppgift att bedöma hur
användarvänligt det är för programmerare att utveckla läsmoduler i Node. Ett annat mål är att
vi själva ska bidra med att göra vår läsmodul så användarvänlig som möjligt ifall SVS
bestämmer sig för att använda läsmodulen för olika ändamål i framtiden. Läsmodulen ska
därmed anpassas så att


man lätt kan byta databas och dokument i MongoDB



man lätt kan byta parametervärden för läsmodulens konfiguration.

1.5 Författarnas bidrag
Hela rapporten har författarna skrivit gemensamt.
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1.6 Svenska Spel
Svenska Spel bildades 1997 och är idag Sveriges största spelföretag med ca 2230
medarbetare. Svenska Spel ägs av svenska staten och har sitt huvudkontor i Visby, samt ett
kontor i Sundbyberg. Svenska Spel driver Sveriges fyra kasinon, som finns i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Sundsvall. Svenska Spels överskott år 2012 uppgick till 5138 miljoner
kronor och detta överskott gick direkt till statskassan.
Svenska Spel bedriver sportspel, nummerspel, lotterispel och 6600 värdeautomatspel.
Tjänsterna erbjuds i butiker, på internet, på kasinon och i smarta telefoner.[2]
Examensarbete genomfördes på Svenska Spels kontor i Sundbyberg.
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2 Teori
Under teoriavsnittet ska de viktigaste tekniker för examensarbete förklaras. Större delen av de
tekniker vi kommer att använda är helt nya för oss däribland Node.js och JMeter. Vissa delar
som Node kommer att kräva en djup förståelse för att vi ska kunna genomföra vårt
examensarbete. Teoriavsnittet ska också förklara vilka verktyg som kommer att användas för
att skapa och verifiera konstruktionen av vår serverkomponent.

2.1 JavaScript
Mozilla ger en bra beskrivning av hur JavaScript har konstruerats. Det har konstruerats för att
köra i en värdmiljö där miljöns uppgift är att tillhandahålla funktioner för att exekvera koden.
I det vanligaste fallet är värden en webbläsare, men värden kan också vara något annat som
t.ex. en serverplattform[3].
JavaScript är ett objektorienterat och prototypbaserat språk som saknar klasser och istället
använder sig av funktioner där varje funktion i sig kan instansieras som ett objekt[4].
Ex 1:
public class Car {} // En klass i Java
function Car() {} // Function i JavaScript.

Denna funktion kan sedan instansieras enligt:
Car bmw = new Car(); // Java
var bmw = new Car(); //JavaScript

En viktig egenskap i JavaScript är att det är ett svagt typat språk vilket betyder att man inte
behöver ange datatypen på en variabel och att implicita konverteringar är tillåtna[5]. Nedan
följer två exempel som visar hur detta fungerar.
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Ex 2:
var text = ’text’;
var tal = 3;
tal = text;
console.log(tal);

Utskrift: text

Ex 3:
I detta fall gör JavaScript en typkonvertering och sedan jämnförs de 2 talen:
if(55 == ’55’){
alert(’true’);
}
else{
alert(’false’);
}

//Implicit konvertering

Utskrift: true
Det föregående exemplet hade resulterat i ett error i ett starkt typat språk som Java där sådana
operationer är omöjliga såvida man inte själv gör en typkonvertering innan talen jämförs. En
typkonvertering går ut på, att man anropar en metod som omvandlar en variabel till en annan
datatyp. I exempel 3 visas hur en implicit typkonvertering från datatypen sträng(string) till
datatypen heltal(integer) görs.

2.2 JavaScript Object Notation (JSON)
JSON används för att lagra och skicka text information som en datastruktur. JSON har
egenskaperna att det använder JavaScript syntax och att det är språk- och
plattformsoberoende[6]. JSON:s egenskaper ska vara fördelaktiga för stora distribuerade
system där man använder sig av många olika programmeringsspråk där dessa behöver
kommunicera och skicka olika typer av information mellan varandra. Ett exempel på en sådan
användning skulle kunna vara ett paket som skickas över ett system där ”headern” och
”payloaden” är definierade enligt en gemensam struktur. Då kan man paketera parametrarna
för headern och värdet som ska bli payloaden i ett JSON-objekt och sända det över nätet.
Ett exempel på ett JSON-objekt följer nedan.
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Ex 4:
{
"error": null,
"requestId": "4796f19b-324d-4c40-825a-82d8438f344e",
"token": "05f52695-1eba-4bae-8ad4-63d508d53d1b",
"session": null,
"country": {
"Captial": "",
"Langue": "",
"Name": "Botswana",
"Population": 0,
"Id": 1000000
},
resourcePath": null,
elapsedTime": "'7 ms'"
}

2.3 MongoDB
MongoDB är ett dokumentorienterat databashanteringssystem som använder sig av NoSQL. I
MongoDB sparar man data i collections som består av en eller flera dokument där data är
representerat i BSON format som är en binär representation av JSON. Collections i
MongoDB är det som ersätter tabeller som brukar användas i traditionella relationsdatabaser
som t.ex. Oracle och Microsoft Access.[7,8]
NoSQL är det språket man använder för att interagera och ställa frågor mot MongoDB.
NoSQL är helt olikt SQL som används för traditionella relationsdatabaser (se exempel i bilaga
B: Programkod - Apimongo.js metod findById).

2.4 Node.js
Node är en plattform som kör JavaScript på serversidan.
JavaScript kräver som vi tidigare sagt en värd som kan exekvera koden och värden för Node
är Googles Chromes webbläsarmotor V8 Engine (som förklaras i 2.4.1 V8 Engine).
Node använder sig av en eventbaserad exekveringsmiljö som är ”non-blocking” där man har
en singeltrådad ”eventloop” som hanterar klientförfrågningar[9]. Förutom att eventloopen
väntar på inkommande klientförfrågningar så väntar den också på så kallade asynkrona
”callbacks” från metoders retur satser.
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Nodes kännetecknas inte bara för att kunna exekvera JavaScript kod på serversidan utan är
också som dess skapare själv säger “lightweight and efficient, perfect for data-intensive realtime applications that run across distributed devices” [9].
Många av de termer som nämns ovan kommer att förklaras i detta kapitel för att läsaren skall
få en bra uppfattning om hur Node fungerar och hur dess funktionaliteter används i vårt
projekt.

2.4.1

V8 Engine
V8 är en virituell maskin som förutom att köra JavaScripts kod sköter minnesallokering och
garbage collection av objekt. Garbage collector är en kodstädare som letar efter objekt som
inte används och plockar bort dessa för att frigöra minne[10]. Detta används för att kunna
behålla bästa möjliga prestanda så att ett program körs på ett så optimerat sätt som möjligt.

2.4.2

Eventloop
Som tidigare har nämnts är en av Node:s utmärkande egenskaper att Node är singeltrådat och
kör i en process. Detta betyder att Node vid ett visst tillfälle bara kommer att kunna ta emot en
klientförfrågan eftersom en tråd inte klarar av att behandla flera förfrågningar parallellt. Om
det kommer flera anrop vid en viss tidpunkt så kommer ett anrop i taget att behandlas medan
de andra får vänta i en kö. Den som plockar upp dessa anrop är eventloopen som ständigt
ligger och lyssnar på inkommande anrop. Eventloopen kommer att titta på anropet, exekvera
koden för anropet och sedan fortsätta att behandla nästa anrop. När det första anropets kod har
returnerat ett resultat kommer eventloopen att notifieras, ta upp resultatet och returnera det till
rätt klient. Under tiden kan eventloopen varken ta emot flera anrop eller returnera något
resultat. [11]
Att eventloppen blockeras kan bli ett problem om man inte använder Node i rätt syfte. Detta
kan vara saker som att man använder Node för att göra logiska och matematiska operationer
som t.ex. kryptering/dekryptering av meddelanden. Sådana operationer resulterar i att
eventloopens tråd kommer blockera all interaktion med Node under en lång tid [11]. Det man
istället bör göra är att man har en dekrypterare/enkrypterare skriven i ett annat språk som C++
som får lösa uppgiften och returnera ett resultat till Node.
I detta fall fungerar Node som en form av router som slussar uppgifter till rätt
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serverprogram/komponent som kan lösa uppgifter den själv ska undvika vilket gör att Node
kan fortsätta med att ta emot nya anrop. Node fungerar därför bäst med anrop som kräver
någon form av Input/Output (förk. I/O) eftersom det tillåter eventloopen att lämna ifrån sig
arbetet tills att I/O operationen är klar.

2.4.3

Callbacks och Asynkron programmering
I Node så finns det inga så kallade ”blocking calls” utan man använder sig av ett pattern
nämligen ”callback pattern”. Ett ”blocking call” är något som får ett program eller en tråd i
ett program att blockeras från att fortsätta exekvera. ”Blocking call” används t.ex. när man
väntar på att ett databasanrop ska returnera data. Nedan följer ett Java exempel:
Ex 4:
public void Java() {
String person = dbObj.selectID(1000); //blocking call
System.out.println(person);
}
public static void main (String args[]){
Java(); //blocking call
System.out.println(“Finish”);
}

I Node görs ovanstående exempel på ett annorlunda sätt. Eventloopen kommer att exekvera
koden som genomför databasanropet och sedan kommer eventloopen att fortsätta lyssna på
fler inkommande meddelanden. När databasen har returnerat ett svar kommer en ”callback”
att inträffa och eventloopen kommer att notifieras om detta asynkront. Med asynkront menas
att en callback kan ske när som helst och att eventloopen varken vet eller bryr sig om när detta
sker. Nedan följer ett exempel på ett asynkront databasanrop:
Ex 5:
mongoHandler.findbyID('Countries',id,function(err,messageToClient){
if(messageToClient){ //Callback här om messageToClient != null
Console.log(’Data has arrived’);
}
else{
// Callback här om messageToClient == null eller error
Console.log('error finding id or collection' + err);
}
});
Console.log('Finish’);
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I Ex 4 visas motsatsen till asynkron programmering nämligen synkron programmering. I
synkron programmering är man tvungen att vänta på att resultatet returneras från databasen.
Svaret från databasen kommer alltid att skrivas ut före ”finish”.
I Ex 5 kommer programmet att läsa data från en databas och när operationen startar sin
läsning kommer programmet att fortsätta exekvera andra saker och då läsningen från
databasen är klar kommer en callback som är asynkron att exekveras. Det finns inga garantier
för att ”finish” skrivs ut innan ”Data has arrived” skrivs ut eftersom all I/O sker asynkront.
Det betyder att om databasanropet är långsamt kommer förmodligen ”finish” att hinna skrivas
ut innan ”Data has arrived”. Om databasenanropet är mycket snabbt kan förmodligen ”Data
has arrived” skrivas ut innan ”finish”.

2.4.4

Eventbaserad programmering
Eventbaserad programmering skulle i sin allra klaraste form vara en knapptryckning på
tangentbordet eller ett musklick. Dessa två betraktas då som event dvs. en viss typ av händelse
och i det första fallet kommer en bokstav eller siffra att skrivas ut på skärmen. I Node finns ett
pattern som bygger på denna princip men det behöver inte handla om en knapptryckning utan
det kan vara en klientförfrågan där klienten begär data från en hemsida. Man kan då tillämpa
detta pattern som heter ”event emitter pattern” och i vårt fall kommer klientens förfrågan att
trigga ett meddelande som skickas ut i programmet och tas upp av kod som lyssnar efter
sådana meddelanden. Meddelanden kan t.ex. innehålla texten ”Inkommande databas anrop”,
som följs av ett id på en primär nyckel som skall hämtas från en databas. Bara metoden som
lyssnar till detta meddelande kommer att svara och köra sin kod (se client.on('ReaderData’)
samt self.listen() i bilaga B: Programkod – Reader.js samt Apihost.js ).
Detta är alltså ett sätt att nå rätt metod under körning utan att statiskt behöva sätta en massa ifsatser som körs för att lista ut vilken metod som skall anropas härnäst.

