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Load Balancing of web servers 
 in an opensource environment 

Mikael Stenborg 
Magnus Jägevall 
Mattias Hagström 

Abstract / Summary 
This degree project contains information about load sharing and load balancing of web 
servers. Load balancing is a technique that split a single server connection into several 
server connections. This projects main concentration is cluster based and distributed 
web system.  
 
The study is delimited to high-availability, performance and scalability in load 
balancing. The two main principles of load balancing that this study approaches are 
Linux Virtual Server (transportation layer) and TCPHA (application layer). The main 
algorithms that are used by the load balancing techniques are studied as well, example 
of which are least-connections and weighted round-robin. 

 
The project also contains a guide for implementation of Linux Virtual Server, and 
information about some tools for benchmarking a load balanced cluster. Since our 
experiment fail due to problems with the load balancer, we had to study other reports for 
benchmarking results in cluster based web systems. 
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Lastbalansering av webbservrar 
Mikael Stenborg 
Magnus Jägevall 
Mattias Hagström 

Sammanfattning 
 

Examensarbetet handlar om lastdelning och lastbalansering av webbservrar. 
Lastbalansering är en teknik som används för att underlätta trafikflödet i serverpoolen. 
Tekniken lämpar sig för webbplatser med många samtidiga användare eller webbplatser 
med större applikationer. Med lastbalansering menas att trafiken fördelas på flera olika 
servrar. Huvudinriktningen som kommer att behandlas i detta examensarbete, är två 
stycken olika varianter av arkitekturer, den ena är klusterbaserat och den andra är 
distribuerande webbsystem. 

 

Studien är avgränsad till att behandla metoder för hög tillgänglighet, prestanda och 
skalbarhet genom lastbalansering. Detta examensarbete berör transportlagrets och 
applikationslagrets (enligt OSI-modellen) lastbalanseringsmetoder i opensource miljö. 
För lastbalansering kan Linux Virtual Server eller TCPHA tillämpas. Studien behandlar 
de underliggande teknikerna av Linux Virtual Server, samt förklarar vad TCPHA är. De 
algoritmer som används i samband med lastbalansering och lastdelning behandlas i 
studien, exempel på dessa är least-connections och weighted round-robin. 

 

Studien innefattar även en guide för implementering av Linux Virtual Server, samt 
exempel på test och mätverktyg för lastbalansering. Då våra experiment varit 
problemfyllda kunde vi inte själva testa, utan fått läsa andras rapporter gällande 
testningar av klusterbaserade webbsystem. 
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Förord 
Ämnet vi beslöt oss för att göra ett arbete om var lastbalansering av webbservrar. Under 
arbetets gång har det framkommit att det var ett bra val, det har varit mycket intressant. 
Samtliga tre författare har deltagit i arbetet och haft lika stor del i uppsatsen. 

Under studiens gång har vi kommit i kontakt med personer som hjälpt oss med olika 
fakta. Vi vill börja med att tacka Christian Jiresjö som hjälpt oss få tillgång till servrar 
som vi använt i experimentsyfte. Vi vill även tacka vår handledare Mats Lejon och vår 
examinator Stanislav Belinki som hjälpt oss under studiens gång.. Linn Gustavsson 
Christiernin vill vi också tacka för de råd hon givit oss om den vetenskapliga 
metodiken. 
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1 Inledning 
Från början var Internet något som användes i förvarssammanhang av USA, det gick då 
under namnet Advanced Research Projects Agency (ARPA). Det var på 90-talet som 
Internet slog igenom ordentligt världen över. [1] Användandet av Internet ökade 
markant under denna tid. Idag när vi befinner oss på 2000-talet finns det nästan en dator 
varje hushåll.  
 
I och med dagens ständigt ökande användning av Internet krävs det mer av utrustningen. 
Ett problem som ofta förekommer är att webbservrarna är överbelastade. Ett tecken på 
detta är att hemsidorna är långsammare än vanligt eller är de så belastade att de gått ur 
drift. En lösning på detta problem kan vara att lastbalansera trafiken till flera olika 
webbservrar.  
 
Lastbalansering är en relativt ny teknologi, som hanterar trafik som strömmar till en 
webbserver. Lastbalanserarens uppgift är att fördela trafiken mellan flera servrar, så 
prestandan optimeras för användaren. [5]  
 
Det finns olika typer lastbalanseringen: 
●  Lager 3/4 balansering 
●  Lager 7 balansering 
 
Den nya tekniken ger möjligheten till driftsäkrare nätverk. Med lastbalansering hantera 
lägre fel tolerans mm. Syftet med tekniken är att fördela trafik mellan servrar på ett 
nätverk.  
 
Lastbalansering är bra i flera fall, men ett problem är att veta vilken metod som är den 
bästa för det specifika fallet. Vi kommer att studera balanserare baserade på både lager 
3/4 och lager 7 enligt OSI modellen.  
 
Allt eftersom webbsidor blivit mer avancerade, och dynamiska, det vill säga att de 
anpassas efter användaren ställs det högre krav på serverns prestanda. En annan viktig 
faktor är att fler använder sig av Internet vilket gör att det krävs mer av webbservrarna 
idag än tidigare. För att hantera det ökade informationsflödet bör servrarna bli snabbare. 
Tidigare har det räckt med att uppgradera webbservrarna med mer RAM, samt nya 
och/eller flera processorer [5]. Denna metod är dock inte lika skalbar som 
lastbalansering mellan flera webbservrar. Vid uppgradering av hårdvaran måste servern 
stängas av och leder då till att webbsidan inte är tillgänglig under den tid som 
uppgraderingen äger rum. Lastbalansering är därför ett bättre alternativ, då denna teknik 
erbjuder hög tillgänglighet, prestanda och skalbarhet. 
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1.1 Bakgrund 
Tekniken lastbalansering är ett nytt ämne inom datavärlden. Den har tillkommit i takt 
med att Internetanvändningen ökat [5]. Det var på slutet av 1990 talet som Cisco tog 
fram den första industriella lastbalanseraren. [2] Innan lastbalanseringen blev en teknik 
med extern utrustning löste systemadministratörerna problemet med överbelastning av 
servar med DNS round-robin. Det fungerar på så sätt att DNS (Domain Name System) 
systemet tillåter flera IP adresser som kan associera till ett värdnamn. Syftet med DNS 
är att översätta en webbadress till ett IP nummer, och tvärtom [5].  
 
Idag kan ett system lastbalanseras på flera olika sätt, antingen via en extern maskin eller 
genom olika program. Programmen kan antingen vara grafiska eller textbaserade. Med 
grafiska menas det att det finns ett gränssnitt att välja under konfigurationen. Den 
textbaserade är till för mer vana användare, här sker konfigurationen med hjälp av 
kommandon.  
 

1.2 Problemformulering 
För att få en bättre överblick om ämnet lastbalansering har vi ställt några frågor som ska 
besvaras under arbetet.  

 
• Hur fungerar lager 3/4 respektive lager 7 balansering? 
 
• Hur kan prestandan för lastbalanserings mätas och avläsas? 

 
• Hur effektiv är lastbalansering kontra lastdelning? 

 
• Vilka metoder finns för att lastbalansera? 

 

1.3 Studiens syfte 
Syftet är att presentera och beskriva olika metoder för lastbalansering baserat på en 
opensource miljö. Med studien vill vi öka förståelsen samt medvetenheten kring 
lastbalansering av främst webbservrar. Målgruppen för uppsatsen är personer med god 
datorvana, med baskunskaper i Unix system.  

1.4 Avgränsningar 
Det första vi insåg under diskussionerna med expertis, upplevdes lastbalansering som ett 
intressant och stort ämne. Att täcka hela området gällande lastbalansering skulle leda till 
en alltför omfattande uppsats, och därmed en ytligare slutprodukt. Därför valde vi att 
avgränsa oss till att studera lastbalansering med hjälp av opensource verktyg. 
Följaktligen under studierna av opensource applikationer insågs att det fanns olika 
inriktningar för att lastbalansera. Studiens inriktas mot lager 3/4 och 7 balansering 
främst genom Linux Virtual Server. 
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1.5 Uppsatsens disposition 
Kapitel 1  

Här får läsaren möjligheten att studera en inledning till ämnet med bakgrund, syfte och 
avgränsningar. 

Kapitel 2 

Under detta kapitel redogör vi för hur arbetet kommer att gå tillväga. Saker som tas upp 
är de metoder vi använder samt vilka eventuella hot som finns mot dessa. 

Kapitel 3 

Under kapitel 3 ges en grundläggande beskrivning på vad lastbalansering är för något, 
samt vilka olika typer av lastbalansering det finns. 

Kapitel 4 

Detta kapitel behandlar OSI-modellens lager 3/4 med inriktning mot lastbalansering. 
Exempel på metoder som behandlas är Stateless och Stateful lastbalansering, 
Triangulation, samt Linux Virtual Server och dess metoder. 

Kapitel 5 

Detta kapitel täcker lastbalansering och lastdelning som arbetar på lager 7, applikations, 
nivå. Områden som behandlas är DNS, HTTP redirection, TCP splicing, TCP handoff, 
URL switching och TCPHA. 

