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EXAMENSARBETE 

 i 

Prestandajämförelse mellan Amazon EC2 och 
privat datacenter 

Sammanfattning 
Publika moln har sedan några år tillbaka blivit ett alternativ för olika företag att använda 
istället för lokala datacenter. Vad publika moln erbjuder är en tjänst som gör det möjligt för 
företag och privatpersoner att hyra datorkapacitet. Vilket gör att de inte längre behöver 
spendera pengar på resurser som inte används. Istället för att köpa en stor andel hårdvara 
och uppskatta hur stor kapacitet som man behöver kan man nu istället så smått börja utöka 
efter behov eller minska ifall det önskas. Därmed behöver företag inte spendera pengar på 
hårdvara som inte används eller har för lite datorkapacitet, vilket skulle kunna resultera i att 
stora batcharbeten inte blir färdiga i tid och i och med det kan företaget förlora potentiella 
kunder. Potentiella problem  kan dock uppstå när man i ett moln virtualiserar och försöker 
fördela datorkapacitet mellan flera tusen instanser. Där även skalbarhet inte ska ha några 
begränsningar, enligt moln-leverantörerna.  
 
I denna rapport har vi med hjälp av olika benchmarks analyserat prestandan hos den 
största publika moln-leverantören på marknaden, Amazon, och deras EC2- och S3-tjänster. 
Vi har genomfört prestandatester på systemminne, MPI och hårddisk I/O. Då dessa är 
några av de faktorer som hindrar publika moln från att ta över marknaden, enligt artikeln 
Above The Clouds -  A Berkely View of Cloud Computing [3].  Sedan har vi jämfört 
resultaten med prestandan på ett privat moln i ett datacenter. Våra resultat indikerar att 
prestandan på det publika molnet inte är förutsägbar och måste få en ordentlig skjuts för 
att stora företag ska ha en anledning till att börja använda det. 
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Performance comparison between Amazon EC2 
and private computer center 

Summary 
For the last couple of years Cloud Computing have become an alternative for companies to 
use instead of local data centers. Cloud Computing offers a service which makes it possible 
for both companies and individuals to rent computer capacity. This means they don’t have 
to spend money on resources not used. Instead of buying a large amount of hardware and 
make an estimation of the capacity needed it's possible to start small and expand or reduce 
to suit your demand. It's no longer necessary for companies to spend money on hardware 
that aren't running nor have too little computer capacity, which could result in large batch 
oriented work not completing in time and as a result losing a lot of potential customers in 
the process. Potential problems may however occur in a Cloud whilst virtualizing and 
distributing computer capacity between thousands of instances. Where scalability shouldn't 
have any limitations, according to Cloud Computing providers. 
 
In this work we have, with the help of several benchmarks, analyzed the performance of 
EC2 and S3, which both are provided by currently the largest commercial Cloud provider, 
Amazon. We have performed performance benchmarks on system memory, MPI and hard 
drive I/O. Because these are some of the factors hindering public clouds from taking over 
the market according to the article Above the Clouds - A Berkely View of Cloud 
Computing [3]. Later we compared the results with a private Cloud in a data center. Our 
results indicate that the performance is not predictable and require a large boost in order 
for bigger companies to start using it. 
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1 Inledning 
Publika moln har sedan några år tillbaka blivit ett alternativ för olika företag att 
använda istället för lokala datacenter. Vad de publika molnen erbjuder är en tjänst 
som gör det möjligt för företag och privatpersoner att hyra datorkapacitet. Vilket gör 
att de inte längre behöver spendera pengar på datorresurser som inte används. Istället 
för att köpa en stor andel hårdvara och uppskatta hur stor kapacitet som man 
behöver, kan man nu istället utöka efter behov eller minska ifall det önskas. Därmed 
behöver man inte spendera pengar på hårdvara som inte används eller har för lite 
datorkapacitet gentemot de faktiska behovet. För lite datorkapacitet kan resultera i att 
stora batcharbeten inte blir färdiga i tid och därmed förlora potentiella kunder.  
Man kallar det för publikt moln när det erbjuds för allmänheten på detta vis. 
 
Tjänsten har länge blivit kallad Software as a Service (SaaS) och tjänsten som säljs kallas 
för Utility Computing. Termen privat moln används för att beskriva de interna 
datacenter som  inte är tillgängliga för allmänheten. Man skulle kunna säga att den nya 
betydelsen för termen datormoln (Cloud Computing) är SaaS tillsammans med Utility 
Computing [3]. Publika datormoln delas in i tre olika kategorier, Infrastructure-as-a-
Service (IasS), Platform-as-a-Service (PaaS), Software-as-a-Service (SaaS) [4]. 
 
I artikeln "Above The Cloud - A Berkley View of Cloud Computing" [3] beskriver 
författarna tio av datormolnets hinder för att företag ska kunna ersätta privata moln 
med publika. Vi har fokuserat på två av dessa problem flaskhalsen vid 
dataöverföringen och oförutsägbar prestanda, vilket påverkar både hur MPI presterar, 
 I/O delning och minnesprestandan.  
 
Syftet med denna rapport är att mäta prestandan på systemminne, MPI och hårddisk 
I/O, i en publik och privat molnmiljö och jämföra resultaten med varandra. Det gör 
vi för att vi i framtiden har tänkt att använda oss utav antingen privat moln eller 
publikt moln. Till vår hjälp har vi tre olika benchmarks. Slutligen har vi motiverat 
varför resultaten från testerna ser ut som de gör och varför man bör eller inte bör 
använda publik moln.  

1.1 Disposition 
Kapitel 1 är en introduktion till rapporten, som beskriver ämnet, vad vill vi undersöka, 
och vad motivation till det är. 
 
Kapitel 2 innehåller bakgrunden där går vi igenom olika tekniker, först börjar vi med 
att förklara vad IaaS, SaaS och PaaS är. Sedan förklarar vi vad virtualisering är och 
olika virtualiseringstekniker. Efter det går vi igenom vad Xen är och dess innehåll för 
att sedan avsluta med att gå igenom vad Amazons EC2- och S3-system innebär. 
 
Kapitel 3 innehåller metoden. Här går vi igenom vad vi har använt för hårdvara och 
mjukvara. Vilka tester är det vi ska göra och varför, hur vi har gått till väga när vi ska 
köra våra benchmarks. 
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I Kapitel 4 presenterar vi våra resultat genom grafer och analys. 
. 
I Kapitel 5 diskuteras resultaten vi fått fram från testerna. 
 
Kapitel 6 innehåller vår sammanfattning. 
 
I Kapitel 7 diskuterar vi framtida arbeten inom ämnet. 

2 Bakgrund 

2.1 Infrastructure-as-a-Service (IaaS) 
Infrastructure-as-a-Service IaaS betyder att man levererar en infrastruktur som en 
tjänst. IaaS inkluderar servrar, mjukvara, utrymme och nätverksutrustning i ett och 
samma paket [5]. Kunder som har kunskapen för att hantera en infrastruktur hos sig 
men inte har pengar för att köpa in den internet, kan istället hyra den från en IaaS-
leverantör. Som de kan konfigurera efter behov [5].  
 