2.4.5

Context-switch
En vanlig modell för att utveckla en serverkomponent är att skapa en tråd för varje klient som
ansluter där varje tråd kan serva en klients interaktion med serverkomponenten.[12]
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Det finns två problem med att göra på detta sätt:
1. Varje tråd kostar minne.
2. Då CPU:n hanterar flera trådar så måste den fördela sin CPU-tid över alla trådar.
Varje gång CPU:n ska byta tråd sparar operativsystem det nuvarande stadiet för tråden som
körs och sedan återupptar den en annan. Detta fenomen kallas för ”content-switching” och ju
fler trådar CPU:n måste hantera desto långsammar blir serverkomponenten.
Content switching och en tråd per klient är något Node vill eliminera vilket är en av
anledningarna till att Node har utvecklats med en ”eventloop” som bara kör en tråd.
Om Node nu kör en tråd - hur utnyttjar man då den överblivna kraften hos en 8 kärnig
CPU?
Om en Node instans inte klarar av att serva ett visst antal klienter så kan man skapa flera
instanser av sitt Node program för att utnyttja en större del av den underliggande hårdvaran.
Dessa instanser kan bilda ett kluster som kan hanteras av ett program/serverkomponent som
lastbalanserar inkommande klientförfrågningar så att alla instanser delar på arbetet.

Figur 2.0
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2.5 Läsmodul
En läsmodul är en serverkomponent som läser match- och dragningsinformation. Varje
läsmodul har i uppgift att läsa en viss typ av information t.ex. sportinformation. Informationen
som en läsmodul läser kommer att begäras av en klient som skickar en klientförfrågan via sin
webbläsare. Nedan följer en bild på den delen av systemarkitekturen hos SVS som berör
läsmoduler.

Figur 2.1
Det blå paketet som ses i Figur 2.1 representerar en konfiguration av en läsmodul som skickas
till JCM. JCM är en cache som lagrar läsmodulskonfigurationer och när en läsmodul startar
skickar den sin konfiguration. Konfigurationen innehåller information som beskriver hur
läsmodulen kan nås.
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Serverkomponenten JUPITER har i uppgift att ta emot klientmeddelanden som innehåller ett
id på data som ska läsas från en databas. JUPITER översätter sedan klientanropet från ett
frontend-anrop till ett backend-anrop. När JUPITER ska skicka ett backend-anrop till en
läsmodul så använder sig JUPITER av den berörda läsmodulens konfiguration för att
adressera anropet till läsmodulen. Anropet kommer att skickas till backend via två
lastbalanserade ingångskanaler som kallas FGW: er som i sin tur skickar ut anropet på en
kommunikationsbuss som heter FABRIC. FABRIC är den serverkomponent som slutligen
levererar meddelandet till en läsmodul som sedan gör ett databasanrop. När databasanropet
har returnerat ett svar till läsmodulen skickas ett svarsmeddelande till klienten genom samma
serverkomponenter som anropet kom ifrån.
För mer information se bilaga C: Flödesdiagram.

2.6 Verktyg
Nedan listas examensarbetets verktyg, vissa av verktygen kommer att användas under delar av
projektet och andra under hela projektets gång.

2.6.1

Swagger UI
Swagger UI(förk. Swagger) är en webbsida som SVS använder för att se och ställa frågor mot
publicerade läsmoduler. Varje publikation tillhör en läsmodul och innehåller en konfiguration
som beskriver vilken typ av information läsmodulen läser.
I Swaggern är det möjligt att ansluta sig mot olika testmiljöer där varje miljö kan ha sina egna
publikationer till olika läsmoduler. Swagger går även att köra lokalt så att man kan testa mot
sin egen dator för att inte störa andra utvecklare.
Nedan ser vi två bilder från Swagger där den andra visar ett svar på en fråga vi har ställt till
vår läsmodul.
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Figur 2.2
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Figur 2.3

2.6.2

Testmiljöer
SVS har flera testmiljöer som vi och personalen har till förfogande för att testa moduler och
program. Testmiljöerna används för att systemetarkitekturen vi utvecklar i inte är i drift utan
är en helt ny systemarkitektur som håller på att tas fram. Testmiljöerna simulerar en
systemarkitektur i drift så att tester man genomför i miljön ska bli så realistiska som möjligt.

2.6.3

Debuglib
Debuglib är ett programbibliotek som SVS har implementerat och som lätt kan inkluderas i
programkod för att skriva ut debuginformation. Man använder sig av en metod som tar en
sträng som in-parameter och denna sträng kommer att skrivas ut i rödfärg i konsolen för att
differentiera sig från vanliga utskrifter som skrivs ut i svart. Debuglib har fördelen att endast
en rad behöver kommentera bort för att ta bort alla utskrifter.
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2.6.4

Webstorm Debugger
Webstorm Debugger är en traditionell debugger som återses i de flesta IDE:er. Vi har med flit
valt en IDE som utvecklingsmiljö för att detta verktyg existerar. Denna debugger kan
användas för att hitta eventuella fel/buggar eller orsaker till fel. Även om ett program inte får
några kompileringsfel så kan det ändå vara nyttigt att debugga sina program för att hitta
potentiella buggar som kan visa sig senare.

2.6.5

UMongo
MongoDB (se 2.3) har ingen grafisk vy likt Microsoft Access för att inspektera databasen
utan man använder normalt en terminal för att arbeta mot MongoDB. Däremot finns det andra
parts utvecklade program som kallas MongoViewers som används för att arbeta mot
MongoDB via en grafisk vy, varifrån man kan se data och ställa frågor mot databasen. Den
MongoViewer som vi tänker använda kallas UMongo som är enkel och kompatibel med våra
arbetsdatorers operativsystem Fedora(Linux).

2.6.6

Apache JMeter
Apache JMeter(förk. JMeter) är ett ”open source” verktyg skrivet i Java och används för att
stress- och prestandatesta webtjänster. I JMeter kan man starta trådar som ska simulera
virituella användare som interagerar med webtjänsten. Man kan ställa in
konfigurationsparametrar som bestämmer hur många trådar som ska användas, hur lång
uppstartstid testets trådar har och testets tidsram för när det ska ha slutförts.
I JMeter kan man modifiera inställningar som Proxy, cookies, användarnamn och lösenord
som kan krävas för att ansluta JMeter mot webtjänsten. JMeter tillhandahåller s.k. ”listeners”
och detta är grafer, diagram och olika typer av statusrapporter som används vid prestandatest.
I dessa kan man se information som t.ex. hur många meddelanden som inte kommer fram, hur
lång tid det tog för ett meddelande att komma fram och dessutom går det att inspektera http
svaren man får på sina klientanrop. Om man ska kunna se grafer i JMeter har man alternativet
att köra grafiskt vilket kräver mer av datorn/servern. Att köra grafiskt kräver dock att
operativsystem på datorn inte är terminalbaserat. Det andra alternativet man har är att starta
JMeter från en terminal. Men om man kör via en terminal - hur kan man då visualisera
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JMeters resultat?
JMeter tillåter plugins som kan användas för att t.ex. skicka rapporter från en viss körning till
en hemsida på nätet som i sin tur visualiserar resultatet från körningen i grafer.
En JMeter instans är ofta inte tillräcklig för att generera nog med trafik mot en webtjänst. För
att kunna generera mer trafik kan man köra flera instanser av JMeter på flera olika
datorer/servrar. Detta gör man för att JMeter har två stora begränsningar för hur många trådar
en instans klarar av. Den första är att hårdvara på den dator eller server man kör på måste
klara av att ta hand om alla trådar som krävs för att generera en önskad mängd trafik. Den
andra anledningen är att JMeter är skrivet i Java som har en JVM med begränsad
minnesallokering. Den första begränsningen resulterar i att om man startar för många trådar i
JMeter och om hårdvaran inte orkar ta hand om alla trådar så kommer trådarna att få vänta
längre på att få CPU tid[13,14]. Den andra begränsningen kommer att resultera i att minnet i
JVM:en fylls upp om man startar för många JMeter trådar. Om minnet i JVM fylls upp
kommer garbage collectorn (se 2.4.1) att få jobba hårdare. Om garbage collectorn får jobba
hårdare kommer mer av JVM:s resurser gå åt till att frigöra minne och mindre till själva
testet[15].
De två begränsningarna kan angripas på två sätt:
1. Sänk antalet trådar per JMeter instans och öka antalet JMeter instanser
2. Öka minnet för JVM
En sista sak som man bör göra för att optimera tester när man ska genomföra större och längre
tester är att man startar dem via terminalen[13,14].

2.6.7

Loadosophia
Loadosophia är en plugin till JMeter som tillåter JMeter att ladda upp resultat från en körning
till http://www.loadosophia.org/. Det enda som behövs göras är att en listener(se 2.6.6) måste
inkluderas i ett test-script vars uppgift är att ladda upp resultaten automatiskt efter att testet
har slutförts. Då testet slutförts bearbetar och genererar Loadosophia grafer utifrån resultat
datat som laddats upp. I Loadospohia kan man skapa mappar och projekt för att strukturera
upp sina testkörningar. Man kan även bjuda in andra intressenter till sina projekt så att de kan
ta del av resultaten och även skriva kommentarer under olika testkörningar.
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2.6.8

Versionshanteringsystem
Github är ett versionshanteringssystem som vi kommer använda för att skapa säkerhetskopior
av vår kod. Ett versionshanteringssystem används för att på ett praktiskt och strukturerat sätt
hålla koll på versionerna av den kod man skriver.
Att använda github anser vi är bra i alla typer av programmeringsprojekt eftersom det
möjliggör att flera utvecklare kan arbeta med samma kod och ladda upp sina ändringar utan
att påverka andra. Ändringar i koden visas tydligt där andra utvecklare kan ta del av
ändringar. Om någon ändring skulle orsaka problem så kan man alltid återvända till en
tidigare version av koden.

2.6.9

Agila Metoder
Att jobba agilt innefatta att man genomför kontinuerliga leveranser av arbetet till beställaren
och att man jobbar iterativt så att man bryter ner arbetet i mindre delmål. Man inkluderar
kunden i sitt arbete för att upptäcka eventuella preferenser och önskemål kunden har på den
produkt man utvecklar. Detta gör att man lättare kan identifiera vad som behöver göras och
minimerar risken för att man utvecklar något som inte stämmer överens med det kunden vill
ha. Konsekvenserna som kan uppstå om man jobbar mot större delmål är att man får lägga ner
mer tid för att nå målen utan att veta att man gör ett bra arbete. Om produkten sedan får
negativ respons från kunden kan man få lägga ännu mer tid på att rätta till sina fel eller t o m
överge delar av arbetet. Slutsatsen av detta blir att under den här tiden går arbetet inte framåt
utan man står och stampar på samma ställe och det är just det här man vill undvika genom att
man jobbar agilt. [16]

2.7 Hjälpmedel
I detta avsnitt listas de hjälpmedel som använts under examensarbetet. Dessa hjälpmedel har
tillahandahållits av SVS och består av dokumentation från tidigare arbeten.