Kapitel 6  

Då vi själva inte genomförde några testar, innefattar kapitel 6 en studie av ett arbete där 
olika lastbalanserings metoder samt dess algoritmer testas. 

Kapitel 7  

I detta kapitel redogör vi för hur en konfiguration med IPVS kan se ut. Mät och 
testverktyg för lastbalansering behandlas också. 

Kapitel 8  

Diskussion 

Kapitel 9  

Slutsats 
 
Källförteckning 
 
Bilagor 
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2 Metod 
Den inledande fasen i vår studie omfattar tankar och funderingar kring studien och 
sammanbindning av arbetsspecifikation. Förutsättningen för att kunna leva upp till de 
uppsatta målen och syftet för studien, krävs en omfattande litteraturstudie i ämnena 
lastdelning och lastbalansering. Metoderna för detta är att via Internet söka efter 
vetenskapliga rapporter och annat tekniskt material, samt söka efter referensmaterial på 
skolans bibliotek. Även under början av examensarbetet omfattade arbetet praktiska 
experiment i labbmiljö. Det teoretiska och praktiska tillvägagångssättet för studien ska 
ge en djupare förståelse om lastdelning och lastbalansering. Dessutom ge större insikt 
vilka metoder och verktyg som finns att tillgå i en opensourcemiljö.  

2.1 Faktainsamlande 
Vårt arbete kommer att inriktas mot en explorativ form av vetenskaplig studie. Detta 
innebär att vår studie kommer att vara undersökande och ge bättre förståelse inom 
ämnena lastdelning och lastbalansering.  

Utifrån insamlade fakta inom lastdelning och lastbalansering, kommer våra teorier och 
studier verifieras. Insamlandet av fakta inriktade vi oss på att leta på Internet efter 
vetenskapliga rapporter inom området vi behandlar. Denna faktainsamling innebar att 
söka i databaser via biblioteket på HTU, genom Compendex. Denna databas söker över 
flera databaser där vetenskapliga referenser finns, däribland IEEE: s databas. 
Tillförlitligheten att söka i denna databas är god, tack vare att alla vetenskapliga 
rapporter som finns där är verifierade och godkända. 

Under litteraturstudien användes också biblioteket för att samla in fakta gällande 
lastdelning och lastbalansering. En styrka med denna metod är att den kan verifiera 
uppgifter från flertalet källor, då fler personer fastslagit samma resultat. Med den 
kunskapen kan en teoretisk referensram skapas [3]. 

2.2 Experiment 
Huvudsyftet med experiment är att kunna se hur en server hanterar trafik med och utan 
lastdelare respektive lastbalanserare. För denna undersökning har vi tillgång till en 
labbmiljö vid högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Vi har blivit tilldelade tre stycken 
servrar. Fördelarna med denna metod är att tester sker under kontrollerade former, alltså 
kan de faktorer som avses att mäta bearbetas på ett fördelaktigare vis. En annan fördel i 
detta sammanhang är att experiment i en labbmiljö kan upprepas.  
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2.3 Hot mot metoder 
Mycket material som samlas in via Internet eller via litteraturstudier, är sekundärdata. 
Det vill säga vi måste ta i beaktning att de data som vi samlar in, har varit till ett annat 
projekt eller inriktning. Därför kan sådant material vara vinklad eller inte heltäckande 
[3]. Dessutom är det viktigt att ifrågasätta informationen som tas fram med hänsyn till 
det ämne som behandlas. 

Sökande på Internet är en tidskrävande metod, då källorna inte alltid är pålitliga. 
Beroende på sökorden, kan informationen variera i utdata och den information som 
finns kan vara ofullständig. På Internet finns det däremot mer material i ämnet som vi 
sökte efter. Sökandet efter vetenskapliga rapporter gav en del träffar, men att hitta rätt 
och relevant fakta gällande vårt ämne var många gånger svårt.  

Hoten som kan uppstå med arbetsmetoden experiment i en labbmiljö, är att den kan bli 
mycket tidskrävande och resurskrävande under vår studie. Ett annat hot som vi måste ha 
med i beräkningen, är att många okontrollerbara eller okända faktorer kan uppstå under 
våra experiment. Detta kan medverka till att tidsfaktorn kan öka ytterligare eller att 
uppsatta mål inte nås.  

Andra svårigheter är alla de programvaror som finns tillgängliga. Olika programvaror är 
inte kompatibla med varandra. Ganska tidigt insåg vi vikten av att läsa in fakta om 
programvaran före vi installerade den, för att minska faran att hamna i ”trial and error” 
fällan. 

3 Vad är lastbalansering? 
Begreppet lastbalansering kan betyda flertalet olika saker beroende på vilket område det 
berör. Inom dataområdet rör det sig av oftast om lastbalansering av servrar av olika slag. 
Genom att använda tekniken på exempelvis webbservrar medförs att en webbsidas 
besökare sprids ut på flera olika servrar (se figur 1) för ökad prestanda [4]. Som 
uttrycket lastbalansering antyder delas då lasten mellan de olika webbservrarna. Sättet 
att dela trafiken mellan servrarna kan genomföras genom exempelvis: 
 

● Lager 3/4 balansering 
● Lager 7 balansering 

 
Beroende på typ av metod för lastbalansering ges olika resultat. Vissa metoder är mer 
lämpliga än andra beroende på scenariot för lastbalansering.  
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Figur 1. Exempel på topologi för lastbalansering. 
 
För att det ska vara någon nytta med lastbalansering gäller det att det finns flera servrar 
att tillgå. Dessa måste kopplas ihop i ett nätverk. För att kommunikationen i ett nätverk 
ska fungera finns det en standard att tillgå, OSI-modellen (Open Systems 
Interconnection) [5]. Modellen består av sju (1-7) olika lager där varje lager innehåller 
olika protokoll för att hålla reda på saker för att kommunikationen ska fungera på rätt 
sätt. När det gäller lastbalansering av webbservrar är det främst lager 3/4 och 7 som 
används.  
 
Lager 4 kallas för transportlagret, dess uppgift är bland annat att hålla reda på TCP 
(Transmision Control Protocol) och UDP (User Datagram Protocol) trafik.  
 
TCP är ett förbindelse orienterat protokoll vilket innebär att sändaren och mottagaren av 
datapaketen har en kontakt och pratar med varandra. Vid en sessions början upprättas 
anslutningen mellan de två noderna med hjälp av en trevägs handskakning (three way 
handshake). För varje paket som skickas efter handskakningen sänds ett svar tillbaka att 
överföringen nått fram till mottagaren, detta är en så kallad ACK (acknowledge). Detta 
medför att paketet som skickas med TCP kan man vara säker på att det kommer fram. 
UDP är förbindelselöst vilket innebär att det inte finns någon handskakning utan här får 
sändaren inget svar tillbaka vid sändning. Förloras det något paket vid UDP trafik märks 
det inte av för mottagaren, då denne inte vet när sessionen är slut.  
 
Genom lastbalansering kan flera positiva mål uppnås exempelvis: [6] 
 

• Ökad skalbarhet, tyngre applikationer har i dagsläget nått den punkt där en enkel 
server inte klarar av att kunna sköta trafiken på egen hand. 

 
• Ökad prestanda, innebär att utrustningens kapacitet utnyttjas, utan att påverka 

bandbredden i det övriga nätverket.  
 

• Ökad tillgänglighet, administratören ska försöka få ett så tillgängligt nätverk 
som möjligt. Om något inom nätet går ur drift samtidigt som något skickas eller 
liknande får det inte märkas utan uppstår fel hos en lastbalanserare ska trafiken 
byta server.  
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3.1 Olika typer av lastbalansering 
Det finns olika arkitekturer att sätta upp för att lastbalansera, ett av de är kluster 
baserade och det andra är distribuerade webbsystem. Skillnaden på dessa är att kluster 
baserat webbsystem gömmer sina IP nummer bakom en lastbalanserare, den enda 
adressen som en klient kan se är ett IP nummer som kallas Virtual IP (VIP) [20]. 
Medan i ett distribuerat webbsystem är alla IP nummer synliga för en klient. Eftersom 
en Virtual Server består av en server framför många andra servrar, kan denna vid tung 
trafik upplevas som en flaskhals. Sedan när det bara är en server som i ett kluster 
baserat webbsystem, är den känslig för ”single-point-of-failure” [7]. 
 
Vid Lager 4 balansering inkluderas även lager 3 från OSI-modellen, vilket betyder att 
även IP trafik används. IP står för Internet Protocol, precis som OSI-modellen har 
TCP/IP flera lager [8]. När det skickas en datamängd med IP kallas det för datagram. 
Datagrammet får i sin tur en mottagaradress som det ska skickas till. Exempel på 
lastbalansering i lager 3/4 är Linux Virtual Server. 
 
Det lager i OSI-modellen som gör det möjligt att använda Internet och dess funktioner, 
så som att skicka e-post och använda program i samband med kommunikation är lager 
7. Inom lastbalanseringen är detta lager som används vid Internetbaserad 
lastbalansering. Genom lastbalansering på denna nivå vet lastbalanseraren vad det är för 
innehåll i trafiken som distribueras (content aware). 
 
I Bilaga A kan en översikt över de olika lastbalanseringsmetoderna och dess arkitekturer 
ses. 