Leverantören äger all utrustning och står för underhållet medans kunden betalar för 
utrustning man använder, antingen betalar man bara för det man använder eller så 
prenumererar man och betalar en fast summa [6]. IaaS är så nära man kan komma 
total kontroll på det man hyr. IaaS brukar också kallas Hardware-as-a-Service (HaaS) 
[7]. 
 
Det finns ett antal leverantörer som erbjuder IaaS. bl.a. Amazon, GoGrid och 
Rackspace.  

2.1.1 Amazon Web Service 

Amazon är pionjären när det kommer till att leverera publikt moln. Deras EC2 
(Elastic Compute Cloud) står för datormolnsdelen medans de har sin S3 (Simple 
Storage Service) för lagring. Samt ett flertal andra tjänster så som, SimpleDB 
(databas), Elastic Block Storage (EBS [12]). Amazon är den ledande IaaS leverantören 
med 80% av marknaden [12]. Senare i kapitlet går vi djupare på Amazon och deras 
tjänster. 

2.1.2 GoGrid  

GoGrid erkänner sig själv att vara den största “pure-play”-IaaS leverantören som 
specialiserar sig på datormolnslösningar [10]. Vad än kunden behöver ifall det är 
virtuella eller fysiska server, mjukvarubaserad lösning, eller någon hybrid kombination 
så kan GoGrid leverera det [10]. Något som gör GoGrid unikt är att de erbjuder 
något de kallar för "flexible hybrid hostning" vilket gör det möjligt att skala upp och 
ner tjänster på gemensam eller dedikerad hårdvara [11].  

2.1.3 Rackspace 

Ligger på andra plats på marknaden med näst flest antal användare [13]. Rackspace 
har sitt fäste i Ontario Texas och de erbjuder publik, privat eller hybrida 
molnlösningar. Rackspace använder Open Stack. Som är ett öppet och skalbart 
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operativsystem för att bygga publika och privata moln. Genom att använda “öppna” 
moln får men en pålitlig lösning, utan att stänga in data på en skyddad plattform [14]. 

2.2 SaaS 
Software as a Service, SaaS, är en tjänst där programvaror fungerar som klienter och 
distribueras ut av en leverantör. Programvarorna görs tillgängliga för kunderna genom 
t.ex. Internet [39]. Med hjälp av SaaS-modellen behöver användaren inte köpa och 
installera programvarorna manuellt på sin egen dator eller server, utan de hyrs istället 
ut av leverantören. I vissa fall kan programvaran vara gratis, men då har användaren 
ofta en begränsad rätt att använda programmet. 
 
Huvudsakligen är SaaS datorkraft från programvara, som tillhandahålls av 
tjänsteleverantören för att uppfylla kundens behov [44]. För närvarande är den typiska 
tillämpningen av SaaS onlinetjänster så som e-posttjänster, nätverk, online-antivirus, 
webbkonferens, onlinespel och andra online applikationer. 
 
Ett av de största säljargumenten för de företag som erbjuder SaaS, är att kunden nu 
har möjligheten att minska sina IT-supportkostnader då företagen som levererar SaaS, 
nu kan sköta tjänster som support,  hårdvaru- och programvaruunderhåll åt kunden 
[40].  
 
SaaS-modellen minskar alltså distributionskostnader för företag och privatpersoner. 
Modellen är också trenden för framtidens mjukvaruutveckling och numera lanserar 
inte bara större företag, som Microsoft, sina egna SaaS-applikationer utan även lokala 
och nationella företag lanserar sina egna SaaS-lösningar på detta vis [44].  SaaS blir nu 
allt vanligare, mycket tack vare alla de bredbandstjänster som ger användarna en allt 
större åtkomst från flera områden runt om i världen.  
 
 

2.3 PaaS  
Platform-as-a-Service, PaaS, är ett sätt att hyra hårdvara, operativsystem, lagring och 
nätkapacitet över Internet [43]. Genom den här tjänsten kan kunden, bland annat, 
bygga webbapplikationer utan att allokera den egna hårdvaran med programvaran på 
datorn [44]. 
 
PaaS ger kunden möjlighet till att själv hyra virtualiserade servrar med tillhörande 
tjänster för att köra befintliga program eller utveckla och testa nya [43]. Kostnaden 
blir betydligt lägre för PaaS, jämfört med utveckling som är baserad på utvecklarens 
datacenter. Den låga kostnaden är bland de största fördelarna med PaaS [44]. 
 
Med hjälp av PaaS kan funktioner ändras och uppgraderas ofta och 
utvecklingsgrupper kan arbeta tillsammans i projekt, trots att de geografiskt befinner 
sig på olika platser i världen [43]. Det typiska exemplet på PaaS är 
utvecklingsplattformen för Facebook och plattformen för Microsoft Windows Azure. 
PaaS kan minska svårigheterna för de leverantörer som vill börja utveckla och leverera 
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en SaaS-tjänst. För leverantörer som redan erbjuder SaaS-tjänsten, kan PaaS hjälpa 
dem att bredda sin produkt och leverera skräddarsydda tjänster. 
Sammanfattningsvis minskar PaaS kostnaderna och förbättrar effektiviteten i 
utvecklingen [44]. 
 

2.4 Virtualisering 
Konceptet med virtualisering har sitt ursprung ifrån 1960-talet då IBM lade fram 
konceptet med att dela på dyra hårdvaruresurser. Till en början var syftet att uppnå 
ordentlig minneshantering. Ingenjörerna på IBM tog det ett steg längre och 
virtualiserade hela datorn.  Arkitekturen på operativsystemet de tog fram var 
revolutionerade på sin tid. Systemet kunde skapa flera oberoende VMs med hjälp av 
virtualiseringskontrollprogram [34]. CP/CMS, som samlingsnamnet hette, hade tre 
stycken versioner, CP-40, CP-67 och CP-370. IBM använde de olika versionerna  till 
sina VM360/VM370 system [36].  
 
Den traditionella virtualiseringen har framförallt blivit framtagen för stordatorer då 
stationära PCs inte hade nog med prestanda. Det var inte förrän på 90-talet 
forskningen runt PCs tog fart, då de blivit bättre [36]. Det primära målet med 
virtualisering var att få en bättre användning av dyr hårdvara. Genom att flera 
användare kunde använda datorkraften samtidigt, istället för bara en [38]. VMMs körs 
på en fysisk hårdvara och virtualiserar sedan denna hårdvaran så att flera virtuella 
maskiner kan köras på en fysisk dator [38].  Det finns ett antal VMMs på marknaden 
nu. Xen, VMware är två av de mest kända och använda.   
 
Det finns tre stycken lager i en dator, hårdvara, operativsystem och 
applikationsmjukvara som vi ser på figur 1. Termen “virtualisering” kommer ifrån när 
man emulerar något av dessa lager [29]. 

 
Figur 1 - De tre lagrena som en dator har som kan virtualiseras och hur de förhåller sig till 

varandra 
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2.4.1 Arkitekturen 

Processorarkitekturen x86 erbjuder fyra nivåer av privilegier som också kallas för ring 
0, 1, 2, 3. Dessa är till för att operativsystem och applikationer ska kunna 
kommunicera med den underliggande hårdvaran. OS-kärnan opererar i ring 0 då den 
behöver ha direkt tillgång till både CPU och minne så den kan exekvera de 
instruktioner som kräver privilegier [42].   
 