2.7.1

C#-modul
Hos SVS finns det redan läsmoduler implementerade i C# och C som har exakt samma
uppgift som vår läsmodul skriven i Node har. Vi kommer att ha tillgång till C# koden från en
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läsmodul som vi kommer att ta hjälp av när vi ska implementera vissa delar av läsmodulen.
Observera att C# och Node absolut inte är nära besläktade och det handlar inte om att kod
kommer kunna kopieras på något sätt. C# koden innehåller parametrar och anropande metoder
som ska finnas även i vår modul men som måste implementeras på ett annat sätt.

2.7.2

Jive
Jive är en hemsida fylld med dokumentation om den systemarkitetur som läsmodulen ska
implemnteras i. I Jive finns det också kommentarer från utvecklare och systemarkitekter på
olika delar av systemet där lösningar och programbibliotek diskuteras.

25

3 Metod
I detta kapitel ska metoden som ska användas i examensarbetet defineras. Metoden kommer
att innefatta hur konstruktionen ska implementeras och vilken testmetod som ska användas för
att göra en jämförelse mellan vår läsmodul och C#-modulen. Avslutningsvis ska en metod för
att bedöma Nodes användavänlighet definieras.
I examensarbetet är vi med och jobbar i ett stort projekt hos SVS där en ny systemarkitektur
håller på att utvecklas som ska ersätta deras nuvarande systemarkitektur. Vi har under vår
förstudie undersökt vilken metod vi ska jobba efter genom att delvis anpassa oss efter hur
SVS själva arbetar. Vi har i och med detta bestämt att examensarbetet ska genomföras med
agilametoder.

3.1 Genomförande
Tre milstolpar 1 – 3 har definerats, som ska genomföras för att examensarbetet ska uppfylla
projektmålen(se 1.4.1).
1. Läsmodulen ska klara av att publicera sig för Svenska Spels systemarkitektur.
2. Läsmodulen ska klara av att läsa produktionslik match- och dragningsinformation från
en MongoDB databas.
3. Prestandatester ska genomföras med hjälp av JMeter.
Meningen med milstolpe 1 och 2 är, att undersöka om motsvarande funktionalitet som
läsmoduler i C# har, går att implementera i Node. Milstolpe 3 ska hjälpa oss att ge SVS en
bedömning av hur stabil konstruktionen är under hög belastning och hur många klientanrop
per sekund(TPS) som konstruktionen klarar av jämfört med C#-modulen. Utifrån detta ska
bedömningen visa om Node är ett tillräckligt kraftfullt alternativ till C#.
Arbetet har delats upp i två stora faser där milstolpe 1 och 2 ska genomföras under fas 1 och
milstople 3 ska genomföras under fas 2.
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Inför fas 1 delas arbetet upp i iterationer där varje iteration, som ska genomföras, innefattar
planering, teori, implementation och återkoppling som ses i Figur 3.1.
Inför fas 2 ska en testplan skapas för att genomföra prestandatesterna på ett strukturerat och
effektivt sätt. Iterationerna för fas 2 delas upp i JMeter teori, planering, konfiguration, analys
och utvärdering. Detta är arbetsmetoden som används i jämförelsen mellan läsmoduler gjorda
i C# och Node som ses i bilaga A: JMeter Testkonfiguration och Genomförande.

3.1.1

Fas 1

Figur 3.1
I konstruktionsavsnittet (4.0 Konstruktion) ska en iterationsplan specificeras för hur
konstruktionen ska implementeras. Fas 1 beskriver arbetsmetoden som ska användas för att
genomföra iterationsplanen. Iterationerna i iterationsplanen kommer att genomföras genom en
problemanalys under Planering och en lösning som löser problemet under Implementation.
Planering
Under planeringen ska möten hållas med SVS för att definiera vilken uppgift som ska
genomföras under kommande iteration. I planering ingår en specifikation av deluppgifter,
som ska slutföras, för att vi ska kunna gå över till nästa iteration. Det ska också undersökas
ifall iterationen kräver att vi får föreläsningar från SVS på någon serverkomponent eller
serverlösning. Föreläsningarna kommer då att genomföras under teoristeget.
Teori
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Innefattar alla teorier som vi behöver tillgodogöra oss från hemsidor, böcker och
koddokumentation för att kunna genomföra en iteration. Under förstudien har vi samlat på
oss de teorier som kommer behövas för att genomföra examensarbete. Dock kan dessa
komma att kompletteras under olika iterationer eftersom vissa problem upptäcks först när en
iteration nås. I planeringen ska tid lämnas för att lösa sådana problem i fall dessa skulle
uppstå.
Implementation
Här genomförs all programutveckling och testning av konstruktionen som kommer att
beskrivas under kapitel 4 Konstruktion. I implementationsprocessen ingår det att vi ständigt
verifierar att vår konstruktion uppfyller iterationens krav. I implementationen ingår det också
att Git används för att minska katastrofrisken ifall kod försvinner och för att det ska vara
möjligt att återvända till en tidigare version av koden.
Återkoppling
Efter att iterationens implementation är klar genomförs ett möte med SVS där resultatet från
iterationen visas upp. Mötet ska verifiera att konstruktionen uppfyller iterationens mål. Om
SVS har synpunkter på att programmet inte möter deras krav så ska en ny iteration planeras in
för att lösa problemet.

3.1.2

Fas 2

Figur 3.2
Meningen med denna fas är att vi ska komma fram till vilka testkonfigurationer som är
relevanta för att jämföra läsmodulerna. För att göra detta ska vi undersöka hur olika värden
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på JMeters konfigurationsparametrar påverkar tester och vad som händer när vi ökar antalet
JMeter instanser. På så vis får vi en förståelse för hur vi ska använda JMeter för att få så bra
testresultat som möjligt. Detta ska göra att vi kan dra avgörande slutsatser rörande
läsmodulernas prestanda. Vi kommer vara tvungna att återvända till planeringssteget flera
gånger för att konfigurera nya tester som ska prövas. Testerna ska konfigureras och justeras
med hjälp av slutsatserna som dras i Analys- och utvärderingssteget.
JMeter Teori
JMeter Teori innefattar all teori som behövs tillgodogöras för att vi ska förstå hur programmet
fungerar och för att ta fram det mest effektiva sättet för att köra tester i JMeter, detta görs med
följande frågor:


Hur används JMeter?



Vilka är programmets begränsningar?



Hur optimeras och konfigureras JMeter tester?



Hur tolkas och visualiseras testresultat?

Planering
Vi ska tillsammans med SVS ta fram servrar, som vi kan använda för att genomföra
prestandatester. Servrarna kommer att ha olika uppgifter där några av dem måste köra vår
läsmodul och C#-modulen, medan andra ska köra JMeter tester. Det ska även göras en
kartläggning av servrar som kör övriga serverkomponenter som läsmodulerna kommunicerar
med. Kartläggningen kommer att avgöra vilka av servrarna som kommer att köra
läsmodulerna. Detta kan komma att ändras under olika iterationer eftersom vi ständigt lär oss
mer om systemarkitekturen.
Under planeringen ska även ett antal tester planeres som kommer att köras under den aktuella
iterationen. Analys- och utvärderingssteget i metoden kommer ligga till grund för vilka tester
som kommer att planeras för iterationen.
Konfiguration
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Under konfigurationssteget görs de inställningar och justeringar av JMeter tester som skall
köras. Detta innefattar att bestämma prestandatesternas konfigurationsparametrar och antalet
instanser av JMeter som ska köras för varje test. Det ska också bestämmas hur instanserna ska
fördelas över servrarna tillsammans med de serverkomponenter som behövs för testet.
Slutligen efter att alla konfigurationer är inställda så körs testerna.
Analys och utvärdering
Efter varje iteration av prestandatester, utvärderas varje test individuellt och resultatet
analyseras. Analysen ska bedöma om resultatet ska tas med i examensarbetets bedömning av
läsmodulernas prestanda. Alternativt kommer testet att öka förståelsen för hur nästa iterations
tester ska konfigurareras.

3.2 Anvädarvänlighet
När implementeringen av vår läsmodul, som beskrivs i kapitel 4, slutförts ska en bedömning
av hur användarvänligt det är att utveckla läsmoduler i Node göras (se delmål 1.4.2). Metod
för att bedöma detta går ut på att besvara följande frågor:


Vad finns det för fördelar med att Node använder sig av JavaScript som
programmerinsspråk?



Är det svårt att lära sig programmera asynkront i Node?

Bedömningen av användarvänligheten kommer att vara en mindre deluppgift i
examensarbetet och kommer därmed besvaras kort. Bedömningen kommer att göras utifrån
våra egna upplevelser när vi implementerar vår konstruktion. Dessa upplevelser kommer
jämföras mot våra tidigare erfarenheter som kommer från objektorienterad programmering i
programmeringsspråk som t.ex. Java. Vi kommer successivt tänka på hur vi ska besvara
frågorna under implementationen.
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4 Konstruktion
Vi ska i detta kapitel definiera och genomföra en iterationsplan där vi analyserar samtliga
problem och beskriver lösningsförslag för varje iteration i iterationsplanen. Iterationsplanen
har gjorts för att bryta ner uppgiften så det ska bli enklare för oss att fokusera på enskilda
uppgifter och sedan steg för steg närma oss en komplett konstruktion.
Iterationsplan
1. Skapa en anslutning mot FABRIC (kommunikationsbussen) och få kontakt med FGW
för att kunna ta emot klientmeddelanden.
2. Få kontakt med JCM och se att läsmodulen lyckas skicka meddelanden till JCMcachen.
3. Skapa en konfiguration och skicka in den till JCM-cachen för att publicera läsmodulen.
4. Kontrollera att JUPITER läser in läsmodulens publicerade konfiguration och att
läsmodulen kan ta emot meddelanden som skickas från Swagger.
5. Skapa en anslutning från läsmodul mot MongoDB.
6. Verifiering av implementation.
Efter att iterationsplanen genomförts kommer läsmodulens konstruktion att ha följande
utseende:
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Figur 4.0
Kvadraterna i läsmodulen som ses i Figur 4.0 är olika bibliotek som fyller olika funktioner i
läsmodulen som ses nedan i Tabell 4.0.
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LÄSMODUL
READER

Startar läsmodulen och inkluderar alla
bibliotek som används. Används för att
packa up inkommande anrop och paketera
utgående svarsmeddelanden.

APIHOST

Sköter alla kommunikation till och från
läsmodulen.

APIMONGO

Innehåller drivrutinen mongodb-native som
används för att ansluta läsmodulen till
databasen. Innehåller databasmetoder för att
öppna anslutningen, stänga anslutningen och
ställa frågor mot databasen

RCONFIG

Bibliotek med funktioner som används för att
konstruera läsmodulers konfigurationer.

APICONFIG

Används för att skräddarsy läsmodulens
konfiguration genom att anropa funktioner i
RCONFIG.