3.2 Global Server Load Balancing (GSLB) 
Genom att använda sig av global server lastbalansering går det att globalt sprida de 
servrar som hanterar exempelvis ett företags hemsida. För att bygga upp en bra 
arkitektur för global lastbalansering krävs att trafiken från lastbalanseraren till servern 
måste vara transparent. Användaren ska inte känna av vilken server som används, utan 
lastbalanseraren väljer lämplig server för användaren att ansluta till. Det får inte uppstå 
punkter som kan slå ut nätverket och dess funktion såkallade ”single-point-of-failure”, 
det får heller inte uppstå punkter som agerar flaskhalsar i nätverket, som minskar 
prestandan för användaren. Detta innebär att lastbalanserarna måste vara utspridda dels 
över nätverket, och dels över fysiska områden. Anledningen till den fysiska spridningen 
är att exempelvis företagets hemsida blir otillgänglig för alla användare om det blir 
strömavbrott på den plats där samtliga lastbalanserare är placerade. Nätverket måste 
även vara oberoende av nätverksstrukturen, och kunna anpassa sig till olika typer av 
nätverk. [11] 

 
Den arkitektur som används för lastbalansering i ett globalt nätverk bygger på den 
nuvarande infrastrukturen i DNS. De komponenter som behövs för detta är minst en 
lastbalanserare som väljer server (Load Balanacing Server Selector, LBSS), och minst 
en lastbalanserande server (LB server). Uppgiften för LBS väljare är att välja till vilken 
LB server som ska svara på en förfrågan från en DNS server på nätverket. Vad LB 
servern gör är att välja ut den mest lämpade servern att svara på förfrågan som 
inkommer från LBS väljare. Faktorer som geografisk placering i förhållande till 
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användaren, lasten på servrarna samt trafiken i nätverket kan beroende på önskad 
konfiguration styra till vilken server trafiken dirigeras till (se figur 2).  
 
Det finns två sätt som LBS väljare kan hålla kontakten med LB servrarna, genom att 
vara authorative name server eller genom source routing. Authorative Name server 
håller ordning på och kontaktar dess underliggande LB servrar genom vanliga DNS 
förfrågningar, till skillnad från source routing som känner till dess underliggande LB 
servar med hjälp av IP nummer. 
 
Ett scenario där användaren aktivt deltar i en global lastbalansering är då en fil ska 
laddas hem från en hemsida, och filen är utspridd på fler servrar världen över, för att 
snabbare kunna ladda upp filen till användaren. Denne får själv välja från vilken server 
filen ska laddas ifrån. Detta kan automatiseras så den globala lastbalanseringen av 
servrar blir mer transparent än vad den är i dagsläget. Akamai är ett företag, vars 
produkter arbetar för global lastbalansering för bland annat live strömning. När 
användaren ansluter för att strömma en videosekvens exempelvis, sänder programmet 
strömmen via olika väger fram till användaren. Vid eventuella förluster av data kan de 
andra strömmarna kompensera för detta [13] (se bilaga E). 
 

 
Figur 2 Påvisar händelseförloppet från användarens förfrågan om en URL till sin lokala DNS server, 
fram till webbservern som tillhandahåller webbsidan. 
 
Vid användning av en global lastbalanserare, kan denna konfigureras i två lägen, active-
standby och active-active. 
 
Active-Standby är en konfiguration där ett system är i aktivt läge, medan ett annat är i 
passivt läge. Det aktiva systemet svarar på alla förfrågningar, medan de passiva fungerar 
som ett backup gentemot de aktiva. Skulle det aktiva systemet drabbas av 
driftstörningar eller bli överbelastade aktiveras det passiva systemet. Denna typ av 
systemkonfiguration är dock inte att föredra då det slösar med tillgångar, när det passiva 
systemet inte används. [12]  
 
Active-Active konfigurationen använder sig av två stycken aktiva system, och 
balanserar kraften av de två emellan sig, och distribuerar samma tjänster till användaren 
oavsett vilken server som ansluts till. Detta är en mer kostnadseffektiv lösning, 
samtidigt som tillgängligheten ökar då samma data finns på flera ställen. Detta system 
kan användas i avancerade webbaserade kluster, samt lagrings nätverk (SAN). Då 
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informationen speglas mellan servrarna minskar risken för borttappad data, likväl som 
att samtliga användare inom ett nätverk har tillgång till samma information. Detta leder 
till att felsökningen i systemet kraftigt försvåras om en del producerar felaktig data, som 
sedermera sprids vidare till andra system. Att administrera ett active-active system är 
komplicerat då systemen konstant uppdateras, så informationen är samma på alla delar 
av systemen [12]. Active-active kan även omdirigera användaren till det närmast 
belägna systemet i konfigurationen. Detta kräver dock att samtliga system i 
konfigurationen är tillgängliga. En anledning till denna funktion är att användandet av 
det globala nätverket minskar, och främjar användare som överför stora mängder data 
till eller från klustret [2]. 

4 Lager 3/4 lastbalansering 
I ett klusterbaserat webbsystem styrs trafikdelning genom en växel som distribuerar ut 
trafiken till den server nod som enligt den gällande algoritmen ska ha trafiken. 
Distribueringsalgoritmerna kan indelas i tre olika kategorier: 

1. Lastbalansering eller lastdelning 
2. Centraliserad eller distribuerad 
3. Statisk eller dynamisk 

Vad som ska användas i ett aktuellt webbsystemskluster är inte alltid det ena eller det 
andra, utan kompromisser mellan de båda. Den enda punkten där antingen det ena eller 
det andra väljs är om lastbalanseringen eller lastdelningen ska vara dynamisk eller 
statisk. Genom att använda statiska algoritmer distribueras trafiken snabbare till dess 
server nod. Detta kan dock leda till att vissa servrar har en hög belastning medan andra 
har en väldigt låg belastning. De dynamiska algoritmerna använder funktioner som 
samlar in status på noder i serverpoolen, vilket ställer högre krav på lastbalanseraren. I 
de fall där detta fungerar tillfredsställande kan prestandan genom en dynamisk algoritm 
vara bättre än i en statisk. [20] 
 

4.1 Algoritmer för lager 3/4 lastbalansering 
Lastbalanserare som arbetar i transportlagret (lager 4), är innehållsblinda (content 
blind) [21], vilket betyder att de inte vet vilken sorts trafik som distribueras vidare. En 
typ av algoritmer som innefattas i denna typ av lastbalansering är de statiska 
algoritmerna. De tar ingen hänsyn till den aktuella lasten på en viss server nod, utan 
balanserar eller delar lasten enligt ett schema. Detta tillämpas i algoritmer som random 
och round-robin. Skillnaden mellan de två är att random sprider trafiken lika över alla 
server noder, medan round-robin sprider trafiken genom att använda en cirkulerande 
lista av server noder. För att kunna styra trafiken till servrar som har mer kapacitet, kan 
static weighted round-robin användas. Genom att konfigurera servrar med mindre 
kapacitet med ett högre weight värde, skickas mindre trafik till dom. 

Den innehållsblinda distribueringen innehåller förutom statiska algoritmer, även 
användarmedvetna, servermedvetna, samt användare och servermedvetna algoritmer. 
Den information som används av en lager 3/4 balanserare från en användare är bara 
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baserat på information från TCP/IP paket. IP nummer kan användas för att gruppera 
användare och placera dessa på olika servrar, för att sprida lasten. 

Att känna till statusen på de olika servrarna i klustret är viktigt för en lastbalanserare. 
Vid användande av algoritmer som samlar data angående server noders status, kan en 
lasttabell skapas, i vilken lastbalanseraren kan välja ut den lämpligaste servern att 
behandla den inkommande trafiken. Då en server blivit tilldelad last ökar dess värde i 
lasttabellen. Algoritmen least-connections arbetar utifrån ett servermedvetet perspektiv. 
Den servern med minst antal anslutningar kopplade till sig blir tilldelad den senast 
inkommande trafiken. Detta sker dynamiskt, då den måste kontrollera förbindelserna i 
realtid för att kunna balansera trafiken till rätt server [22].  Fördelen med en sådan här 
algoritm är t ex när trafikmängden varierar. Nackdelen är att den måste hålla reda på 
alla servrars aktiva förbindelser under lastbalanseringen. Denna algoritm är lättförståelig 
och är en av de mest populära lastbalanseringsmetoder för att balansera applikationer 
som webbsidor och DNS [23].  

Weighted round-robin algoritmen liknar static weighted round-robin, som använder 
sig av weight värden för att ha kännedom om den aktuella serverns kapacitet. Skillnaden 
mellan de två är att weighted round-robin dynamiskt bedömer server noderna weight 
värden i proportion till deras kapacitet. Den här algoritmen är användbar när servrarna 
har olika processor kapacitet [22]. Det värde som weight variabeln sätter på noden är 
antingen ett, eller någon annan siffra t ex fyra. Detta medför att trafiken som kommer 
till en server, fördelas enligt följande princip. Den som har siffran fyra i vårt exempel 
får fyra gånger mer trafik än den som är satt till ett. Fördelen med denna viktfördelning 
är möjligheten att balansera servrarna efter processorkraft, vilket medför att de kan 
jobba mer effektivt. En av nackdelarna med denna algoritm är om trafiken skulle variera 
kraftigt.  