I ring 3 körs användar-applikationer. För att virtualisera x86 behövs det ett 
virtualitionslager som placeras under operativsystemet. Det förväntas vara i ring 0 då 
det måste kunna hantera virtuella maskiner som levererar delade resurser. Vissa 
instruktioner kunde inte virtualiseras om de inte exekverades ifrån ring 0. Detta 
utgjorde ett stort problem för virtualisering med x86 arkitekturen och det såg länge 
omöjligt ut, då man inte kunde fånga upp och översätta  dessa instruktioner vid 
exekvering. VMware löste detta med att uppfinna “binary translation techniques" som 
gjorde det möjlig för VMMs att köras i ring 0 för en säker isolering och bättre 
prestanda [35]. Det innebar att VMMs kunde översätta den kod som 
gästoperativsystemet önskade exekvera [38].  

2.4.2 Full virtualisering  

Virtuella maskiner emulerar hårdvaran i datorn. För att man ska kunna skapa virtuella 
datorer krävs det att man har riktiga resurser ifrån en fysisk maskin. Uttrycket full-
virtualisering står för att varje funktion av hårdvaran reflekteras till varje virtuell 
maskin som körs på den fysiska datorn [29]. Operativsystemet behövs därför heller 
inte modifieras för att användas på en dator med full virtualisering. Detta för att 
operativsystemet inte är medvetet om att det inte körs på “riktig” hårdvara. VMMs 
antar att både de virtuella och den fysiska maskinen körs på samma arkitektur kan de 
köra kod “rent”, och plocka  upp de instruktioner som utgör ett problem [37]. VMM 
måste kontrollera vissa instruktioner till processorn då en del kräver extra privilegier 
för att utföras, VMM kontrollerar den exekverbara koden och gör den säker på studs.  
 
X86-arkitekturen var länge svår att virtualisera. VMware löste dock detta med sin 
Binary Translation Technique [42]. 

2.4.3 Para-virtualisering  

I  para-virtualisering inför man ett virtualiseringslager, kallat hypervisor. Ovanför 
hypervisorn placeras alla gäst-OS man kör. Operativsystemet kommunicerar inte 
direkt  med hårdvaran utan det är hypervisorn som tar hand om detta. För att få detta 
att fungera flyttas operativsystemet över till hypervisorns arkitektur. Sedan modiferar 
man operativsystemet för att det ska förstå att det ska skicka alla instruktioner till 
hypervisorn istället för hårdvaran [27].  
 
Eftersom man måste modifiera operativsystemet så är para virtualisering begränsat till 
att köras med open source operativsystem så som Linux [38]. Ett av de mest kända 
VMMs som kör para-virtuallisering är Xen. 

2.4.4 Hardware-assisted virtualisering  

Hårdvaru-virtualisering gör det möjligt att köra full virtualisering genom att ta hjälp av 

hårdvaru-kapaciteten, huvudsakligen ifrån processorn. Hårdvaru-virtualisering 
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används för att simulera en komplett hårdvarumiljö eller en virtuell maskin där det 

omodifierade operativsystemet kan köras [59].  

 
Några fördelar med hårdvara-virtualisering är att tekniken minskar underhållet 
gentemot paravirtualisering då inga förändringar behövs i operativsystemet. Det är 
också betydligt lättare att få bättre prestanda. Stöd för hårdvara-virtualisering lades till 
i alla x86-processorerna år 2006 [59].   

2.5 Xen 
Xen är en open source-plattform för virtualisering utvecklad av gemenskapen 
Xen.org.  Xen är ett mjukvarulager som körs direkt på hårdvaran. Detta lager ersätter 
ett normalt operativsystem med Xen Hypervisor, också kallat en VMM (virtual 
machine monitor), som gör det möjligt att köra flera gäst-operativsystem parallellt, 
säkert och med bra prestanda [29].  
 
Xens mjukvara används idag av de större leverantörerna med publika moln-tjänster. 
Bl. a leverantörer som Amazon och Rackspace. Xen Hypervisorn fungerar till de 
vanliga x86- och x64-processorerna. Men Xen har även en open source-version, vid 
namn Xen ARM, vilken har stöd för ARM-processorer. Men Xen fungerar även bra 
med de lite mer ovanliga Itanium- och Power PC-processorerna. Detta gör att 
hypervisorn har stöd för flera olika operativsystem så som Windows, Linux, NetBSD, 
FreeBSD och Solaris [30,28]. 
  
Utvecklingen av Xen har pågått under nio år och var till en början del av ett projekt 
som kallades Xenoserver. Vilket skulle vara en distribuerad beräkningsplattform där 
folk kunde ladda upp kod för exekvering. Istället blev Xen en egen enhet som kunde 
uppfylla de höga prestandakraven som andra VMMs inte kunde uppnå [29]. 
  
Xen består av flera delar som arbetar tillsammans för att uppnå den utlovade 
virtualiserade miljön. Dessa är Domain 0, Domain management and control, Domain 
U och den tidigare nämnda Xen Hypervisor [29]. 
 

2.5.1 Xen Hypervisor 

Xen Hypervisorn arbetar på det lägsta lagret, alltså över hårdvaran. På Hypervisorn 
körs sedan flera operativsystem som gäster. Hypervisorn tar sedan hand om dessa 
gäst-operativsystem genom att placera dem i kö till den fysiska processorn som 
hypervisiorn tar hand om. Xen Hypervisor är mjukvaran som sitter direkt på 
hårdvaran nedanför operativsystemet. Den tar hand om schemaläggningen för 
processor, I/O och tilldelningen av minne till de virtuella maskinerna som körs på 
hårdvaran. Hypervisorn avbildar inte bara hårdvaran den sitter på, utan fördelar även 
datorkapaciteten mellan de virtuella maskinerna. Men den har ingen vetskap om 
vanliga I/O-funktioner som nätverk eller extern lagring [29]. Slutligen ger 
Hypervisorn det visuella gränssnitt som används av administratören för att 
administrera de virtuella maskinerna. Genom gränssnittet kan man bl. a lägga till och 
ta bort maskiner, starta och avsluta dem. 
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Figur 2 - Xens olika delar och vad de innehåller [60] 

2.5.2 Domain 0 

Även kallad Dom0, är en unik gäst till en virtuell maskin som körs på Xen Hypervisor 
och  initieras när systemet startas. När Dom0 sedan initierats startas mjukvaran som 
används för att hantera Xen-miljön. Dom0 är en modifierad Linux-kärna vilket gör att 
alla operativsystem, förutom Windows, kan köras på Dom0 [29,30]. Denna maskin 
har speciella rättigheter till fysiska I/O-resurser samt att den kan interagera med andra 
gästmaskiner i systemet. Domain 0 skiljer sig från en vanlig virtuell maskin i systemet 
på så sätt att den är den enda maskinen som har tillgång till hypervisorn [30]. Domain 
0 måste vara igång för att någon annan virtuell maskin ska kunna startas.  
 
Två drivrutiner hänger med i Domain 0 för att hjälpa till med förfrågningar från de 
andra virtuella maskinerna  till nätverket och den lokala hårddisken. Dessa är 
“network backend” och “block backend”. Det som network backend-drivrutinen gör 
är att kommunicera direkt med NIC för att ta hand om alla nätverksförfrågningar från 
varje virtuell maskin i systemet. Vad block backend-drivrutinen gör är att 
kommunicera med den lokala hårddisken för att skriva och läsa data till den beroende 
på vilken förfrågan som kommer från de virtuella maskinerna i systemet [29].  