Tabell 4.0
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4.1 FABRIC och FGW Kommunikation

Figur 4.1

4.1.1

Problemanalys
Hos SVS ska alla läsmoduler ansluta sig till kommunikationsbussen FABRIC. FABRIC har i
sin kod ett bibliotek för kommunikation. Implementerar en läsmodul detta bibliotek så kallas
det att läsmodulen blir en ”fabclient”. För denna iteration ska läsmodulen anslutas mot
FABRIC. Sedan ska vi kontrollera att läsmodulen kan skicka och ta emot meddelanden på det
lokala systemnätet. Meddelanden som läsmoduler tar emot kommer i vanliga fall från en
serverkomponent som kallas JUPITER som är skriven i Node. JUPITER är en
serverkomponent som översätter inkommande klientförfrågningar till ett meddelandebaserat
språk som används för att kommunicera med serverkomponenter i backend. JUPITER
kommer inte att inkluderas i denna iteration eftersom läsmodulen inte kan få kontakt med
JUPITER innan iteration 4 slutförts.
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4.1.2

Lösning
För att konstatera att läsmodulen var en fungerande ”fabclient” så krävdes det att läsmodulen
skulle kunna ta emot meddelanden via FGW och FABRIC. FGW är en serverkomponent som
sitter mellan JUPITER och FABRIC vars uppgift är att möjliggöra kommunikationen mellan
serverkomponenter i frontend och backend. När JUPITER har översatt ett klientanrop till ett
s.k. ”backendmeddelande” så använder den FGW:erna som ingångskanal till alla backend
moduler.
Eftersom läsmodulen inte kunde kommunicera med JUPITER under denna iteration så
implementerades ett testprogram Producer (se Figur 4.1 samt bilaga B: Programkod –
Producer.js). Producer använder ett bibliotek i FGW:en som heter ”fgwklient” som gör det
möjligt för Producer att skicka meddelanden via FGW till olika backend moduler som är
ansluta till FABRIC. Producer kunde då skriva meddelanden till läsmodulen vars uppgift blir
att ta emot meddelandena, skriva ut dem i konsolen och till slut returnera svaren till
Producern.
I figur 4.1 ser man att läsmodulen innehåller två komponenter som heter Reader och Apihost.
Reader är själva kärnan i läsmodulen, vars uppgift är att starta modulen och läsa in de
läsmodulens olika bibliotek (se bilaga B: Programkod - Reader.js). Apihost är ett bibliotek
vars uppgift är att lyssna, hantera och svara på meddelanden som läsmodulen tar emot. (se
bilaga B: Programkod – Apihost.js)
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4.2 JCM Kommunikation

Figur 4.2

4.2.1

Problemanalys
JSON Cache Manager (förk. JCM) är en cache som lagrar läsmodulers publicerade
konfigurationer. Om man ska skicka en publikation till JCM så krävs det att man använder ett
så kallat ”JCM meddelande”. För att ett meddelande ska kunna vara ett giltigt JCMmeddelande krävs det att man sätter rätt värden på headerparametrarna. Det finns inget
tidigare stöd implementerat i Node för att fabclienter ska kunna skicka ett ”JCM
meddelanden” via FABRIC till JCM. För att skicka meddelanden från FABRIC så finns det
en meddelandefabrik där FABRIC definierar alla typer av meddelanden som den kan skicka. I
meddelandefabriken måste stöd implementeras för att läsmoduler ska kunna skicka JCM36

meddelanden. Det som behövs göras är att implementera stöd för att skapa och paketera JCMmeddelandet som skickas från läsmodulen.

4.2.2

Lösning
SVS har skrivit kod i C# för att skicka JCM-meddelanden som de existerande C#-modulerna
använder sig av. Vi gick in i denna kod för att analysera vilka parametrar och metoder vi
behövde implementera för att kunna skicka JCM-meddelanden i Node. Innan stödet
implementerades för JCM meddelanden skapades följande två hjälpmedel:
1. Ett testprogram som anslöt sig till JCM för att skriva ut debuginformation med
debuglib skapades.
2. MongoViewern UMongo (se 2.3) installerades för att kunna titta i JCM-cachen.
Vi kombinerade 1) med att slå på debuglib i vår läsmodul och använde all debug information
för att se om våra meddelanden kom fram till JCM, samt vilka felmeddelanden som
generarades. Detta gjorde att vi kunde analysera eventuella fel och problem som uppstod för
att justera headerparametrarna i JCM-meddelandet. När parametrar i JCM-Meddelandetsheader var giltiga sparade JCM läsmodulens konfiguration i sin cache och för att verifiera
detta använde vi hjälpmedel 2). (se JcmMessageFactory och JcmUpsertMessage i bilaga B:
Programkod – Fab.js)
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4.3 JCM Publikation

Figur 4.3

4.3.1

Problemanalys
JCM kommer att behöva en giltig konfiguration från läsmodulen om modulen i framtiden ska
kunna synas för JUPITER vilket i sin tur krävs om JUPITER ska kunna skicka meddelanden
till läsmodulen.
Konfigurationen ska uppfylla två krav om den ska anses vara giltig:


Konfigurationen ska vara skriven enligt ett JSON-format.



Alla parametrar som krävs ska vara satta.

Konfigurationer har en del parametrar som läsmodulen fyller i, dock så har inte en viss
konfiguration alla möjliga parametrar ifyllda utan bara de som krävs för just den
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konfigurationen. I konfigurationen anger man också det meddelande man förväntas ta emot
och här kan man ange flera sådana. I vårt fall behöver vi bara implementera stöd för att ta
emot ett meddelande i läsmodulen.
Vi bör för denna iteration ta hänsyn till att vi uppfyller delmålet ” Man ska lätta kunna byta
parametervärden för läsmodulens konfiguration” (se 1.4.2 Delmål).
För mer information om hur en publikation går till se Figur C.1 i bilaga C: Flödesdiagram.

4.3.2

Lösning
För att förenkla arbetet med lämodulens konfiguration tittade vi på C#-modulen för att förstå
hur C#-modulens konfiguration var uppbyggd. För att förstå konfigurationsparametrarna
tittade vi i Jive (se 2.7.2) vilket gjorde att vi kom fram till vilka parametrar vår läsmoduls
konfiguration behövde. När vi förstod hur konfigurationen skulle implementeras,
implementerade vi en statisk/hårdkodad konfiguration. Detta gjorde att vi snabbt kunde
implementera konfigurationen men på bekostnad av att flexibiliteten för att ändra och
generara konfigurationen var låg. När den statiska konfigurationen var implementerad och vi
kunde verifiera att Swaggern (se 2.6.1 ) läste in vår konfiguration så implementerade vi
konfigurationen dynamiskt. Meningen med att skapa konfigurationer dynamiskt är att man lätt
kan generara en ny konfiguration om något skulle ändras och att vår läsmodul lätt ska kunna
replikeras för att läsa olika typer av information. I och med detta har vi uppfyllt delmålet för
denna iteration.
Man kan i figur 4.3 se två bibliotek RConfig och Apiconfig i läsmodulen. RConfig är en kod
som tagits från SVS bibliotek JConfig som har metoder för att skapa konfigurationer. Vi
behövde dock utöka RConfigs kod för att kunna skapa vår läsmoduls konfiguration. Sedan
skapades ett biblioteket Apiconfig(se bilaga B: Programkod – Apiconfig.js) som läsmodulen
anropade för att genera en konfiguration från RConfig.
Skillnaden man ska förstå mellan RConfig och Apiconfig är att RConfig har metoder för att
skapa en konfigurations olika parametrar, medan Apiconfig ska anropa en del av dessa
metoder för att skräddarsy en konfiguration.
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4.4 JUPITER meddelande

Figur 4.4

4.4.1

Problemanalys
Inför denna iteration ska läsmodulen kunna ta emot ett meddelande som skickas via FGW
vilket ska ha konstaterats i iteration 1. Skillnaden är att meddelandet nu ska skickas från
Swaggern via JUPITER och inte från ett testprogram(Producer.js). Det som inte är
implementerat för denna iteration är att läsmodulen ska läsa in ett giltigt JSON objekt och att
läsmodulen från detta objekt läser ut ett id som i nästa iteration ska slås upp mot en databas.
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Läsmodulen ska också kunna svara på meddelandet vilket ska ha verifierats sedan tidigare i
iteration 1. Detta ska vara en av fördelarna med upplägget vi har haft, att tidigt lägga in stöd
för denna kommunikation. Det problem vi inte har löst är att meddelandet ska omvandlas till
ett giltigt JSON-objekt innan det skickas från läsmodulen.
Kortfattat ska detta göras på följande sätt:

4.4.2



Anropet som kommer in ska omvandlas från ett JSON-objekt till en sträng



Plocka ut id:et från strängen



Omvandla svaret från en sträng till ett giltigt JSON-objekt

Lösning
Vi började med att titta på hur svaren från ett par C#-moduler såg ut i Swagger genom att
ställa frågor mot dem. Genom att titta på svaren listade vi ut hur vi skulle konstruera det
JSON-objekt som ska innehålla svaret från vår läsmodul. Vi startade även en lokal JUPITER
server på vår dator för att logga trafiken som skickades till och från Swagger. Detta gav oss
möjligheten att se hur JSON-objekten såg ut och hjälpte oss att lista ut under vilken parameter
i JSON-objektet som meddelandet sparas i.
Efter att ha analyserat hur JSON-objektet ska konstrueras så simulerades ett id som skickades
i ett meddelande från Swagger till vår läsmodul. När meddelandet kom fram läste läsmodulen
in id parametern från JSON-objektet med JSON.stringify() som kan omvandla JSON-objekt
till strängar. Läsmodulen skickade sedan id:et som in-parameter till en funktion, vars uppgift
ska bli att läsa upp id:et från en MongoDB (se 2.3) i iteration 5. Eftersom stöd inte hade
implementerats för att ställa frågor mot MongoDB i denna iteration gav vår handledare på
SVS, Justus, oss en uppgift. Uppgiften var att skapa en datastruktur bestående av ett JSONobjekt. JSON-objektet innehöll flera objekt som skulle ha varsitt id så att man skulle kunna
söka på ett objekt. Vi valde att göra maträtter där varje maträtt hade ett id. Vi använde sedan
vår funktion för att söka bland rätternas id och hämta ut rätt maträtt tillsammans med dess
ingredienser. Denna information returnerades sedan till Swagger. Innan vi returnerade svaret
bäddade vi in informationen i ett JSON-objekt med JSON.parse() som gör om strängar till
JSON-objekt.
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4.5 Uppkoppling mot MongoDB

Figur 4.5

4.5.1

Problemanalys
Läsmodulen kommer behöva koppla upp sig mot MongoDB för att läsa upp data på ett id som
har skickats från Swaggern. Detta id kommer att ligga i det JSON-objekt som vi diskuterade i
4.4.2 Problemanalys och denna gång kommer den att ha ett riktigt databas-id på ett land som
finns i databasen enligt:
{idpar: 1000000}
Då är värdet 1000000 id:et på landet som skall läsas upp från databasen. (se Swagger 2.6.1
och Figur 2.3 för att se hur detta ser ut)
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Det som behövs göras i denna iteration är att undersöka hur man implementerar stöd i Node
för att Node ska kunna kommunicera med MongoDB. I iterationen ska vi ta hänsyn till att
uppfylla delmålet ”Man ska lätt kunna byta databas och dokument man läser ifrån i
MongoDB” (se 1.4.2 Delmål).
För mer information om hur ett kilentanrop görs se Figur C.2 i bilaga C: Flödesdiagram.

4.5.2

Lösning
Det fanns en del olika alternativ för hur man kan ansluta Node mot MongoDB. Vi valde att
följa den metod som står i MongoDB:s API[17]. Det enda som krävdes var att man laddade
ner en drivrutin, mongodb-native, för Node som gör det möjligt för Node att ansluta sig mot
MongoDB.
Vi skapade ett bibliotek Apimongo (se Figur 4.5 samt bilaga B: Programkod – Apimongo.js)
där vi inkluderade de bibliotek från drivrutinen som läsmodulen behövde för att kommunicera
med MongoDB. Apimongo innehåller databasmetoder för att ställa frågor mot databasen och
för att konfigurera databasanslutningen.
Metoder som existerar i Apimongo är:


Connect – Öppnar anslutning mot databasen.