När det gäller lastbalansering av sessioner finns det två olika vägar att välja, Stateless 
eller Stateful lastbalansering. Stateless lastbalansering kontrollerar inte vad det är för 
trafik som kommer in utan med denna metod skickas trafiken vidare till första 
tillgängliga server. Stateful lastbalansering till skillnad från stateless lastbalansering är 
att den håller reda på vad det är för trafik skickas eller tas emot. [23]  

4.2 Stateless lastbalansering 
Stateless lastbalansering är en lastbalanseringsmetod som inte håller reda på vad det är 
för trafik som skickas igenom balanseraren. Detta innebär att det enbart är UDP trafik 
som kan skickas med denna typ av lastbalansering.  Den använder en algoritm för att 
skicka all inkommande trafik till de servrarna som är minst belastade. Det är såkallade 
hashingalgoritmer som används för att hålla reda på IP paketen som skickas. 
Informationen som algoritmen håller reda på är IP numret från källan och mottagaren 
samt vilka portar det är som används vid sändningen. Hashing är enligt Chandra 
Kopparapu enkelt sammanfattat en omvandling mellan en given datamängd från ett 
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paket som skickats till ett mindre värde vars uppgift är att välja en server [23]. För att 
detta ska fungera på ett tillfredställande sätt utgår det ifrån att det är flera klienter som är 
anslutna till ett klusterbaserat webbsystem och om det är en DNS förfrågan som skickas 
måste hela frågan skickas i samma paket. 

4.2.1 Simple Hashing 

Den enklaste formen av stateless lastbalansering kallas för Simple Hashing. Varje paket 
som skickas kontrolleras av lastbalanseraren. Ett fält i paketet väljs ut för att användas 
för hashing. För att detta ska fungera måste ett fält minst innehålla källans IP nummer. 
Detta IP nummer visar för servern vem användaren är. Lastbalanserarens uppgift är 
sedan att göra en uträkning av den paketstorlek som skickas, talet är alltid mellan 0 och 
255. Talet divideras med antalet servrar som är tillgängliga. För att få en bra lastdelning 
ska det inte vara en uträkning med enbart källans IP nummer, utan en bra kombination 
är att se till att både ha källans IP nummer och portnummer. Detta beror på om det 
enbart är en användare som skickar en stor datamängd med bara IP numret inräknat i 
algoritmen blir resultat att trafiken endast skickas till en server, är det både källans port 
och IP nummer skickas datapaketen ut till flera servrar.[23] 

4.2.2 Hash Buckets 

Den avancerade formen av Stateless lastbalansering kallas för hash buckets. Den 
använder sig av simple hashing för att göra uträkningarna. Även här är tal följden 0 – 
255 men 255 bytes ut mot ett N. I detta fall är N numret av hashing buckets. Det är 
möjligt att konfigurera beroende på vad det är för lastbalanserare. Den största skillnaden 
mellan dessa algoritmer är om servern som används går ner i drift. Om fallet skulle vara 
att det är simple hashing som används, görs det bara en ny omräkning fast divideringen 
av datamängden blir med en server mindre. Skulle istället servern gå ner i drift och det 
var hash buckets som användes är det talet hash buckets som är riktat mot servern som 
slutat fungera får hash buckets en ny adress med hjälp av en delningsmekanism. [9,23] 

4.3 Stateful lastbalansering 
En annan typ av lastbalanseringsmetod är stateful lastbalansering. Till skillnad från 
stateless lastbalansering som inte utförde någon kontroll av inkommande trafik, utan 
skickade den bara vidare till första bästa server. Stateful lastbalansering däremot 
kontrollerar den inkommande trafiken och skickar den till rätt plats [10]. Trafiken som 
skickas med denna metod kallas för sessioner. Algoritmen håller reda på var session för 
sig.  

För att denna metod ska fungera på rätt sätt är det viktigt att lastbalanseraren vet var 
paketet som skickas börjar och slutar, efter det används det en speciell metod för att 
kunna skicka trafiken vidare till servern. 
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Enligt Chandra Kopparapu är sessionstabellen grunden för stateful lastbalansering. I 
figur 3 ser vi hur två användare startar två sessioner var. För att lastbalanseraren ska 
kunna identifiera varje session måste den ta reda på avsändaren IP, mottagarens IP samt 
vilka portar de använder sig av, detta gäller för all TCP och UDP trafik.  

 

 
Figur 3 Exempel på stateful lastbalansering. 

 

Värdena av dessa olika IP nummer och portar kallas för sessions nyckel. Som tidigare 
nämnts använder sig TCP av ACK för att veta att trafiken nått fram till rätt destination, 
så även i detta fall. När användaren startar en session sker det en handskakning mellan 
användaren och lastbalanseraren. UDP trafiken däremot sker det ingen handskakning 
med. Lastbalanseraren räknar sedan ut med hjälp av sessionsnyckeln vilken server 
trafiken ska gå till.  

 

När en session startar läggs all data i en speciell tabell som sparas i minnet på servern 
där lastbalanseringen sitter. Den här tabellen är känslig för att inte bli överfull av data 
som inte används. För att detta inte ska ske finns det en konfigurerbar timer som känner 
av tiden på hur länge en session varit avslutad och tar bort sessionen efter att det gått en 
viss tid (se tabell 1) [23]. 
 
Protokoll Klientens IP nr Destinationens 

IP nr 
Klientens 

port nr 
Destinationens 

port nr 
Server 

TCP 193.10.236.158 192.168.1.156 1580 80 S1 
TCP 193.10.236.100 192.168.1.33 1001 80 S2 
TCP 193.10.236.220 192.168.10.256 2001 80 S3 
UDP 193.10.236.54 192.168.1.25 2458 6001 S3 

Tabell 1  Lastbalanserarens sessionstabell i stateful load balancing. 
 



Lastbalansering av webbservrar - i en opensource miljö 

18 
 

Skillnaden mellan stateful och stateless lastbalansering är att stateful kontrollerar varje 
session av inkommande trafik. Vilket innebär att lastdelningen blir mycket effektivare. 
Den känner av minsta fel med datapaketet eftersom den kör handskakning när det är 
TCP trafik och en timer när det är UDP trafik. En annan skillnad är att stateful 
lastbalansering lagrar all information en sessions tabell och det är den informationen 
algoritmen gör uträkningarna från. I säkerhetssynpunkt är stateful en bättre metod pga 
att de som utför en eventuell attack mot servern måste använda sig av TCP trafik. Denna 
typ av attack kallas för DoS (Denial of Service). Eftersom metoden kontrollerar varje 
session och har en handskakning med användaren är det lätt att spåra varifrån attacken 
kommit [23].  

4.4 Triangulation 
Triangulation är ett hjälpmedel för att se till att en server kan distribuera trafiken till 
andra noder. Detta fungerar så att klienten skickar trafik till den första servern som den 
kontaktat. Funktionen är att noden vid den första servern fortsätter att ta emot trafiken 
och sedan omdirigerar trafiken till en annan nod. [20] Den här routingmetoden som 
triangulation innebär baserar sig på pakettunnling [17]. Allt detta sker på TCP/IP nivå, 
vilket innebär att servern inte vet vad det är för innehåll i paketet som den behandlar, 
det vill säga den är innehållsblind (content blind). 

4.5  Linux Virtual Server 
Linux Virtual server (LVS) är ett exempel på implementering av lager 3/4 
lastbalansering. Genom LVS binds flera fysiska servrar samman i ett kluster och 
opererar som en server. LVS bygger till mångt och mycket på IP Virtual Server 
(IPVS), som används för lastbalansering i transport lagret, så kallad lager 3/4 switching. 
I äldre versioner av linuxkärnan finns inte stöd för IPVS, utan detta måste således 
implementeras av användaren, om kärnan inte uppdateras. IPVS kan dirigera såväl TCP 
som UDP trafik till servrar som befinner sig i dess serverpool. [25] 
 
Utåt sett är klustret helt transparent, och användarna som ansluter ser endast en server. 
LVS arkitekturen är uppbyggd kring tre delar. Den första delen är lastbalanseraren 
(Director), är den server som syns utåt, som distribuerar arbetet till de bakomliggande 
servrarna. Dessa bildar tillsammans en serverpool. För att kunna tillhandahålla samma 
information på samtliga servrar i serverpoolen [26] (se figur 4). 
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Figur 4 Visar en LVS konfiguration, med lastbalanserare och en serverpool av webbservrar. 
 
Fördelar med LVS är dess höga skalbarhet, samt dess förmåga till höga tillgänglighet. 
Beroende på typ av LVS så behöver inte servrarna befinna sig på samma fysiska plats, 
utan kan vara utspridda över hela världen. Skalbarheten uppnås genom att man enkelt 
kan ändra antalet servrar i serverpoolen, utan att det syns för användaren [27]. Den höga 
tillgängligheten uppnås genom att ha ett separat program som kontinuerliga kontrollerar 
servrarnas status i klustret. Skulle en server gå ner kan administratören meddelas detta, 
och den blir således inte tilldelad någon trafik av lastbalanseraren. Statusen på servrarna 
kan kontrolleras med hjälp av program som heartbeat och keepalived.  
 