2.5.3 Domain Management and Control 

Många av de daemoner som finns i Linux kallas, av open source-scenen, för Domain 
Management and Control. Dessa daemoner finns i den virtuella maskinen (domain 0) 
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och tar hand om den övergripande hantering och kontroll av den virtualiserade miljön 
[29]. 

2.5.4 Domain U 

Domain U är en para-virtualiserad maskin som körs på Xen Hypervisorn. Denna typ 
av instans skiljer sig från Domain 0-instansen då DomU körs i “unprivileged mode”. 
Vilket betyder att den inte har någon direktkontakt med hårdvaran [29]. För att 
DomainU ska kunna ta del av utrustning, nätverk och disk, som delas mellan 
instanserna måste DomU kommunicera med Dom0 först. Detta gör DomU med 
hjälp av frontend-drivrutiner för nätverk och disk genom att skicka förfrågningar till 
motsvarande backend-drivrutin hos Dom0. I en applikation i en gästinstans ser ett 
nätverks- eller disk-interface ut som ett vanligt interface [32]. 
 
På dessa virtualiserade maskiner kan man köra modifierade versioner av 
operativsystemet Linux, Solaris, FreeBSD men även andra UNIX baserade 
operativsystem. Den virtuella maskinen på domain U är medveten om att den körs på 
hypervisorn och inte har direktkontakt med hårdvaran som den körs på. Den kan 
även läsa av ifall det finns några andra Domain U-instanser som körs på samma 
hårdvara. Den är dock inte medveten om att den delar tiden hos processorn med de 
andra maskinerna [29].  
 
Eftersom många moderna processorer idag har speciellt stöd för virtualisering finns 
det även möjlighet att använda hardware-assisted virtualisering i Xen. Vilket betyder 
att man inte behöver modifiera operativsystemet för att det ska kunna kommunicera 
med Hypervisorn och därmed kan proprietära operativsystem, så som Microsoft 
Windows, användas. Både Intel och AMD utvecklade i mitten av 2000-talet sina 
respektive processorer som underlättade virtualisering, Intel VT-x och AMD-V [35]. 
Då en paravirtualiserad gäst i Xen kallas för Domain U PV Guest, kallas istället en 
hårdvarubaserad för Domain U HVM Guest. en HVM Guest har, till skillnad från en 
PV Guest, inga backend drivers för nätverk och disk. Den använder istället sig av en 
daemon, Qemu-dm, för att ta hand om detta [48]. 

2.6 Amazon  
Amazon räknas, som tidigare nämnts, som pionjären inom publika moln [12]. De 
släppte sin första version av Amazon Elastic Compute Cloud i oktober 2008 [25]. 
Innan dess hade de en publik beta-fas som pågick under 2 år [24]. Amazon innehar 80 
% av marknaden för IaaS [12], vilket gör dem till den absolut största leverantören utav 
IaaS.  
 
Amazon Web Service (AWS) erbjuder ett helt set av infrastruktur och applikationer 
för att man som kund ska kunna köra allt ifrån stora projekt, sociala spel, mobila 
applikationer till företagsapplikationer [16]. Med AWS betalar du bara för det du 
använder, till en låg kostnad, utan extra utgifter eller förskottsbetalning. Idag finns det 
företag i 190 länder som använder sig utav Amazon Web Service. Amazon har 
datacenters lokaliserade i USA, Irland, Brasilien, Singapore och Japan [17]. 
 
Amazon erbjuder ett antal tjänster tillsammans med AWS. Amazon Elastic Compute 
(EC2) erbjuder kunden en skalbar datorkapacitet i molnet. I själva verket är det ett 



Prestandajämförelse mellan Amazon EC2 och privat datacenter 
 

 13 

stort antal fysiska maskiner som står i Amazons datacenter någonstans i världen, vilka 
de kör sina virtuella servrar på.  
 
EC2  använder sig utav virtualiseringstekniken från Xen för att virtualisera de fysiska 
maskinerna. Varje fysisk maskin kan sedan köra flera virtuella instanser i Xen [27].     
När man hyr specificerar Amazon hur många EC2 Compute Units man får till just 
den instansen man hyr. En EC2 Compute Unit är en CPU-enhet som har en 
klockfrekvens på 1.0-1.2 GHz. CPU-modellerna som de använder är år 2007s 
Opteron eller Xeon processorer [19,22]. EC2 erbjuder användaren virtuella servrar 
som man kan installera de flesta operativsystem på som till exempel Windows Server, 
Red Hat Enterprise, Fedora, Ubuntu, Debian, Gentoo, Oracle Enterprise Linux, 
SUSE Linux Enterprise och Amazon Linux API [20].  Det finns tillgång till både 32- 
och 64-bitars versioner.  

2.6.1 Amazon Machine Images (AMIs) 

AMI används för att starta instanser med ett specifikt operativsystem på. Det finns 
redan färdiga AMI som man kan starta sina instanser med. Man kan sedan installera 
eller ta bort  tjänster och program från sin AMI, som man själv behagar och därefter 
skapa en egen image av denna instansen. På så sätt kan man skapa en personlig AMI 
som har de tjänster och program man själv behöver till alla nya instanser man skapar 
på Amazon EC2.  
 
Tillsammans med EC2 kan man använda “Autoscale” som ger kunden möjligheten att 
automatiskt skala upp eller ner EC2-kapacitet efter behov. Autoscale får man tillgång 
till så fort man är EC2 kund, utan extra kostnad [18].  
 
Elastic Block Store (EBS) används för att lagra volymer på, för att sedan kunna ta 
dessa volymer och koppla dem som lagringsdiskar på sina EC2 instanser. Man kan ha 
flera volymer kopplade till samma instans och storlekarna kan variera ifrån 1 GB till 1 
TB. Man kan skapa ett filsystem på sina EBS volymer eller använda volymen som 
vanlig disklagring [21]. EBS volymer placeras i en specifik världsdel och kan efter det 
fogas samman med en instans ifrån samma världsdel. 
  
För att förhindra dataförlust replikeras automatiskt varje volym inom samma 
världsdel. EBS ger också möjligheten till att skapa “snapshot” utav volymer som man 
sedan kan använda till att starta nya EBS volymer för att på så sätt ge data en längre 
hållbarhet genom att skydda den [21].  
 
Amazon har ett antal olika uppsättningar instanser som man kan hyra. Betalar man 
mer får man också tillgång till allt bättre utrustning t.ex. mer minne, fler virtuella 
processorer, fler EC2 Compute Units eller mer lokal lagring på instansen man hyr.  
 
Det finns fyra stycken olika standard-instanser som man kan välja bland. Hur mycket 
minne, internt lagringsutrymme, EC2 Compute Units, I/O prestandan varierar mellan 
de olika instanserna, Small-instansen innehåller 1,6 GB minne, en EC2 Compute Unit (1 
virtuell kärna med 1 EC2 Compute Unit), 160 GB lagringsutrymme, 32- eller 64-bit 
plattform, låg I/O prestanda. Med Extra Large får man tillgång till 15 GB minne, 8 
EC2 Compute Units (4 virtuella kärnor med 2 EC2 Compute Units var), 1690 GB 
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lagringsutrymme, 64-bit plattform, hög I/O Prestanda och nätverksanslutning på 
1000 Mbit/s [22]. 
 