Disconnect – Stänger anslutning mot databasen.



findbyID – Tar ett id som in-parameter och returnerar ett land.
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4.6 Verifiering av implementation

Figur 4.6

4.6.1

Problemanalys
Fram till denna iteration ska vi ha verifierat att vi lyckats slå upp id:n som skickas från
Swaggern mot MongoDB och att vi returnerar svaret från MongoDB till klienten.
Det vi inte vet är hur vår läsmodul beter sig vid högbelastning vilket den kommer att få utstå
när SVS nya systemarkitetur sätts i drift. Vi behöver veta vilken kvalitet vår läsmodul håller
under högbelastning för att kunna bedöma lämpligheten av att använda Node för
läsmoduler.(se 1.2)
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4.6.2

Lösning
Vi har verifierat vår implementations lämplighet som läsmodul samtidigt som vi jämförde vår
läsmodul mot C#-modulen. Resultatet från jämförelsen syns i kapitel 5 Resultat.
Konfigurationen av prestandatester och uppsättning av testmiljö syns i bilaga A: JMeter
Testkonfiguration och Genomförande.
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5 Resultat
I kapitel 4 Konstruktion har vi visat:


Att det är möjligt att implementera en läsmodul i Node med samma funktionalitet som
SVS C#-modul har.



Att vår läsmodul har implementerats på ett användarvänligt sätt så att en utvecklare
lätt kan ändra in-parametrar i en metod för att byta databas och dokument i MongoDB
(se mServer.apimongo() i bilaga B: Programkod – Reader.js).



Att vår läsmodul har implementerats på ett användarvänligt sätt så att en utvecklare
lätt kan ändra in-parametrar i en metod för att byta parametervärden för läsmodulens
konfiguration (se conf.GetConfig() i bilaga B: Programkod – Reader.js).

Vi har därmed bara ett delmål kvar att besvara nämligen:
Hur användarvänligt har det varit att programmera i Node? (se 3.2)
Att förstå hur man programmerar asynkront i Node har inte varit ett problem och vi tycker att
dokumentationen av hur detta görs i Node är tydlig. Förstår man hur callback pattern (se
2.4.3) fungerar så förstår man grundprincipen av hur Node hanterar asynkronprogrammering.
Node använder asynkron programmering främst för att Node ska kunna vara bra för
serverprogram som kräver I/O, vilket vår läsmodul kräver. Vi har kunnat se att Node har
anpassats för detta ändamål och vi anser därmed att det är användarvänligt att implementera
en läsmodul i Node.
Att Node använder sig av JavaScript tycker vi har varit en fördel. JavaScript:s syntax är lik
syntaxen i objektorienterade språk som C#, JAVA och C++ vilket gör att programmerare som
har bakgrund inom dessa språk lätt kan lära sig programmera i Node. En annan fördel med att
Node använder JavaScript som programmeringsspråk är att webbutvecklare, som inte är vana
med serverprogrammering lätt kan lära sig utnyttja sina programmeringskunskaper i
JavaScript på serversidan.
Nedan följer resultaten från prestanda testerna som svara på frågan:
Hur presterar vår läsmodul mot C#-modulen?(se 1.4.1)
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TPS - Diagram
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Figur 5.0
I Figur 5.0 ser vi medelvärdet i TPS för fyra testkörningar av Node(blå staplar) och C#(lila
staplar) för en instans. TPS(transactions per second)i JMeter beskriver antalet
klientförfrågningar som läsmodulen hinner svara på under en sekund. Vi ser att C#-modulen
presterar ca tre gånger bättre än Node för dessa tester. På grund av nodes dåliga resultat valde
vi att ta fram ytterligare tre testkörningar där vi har höjt nodes instanser för att se hur Node
skalar. För dessa tre testkörningar valde vi att köra två test på sex instanser(röda staplar) och
ett test på 24 instanser(grön stapel). Vi ser att Node på sex instanser inte klarar av att prestera
bättre än C#-modulen i någon av testerna på en instans. Dock så ser vi att 24 instanser av
Node lyckas slå samtliga av C#-modulens tester på en instans.
För att få en bild av hur C#-modulen skalar valde vi också att köra två instanser av C#modulen(beige stapel). Vi ser att 24 instanser av Node inte presterar bättre än två instanser av
C#-modulen som presterar bäst i Figur 5.0.

47

Response Time - Diagram
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Figur 5.1
I Figur 5.1 ser vi medelvärdet av svarstiden per klientanrop för samma prestandatester som i
Figur 5.0. Svarstiden beräknas utifrån hur lång tid i snitt ett klientanrop tar. Utifrån Figur 5.0
kan man se att när vår läsmodul kör på en instans så har den en maximal TPS kring 870. Att
TPS:en nått ett maximum bevisas av att svarstiderna i Figur 5.1 för läsmodulen bara ökar när
antalet trådar ökar medan TPS värdet ligger på samma nivå. Detta betyder då att när antalet
trådar ökar så bildas också längre köer i läsmodulen vilket gör att varje enskilt anrop får stå i
kö en längre stund.
I testerna på en instans av C#-modulen kan man se, att svarstiderna stabilt ökat med ca 20 ms
medan TPS har ökat med ca 100 TPS mellan testerna på 75, 150 och 225 trådar. När vi dock
når 300 trådar visar testerna mellan 225 och 300 trådar på att C#-modulen har nått sitt tak för
hur hög TPS den klarar av. Detta förstärks igen av att vi ser en ökning av svarstiden mellan
testerna på ca 20ms medan TPS värdet inte ökar.
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Error - Diagram
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Figur 5.2
Figur 5.2 visar att C#-modulen är robustare och helt felfri medan vår läsmodul genererar en
del fel. På en instans ser man att Nodes felprocent ökar då man ökar antalet trådar. När vi ökar
antalet instanser av Node från 1 till 6 och 24 ser vi att felprocenten minskar eftersom den
totala lasten från JMeter fördelas över flera instanser. Detta gör att det blir mindre köer i varje
instans jämfört med den kö som bildas när vi har en instans.
Vi kan enligt våra mätningar konstatera att maximalt TPS-värde för läsmodulerna i Node och
C# ligger på:
Node = 878 TPS
C# = 2861 TPS
Vi ställer oss då frågan:
Hur presterar vår läsmodul mot C#-modulen i tester utan databasanrop?
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TPS No Database - Diagram
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Figur 5.3
I Figur 5.3 ser vi medelvärdet i TPS för tre testkörningar för vår läsmodul på en och sex
instanser och C#-modulen på en instans. För dessa testkörningar har vi stängt av
databasanropen för läsmodulerna. När klientanropet kommer in till en läsmodul så returneras
endast en sträng med samma resultat som finns i databasen.
Vi ser att vår läsmodul presterar bättre än C#-modulen i bägge fallen och att sex instanser av
vår läsmodul presterar aningen bättre än vår läsmodul på en instans.
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Response Time No Database - Diagram
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Figur 5.4
Här ser vi medelvärdet av svarstiden per klientanrop för samma körningar som i Figur 5.3.
Man ser att de körningarna med bäst TPS också har bäst svarstid. Man ser därmed att det
finns en positiv korrelation mellan låg svarstid och hög TPS för dessa tester.
Från körningar utan databas som ses i Figur 5.3 och 5.4 så har vi inte tagit med felprocenten
för varje körning eftersom denna blev 0 % för samtliga tre tester.
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6 Diskussion
6.1 Utvärdering av metod
Arbetsmetoden att jobba agilt har fungerar bra och vi anser att vi har varit produktiva under
vårt utvecklande och prestandatestande. Detta beror på att vi har kunnat fokusera på mindre
deluppgifter och det har gjort att vi snabbt kom igång med utvecklandet. Vi har med SVS
kunnat definiera målen och teorin som krävs för varje uppgift vilket skulle ha varit svårt om
uppgifterna för varje iteration skulle varit för stora. För stora uppgifter hade gjort Planering
och Teori delen (se 3.1.1) mer omfattande för varje iteration. Detta kunde resulterat i att vi
hade behövt tillgodogöra oss för mycket information under kort tid. Att tillgodogöra sig för
mycket ny information kan ha biefekten att arbetet känns överväldigande och att man får
lägga mer tid för att förstå uppgiften istället för att utföra själva arbetet. En annan faktor som
har gjort vår metod framgångsrik är att vi kontinuerligt involverat SVS i vår Planering och
Återkoppling (se 3.1.1) för varje iteration. Detta har gjort att vi har kunnat få respons på vårt
arbete och att SVS har kunnat följa vår utveckling vilket är en av fördelarna när man jobbar
agilt.
Vi anser att våra prestandatester av C# och Node har varit avgörande för att bedöma
lämpligheten av att använda Node som plattform för läsmoduler. Prestandatesterna har visat
hur bra Node presterar och låtit oss bedöma om Node kan konkurrera med dagens alternativ.
Vår arbetsmetod för prestandatesterna (se 3.1.2) hjälpte oss att identifiera flaskhalsar och
andra problem som förhindrade oss från att prestandatesta läsmodulerna. Vi kunde identifiera
problemen snabbt eftersom vi körde få tester under varje iteration och lade ner tid på att
analysera och utvärdera testerna i slutet av iterationen. Tack vare att arbetsmetoden har
eliminerat en hel del problem, har vi kunnat öka trovärdigheten på prestandatesternas resultat
för att ge SVS en bedömning av läsmodulernas prestanda.

Vår frågeställning för att bedöma användarvänligheten i Node har belyst de viktigaste
punkterna för att man ska kunna lära sig programmera i Node(se 3.2). Våra förutsättningar för
att bedöma användarvänligheten i Node har varit:
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att vi inte haft någon kontakt med Node sedan tidigare



att vårt huvudområde inom programmering ligger i objektorienterad Java



att den lilla kontakten vi har fått med JavaScript har skett på klientsidan.

Vi anser att om vi har lyckats utveckla en läsmodul i Node, så ska det inte vara något problem
för någon annan med liknande bakgrund som vi att lära sig utveckla läsmoduler i Node.

6.2 Resultat från prestandatester
Resultaten i kapitlet 5 visar att Node är ett sämre alternativ än C# för att utveckla läsmoduler
i. Testerna visar att läsmodulen i Node inte klarar av att prestera på samma nivå som C#modulen även när man ökar antalet instanser till sex. Till och med när antalet instanser ökas
till 24, visar resultaten att Node slår C# med små marginaler.
Vi har haft en mängd olika strategier för att dels öka trovärdigheten för att Node presterar
sämre än C# och för att kunna förstå varför Node presterar sämre. En del av strategierna för
att öka trovärdigheten av testerna kan ses i bilaga A: JMeter Testkonfiguration och
Genomförande – Test opimering. En annan strategi har varit att ta fram tester med
varierande antal trådar för att mäta läsmodulernas prestanda vid hög och lägre belastning.
För att försöka förstå varför vår läsmodul presterar sämre än C#-modulen började vi med att
öka antalet instanser av läsmodulen. Det som händer när antalet instanser ökas är att Node
tillåts använda en större del av de tillgängliga CPU resurserna. Serverns processorer klarar av
16 samtidiga trådar på 8 kärnor och eftersom Node använder en tråd så kan den maximalt
använda 1/16 av de tillgängliga CPU resurserna samtidigt. Vi antog att om vi skalar Node
över fler kärnor borde vi kunna öka Nodes prestanda eftersom en större del av hårdvaran
utnyttjas. Kan vi bekräfta att detta är anledningen till att Node presterar sämre än den multitrådade C#-modulen?
Trots att vi fick en prestandaökning när vi ökade antalet instanser av Node så tyckte vi inte att
skillnaden var tillräckligt stor för att rekommendera Node som plattform för läsmoduler. Dock
kunde vi tack vare denna undersökning utesluta att orsaken till att Node presterar sämre än C#
inte ligger i att C# tillåts använda en större del av den underliggande hårdvaran.
För att felsöka problemet vidare valde vi att titta på läsmodulerns CPU-användning. Från
detta kunde vi se att C#-modulen i snitt hade en CPU-belastning på 46 % medan vår läsmodul
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kom upp i en belastning på ca 30 %. När vi sedan tittade på tester med sex och 24 instanser av
Node såg vi att summan av instansernas totala last blev 30 %. Detta betyder att belastningen
fortfarande var lika hög, dock hade den fördelats över flera instanser. Det vi tyckte var
konstigt var att vi inte kunde se samma mönster när vi testade två instanser av C#-modulen.
Vi såg att CPU-belastningen för två instanser av C#-modulen låg på 46 % vardera och inte
totalt. Efter detta började vi undra om det fanns något allvarligt problem i Node plattformen.
Vi bestämde oss då för att titta på CPU belastningen hos en annan Node implementrade
serverkomponent nämligen JUPITER.
Det vi såg var att JUPITER servrarnas CPU-användning sträckte sig upp emot 100 % när vi
prestandatestade C#-modulen- jämfört med 30 % för samma tester på vår läsmodul. Vi
började därmed misstänka att problemet inte låg i själva Node-plattformen. Anledningen till
detta var att varje JUPITER server klararde av att behandla den trafik som skickas till och från
C#-modulen. Det högsta TPS värdet som en enskild JUPITER server utsattes för låg på
ca1200 TPS vilket kan jämföras med vår läsmoduls högsta TPS-värde på ca 800 TPS. Vi
kunde inte förstå hur det kunde vara möjligt att läsmodulen hade en lägre TPS än JUPITER
utan att vara maximalt belstatad. Detta väckte tre avgörande frågor som gjorde att vi kunde
isolera problemet.