En stor nackdel med LVS är att genom lastbalanseraren skapas en ”single-point-of-
failure”, vilket medför att klustret blir oanvändbart om dess lastdistribuerare går ner. För 
att ytterligare öka tillgängligheten, samt förebygga ett scenario där lastbalanseraren går 
ur drift, kan en eller flera back-up balanserare installeras till klustret. Genom att 
använda sig av program som heartbeat och keepalived mellan lastbalanserarna ökar 
driftsäkerheten. 
 
Det finns tre olika sätt som LVS kan implementeras i ett kluster. Vilken som väljs 
bestäms av de förutsättningar som ställs under omständigheterna. De tre olika typerna 
passar olika bra i olika miljöer (se tabell 2).  
 
 LVS-NAT LVS-IP Tun LVS-DR 
Typ av 
lastbalanserare 

Alla Tunnlande Får ej använda 
ARP 

Typ av nätverk Privat  LAN eller WAN LAN 
Antal servrar Få (10 – 20) Många (100) Många (100) 
Server gateway Lastbalanseraren Egen router Egen router 
Tabell 2 beskriver de olika typerna av LVS, samt dess tekniska funktionalitet och begränsningar. 
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4.5.1 Linux Virtual Server via NAT 
 
Då IPv4 innefattar för få adresser, är lösningen privata IP-adresser, NAT (network 
address translation) [28]. Dessa adresser kan endast ses på det lokala nätverket och kan 
således inte nyttjas av utomstående användare. Genom att implementera NAT tekniken i 
LVS sparas ytterligare IP-adresser, eftersom servrarna inte ses utåt (se figur 5). 
 

 
Figur 5 Topologi LVS-NAT 
 
En stor fördel med att lastbalansera via LVS-NAT, är att servrarna i poolen kan ha olika 
operativ system, så länge de stöder TCP/IP. Det som behövs för kommunikationen med 
lastbalanseraren är att servern har en IP adress. Lastbalanseraren känner då till serverns 
existens, och kommer att skicka trafik till denne. Vad som kan göra detta alternativ 
långsammare än de andra är det faktum att lastbalanseraren håller kontakten med 
användaren samtidigt som den distribuerar ut trafiken till servrarna i poolen. Detta är 
således en stor nackdel, eftersom klustret inte klarar av fler servrar i farmen än vad 
lastbalanseraren klarar av att sköta trafiken åt. För att förbli effektiv bör antalet servrar i 
farmen inte överstiga 20, då lastbalanseraren kan komma att bli en flaskhals [29]. LVS-
NAT förefaller sig således bättre att användas på mindre kluster. 
 

4.5.2 Linux Virtual Server via IP Tunneling 

Tunneling bygger på att en virtuell tunnel upprättas av sändaren till mottagaren. Paketet 
som skickas i den virtuella tunneln anländer ur tunneln oförändrat [30]. I LVS via IP 
tunneling är det lastbalanseraren som agerar sändare, medan servrarna i serverpoolen 
agerar mottagare. Trafiken tunnlas med encapsulation vilket modifierar paketen från 
lastbalanseraren till servern. Vad som händer är att lastbalanseraren inkapslar det 
ursprungliga IP paketet, i ett nytt som anger adressen till den bakomliggande servern 
som paketet är destinerat till [31] (se figur 6). 
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Figur 6 Encapsulation, påvisar hur ett paket utifrån modifieras för att distribueras vidare till servrar i 
klustret. 
 
Till skillnad från att använda LVS via NAT, fungerar lastbalanseraren som en 
förmedlare mellan användaren och servrarna i denna teknik. När en förfrågan inkommer 
till lastbalanseraren skickar den vidare förfrågan till den mest lämpade servern i farmen, 
som svarar tillbaka direkt till användaren (se figur 7). För att detta ska fungera korrekt 
krävs det att den svarande servern i klustret kan packa upp det ursprungliga paketet, från 
användaren, så kallad decapsulation. 

 
Figur 7 IP tunneling, trafiken från lastbalanserare tunnlas ut till servrarna som svarar tillbaka till 
användaren, utan att tunnla trafiken genom lastbalanseraren. 
 
Vägen från servern till användaren behöver nödvändigtvis inte vara samma som vägen 
in, utan vet servern en bättre väg ut kan den användas. Vägen tillbaka till användare är 
inte dirigerad tillbaka genom lastbalanseraren, utan skickas direkt till server nodens 
förinställda gateway. Genom att använda lastbalanseraren som en dirigent mellan 
servrarna och användarna kan lastbalanseraren behandla större mängder förfrågningar, 
än vad exempelvis LVS-NAT klarar av. [29] En stor fördel med denna typ av LVS är att 
servrarna kopplade till lastbalanseraren inte behöver vara kopplade på samma nätverk, 
utan kan vara spridda över världen.    
 

4.5.3  Linux Virtual Server via Direct Routing 
Likt IP tunneling fungerar lastbalanseraren i direct routing (DR) som en dirigent, som 
tillhandahåller en förbindelse mellan användaren och servern. I direct routing används 
dock inga tunnlar, och alla servrar i poolen måste vara anslutna med minst ett medium 
från nätet där lastbalanseraren sitter (se figur 8). 
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Figur 8 Linux virtual server via direct routing. Servrarna är kopplade till det nät när lastbalanseraren 
sitter, med minst ett medium. 
 
Vad lastbalanseraren gör i LVS-DR är att den byter MAC adress på den inkommande 
ramen, och vidarebefordrar den till en server i poolen. Dessa har VIP (virtual IP) numret 
konfigurerat på dess loopback gränssnitt. Detta gör att användaren tror att den svarande 
servern är den samma som anropades. Som figur 8 illustrerar så svarar servrarna i 
farmen direkt tillbaka till användaren. Då loopback har samma IP nummer som 
lastbalanseraren är det viktigt att stänga av svar funktionen för ARP förfrågningar. 
Annars skulle det uppstå en kollision mellan lastbalanseraren och servern, om serverns 
loopback har VIP numret konfigurerat. [26]  
 
Till skillnad från LVS-IP Tun, använder sig inte LVS-DR av tunnlar, vilket ytterligare 
minskar belastningen på servrar och nätverket.  

5 Lager 7 lastbalansering 
En skillnad med lager 7 lastbalansering i jämförelse med lager 3/4 är att 
lastbalanseraren kan fatta beslut baserade på trafikens innehåll. Att lastbalansera i lager 
7, applikationslagret kan göras på olika sätt. 

5.1 Domain Name System (DNS) 
Innan riktiga lastbalanserare fanns användes en DNS server som lastdelare. 
Anledningen till att detta användes var inte att balansera lasten, utan att dela den mellan 
olika servrar. Möjligheten att distribuera en webbplats till flera servrar var i och med 
detta möjligt. DNS servern BIND9 har löst detta genom multipla värden för A (adress) 
fältet (se figur 9), och i äldre versioner av BIND användes multipla CNAME likt det sätt 
som multipla A fält används. Algoritmen som DNS använder sig av i lastdelnings syfte 
är round-robin, som baserar sig på en roterade basis. [14]  
 
www.exjobb.thn.htu.se IN A 192.168.1.10 
www.exjobb.thn.htu.se IN A 192.168.1.11 
www.exjobb.thn.htu.se IN A 192.168.1.12 
Figur 9 Exempel på konfigurering i BIND9 för lastdelning av webbservrar, adressen 
www.exjobb.thn.htu.se är distribuerad över flera IP adresser. 
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Då det finns tillfällen när flera aktiva webbservar  inte är önskvärt, i exempelvis fallet 
då en backup server ska stå vilande och aktiveras då den aktiva servern går ur drift, 
måste funktionen rrset-order användas. Detta leder till att det är möjligt att styra till 
vilka servrar trafiken skall gå. Funktionen rrset-order kan konfigurerar i tre olika lägen: 
[15] 

• Fixed 
• Random 
• Cyclic 

 
När fixed är vald, anropas servrarna alltid i samma ordning. I fallet random svarar 
servrarna enligt ett slumpartat schema ut genom serverpoolen. Att använda sig av cyclic 
är detsamma som att använda sig av round-robin [16]. 
 

5.2 HTTP redirection 
Ett annat sätt för en server att svara en klient på, att den är på en annan nod för den 
förfrågan som ställts [18]. Denna mekanism finns inbyggd i http protokollet ifrån 
version 1.0 uppåt. ”Http redirection” som det heter på engelska fungerar på följande 
sätt. Mekanismen behandlar en förfrågan vid servern skickar med ett statusvärde i 
pakethuvudet tillbaka till klienten, t ex nummer 301. Denna siffra betyder att sidan har 
flyttats till en annan plats. Med det menas det att den tillfrågade adressen finns under en 
annan URL. [20] Fördelar med denna metod är att den vet vad det är för innehåll i 
förfrågan från klienten och sedan välja rätt nod för ändamålet, det vill säga den är 
innehållsmedveten.   
Dessutom finns det också några nackdelar när den ska ändra server nod. Den skickar om 
sin trafik till en annan nod är den tvungen att starta om en ny TCP förbindelse och då 
måste följaktligen en ny cykel startas om [20]. Detta upplever klienten som att sidan tar 
lång tid att ladda ner. När denna metod används finns det fördelar att ta vara på. En av 
dem är att ingen befintlig DNS konfiguration behöver ändras. En annan fördel är när 
HTTP förfrågan skickas till en server kan denna server se vilket IP nummer klienten har 
[23]. Nackdelarna med denna metod är att den endast arbetar med HTTP. Dessutom att 
den är tvungen för varje förfrågan mellan klient och server göra två stycken ”round-
trips”, vilket innebär att den inte är effektiv i sitt sätt att lastbalansera [19]. I tabell 3 kan 
en jämförelse mellan DNS, triangulering och http redirection ses.  
 