Utöver detta finns ett par instanser man kan hyra som är mer fokuserade på ett 
speciellt arbete, vilket ger en speciell prestandaökning eller i vissa fall en stor ökning 
av samtliga resurser. Detta används för att man ska kunna anpassa hårdvaran till typen 
av arbete som ska köras på instanserna. High I/O instanser ger kunden tillgång till en 
väldigt hög I/O lagringsprestanda. Denna är anpassad  för högpresterande 
databasarbeten, t.ex. NoSQL databaser som Cassandra och MongoDB. Instanserna 
backas upp av två stycken Solid States Drives (SSD) på 1024 GB styck. Man får också 
tillgång till mer CPU kraft, mer minne och högre nätverkshastighet (10 Gigabit 
Ethernet) [22]. Det finns en instans som är väldigt lik High I/O och det är Cluster 
Compute-instansen. Den ger kunden tillgång till ökad nätverksprestanda, betydligt 
mycket bättre I/O prestanda, likt High I/O. Man får också tillgång till 10 Gigabit 
Ethernet vilket resulterar i högre genomflöde och reducerade nätverkslatenser inom 
molnet. Denna instans passar bra till högpresterande (HPC) applikationer samt andra 
applikationer som behöver mycket nätverksprestanda [22].  
 
Med High CPU-instansen får man mer processorkraft, på så sätt kan man köra fler 
processorkrävande applikationer [22]. Vill man istället ha mycket minne kan man välja 
High Memory-instansen då man får tillgång till datorer med mycket minne som ger en 
möjligheten att använda applikationer som kräver hög minneskapacitet som t.ex. 
databaser och minnescachade applikationer [22].   
 
När man hyr en virtuell server hos Amazon kan man välja två olika typer av  
operativsystemsarkitektur som ska installeras Linux/UNIX eller Windows. 
Linux/UNIX har ett lägre pris än vad Windows-instanserna har. 
 
Det finns 7 olika zoner man kan välja att köra EC2 i.  

 US East (N. Virginia) 

 US West (Oregon) 

 Us West (Northern California) 

 EU (Ireland) 

 Asia Pacific (Singapore) 

 Asia Pacific (Tokyo) 

 South America (Sao Paulo) 
 

Priserna skiljer mellan de olika zonerna. De billigaste zonerna är Oregon och Virginia 
medans de andra zonerna i världen är lite dyrare [2].  

2.6.2 Amazon Simple Storage Service  (S3) 

Amazons Simple Storage Service är ett datalagringssystem som är tillgängligt vart man 
än är i världen. Genom ett simpelt webbgränssnitt kan man lagra och hämta data när 
som helst. Det ger kunden tillgång till en högt skalbar, säker, snabb,  pålitligt och billig 
infrastruktur. Amazon använder själva samma infrastruktur för deras egna globala 
nätverk av webbsidor [26].  
 
Man kan lagra, använda eller ta bort data allt ifrån 1 B till 5 TB. Man kan lagra 
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obegränsat med filer, från 0.095 $/GB. Varje fil som lagras på S3 lagras i något som 
kallas för en “bucket”. En bucket kan lagras i någon av de tio zonerna, kunden 
bestämmer själv i vilken [26]. Beroende på vart ifrån man kommer kan man välja den 
zonen som ger den lägsta latens och konstad. De olika zonerna består av USA, 
Europa, Singapore, Japan, Australien, Sydamerika. När kunden väl har lagrat något i 
en region är all data bunden till den. Men möjligheten finns att flytta data till en ny 
region.   
 
Genom att använda autentiseringsmetoder ser man till att ingen obehörig kan komma 
åt filerna [26]. T.ex. när man laddar upp eller ner filer kan man använda sig av SSL 
med HTTPS för att kryptera anslutningen, på så sätt förhindra att ingen obehörig 
snokar [26]. Man kan kryptera data genom att använda ett klientkrypteringsbibliotek, 
som t.ex. Amazon S3 Encryption Client som krypterar data innan den laddas upp till 
S3. Alternativt kan man använda sig av Amazon S3 Server Side Encryption (SSE) och 
låta Amazon S3 hantera nycklarna själv. Man kan göra så att data krypteras innan den  
laddas upp. Dekryptering sker automatiskt när data hämtas. Filerna kan göras publika 
eller privata och man kan ge specifika användare rättigheter till dem.  För att göra det 
så smidigt som möjligt för användare används protokollet HTTP för att ladda upp 
och ner, som standard. För en mindre kostad  kan man ta del av BitTorrent-
protokollet istället för att skapa en “high-scale” distribution [26].   
 
Standard lagringstjänsten är designat för en 99.999999999% hållbarhet och 99.99% 
tillgänglighet av filerna över ett år. För att få redundans på filerna kopieras data till 
flera anläggningar så fort man har laddat upp en fil. Systemet är designat för att data 
ska finnas kvar även ifall två anläggningar förlorar data samtidigt [26]. För att 
förhindra att korrumperade datapaket släpps igenom kalkylerar S3 kontrollsumman på 
all trafik när man ska lagra eller hämta filer.  
 
Det finns 2 stycken yttligare olka lagringsalternativ man kan välja bland. Reduced 
Redundacy Storage (RRS) och Amazon Glacier. Standard är det dyraste valet, sedan 
kommer RRS och Amazon Glacier vilket är det absolut billigaste på 0.010 $/GB. När 
man väljer Reduced Redundacy Storage replikeras inte objekten lika många gånger vilket 
gör den mer kostnadseffektiv. RRS klarar av att behålla data intakt ifall en anläggning 
går ner. Hållbarheten ligger på 99.99% och tillgängligheten på 99.99%. Den 
förväntade årliga dataförlusten ligger på 0.01% vilket är betyder mer än 0.000000001, 
som standard har [26].  
 
Amazon Glacier är optimerad för att spara data som inte hämtas ofta och där det är 
acceptabelt ifall det tar tid att hämta den. Mediearkiv, finans eller hälsovårds rapporter 
är exempel på sådan data. Priset ligger på låga 0.010 $/GB.  Ifall man har lagrat filer i 
Amazon Glacier genom dess API kan man inte lista dessa filer i realtid. Man får en 
såkallad identifierare till dem istället. Får att kunna få tillgång till dessa filer måste man 
återskapa denna data genom att initiera ett återskapningsjobb ifrån Amazon S3 API 
eller “Managment Console”. Det tar mellan 3-5 timmar  för arbetet att bli klart. 
Därefter kan man ta del av data genom en Amazon S3 GET förfrågan [26]. Amazon 
Glacier har som Standard tjänsten en hållbarhet på 99.999999999% samt en 
tillgänglighet på 99.99%. Den tillåter förlorad data i två stycken anläggningar samtidigt 
utan att filerna förloras [26].  
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Viktiga filer som absolut inte får försvinna kan säkerhetskopieras genom att använda 
Amazons tjänst Versioning [26]. Likt Amazons EC2 betalar man bara för det man 
använder.   