Vad är det som skiljer vår läsmodul och JUPITER åt, när de tar emot ett
klientanrop?
Svaret blev att JUPITER inte gör några anrop mot en databas för varje klientanrop.



Är MongoDB en långsam databas och är det anledningen till att läsmodulen i
Node presterar sämre än C#-modulen?
Svaret är nej eftersom både vår läsmodul och C#-modulen går mot samma databas och
då borde prestandan i C#-modulen vara likvärdig med vår läsmoduls prestanda.



Vad är det då som skiljer läsmodulerna åt när de gör databas anrop?
Jo, de använder olika databasdrivrutiner för att ansluta sig mot MongoDB.

Vi valde därmed att genomföra tester utan databas anrop (se Figur 5.3 och Figur 5.4) och såg
då att läsmodulen i Node presterade bättre än sin konkurrent. Vi tittade sedan på svarstiden
för 75 trådar i Figur 5.1 och 5.3 och kunde konstatera att skillnaden mellan svarstiderna var
57ms för vår läsmodul. Samma skillnad för C#-modulen låg på 7ms. Detta betyder att den
totala skillnaden för databasanropens svarstider ligger på 50ms. Utifrån detta dras följande
slutsatser:
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Totalt använder vår läsmoduls databasanrop 57/73ms =78 % av tiden för ett
klientanrop.



Totalt använder C#-modulens databasanrop 7/24ms = 29.2 % av tiden för ett
klientanrop.

Om läsmodulerna skulle använda en lika snabb databasdrivrutin så skulle prestandan i Node
implementerade läsmoduler kunna vara likvärdig C#-modulers prestanda.

6.3 Slutsats
Examensarbetet har visat att vår läsmodul presterar sämre än sin konkurrent på grund av att
databasdrivrutinen är långsam. Detta sänker lämpligheten för att använda läsmoduler som är
utvecklade i Node. Examensarbetet har däremot verifierat att det är användarvänligt att
utveckla läsmoduler i Node. Detta höjer i sin tur lämpligheten för att SVS ska använda sig av
Node implementerade läsmoduler.
Vi kommer dock att rekommendera SVS att inte använda sig av Node implementerade
läsmoduler. Vi tycker inte att användarvänligheten är ett tillräckligt starkt argument för att vi
ska kunna rekommendera SVS att använda sig av läsmoduler utvecklade i Node eftersom
prestandaskillnaden är för stor jämfört med dagens alternativ.

6.4 Rekommendationer
Om SVS vill använda Node.js som plattform för sina läsmoduler blir våra rekommendationer:


Undersök om det finns bättre drivrutiner än mongodb-native för MongoDB.



Undersök om drivrutinen har inställningar som behöver modifieras t.ex. trådpooler för
databasklienter, vilket kan göra att prestandan ökas.



Testa läsmodulen mot någon annan databashanterare t.ex. Windows Access eller
Oracle för att se om dessa drivrutiner presterar bättre än MongoDB drivrutinen för att
utesluta att problemet ligger i drivrutinen.
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Bilaga A: JMeter Testkonfiguration och Genomförande
I denna bilaga kommer vi gå igenom hur vi genomförde vårt prestandatest av vår läsmodul
och SVS C#-modul. SVS tilldelade oss tre Red Hat(Linux) servrar som vi kunde använda för
att testa vår läsmodul. På en av servrarna placerades vår läsmodul och de andra två servrarna
användes för att köra JMeter (se 2.6.6), tre lokala JUPITER servrar och övriga
serverkomponenter. Den sista servern som användes för prestandatesterna var en Windows
server med samma hårdvara som Red Hat servrarna. Windows serverns uppgift var att köra
C#-modulen eftersom C# kör på Windows .Netplattform.
Nedan i Tabell A.1 kan vi se de fyra servrarnas hårdvaruspecifikationer:
Hårdvara Specifikation
CPU1

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 0 @ 3.30GHz

CPU2

Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 0 @ 3.30GHz

RAM

132GB

Tabell A.1

Bakgrund
För att lära oss JMeter började vi med att köra en hel del korta grafiska tester på våra
arbetsdatorer. Vi lärde oss hur alla verktyg fungerar och hur vi skulle ställa frågor mot vår
läsmodul och C#-modulen. Vi lärde oss också hur man sparar ner test-script för att sedan
starta dem från en terminal. Detta behövde vi lära oss av två anledningar. Den första
anledningen är att om man ska få så bra resultat som möjligt i JMeter så ska man starta upp
prestandatester via terminalen (se förklaring 2.6.6). Den andra anledningen är att de slutgiltiga
prestandatesterna kommer att köras från servrar som kör Red Hat. Red Hat servrarna är
terminalbaserade och har ingen grafisk vy vilket gör att alla test-script måste köras i
terminalen.
För att kunna visualisera resultaten från prestandatesterna i JMeter så användes listenern
”generate summary report”. Detta är en listener som kan skriva ut resultat från en körning i
terminalen. För att resultaten skulle bli mer tydliga så visualiserades prestandatesterna i grafer
med hjälp av Loadosophia (se 2.6.7).
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Testuppsättning och Förberedelser
För att göra bra och rättvisa prestandatester gjordes en undersökning av hur testmiljön bör
konstrueras. Syftet med detta var att hitta den servern som var minst belastad för att kunna
lägga vår läsmodul på denna server. Vi ville lägga vår läsmodulen på den minst belastade
servern för att C#-modulen inte skulle få ett övertag i prestandatesterna.
Nedan visas en nätverkskarta över testmiljön som användes för samtliga prestandatester.

Figur A.1
MongoDB, FABRIC och FGW var sedan tidigare satta i drift på servrarna och vi hade inget
behov av att flytta dessa, eftersom detta skulle kunna störa andra utvecklare. Det vi istället
undersökte var vilken server som körde respektive serverkomponent och vilken av FABRIC
komponenterna som var master(se figur A.1).
Det visade sig att Platform03 var den bästa kandidaten att placera vår läsmodul på.Första
anledningen till att vi inte placerade läsmodulen på Platform01 var för att den servern redan
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var högt belastad eftersom den kör MongoDB, FABRIC och FGW. Den andra anledningen
var att om läsmodulen hade placerats på Platform01 skulle läsmodulen kommunicerat via
lokal socket kommunikation med FABRIC och MongoDB. Den lokala socket
kommunikationen hade gjort att läsmodulen skulle fått en fördel gentemot C#-modulen som
tar emot sina klientförfrågningar via nätverkskommunikation från Platform01. Problemet är
att näterverkskommunikation är mer tidskrävande än att skicka klientförfrågningar mellan två
sockets på samma server.
Anledningen till att vi inte placerade läsmodulen på Platform02 var för att Platform02 kör en
av de två FGW komponenterna. FGW komponenterna är lastbalanserade och har tillskillnad
från FABRIC ingen master och slave. Detta medförde att Platform02 var ett sämre alternativ
än platform03 som endast kör en serverkomponent FABRIC slave som är inaktiv.
JMeter testerna placerade vi på Platform01-02 för att vår läsmodul och C#-modulen skulle ha
samma förutsättningar under prestandatesterna. Om vi skulle valt att köra någon av JMeter
testerna på Platform03 så skulle Platform03 belastats högre än winproc01 under
prestandatesterna. Även detta skulle gjort att C#-modulen hade fått en fördel gentemot vår
läsmodul.

Test optimering
Efter att ha kört ett par tester började vi märka att prestanda på vår läsmodul och C#-modulen
var förvånansvärt låg. Vi började misstänka att något inte stod helt rätt till och vi kom fram
till att det berodde på 3 saker:
1. Sessionsproblem
2. Loggning i läsmoduler och JUPITER
3. Flaskhals i JUPITER.

Sessionsproblem
För att felsöka problemet började vi med att titta på loggnings information från vår läsmodul
och JUPITER. Vid denna tidpunkt specificerade vår moduls konfiguration att klienter ska
göra anonyma sessioner mot den när dessa skickar klientförfrågningar. Att sessioner är
anonyma betyder i princip att om samma klient skickar flera förfrågningar mot vår läsmodul
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betraktas den som en ny klient varje gång. Pågrund av detta bildades det en lång kö av
sessioner när vi körde prestandatesterna mot serverkomponenten(JSM) som behandlar dessa
sessioner. Problemet var att JSM inte kunde processera sessionerna tillräckligt snabbt och en
flaskhals uppstod.
Lösningen blev att vi såg till att varje JMeter instans höll en och samma session under hela
testet genom att inkludera Sessionsid:et i klientanropen. På så sätt behövde inte JSM skapa en
ny session för varje klientanrop.

Loggning
Vi misstänkte redan innan vi började prestandatesta att loggning i JUPITER och läsmodulerna
kunde påverka prestandatesternas resultat negativt. Det vi däremot inte visste var hur pass
mycket det skulle påverka testresultaten. Prestandatester med och utan loggning visade att
loggningen hade en stor inverkan på testresultaten.
Lösningen på detta problem var att stänga av all loggning i JUPITER, vår läsmodul och C#modulen under prestandatesterna.

Flaskhals i JUPITER
Flaskhalsen i JUPITER var det sista problemet vi upptäckte. Orsaken var att JUPITERS CPU
användning låg på 100% när tre JMeter instanser skickade trafik över samma JUPITER.
Lösningen på detta problem blev att vi körde 3 JMeter instanser mot varsin instans av
JUPITER. Detta gjorde att CPU användningen för varje JUPITER instans gick ner och varje
JMeter instans fick ett högre TPS värde.

Testutförandet
Efter att vi hade optimerat vår testmiljö så började vi köra kortare prestandatester för att
snabbt kunna hitta lämpliga testkonfigurationer. Dessa testkonfugrationer skulle i slutändan
köras i längre tester för att öka testernas precision. För att ta fram lämpliga testkonfigurationer
besvarades följande frågor:
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Hur länge bör Testet köra?