Metoder Data flöde Fördelar Nackdelar 
DNS Direkt Enkel  

Möjlig att tillämpa 
Innehållsblind, begränsad 
skalbarhet 

Triangulering Triangular Enkel Innehållsblind 
HTTP redirection Omdirigera Enkel 

Innehållsmedveten 
Bara HTTP förfrågningar 

Tabell 3 En jämförelse på några routing metoder. 
 

5.3 TCP splicing 
Metoder som tagits fram i olika sammanhang är TCP splicing och TCP handoff. Den 
första mekanismen TCP splicing fungerar på följande sätt. En pågående TCP 
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förbindelse mellan klient och en server är egentligen två separata förbindelser. Den 
första går från klienten till lastbalanserare, sedan den andra går från lastbalanserare till 
servern. När en klient och en server skapat en TCP förbindelse mellan varandra kan 
denna TCP förbindelse med hjälp av mekanismen TCP splicing, föra samman de två 
förbindelserna till en (se figur 10). Vilket innebär när en TCP förbindelse pågår mellan 
klient och server behöver inte IP paketen gå genom OSI lagret från transportlagret till 
applikationslagret i switchen [20]. Sedan för att båda parter ska känna igen paketen som 
skickas mellan dem, ändrar de IP och TCP huvudet (IP adress och checksum 
recalculations) för att veta att paketet är ämnat för dem [20]. 

 

 

Figur 10 Illustration hur TCP splicing fungerar 

5.4 TCP handoff 
När en TCP förbindelse är etablerad mellan en klient och en server, kan en TCP handoff 
ske. Det vill säga en lastbalanserare ger eller migrerar över en överlåtelse av TCP 
förbindelsen till en server. Ett exempel på hur detta går till är att mellan klient och 
lastbalanserare sker en trevägs handskakning. Därefter skickar klienten en GET 
förfrågan till balanseraren. Sedan sker en överflyttning av TCP förbindelsen till den 
tilltänkta servern, dessutom skickas GET förfrågan som balanseraren fick innan av 
klienten. När servern fått denna förfrågan och TCP överlåtelsen, skickar den data som 
förfrågan gällde till klienten. En annan sak som tas upp i den vetenskapliga rapporten 
från IBM [20] är att TCP handoff gör att klienten upplever som att trafik ifrån servern 
kommer ifrån lastbalanseraren. En annan fördel med denna teknik är när en klient står i 
förbindelse med en server med TCP handoff, kan den kommunicera direkt utan att 
skicka trafik igenom lastbalanseraren på tillbaka vägen (se figur 11). 

5.5 URL switching 
När denna lastbalanserare jobbar för att optimera serverns prestanda. Den gör valet av 
väg till målet med namnet eller URL. Under en förbindelse när ”HTTP GET” förfrågan 
sker måste lastbalanseraren titta på URL och sedan leta efter rätt server för ändamålet. 
När en sådan här förbindelse sker måste en delayed-binding göras för att kunna se på 
URL. Delayed-binding innebär i korta drag att TCP förbindelsen måste bli klar först, 
sedan vänta på HTTP förfrågan innan den kan göra sitt val av server [32]. Fördelar med 
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att köra med URL baserade lastbalanserare är att lastbalanseringen kan styra 
fördelningen av trafiken med hänsyn till vad innehållet är. Dessutom med denna metod 
kan förfrågningar med dynamiskt material ledas till servrar som är optimerade för detta 
ändamål, sedan när det gäller statiskt material kan denna styras till en cache.  
Denna typ av balansering kan användas i ett syfte när till exempel publika VIP adresser 
har många webbsidor att hålla reda på [23]. Det faktum att göra på detta vis är att ingen 
har råd med att ha en individuell VIP till varje användare som besöker en sida. Med 
denna metod finns det möjligheter att via URL switching och att de servrar som finns 
bakom lastbalanseraren, binda samman dessa så att de fungerar som en enhet. Det vill 
säga lastbalanseraren dirigerar bara trafiken vidare till rätt server som har den adressen. 
Eftersom lastbalanseraren distribuerar förfrågningen till rätt server eller grupp av servrar 
undviker vi risken att hamna i att lastbalanseraren råkar ut för driftstörningar. Dessutom 
finns andra möjligheter för att säkerställa driften i ett sådant här kluster. För att öka 
säkerheten under drift på de servrar som är tungt belastade kan man med små medel 
bara utöka antalet servrar i de grupper som kräver det [23]. Inom detta område finns 
möjligheter att med samma metod, lastbalansera domän namn på samma vis som med 
individuella webbsidor. 

5.6 Verktyg för lager 7 lastbalansering 
 
TCPHA är ett verktyg som bygger på en innehållsmedveten (content aware) arkitektur, 
som andra lager 7 balanserare. Namnet TCPHA kommer av att tekniken använder sig av 
TCP handoff. Genom att använda sig av TCPHA kan lasten delas i klustret beroende på 
vilken sorts trafik det är. Då innehållsmedvetenhet används i lastbalanserare kan denna 
distribuera lasten till olika servrar beroende på trafikens art. I en implementation skulle 
exempelvis bilder, video och serverscript delas till olika servrar (se figur 11). Genom att 
anpassa servrarna till den uppgift de handlägger, optimeras prestandan för webbplatsen. 

 
Figur 11  Exempel på lastbalansering på lager 7 verktyget TCPHA 

Till skillnad från Linux Virtual Server, finns i TCPHA en inbyggd funktion som 
kontrollerar statusen på noderna i serverpoolen. Skalbarheten i klustret är god, då 
servrar dynamiskt kan tilläggas i farmen och lastbalanseraren behöver inte startas om 
för att de nya servrarna ska hantera trafik. 
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6 Tidigare testresultat 
 
En tidigare studie [39] har testat prestandan för genomströmningstrafik (throughput). De 
olika konfigurationerna som testades var: 

• Enkel Server med installerad webberver 
• S-LVS, en enkel LVS som distribuerar lasten till många servrar bakåt 
• S-Redirection, en server som distribuerar http trafiken till andra servrar genom 

round-robin 
• LB-Redirecrion, som S-Redirection, fast lasten distribueras till den servern med 

minst last i klustret 
• M-LVS, en LVS med flera ingående servrar (front-ends) 
• M-Redirection, liknar S-Redirection med undantaget att den har flera ingående 

servrar 
 
Verktyget som användes i studien var SURGE, som är en generator för trafik till 
servrarna. För att mäta prestandan i klustret ökades kontinuerligt användarna genom 
testverktyget, tills max throughput är uppnådd. Då detta är uppnått ökas antalet servrar i 
klustret för att se hur det förbättras med fler server noder. I rapporten illustreras ett test 
förfarande i figur 6a, där det kan utläsas att LVS tekniker presterar bättre än 
applikationslager lastbalansering. Anledningen till dess resultat är att applikationslager 
balanseringen använder sig av vägen genom lastbalanseraren för både inkommande och 
utgående trafik. LVS använder endast lastbalanseraren för inkommande trafik och sedan 
styr den utanför lastbalanseraren. Resultatet mellan M-LVS och S-LVS skiljer sig 1,5 
gånger till fördel för M-LVS. Detta beror på att M-LVS har flera servrar som behandlar 
den inkommande trafiken. Av applikationslagerteknikerna presterade M-Redirection 
nästan 1,5 gånger fler träffar än S-Redirection. Då antalet servrar i klustret utökades till 
sju, framstod fortfarande M-LVS som den teknik med bäst prestanda. Figur 6b i 
rapporten påvisar prestanda skillnaden mellan de olika teknikerna. Testerna påvisar 
även att fler servrar i klustret inte behöver ge bättre prestanda för alla tekniker. S-
Redirection och LB-Redirection är exempel då prestanda skillnaden är knappt märkbar, 
oavsett om en eller sju servrar används i klustret.  
 
Rapporten behandlar även distribueringsalgoritmer, där fyra stycken jämförs i 
lastbalanserings hänseende. De algoritmer som testar är: 

• Load based (LB) 
• Round-robin (RR) 
• Least-connections (LC) 
• Weighted Least-Connection (WLC) 

 
Resultatet från mätningarna under liten last, visar att samtliga algoritmer förutom WLC 
balanserar lasten jämnt över servrarna i farmen. Anledningen till att WLC distribuerar 
lasten ojämnt beror på att den har satt värden på respektive server. Detta värde 
motsvarar ordning för tilldelning av last.  
 