3 Metod 
I detta arbete har vi jämfört prestandan hos det publika molnet, EC2, från Amazon 
med vårt privata moln. Till vårt förfogande hade vi 64 stycken en-kärniga instanser 
hos Amazon och 18 stycken datorer i vårat privata moln med totalt 64 kärnor. Vi har 
utfört tester på subsystemen på instanserna och datorerna. De tester vi kommer 
utföra är hårddisk I/O, minnets skriv- och läshastighet och MPI-benchmark. Vi har 
använt oss utav open source-benchmarks för att utföra våra tester, eftersom de är 
gratis behövs inga licenser vilket underlättar för andra grupper som vill reproducera 
våra tester för att sedan kunna jämföra sina resultat med våra. Utan att behöva trassla 
med licenser till olika verktyg.  

3.1 Uppsättningen 
I grunden har vi virtualiseringsverktyget Xen som körs direkt på hårdvaran hos 
Amazons EC2. Den version av Xen som Amazon använder av är modifierad av dem  
själva. Hos Amazon har vi använt oss utav 64 stycken instanser av instans-typen Small. 
Denna instans-typen är standard hos Amazon och därför valde vi att använda den 
[22]. Dessa 64 instanser är av typen Intel Xeon E5430 på 2.66 GHz, samtliga 
instanser är en-kärniga processorer vilket gav oss totalt 64 stycken kärnor hos 
Amazon. 

För att MPI-benchmarket, som vi kommer förklara senare, ska kunna användas på ett 
korrekt sätt krävs det att lika många kärnor i båda molnen är tillgängliga. Eftersom vi 
inte hade tillgång till 64 stycken en-kärniga datorer till vårt privata moln, fick vi istället 
använda 18 stycken datorer som totalt hade 64 kärnor tillsammans. De 18 datorerna 
som vi använde ingick i tre datorserier och hade inte likadana specifikationer: 

 Första datorserien heter Quad, vilket består av åtta stycken datorer med  Intel 
Xeon Core 2 Quad Q9550 på 2.83 GHz. Dessa har fyra kärnor var vilket 
totalt blir 32 kärnor på dessa åtta datorer.  

 Andra datorserien heter DCV, vilken består av åtta stycken datorer med Intel 
Core 2 Duo E6550 på 2.33 GHz. Dessa har två kärnor var vilket ger 16 
kärnor totalt på dessa åtta datorer.  

 Octo1 består av en Intel Xeon E5405, 2 CPU på 2.0 GHz, dessa har 4 kärnor,  
8 kärnor totalt. 

 Octo2 består av en Intel Xeon 5420, 2 CPU på 2.5 GHZ, dessa har 4 kärnor 
var, 8 kärnor totalt. 
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I Tabell 1 ser vi vilka specifikationer samtliga datorer vi har använt oss av.  

Tabell 1 - Hårdvaru-specifkationer på de datorer som används i våra tester 

 8st Quad 
(Quad Core 

CPU) 

8st DCV 
(Dual Core 

CPU) 

1 Octo1 (8 
Core CPU) 

1st Octo2 
(8 Core 

CPU) 

64st 
Amazon 

EC2 

Processor Intel Xeon 
Core 2 Quad 

Q9550 

Intel Core 2 
Duo E6550 

Intel Xeon 
E5405 

Intel Xeon 
E5420 

Intel Xeon 
E5430 

Minne 8 GB 2 GB 16 GB 16GB 1.7 GB 

CPU 
Frekvens 

2.83GHz 2.33GHz 2.0GHz 2.5GHz 2.66GHz 

Antal CPU 1 1 2 2 1 

Antal 
kärnor 

4 2 8 8 1 

Antal 
Trådar 

4 2 8 8 1 

 
Amazon anger inte all information som vi vill veta om de instanser vi hyr. De uppger 
inte vilken fysiska dator de virtuella instanserna ligger på.  Det betyder att våra 64 
instanser kan ligga på olika fysiska maskiner eller att ett par av dem kan ligga på 
samma. Amazon uppger heller inte officiellt vilken bandbredden som är tillgänglig, 
Detta är motsatsen till vårat privata moln då vi vet att vi har 10 Gbit Ethernet tilldelat. 
 
CentOS 64-bit används på samtliga datorer fast med olika kernel-versioner (Quad: 
2.6.32-220.17.1.el6.x86_64, DCV: 2.6.32-220.23.1.el6.x86_64, Octo: 2.6.32-
279.2.1.el6.x86_64). Vi har använt utav kommandot “screen” för att få tillgång till 
samtliga skärmar/instanser för att på så sätt kunna styra alla på samma gång. På detta 
sätt kunde vi installera samtliga program, på samma gång, som behövs. För att 
underlätta har vi ett använt ett antal skript som tankar ner, packar upp, konfigurerar 
och installerar programmen och benchmarksen som vi använde, MPICH2, LMbench, 
IMB, IOzone och S3fs. Yum update kördes på samtliga datorer för att få de senaste 
uppdateringarna till systemet. SSH konfigurerades med nycklar så vi inte behövde 
skriva in lösenord när vi SSH:ade mellan datorena. Vi konfigurerade också NFS för 
att vi senare skulle kunna montera hårddiskar. 
 
På Amazons EC2-maskiner installerades en modifierad version av CentOS 64-bit 
(Linux version 3.2.12-3.2.4.amzn1.x86_64). Istället för att installera samtliga program 
på alla datorer så installerades programmen och konfiguration gjordes på bara en 
dator. Vi skapade sedan en egen image (AMI) av denna datorn. Som vi sedan använde 
för att skapa de resterade 63 instanserna. På så sätt minskades konfigurationstiden 
avsevärt. 
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3.2 Minne 

Med dagens datorarkitektur kan det lätt bli att man stirrar sig blind på 
klockhastigheten, GHz, och antalet kärnor som en processor har. Det gör att man 
glömmer bort de andra faktorer som faktiskt spelar en större roll, på systemets 
prestanda, än vad man kan tro. Minnet är en av dessa faktorer som lätt kan bli en 
flaskhals i systemet. Speciellt när man delar upp kärnor och det tillgängliga minnet på 
flera instanser i en moln-miljö. Konflikter bland instanserna om resurser kan uppstå 
och därmed degradera prestandan. Därför har vi valt att utvärdera hur Amazons EC2 
moln presterar jämfört med vårt privata moln i form av läs och skrivhastighet på 
minnet. 
 
Prestandan hos minnet kommer att beräknas i bandbredd och det finns bl. a två olika 
faktorer som påverkar denna. Dessa är processorns cache, vilka är L1 och L2, och 
systemets minne. L1-cachen (32 KB) sitter på varje kärna på processorn och tar hand 
om de mer frekventa operationerna [50]. L2-cachen (12 MB) är delad mellan kärnorna 
som vi ser på figur 3, och är det sista minnet i processorn som kontrolleras innan 
CPU istället går ut från processorn genom Front side busen (FSB) in i 
minneskontrollen som i sin tur håller adressen för data i minnet [50].  De två nivåerna 
av cache är mycket snabbare än vad systemminnet är och används när 
problemstorleken är liten. Medans vid större operationer, när problemstorleken är 
större, där cachen inte räcker till används istället systemminnet. Andra faktorer som 
påverkar prestandan hos minnet är: CPU frekvensen, FSB hastigheten, antal kärnor, 
hastigheten och antalet kanaler på minnet och CPU-prefetcher-algoritmen. 
 