Hur lång är uppstartstiden för trådarna ska användas?



Hur många trådar bör Testet köra?

Utifrån loadosophias grafer kom vi fram till att körtid på 15 minuter gav tillräckligt stabila
resultat för att jämföra våra läsmoduler.
Vi kom fram till att 5 minuter var en bra längd på uppstartstiden i JMeter för att vi skulle
kunna se hur testet beter sig under uppstartsfasen och JMeter fick god tid på sig att starta
trådarna.
Den sista parametern för testerna bestämmer antalet trådar som ska användas. Här såg vi att
en höjning från 75 till 100 trådar på en JMeter instans inte gav någon prestandaförbättrning.
Anledningen till detta var att varje enskild JUPITER instans blev för högt belastad. Detta
återskapar alltså flaskhalsen vi hade tidigare när tre instanser av JMeter körde mot en
JUPITER server. För att generara mer last skulle det krävts att ytterligare en JUPITER instans
startades.Vi ansåg dock att vi inte behövde öka lasten mer för att få ett bra prestandatest.
Testbegränsningar per JMeter instans beskrivs enligt Tabell A.2 tabell.
Antal Trådar

Uppstarstid

Test längd

Max 100

5min

15min

Tabell A.2
Förutom att vi prestandatestade mot en instans av läsmodulerna så ansåg vi att det var
intressant att köra prestandatester mot flera instanser av läsmodulerna. Anledningen till att
man under produktion startar flera instanser av en läsmodul skulle kunna vara att en ensam
läsmodul är överbelastad. När man då startar flera instanser av läsmodulen så kan man med en
lastbalanseringsfunktion fördela lasten så att man kan hantera fler klienter.
För att man ska kunna köra prestandatester mot flera instanser så måste JUPITER ha en
lastbalanseringsfunktion.Vi upptäckte att den dåvarande lastbalanseringsfunktionen inte
fungerade och SVS fick då i uppdrag att rätta till lastbalanseringsfunktionen i JUPITER. Efter
detta kunde vi genomföra lyckade prestandatester mot flera instanser av läsmodulerna.
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Bilaga B: Programkod
Reader.js
var server = require('../apihost.js');
var configServer = require('../apiconfig.js')
var util = require('util');
var mServer = require('../apimongo.js');
var debugLib = require('../debug.js');
var debug = debugLib.debug;
debugLib.setDebugMode(true);
//Comment this line to turn off debuglib

//Connecting to database with ip, port, databasename
var mongoHandler = new
mServer.apimongo('PLATFORM01.HORISONT.SVENSKASPEL.SE',29017,"shared_sportinfo");

var item = {
key: 'jupiter.configs.ExjobbReader',
value: ''
};

//Library for recieving and sending msg over fabric
var client = new server.ApiHostClient('ExjobbReader',
[{host:'PLATFORM01.HORISONT.SVENSKASPEL.SE', port:12011},
{host:'PLATFORM02.HORISONT.SVENSKASPEL.SE', port:12011}
,{host:'PLATFORM03.HORISONT.SVENSKASPEL.SE', port:12011}], new Object());
//Library for creating publication, config to jcm
var conf = new configServer.Config();
client.start();
//Listening for incoming requests
client.listen();
client.on('ReaderConnect',onConnect);
//When a request arrives read data from database and respond
client.on('ReaderData',function(response){
responseToClient = response;
request = JSON.parse(response.payload);
console.log(request);
responseToClient.payload = JSON.parse(responseToClient.payload);
id = parseInt(responseToClient.payload.idpar);
delete responseToClient.payload.token;
debug(responseToClient);
responseToClient.payload = JSON.stringify(responseToClient.payload);
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mongoHandler.findbyID('Countries',id,function(err,messageToClient){
if(messageToClient){
debug('fidning id from database' + id);
debug(responseToClient);
debug('id is : ' + id);
debug('Respons will be ' + messageToClient);
debug('response path is ' + responseToClient);
client.clientReply(responseToClient, messageToClient);
}
else{
debug('error finding id or collection' + err);
}
});
});
function onConnect(){
//Opening db connection
mongoHandler.open(function(err,resp){
if(resp){
console.log('connected to database')
}
else{
console.log('error opening connection ' + err);
}
});
//Generating configuration for JCM
conf.GetConfig('namespaceExjobb','ExjobbReader','OldCreateSessionRequest','user\/E
xjobbReader/:idpar','GET','Reading county
information',null,false,"jupiter.configs.ExjobbReader.:idpar",'id','idpar','path',
'send med an id so ia can fetch it from DB','int',function(error,config){
if(error){
console.log('there was a error in GetConfig function! ErrorMessage ' +
error);
}else{
console.log('config creation success');
console.log(config);
item.value = config;

upsert(item);
}
})
}
//Sending configuration
function upsert(item){
client.upsert([item], function(error, res) {
if (error) {
console.log('Error Something went wrong with response , please check
status of header' + error);
} else {
if(res.header.status == 99){
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console.log('MESSAGE HAVE NOT BEEN SAVED IN DATABASE \n AppLevelError:
Please check item length and syntax');
}
else if(res.header.status == 0){
debug('Upsert ok' + JSON.stringify(res));
console.log('upsert successfully was sent!')
}
else{
console.log('rest Something went wrong with response , please check
status of header');
}
}
});
}
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Apihost.js
var server = require('./fab.js');
var events = require('events');
var util = require('util');
var debugLib = require('./debug.js');
var debug = debugLib.debug;
//debugLib.setDebugMode(true);

events.EventEmitter.call(this);
var ApiHostClient = function(name,host,config) {
var self = this;
var fabClient = new server.FabricClient(name,host,config);
self.start = function(){
fabClient.on('connected', function() {
self.emit('ReaderConnect') ;
});
fabClient.start();
}
self.listen = function(){
fabClient.on('clientmessage', function(message) {
self.emit('ReaderData',message);
});
}
self.clientReply = function(msg , text){
fabClient.sendClientMessageReply(msg, JSON.stringify(text));
};
self.upsert = function(items,callback){
fabClient.upsert(items, callback);
}
self.reply = function(message){
fabClient.sendClientMessageReply(message,'From apihost');
}
self.sendRequest = function(msg){
fabClient.sendClientMessageReply(msg);
}
}
util.inherits(ApiHostClient, events.EventEmitter);
exports.ApiHostClient = ApiHostClient;
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Fab.js
var
var
var
var
var

os = require('os');
util = require('util');
debugLib = require('./debug.js');
debug = debugLib.debug;
RpcClient = require('./rpc.js');

var GatewayClientMessage = require('./fgw').GatewayClientMessage;
//debugLib.setDebugMode(false);
var FabricModuleId = {
FabSrv:1,
FConsole:2,
NodeManager:3,
LMux:11,
AGW1:5,
AGW2:6,
JCM: 511
};
var FabricMessageId = {
SignOn:1,
Heartbeat:2,
GetModuleAddresses:3,
MasterRankInfo:9
};
var SystemMessageId = {
NotUsed:0,
Syslog:1,
Ping:2,
StopModule:3,
ModLogMessage:4,
GetModuleList:5
}
var GatewayMessageId = {
ClientMessage:1
}
var JcmMessageId = {
SignOn:1,
SignOff:2,
Upsert:3,
Delete:4,
JcmMessage:5
};
var MessageType = {
Request:1,
Reply:2,
Uni:3,
Broadcast:4
};
var MessageGroup = {
NotUsed:0,
FabSrv:1,
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System:2,
FConsole:3,
NM:4,
LMUX:5,
Stream:6,
Gateway:7,
Jcm:8
};
var MessageStatus = {
Success:0,
Failure:1,
ComBlocked:2,
ComTimout:3,
NotMaster:4,
InvalidProtocolVersion:5,
InvalidMessageVersion:6,
InvalidMessageSize:7,
InvalidMessageDomain:8,
InvalidMessageType:9,
InvalidMessageId:10,
InvalidModuleId:11,
InvalidSlotHandle:12,
NoAvailableInstances:13,
ModuleNotAvailable:14,
InvalidMasterRankValue:15,
NoAvailableModuleSlots:16,
MaxModuleInstances:17,
AppLevelError:99
}
var JcmUpdateType = {
Upsert:1,
Delete: 2
};
var FabricClient = function(name, hosts, config) {
var messageFactorySet = [];
messageFactorySet[MessageGroup.FabSrv] = new FabricMessageFactory();
messageFactorySet[MessageGroup.FConsole] = new FConsoleMessageFactory();
messageFactorySet[MessageGroup.Gateway] = new GatewayMessageFactory();
messageFactorySet[MessageGroup.System] = new SystemMessageFactory();
messageFactorySet[MessageGroup.Jcm] = new JcmMessageFactory();
var rpcClient = new RpcClient(this, hosts, config);
rpcClient.on('push', handleAsync);
function handleAsync(message) {
if (message instanceof HeartbeatRequest) {
debug('handle heartbeat {0} {1}', message.header.moduleId,
message.header.slotHandle);
message.header.messageType = MessageType.Reply;
rpcClient.sendMessage(message);
} else if (message instanceof PingMessage) {
debug('Handle ping message');
message.header.messageType = MessageType.Reply;
rpcClient.sendMessage(message);
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} else if (message instanceof GatewayClientMessage) {
debug('Got clientmessage');
rpcClient.emit('clientmessage', message);
} else {
rpcClient.emit('message', message);
}
}

this.upsert = function(items, callback) {
var m = new JcmUpsertMessage(null, JcmUpdateType.Upsert, items);
rpcClient.sendRequest(m, function(error, message) {
callback(error, message);
});
}

this.createInitMessage = function () {
return new FabricSignonRequest(null, name);
};
this.start = function() {
rpcClient.start();
}
this.createHeader = function() {
return new FabricHeader();
}
this.handleMessage = function(message, session) {
debug('Got message with status {0}', message.header.status);
if (message instanceof FabricSignonRequest) {
debug('Connect ok');
if (message.header.status == MessageStatus.Success) {
return {connected:true};
}
}
if (message instanceof GatewayClientMessage || message instanceof
PingMessage) {
return { contextId:0, payload:message };
}
if (message instanceof JcmUpsertMessage) {
return { contextId:0, payload:message };
}
return { contextId:message.header.contextKey, payload:message };
}
this.sendRequest = function(message, callback) {
rpcClient.sendRequest(message, callback);
}
this.sendMessage = function(message) {
debug('Sending msg ' + JSON.stringify(message)) ;
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rpcClient.sendMessage(message);
}
this.sendClientMessageReply = function(originalMessage, reply) {
originalMessage.payload = reply;
originalMessage.header.messageType = MessageType.Reply;
this.sendMessage(originalMessage);
}
this.getModuleList = function(callback) {
var m = new GetModuleListRequest();
rpcClient.sendRequest(m, function(error, message) {
callback(error, message ? message.modules : null);