Då en server utsätts för högre last än de andra i klustret, syns en föga förändring av 
lastbalansering för RR och en lite mer märkbar för LC. På resultaten för WLC syns 
tydligt egenskaperna av dynamiska lastbalanseringsalgoritmer. Då WLC spridit lasten 
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enligt den tabell som upprättats med hjälp av weight värdena. Att trafik inte distribueras 
till servern med hög last beror på att den är under hög last redan och bandbredden blir 
väldigt begränsad. Detta generar dåliga svarstider, så alternativet att lägga last på denna 
server är inte önskvärt för dynamiska algoritmer. LB arbetar utifrån en tröskel som är 
satt i kärnan på servrarna, med under tröskeln arbetar LB som RR. Då lasten passerar 
den satta tröskeln, omdirigerar LB lasten till den server vars processor är minst lastad.  

7 Praktiskt genomförande 
Under studiens gång har vi experimenterat med tre stycken servrar i labbmiljö, för att 
kunna testa olika LVS tekniker. Genom experimenten fick vi ökad insikt i hur LVS 
fungerar, trots att de ej fungerade fullt ut. 

7.1 Konfigurering av Linux Virtual Server kluster 
 
Till en början måste det finnas stöd för IPVS i kärnan på den server som ska agera 
lastbalanseraren. Från och med kärnan 2.6.10 är IPVS implementerat redan från början, 
och en uppdatering till den möjliggör användandet av IPVS [25]. För kontroll av den 
aktuella kärnan på servern körs kommandot uname -a. Om du själv lagt in modulen och 
kompilerat om kärnan, kan information om IPVS ges genom kommandot lsmod | 
grep ip_vs. När väl kärnan har stöd för IPVS installeras programmet ipvsadm, som är 
ett administrations verktyg för IPVS. 
 
Då servern inte är konfigurerad för någon balansering, ska utdatan av kommandot 
ipvsadm –L –n vara tom från värddatorer. Flaggan –L visar tabellen över de servrar 
som är konfigurerade för LVS i klustret, och flaggan –n visar servrarnas IP nummer, 
istället för att visa servrarnas namn. För att skapa klustret skapas först lastbalanseraren 
och dess VIP konfigureras. Noderna som ska hantera lasten ska även tilläggas i 
lastbalanseringstabellen. Att konfigurera lastbalanseraren kan antingen göras genom ett 
script, eller genom kommandon. För exempel på konfigurationsscript för LVS via NAT 
se bilaga C. För att kontrollera att konfigurationen genomförts korrekt kan kommandot 
ipvsadm –L –n köras. Figur 12 illustrerar exempel på utdata från en lastbalanserare 
som använder LVS via NAT, med algoritmen weighed round-robin (wrr) vald. Weight 
värdet är satt till ett, vilket innebär att servrarna kommer att tilldelas lika last. 
 

[root@exjobb37 ~]# ipvsadm -L -n 
IP Virtual Server version 1.2.1 (size=4096) 
Prot LocalAddress:Port Scheduler Flags 
  -> RemoteAddress:Port           Forward Weight ActiveConn InActConn 
TCP  193.10.236.115:80 wrr 
  -> 192.168.1.9:80               Masq    1      0          0          
  -> 192.168.1.11:80              Masq    1      0          0   
 

 
Figur 12.  Illustration av konfigurering av LVS via NAT på lastbalanseraren 
 
Efter att lastbalanseraren är konfigurerad, måste ett konfigurationsscript även köras på 
server noderna i klustret. I bilaga D återfinns exempel på script som körs i samband med 
konfigurering av LVS via NAT.   
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Servrarna som vi testade att konfigurera LVS på var tre stycken Dell Poweredge 350. 
Kapaciteten i dessa var 256MB i RAM minne och en 1GHz Pentium 3 processor. 
Nätverksanslutningarna var av typen FastEthernet. 

7.1.1 Problem med konfiguration 

 
Vid konfiguration av LVS via NAT klustret uppstod problem med distribueringen av 
trafiken från lastbalanseraren till servrarna. Servrarna hade ett eget privat nätverk, där 
de kommunicerade med varandra. Efter att ha felsökt framgick det att problemet 
orsakades av lastbalanseraren. När lastbalanseraren skulle skicka vidare trafiken från 
den inkommande nätverkporten (eth0), till den andra nätverksporten (eth1, som var 
kopplat till servrarna) växlades inte trafiken över. Detta medförde att alla trafik som 
anlände till lastbalanseraren inte vidaredistribuerades till de bakomliggande servrarna i 
klustret. 

7.2 Last och mätverktyg 
Mätverktygens funktion i sammanhanget är att diagnostisera lastbalanseraren och 
nätverket som den arbetar på. Sedermera kan resultat fås fram, vilket man kan får 
användning av när man vill kolla belastning, genomströmning och svarstid. 

7.2.1 Httperf 
Httperf är ett av de populäraste verktygen för att mäta prestanda flexibelt i en 
webbserver. Huvudsyftet med detta mätverktyg är att generera en form av 
överbelastning på en server. Sedan för att kunna få fram data som kommer till 
användning till att kunna läsa av eller vara till hjälp för att kunna säkerhetsställa 
prestanda i en server vid hög belastning. Httperf kännetecknas av att den är kraftfull, 
samt att man kan skicka många förfrågningar samtidigt till en server för att testa hur 
ansträngd den kan bli.[33] 
 
För att använda sig av ett mätverktyg måste man hos en klient installera en generator 
som jobbar mot servern och den genererar http trafik. Utav informationen man får ihop 
kan vederbörande klient utläsa och undersöka data, samt få en överblick över hur 
serverns prestanda påverkas av generatorernas inverkan på den. För att ge en inblick hur 
en kommando rad kan se ut i Httperf ges ett exempel här, en mer utförlig tabell vad 
kommandona betyder finns beskrivet i bilaga B. 
 
httperf  --server 193.10.236.115 --port 80 --uri /test.html --rate 150 --num-conn 27000 --num-call 1  \  
-- timeout 5 
 
Detta kommando ger ett anrop till en server som har det angivna IP numret eller 
värdnamnet. Sedermera arbetar Httperf på port 80, dessutom anges en testsida som 
tidigare skapats för testet.  
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7.2.2 Autobench 

Ett annat mätverktyg är Autobench. Mätverktyget Autobench är ett enkelt Perl skript, 
dess användningsområden är att mäta lasten på en webbserver eller jämföra mätningar 
mellan två olika web servrar. Funktionaliteten är att skriptet som Autobench använder 
sig av, jobbar tillsammans med Httperf, det vill säga Autobench kör flera Httperf 
genereringar mot flera webbservrar. Den jobbar iterationsmässigt och den ökar hela 
tiden antalet tillfrågade uppkopplingar mot den begärda webbservern. Sedan ser 
Autobench till att data som vi genererat fram läggs i en PostScript fil [34]. Den 
information som delges i denna fil omvandlas till ett diagram. För att få bättre förståelse 
vad dessa kommandon betyder se på figuren i bilaga B. 

Autobench  --single_host  --host1 193.10.236.115 --uri1 /10K --quiet --low_rate 20  --high_rate 200 \ 

--rate_step 20 --num_call 10 --num_conn 1000 --timeout 5 --file results.tsv 

7.2.3 Openload  

Det här verktyget är till för att mäta lasten i webb applikationer. Med det här 
testverktyget kan vi skapa ett användarescenario, för detta behövs inget script 
framställas. Funktionen är att den kan generera ett stort antal användare samtidigt mot 
en webbsida, därefter kan utdata avläsas. Med de data som stressverktyget fått fram, kan 
vi avskärma eventuella flaskhalsar i prestanda [35]. Här under är ett exempel på ett 
kommando i Openload. 

openload –o www.exjobb.thn.htu.se 30 (openload [options] url  [clients]) 

För att få fram lite annorlunda information finns möjligheten att använda sig av andra 
kommandon [36].  

• – t  Test läge  

• – h Är en förfrågan om HTTP pakethuvud. 

• – I Tidsbegränsning, den tid vi vill att testet ska köra 

• – o Utdata läge, resultatet av data skrivs ut till en csv fil (comma seperated 
values). 

7.2.4 MRTG  

MRTG (Multi Router Traffic Grapher) Det är ett verktyg som är till för att granska 
trafiken till och från servrarna under tidsintervall. En av fördelarna med MRTG är att 
den jobbar i bakgrunden, den avläser trafiken hela tiden med hjälp av SNMP (System 
network management protocol). För att ha möjlighet titta på resultatet genereras grafer på 
en av programmet konfigurerad html sida [37]. 
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8 Diskussion 
 
De lastbalanserande metoderna kan indelas i två kategorier, lager 3/4 (TCP/IP) och 
lager 7 (Applikation) lastbalansering, där Linux Virtual Server (LVS) är en tillämpning 
av lager 3/4, och DNS lastdelning tillhör lager 7. 
 