 
Figur 3 - Minnesarkitekturen hos en processor 

 
För att mäta minnets läs och skrivhastighet kommer vi att använda oss av LMbench 
version 3. Det är ett populärt benchmark innehållande flera micro-benchmarks, 
utvecklade av Larry McVoy och Carl Staelin [54,55,56]. Det används för att i 
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huvudsak testa bandbredd och latenser när data skickas mellan processor, cache, 
minne, hårddisk och nätverk. Med micro-benchmarksen kan man även mäta minnets 
läs-, skriv- och kopieringshastighet, TCP, UDP, RPC, pipe, latensen vid context 
switching, systemanrop, filskapande och filborttagning, processorns klockhastighet 
mm [49].  
 
Det testet vi har använt oss av är minnestestet som ger resultat i form av bandbredd. 
För att köra det får man ställa sig i lmbench/bin/x86_64-linux-gnu där skriptet 
bw_mem ligger. Nedan kommer ett exempel på hur det såg ut när vi körde skriptet en 
gång.  
 
    for i in {1..10}; do ./bw_mem -N 11 -P 4 256M rd | &tee filnamn; done 
 
Det som står framför första semikolonet säger att testet ska köras tio gånger 
sekventiellt. Det gjorde vi för att testet kördes annars normalt bara en gång, men vi 
ville få ut fler resultat än så. Därför loopade vi testet tio gånger. Efter semikolonet 
kommer namnet på skriptet vilket är bw_mem och även så kallade flaggor, som 
specificerar vad skriptet ska göra. -N specificerar hur många gånger som processen 
ska köras innan programmet visar ett resultat.  Då testet bara tar några sekunder valde 
vi att köra det elva gånger, vilket är default, för vi ville få ut fler mätresultat . Därefter 
räknade skriptet ut medianen av de elva medelvärden av läs- eller skrivhastigheten och 
skriver in det i filen. Vilket betyder att vi egentligen har vi fått 1100 mätresultat. Vi 
använde också en flagga för att specificera hur många test som skulle köras parallellt 
beroende på hur många kärnor eller trådar processorn hade. Det gjorde vi för att 
systemminnet skulle stressas till fullo [50]. Därefter angav vi hur mycket minne som 
skulle allokeras för testet. Dock allokerade programmet till en början dubbelt så 
mycket som vi angav för att sedan nollställas innan testet körs igång. Flaggorna rd eller 
wr användes för att berätta för skriptet om vi skulle läsa från minnet eller skriva till 
det. Anger man rd kommer man att räkna ut tiden det tar att läsa in i processorn och 
anger man wr är det tiden det tar att skriva in data i minnet. Efter pipen (|) sade vi till 
Linux att skriva resultaten till en fil. 
 
Vi valde att köra testet på 10 stycken datorer på Amazons publika moln, fem stycken 
på Quad och DCV samt två på Octo i vårt privata moln. Till en början 
experimenterade vi med olika mycket minne allokerat för skriptet, för varje dator, 
beroende på hur mycket minne som totalt fanns tillgängligt. Efter initiala tester fann 
vi att det inte spelade någon roll hur mycket minne vi lät skriptet använda för varje 
runda. Så länge vi inte överskred vad datorn hade tillgängligt fick vi samma resultat. 
Därför bestämde vi oss för att skriptet skulle få använda lika mycket minne på varje 
dator. Eftersom detta är ett test av systemminnet vill vi heller inte att processorns 
cache (12 MB) skulle hjälpa till. Därför tog vi en mängd minne, 256 MB, som var 
långt över vad cachen är på samtliga processorer. 
 

3.3 Hårdisk I/O 
De allt kraftfullare datorsystemen som finns tillgängliga på marknaden i dagsläget 
kräver bra prestanda när det gäller skrivning och läsning till hårddiskarna. Därför har 
vi valt att titta närmare på just hastigheterna för skrivning och läsning till disk. 
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Testerna har gjorts på de datorer vi har satt upp som symboliserar vårt privata moln 
och de instanser på Amazon som representerar vårt publika moln. Vi mätte 
diskhastigheten för att få en överblick över molnens, lägsta respektive högsta 
hastighet för skrivning och läsning mätt i MB/s. 
 
Vi kommer att presentera tester där vi mäter skrivning och läsning från dator till 
dator, flera datorer som läser en delad fil och läshastigheten från en dator till S3.  
 
För testerna använde vi oss utav ett benchmark som heter IOzone version 3.408. 
IOzone är ett fritt benchmark med öppen källkod framtaget av Oracle´s William D. 
Norcott och förbättrad utav Hewlett-Packards Don Capps och Tom McNeal. 
Programmet vann utmärkelsen ”Best of Open Source Software” år 2007, som delades 
ut av ”InfoWorld Bossie Awards” [46]. IOzone använder sig utav en rad olika 
filoperationer för att mäta den grundläggande arbetsbelastningen för ett system. 
Testet innehåller bland annat; skrivning, återskrivning, läsning, återläsning, slumpad 
läsning och slumpad skrivning, men de testerna som vi gjort fokuserar huvudsakligen 
på skrivning och läsning. 

3.3.1 Skrivning 

Det här testet mäter hastigheten för skrivning till en ny fil. När en ny fil skrivs, skrivs 
inte bara uppgifterna om vad som skall lagras, utan även information för att hålla reda 
på var på lagringsmediet det sparas. Denna skrivning av metadata kan medföra lägre 
hastigheter vid skrivning, och högre hastigheter vid återskrivning. Vi har därför valt 
att enbart ha med skrivning av en ny fil för att mäta prestandan av nya filer och inte 
existerande filer [45]. 
 

3.3.2 Läsning  

Detta test mäter hastigheten för att läsa en befintlig fil i systemet. Vi har även här valt 
att enbart ta med läsning och inte återläsning eftersom hastigheterna kan bli högre vid 
återläsning [45].  
 

3.3.3 Testet 

IOzone stödjer också varierade storlekar på filerna som skrivs och vi valde att 
huvudsakligen använda oss utav filer på 1 GB. Testerna på Amazon har gjorts på 
olika datorer vid olika tidpunkter, och de tester som är körda på vårat privata moln är 
gjorda på DCV 1 och 2, Quad 2 och 3. Efter tio stycken genomförda tester tog vi ut 
ett medelvärde. För att testa läs- och skrivhastigheten på datorerna använder vi oss 
utav ett kommando för att köra själva IOzone, men vi lade även till en rad olika 
flaggor på kommandot för att få ut korrekta resultat. 
 
iozone -cw -i 1 –I 2 -s 1G 
 
Med de här flaggorna påslagna kommer IOzone att mäta hastigheten för att skriva 
och läsa en fil på 1 GB. 
Förklaring på de olika flaggorna [45, 46, 52]: 
-c                       Inkluderar close() i tidsberäkningarna. 
-w                      Tar inte bort länken till de temporära filerna efter körningen. 
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-i 1                     Kör testet för att mäta läshastighet, ”read” 
-i 2         Kör testet för att mäta skrivhastigheten, ”write” 

-s 1G                Anger storleken på den temporära filen som skall läsas. 

 

3.4 MPI 
Ett av moln-leverantörernas säljningspunkter för publika moln är att man kan köra ett 
arbete i en timme på 1000 datorer istället för att köra arbetet i 1000  timmar på en 
dator [3]. Därför är det viktigt att mäta hur processorena klarar av att kommunicera 
med varandra för att dela upp arbetet mellan sig.  
 