});
}
this.createMessage = function(header) {
var factory = messageFactorySet[header.messageGroup];
if (factory == null) {
debug('!! missing factory for message group {0}',
header.messageGroup);
return new UnknownMessage(header);
}

return factory.createMessage(header);
}
this.getHeaderSize = function() {
return 80;
}
this.destroy = function() {
rpcClient.destroy();
}
this.prepareMessage = function(message, contextId) {
message.header.contextKey = contextId;
}
this.on = function(event, callback) {
rpcClient.on(event, callback);
}
}
var BaseMessageFactory = function(messageGroup) {
var messageMap = [];
function createMessageKey(id, type) {
return id.toString() + '_' + type.toString();
}
this.registerMessage = function(messageId, messageType, clazz) {
var key = createMessageKey(messageId, messageType);
messageMap[key] = clazz;
}
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this.createMessage = function(header) {
var key = createMessageKey(header.messageId, header.messageType);
var clazz = messageMap[key];
if (clazz) {
return new clazz(header);
} else {
debug('!! Missing messagemapping for messagekey: {0}', key);
return new UnknownMessage(header);
}
}
};
var FabricMessageFactory = function() {
var baseFactory = new BaseMessageFactory();
baseFactory.registerMessage(FabricMessageId.Heartbeat, MessageType.Request,
HeartbeatRequest);
baseFactory.registerMessage(FabricMessageId.SignOn, MessageType.Reply,
FabricSignonRequest);
this.createMessage = baseFactory.createMessage;
};

var FConsoleMessageFactory = function() {
var baseFactory = new BaseMessageFactory();
baseFactory.registerMessage(SystemMessageId.GetModuleList, MessageType.Reply,
GetModuleListReply);
baseFactory.registerMessage(SystemMessageId.Ping, MessageType.Request,
PingMessage);
this.createMessage = baseFactory.createMessage;
};
var SystemMessageFactory = function() {
var baseFactory = new BaseMessageFactory();
baseFactory.registerMessage(SystemMessageId.Ping, MessageType.Request,
PingMessage);
this.createMessage = baseFactory.createMessage;
};
var GatewayMessageFactory = function() {
var baseFactory = new BaseMessageFactory();
baseFactory.registerMessage(GatewayMessageId.ClientMessage,
MessageType.Request, GatewayClientMessage);
this.createMessage = baseFactory.createMessage;
};
var JcmMessageFactory = function() {
var baseFactory = new BaseMessageFactory();
baseFactory.registerMessage(JcmMessageId.JcmMessage, MessageType.Request,
JcmUpsertMessage);
this.createMessage = baseFactory.createMessage;
};
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var FabricHeader = function(_moduleId, _messageGroup, _messageId, _messageType,
_status, _bufsize) {
this.status = _status;
this.size = _bufsize || 0;
this.messageVersion = 1;
this.moduleId = _moduleId || 0;
this.slotHandle = 0;
this.messageType = _messageType || 0;
this.messageGroup = _messageGroup || 0;
this.messageId = _messageId || 0;
this.seq1 = 0;
this.seq2 = 0;
this.contextHandle = 0;
this.contextKey = 0;
this.status = _status || 0;
var self = this;
this.read = function(stream) {
var protocolVersion = stream.readInt16();
var messageVersion = stream.readInt16();
stream.readInt32();
self.moduleId = stream.readInt32();
self.slotHandle = stream.readInt32();
self.messageType = stream.readInt16();
self.messageGroup = stream.readInt16();
self.messageId = stream.readInt32();
var
var
var
var

clientDispatchTime = readDateTime(stream);
serverRecTime = readDateTime(stream);
localProcTime = readDateTime(stream);
serverDispatchTime = readDateTime(stream);

self.seq1 = stream.readInt32();
self.seq2 = stream.readInt32();
self.contextHandle = stream.readInt32();
self.contextKey = stream.readInt32();
self.status = stream.readInt32();
self.size = stream.readInt32();

}
this.write = function(stream) {
stream.writeInt16(1); // protocol version
stream.writeInt16(self.messageVersion);
stream.writeInt32(0);
stream.writeInt32(self.moduleId);
stream.writeInt32(self.slotHandle);
stream.writeInt16(self.messageType);
stream.writeInt16(self.messageGroup);
stream.writeInt32(self.messageId);
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writeDateTime(stream,
writeDateTime(stream,
writeDateTime(stream,
writeDateTime(stream,

0);
0);
0);
0);

stream.writeInt32(self.seq1);
stream.writeInt32(self.seq2);
stream.writeInt32(self.contextHandle);
stream.writeInt32(self.contextKey);
stream.writeInt32(self.status);
stream.writeInt32(self.size);
}
function writeDateTime(stream, dt) {
stream.writeInt32(0);
stream.writeInt32(0);
}
function readDateTime(stream) {
var upper = stream.readInt32();
var lower = stream.readInt32();
return 0;
}
}
var FabricSignonRequest = function(_header, name, version, buildtime) {
var self = this;
if (name) {
var hash = 0;
for (var i = 0; i < name.length; i++) {
var char = name.charCodeAt(i);
hash = ((hash<<5)-hash)+char;
hash = hash & hash;
}
}
this.header = _header || new FabricHeader(hash, MessageGroup.FabSrv,
FabricMessageId.SignOn, MessageType.Request, 0, 0);
this.header.messageVersion = 3;
this.read = function(stream) {

}
this.write = function(stream) {
var ostype = os.type();
var osversion = os.release();
var pid = process.pid;
name = name ? name : process.title;
version = version ? version : "0.0.0";
buildtime = buildtime ? buildtime: "01-01-01";
var len = 8 + 8 + name.length + 4 + version.length + 4 + buildtime.length
+ 4 + ostype.length + 4 + osversion.length + 4 + 8;
self.header.size = len;
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self.header.write(stream);

stream.writeInt32(pid);
stream.writeInt32(0);
stream.writeInt32(0);
stream.writeInt32(0);
stream.writeString(name);
stream.writeString(version);
stream.writeString(buildtime);
stream.writeString(ostype);
stream.writeString(osversion);
stream.writeInt8(0);
stream.writeInt8(1); // fgw
stream.writeInt16(0);
stream.writeInt32(0);
}
}
var UnknownMessage = function(_header) {
var self = this;
this.header = _header || new FabricHeader(hash, MessageGroup.FabSrv,
FabricMessageId.Ping, MessageType.Reply, 0, 0);
this.read = function(stream) {
stream.skip(self.header.size);
}
this.write = function(stream) {
self.header.write(stream);
}
}
var PingMessage = function(_header) {
var self = this;
this.header = _header;
this.read = function(stream) {
stream.skip(self.header.size);
}
this.write = function(stream) {
self.header.size = 8;
self.header.write(stream);
stream.writeInt32(0);
stream.writeInt32(0);
}
}
var JcmUpsertMessage = function(_header, updateType, items) {
var self = this;
this.header = _header || new FabricHeader(FabricModuleId.JCM,
MessageGroup.Jcm, JcmMessageId.JcmMessage, MessageType.Request, 0, 0);
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self.errorCode = 0;
self.errorMessage = "errror in JCMUpsertMessage";
this.read = function(stream) {
if (self.header.size == 0) {
return;
}
stream.readInt32();
self.errorCode = stream.readInt32();
self.message = stream.readString();
}
this.write = function(stream) {
var sum = 4;
for (var i in items)
{

sum
sum
sum
sum
sum
sum
}

var item = items[i];
+= 4; // UpdateType
+= 8; // ExpireTime
+= 4; // KeyLen
+= item.key.length;
+= 4; // ValLen
+= item.value.length;

self.header.size = sum;

self.header.write(stream);
stream.writeInt32(items.length);

for (var i in items)
{
var item = items[i];
stream.writeInt32(updateType);
stream.writeInt32(0); // sec 1
stream.writeInt32(0); // sec 2

stream.writeString(item.key);
stream.writeString(item.value);
}
}
}

var HeartbeatRequest = function(_header) {
var self = this;
this.header = _header;
this.read = function(stream) {
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}
this.write = function(stream) {
self.header.write(stream);
}
}
var GetModuleListRequest = function() {
var self = this;
this.header = new FabricHeader(FabricModuleId.FConsole, MessageGroup.FConsole,
SystemMessageId.GetModuleList, MessageType.Reply);
this.header.messageVersion = 2;
this.read = function(stream) {
}
this.write = function(stream) {
self.header.size = 8;
self.header.write(stream);
stream.writeInt32(0);
stream.writeInt32(1);
}
}

var GetModuleListReply = function(_header) {
var self = this;
this.header = _header;
this.modules = [];
this.read = function(stream) {
var numItems = stream.readInt32();
for (var i = 0; i < numItems; i++) {
var len = stream.readInt32();
var name = stream.readString(len);
var id = stream.readInt32();
var slotHandle = stream.readInt32();
self.modules.push({name:name, id:id, slotHandle:slotHandle});
}
}
this.write = function(stream) {
self.header.write(stream);
}
}
exports.setDebugMode = function(on, func) {
debugLib.setDebugMode(on, func);
}
exports.FabricClient = FabricClient;
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Apiconfig.js
var util = require('util');
var events = require('events');
var rConfig = require('./Rconfig.js');
var Config = function() {
var self = this;
var handlers = new Object();
var configHelper = new rConfig.ConfigHelper(handlers);
this.GetConfig = function(requestNamespace,moduleName,requestName,
path,type,description,responseType,
postProcessingEnabled,cachekey,requestMemberName,parameterName,parameterType,descr
iption,bodyDataType,callback) {
var config = configHelper.createNewConfig();
var module = configHelper.createNewModule(moduleName);
var request = configHelper.createNewRequest(requestNamespace,
requestName);
var requestMapping = configHelper.createNewRequestMapping(path, type,
description, responseType, postProcessingEnabled,cachekey);
var requestMember =
configHelper.createNewRequestMemberMapping(requestMemberName,parameterName,paramet
erType,description,bodyDataType);
configHelper.addRequestMappingToRequest(request, requestMapping);
configHelper.addRequestMemberToRequestMapping(requestMapping,requestMember)
configHelper.addRequestToModule(module, request);
configHelper.addModuleToConfig(config, module);
callback(null, JSON.stringify(config));
}
}
exports.Config = Config;
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Producer.js
var fgw = require('../fgw.js');
var util = require('util');
var debugLib = require('../debug.js');
var debug = debugLib.debug;
//debugLib.setDebugMode(true);
var fgw = new fgw.FgwClient('node.js-fgw',
[{host:'PLATFORM01.HORISONT.SVENSKASPEL.SE',
port:12051},{host:'PLATFORM02.HORISONT.SVENSKASPEL.SE', port:12051}], new
Object());
fgw.on('connected', function() {
console.log("Connected to fab");
fgw.sendRequest('ExjobbReader', 'TestNS', 'TestRequest', '{data:true}',
function(error, resp) {
if (error) {
console.log('Got error ' + error);
} else {
console.log('got resp from fgwserver:' + resp);
}
});
});
fgw.start();
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Apimongo.js
var Db = require('mongodb').Db,
MongoClient = require('mongodb').MongoClient,
MServer = require('mongodb').Server,

var apimongo = function(host,port,dbname) {
self = this;
console.log('Opening connection to : ' + host + ' port : ' + port);
mongoclient = new MongoClient(new MServer(host,port, {native_parser: true}));
self.open = function(callback){
mongoclient.open(function(err, mongoclient) {
db = mongoclient.db(dbname);
callback(null,db);
});
}
self.close = function(){
mongoclient.close();
console.log('connection closed');
}
//Not currently used.
self.findAll = function(collection,callback){
db.collection(collection).find().toArray(function(err,resp){
if(resp){
console.log(resp);
callback(null,db);
}
else{
console.log('error' + err);
callback('Error finding collection',null);
}
});
}

self.findbyID = function(collection,id,callback){
db.collection(collection).find({_id : id}).toArray(function(err,resp){
if(resp){
callback(null,resp);
}
else{
callback('error finding id or collection',null);
}
});
}
}
exports.apimongo = apimongo;
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Bilaga C: Flödesdiagram
En beskrivning av hur en läsmodul publicerar sin konfiguration visas nedan i Figur C.1:

Figur C.1
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En beskrivning av hur ett klientanrop skickas mot en läsmodul visas nedan i Figur C.2:

Figur C.2
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