Att ta ställning till innan en lastbalanserad åtgärd förs i bruk är vilken typ av 
lastbalansering som är önskvärd. Är det lastbalansering eller lastdelning som ska 
användas i det specifika fallet? Att använda sig av lastdelning är inte lika kapacitets 
effektivt som lastbalansering. Då lastdelning använder sig av algoritmer som är statiska, 
vilket betyder att fördelningen av lasten går enligt ett visst schema och server noden 
med mest kapacitet blir således inte tilldelad den största lasten. En fördel med statiska 
algoritmer är att trafiken snabbt distribueras till en server. En annan fördel med 
lastdelning är att det är mindre komplicerat att konfigurera, genom en DNS server 
exempelvis. Nackdelen med detta alternativ är att det inte är lika kostnadseffektivt som 
andra lastdistribuerare, då resurser kan komma att bli outnyttjade.  
 
Lastbalansering använder sig av dynamiska algoritmer som kan avgöra vilken server 
som är mest lämpad att behandla den inkommande trafiken. Då lastbalansering används 
för lasthanteringen blir resurserna som finns i klustret bättre utnyttjade vilket leder till 
en mer kostnadseffektiv lösning. 
 
Genom att lastbalansera en hemsida uppnås ökad prestanda, ökad tillgänglighet och 
möjlighet till ytterligare expandering av server noder i klustret. Den ökade prestandan 
medför att fler samtidiga användare kan nyttja hemsidan. Den ökade tillgängligheten 
gör att hemsidan fortfarande fungerar trots att någon server nod i klustret gått ur drift, 
och skulle det behövs går det att ytterligare expandera antalet server noder i klustret. 
Detta gör att lastbalansering är en kostnadseffektiv lösning i jämförelse med att köpa 
dyrare servrar med hög prestanda. Flera servrar med lägre prestanda kan genom 
lastbalansering prestera lika bra eller bättre än en hög prestanda server.  
 
Linux Virtual Server, som är en lastbalanserare i lager 3/4 kan konfigureras i tre olika 
lägen. Vilken typ av LVS konfigurering som är bäst lämpad beror på faktorer som 
utplacering av serverpoolen, både fysiskt och topologiskt i nätverket. Är det ett mindre 
webbserver kluster som skall upprättas är LVS via NAT ett alternativ. Dess enkelhet 
medför att administrationen av klustret minskar. Dess stora nackdel är dess skalbarhet 
då det inte rekommenderas att inte ha fler än 20 servrar i ett LVS-NAT kluster. För 
användning av LVS i större klusterbaserade webbsystem är antingen LVS via IP 
tunneling eller LVS via direct routing att föredra. Dessa metoder har möjlighet att 
inneha fler server noder i dess kluster, utan att lastbalanseraren agerar flaskhals, än vad 
LVS-NAT klarar av. En annan fördel med de två är att ut trafiken inte går genom 
lastbalanseraren utan skickas genom den lokala gatewayen. Är serverpoolen spridd över 
större områden, eller till och med globalt måste LVS via IP tunneling användas då LVS 
via direct routing är begränsat till det interna nätverket.  
 
Att lastbalansera i applikationslagret kan göras genom att dela upp en webbsidas olika 
delar på flertalet servrar. Detta medför att element såsom bilder, html kod och 
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dynamiska script kan separeras till olika servrar. Genom att göra denna uppdelning kan 
servrarna i farmen optimeras för den uppgift de blivit tilldelade. Denna lösning medför 
att även servrar med sämre prestanda kan utföra enklare operationer för klustret. För att 
uppnå hög tillgänglighet måste flertalet servrar finnas inom varje område, för att täcka 
upp en server som går ur drift.  
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9 Slutsats  
 
Att påstå att en lastdistribueringsmetod är bättre än någon annan är inte korrekt. Det är 
förutsättningarna för lastbalanseringen som avgör vilken metod som lämpar sig bäst. Att 
använda lastdelning genom en enkel DNS server är inte att föredra, då algoritmen som 
används inte tar hänsyn till om en server redan är belastad, vilket lastbalansering gör. 
De fördelar som lastbalansering medför är ökad prestanda, ökad tillgänglighet samt god 
skalbarhet så antalet server noder kan expanderas. Ska lastbalansering ske på lager 3/4 
nivå är Linux Virtual Server via IP-Tunneling att föredra då det är en metod som har 
hög skalbarhet, samtidigt som server noderna kan vara utspridda såväl lokalt som 
globalt.  
 
Lastbalansering i lager 7 genom uppdelning av webbplatsens innehåll, kan förhöja 
webbplatsens prestanda. En nackdel är att servrarna är specialiserade inom ett visst 
område (exempelvis bilder), vilket leder till att många av varje sort bör finnas för att 
leverera hög tillgänglighet.  
 

9.1 Rekommendationer till fortsatt arbete 
Vi vill rekommendera vidare studier inom området lastbalansering. Exempel på arbete 
är där prestanda skillnaderna mellan de olika Linux Virtual Server varianterna studeras. 
Att sedermera även jämföra olika applikationslager lösningar för lastbalansering, för att 
i slutändan jämföra det bästa i respektive kategori för att fastställa vilken lösning som 
passar sig i en viss miljö. 
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Exempel på kommandon i Autobench och Httperf 

 
KOMMANDON BETYDELSE 

--single_host   Kommandot för att testa en enda server. 

--host1 Värdnamn på den server man testar 

--uri1 Sökvägen (t ex /home/index.html) 

--quiet Det här kommandot är nödvändigt om man inte använder sig av en fil för att lagra ner 
resultaten vid körning av Autobench. Skulle inte –quiet vara med skulle Httperf skriva ut 
resultatet på skärmen. 

--low_rate Är antalet förbindelser per/sekund som den startar med under testet 

--high_rate Är antalet förbindelser per/sekund där den avslutar testet. 

--rate_step Det här kommandot använder vi när förbindelserna mot en server ska stega upp från 
”low_rate” till ”high_rate”. Dvs. hur mycket vi vill att den ”stegar” i antalet förbindelser. 

--num_call Totala antalet av förfrågningar per/sekund, att sända iväg för en förbindelse. 

--num_conn Totala antalet förbindelser per test 

--timeout Betyder det antal sekunder Httperf väntar på svar ifrån servern, om den inte får svar innan 
den ställda tiden. Kommer svaret att registreras som mottagare ”errors”. 

--file result.tsv Betydelsen av detta kommando är istället för att skriva ut mätningen direkt på skärmen 
kan vi spara ner denna i en fil. Den kan antingen sparas som en CSV eller TSV format. 
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Konfigurationsscript för lastbalanseraren i LVS-NAT [40]. 

##################### VIP config ############################# 
#IP forward är på för lastbalanseraren (1 på, 0 av). 
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

 
#stänger av icmp redirects (1 on, 0 off) 
echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/send_redirects 
cat       /proc/sys/net/ipv4/conf/all/send_redirects 
echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/default/send_redirects 
cat       /proc/sys/net/ipv4/conf/default/send_redirects 
echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/send_redirects 
cat       /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/send_redirects 
 
#konfigurerar eth0 och eth1 på lastbalanseraren 
/sbin/ifconfig eth0 193.10.236.115 broadcast 193.10.236.255 netmask 
255.255.255.0 
/sbin/ifconfig eth1 192.168.1.10 broadcast 192.168.1.255 netmask 
255.255.255.0 
 
#tar bort den gamla gateway inställningen och lägger in en ny, genom lastbalanseraren 
/sbin/route del default 
/sbin/route add default gw 193.10.236.1 netmask 0.0.0.0 metric 1 
 
#tömmer nuvarande ipvsadm tabell 
/sbin/ipvsadm -C 
 
#Installerar IP numret för VIP på lastbalanseraren, samt anger att det är http trafik som 
ska styras, med hjälp av round-robin algoritmen 
/sbin/ipvsadm -A -t 193.10.236.115:80 -s wrr 
 
#Server 1 i klustret 
#vidarebefordrar http trafik till 192.168.1.11 genom att använda sig av  LVS-NAT  
#(masquerading, -m) 
/sbin/ipvsadm -a -t 193.10.236.115:80 -r 192.168.1.11:80 -m 
#kontrollerar kontakten med den angivna server 1, med endast ett paket (count, -c) 
ping -c 1 192.168.1.11 
 
#Server 2 i klustret 
#vidarebefordrar http trafik till 192.168.1.9 genom att använda sig av  LVS-NAT  
#(masquerading, -m) 
/sbin/ipvsadm -a -t 193.10.236.115:80 -r 192.168.1.9:80 -m 
#kontrollerar kontakten med den angivna server 2, med endast ett paket (count, -c) 
ping -c 1 192.168.1.9 
 
#Skriver ut tabellen över de servrar som konfigurerats på balanseraren 
/sbin/ipvsadm. 
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Konfigurationsscript för server noderna i LVS-NAT[40] 
############### Server nod ######################## 
 

#sätter default gw 192.168.1.10 för vs-nat 
/sbin/route add default gw 192.168.1.10 

#visar routing tabellen 
/bin/netstat -rn 
 

#kontrollerar status på gatewayen 

# -c anger att antalet svar från den tillfrågade servern 
ping -c 1 192.168.1.10 
 

#kontrollerar VIP balanseraren 
ping -c 1 193.10.236.115 
 

#stänger av_ip_forwarding (1 på, 0 av). 
echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
cat       /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 
 
#################################################### 
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Översiktsbild hur Akamai:s globala lastbalanseringssystem fungerar. [13] 

 

 
 
 