MPI är ett kommunikationsprotokoll som används för att programmera parallella 
processer [53]. Genom att synkronisera processorer med varandra och sedan 
kommunicera mellan dem över nätverket, kan man få program att köras på samtliga 
datorer samtidigt. Målet med MPI är att det ska vara högt presterande, skalbart och 
portabelt [53].   
 
För att se hur Amazon står sig gentemot vårat privata molns virtualisering har vi valt 
att testa små, medelstora och stora meddelandesstorlekar så man får reda på hur lång 
tid det tar att bearbeta olika storlekar på meddelanden mellan 64 processer. Vi har 
använt oss av open source biblioteket MPICH2 som gör det möjligt för MPI att 
kommunicera mellan våra datorer [58]. MPICH3 släpptes november 2012 men denna 
version har inte använts till våra tester då de genomfördes före denna version kom. Vi 
ville mäta hur lång tid det tog för små (4 B), medelstora (64 KB) och stora (1 MB) 
paket att bearbetas av alla processer på Amazons EC2 instanser, samt datorerna i vårt 
privata moln. Vi körde även ett test som heter PingPong för att se hur snabbt det går 
att kommunicera mellan två datorer både i tid och nätverkshastighet [47]. 
 
För att genomföra dessa tester var Intel MPI Benchmark (IMB) version 3.2.3 ett 
utmärkt val [47]. Det finns mycket information om detta benchmark och flera andra 
artiklar har använt sig utav det [8,41,57]. Benchmarket är utvecklat av den största 
processortillverkaren Intel vilket gav oss ett gott intryck.  IMB innehåller diverse olika 
inställningar för hur man kan använda det, och vilken metod och funktioner man ska 
använda för att göra sina MPI tester [47]. 
 
Vi använde oss av PingPong vilket mäter tiden det tar för ett paket att gå mellan två 
stycken processer, modellen ser vi i figur 4. 
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Figur 4 - Hur ett PingPong paket skickas mellan två stycken processer 

 
MPI_Alltoall användes för 64 KB paketet. Funktionen MPI_Alltoall fungerar på så 
sätt att varje processor lägger till x*(antal processer)bytes, (x för varje process) och tar 
emot x*(antal processer)bytes (x för varje process) där x är den statiska 
meddelandestorleken som används för testet  vilket är 64 KB [47]. Vilket betyder att 
alla processorer skickar samma mängd data till varandra och tar emot samma mängd. 
 
För 4 KB och 1 MB paketet använde vi oss av MPI_Reduce som reducerar vektorn 
av längden L= X/sizeof(float) flytobjekt. Där X är den statiska meddelandestorleken 
som används för testet vilket är 4 KB och 1 MB [47]. Dvs. processorerna räknar ut 
produkten av en vektor och en array som distribueras till alla processer och returnerar 
sedan svaret vid alla noder. 
 
Samtliga tester vi använt oss av inom IMB-MPI1 använder "blocking calls" [47]. För 
att få optimal MPI prestanda så kör man en process på varje processor så ingen 
processor behöver arbeta mer än någon annan. Varje test körs 10 gånger efter 
varandra med hjälp av ett skript. Följande kommando används för att köra de olika 
testerna: 
 
for i in {1..10}; do mpirun -np 2 -f MPI_HOSt ./IMB-MPI PingPong |& tee -a 
/root/mpi_ping_pong.txtx; done 
 
for i in {1..10}; do mpirun -np 2 -f MPI_HOST ./IMB-MPI PingPong |& tee -a 
/root/mpi_pingpong_skola; done 
 
for i in {1..10}; do mpirun -np 64 -f MPI_HOST ./IMB-MPI1 -msglog 15:16 
Alltotall |& tee -a /root/mpi_alltot_64kb_skol; done 
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for i in {1..10}; do mpirun -np 64 -f MPI_HOST ./IMB-MPI1 -msglog 19:20 
Allreduce |& tee -a /root/mpi_allred_1mb_64proc_skol; done 
 
for i in {1..10}; do mpirun -np 64 -f MPI_HOST ./IMB-MPI1 -msglog 11:12 
Allreduce |& tee -a /root/mpi_allred_4kb_64proc_skol; done 
 
Man startar MPI-testet med hjälp av mpirun. Sedan specificerar man hur många 
processorer som ska användas med hjälp av –np. I filen MPI_HOST lägger man 
sedan till samtliga IP adresser till de datorer som ska vara med i testet. -msglog xx:xx 
specificera hur stor meddelandestorlek som ska användas för testet, och efter det 
skriver man vilket MPI test man ska exekvera. 

4 Resultat 
I denna delen presenterar vi resultaten från testerna. 

4.1 Minnesprestanda 
Nedan presenteras resultaten från testerna vi körde med LMbench. Bandbredden, 
också kallad throughput, kommer att beräknas med megabyte per sekund (MB/s) på 
y-skalan. En megabyte är 1 048 576 byte. På x-skalan visas numret på varje median 
från testet. En omgång eller ett test på en dator är som vi sagt tidigare tio stycken 
medianvärden. Skrivresultaten från mätningen kan verka låga. Detta beror på att 
LMbench enbart räknar med skrivdelen och räknar inte med läsningen av data som 
ska skrivas. Vilket betyder att effektiva skrivhastigheten egentligen är dubbelt så hög 
[51]. 
 
Då ingen av datorerna i vårt privata moln hade likadan hårdvara, något som kan verka 
självklart när man gör ett prestandatest, kommer vi inte att rakt av jämföra dem med 
varandra. Vi fokuserade istället på spridningen på mätningarna för varje enskild 
hårdvaruuppsättning och skiljde datorerna från varandra. 
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Figur 5 - Minnets läshastighet. Notera spridingen hos Amazon och jämför med de andra. 
Linjerna är medelvärden av respektive datorserie. Var 10e mätning är en ny instans/dator 
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Figur 6 - Minnets skrivläshastighet. Den egentliga skrivhastigheten är dubbelt så hög. 

Uppsättningarna är inte på samma nivå i relation till varandra som vid läshastigheten. Linjerna 
är medelvärden av respektive datorserie. Var 10e mätning är en ny instans/dator 

 
I figur 5 kan vi se att spridningen är olika från moln till moln. Hos Quad kan vi se att 
mätresultaten är jämna genom hela testet. Skillnaden mellan den högsta uppmätta 
bandbredd och den lägsta är bara 3%. Läshastigheten hos minnet på Quad ligger på 
ungefär 7500 MB/s vilket är rimlig om man kollar på skrivhastigheten, då 
läshastigheten ska vara ungefär dubbelt så hög som skrivhastigheten. 
 
Tittar man på skrivhastigheten för Amazon så är dess spridning markant större än 
Quads spridning. Medelvärdet ligger på 2516 MB/s medans maxvärdet är på 2915 
MB/s. Då 2915 MB/s är den högsta skrivhastigheten som uppnås betyder det att 
minnet normalt, med sina 2516 MB/s, presterar 14% sämre än vad det är kapabelt till. 
När Amazons skrivhastighet är som lägst, vid 2258 MB/s presterar den instansen 
11% sämre än vad medelhastigheten är. Läshastigheten ligger på 3923 MB/s som 
medel och som vi kan se finns det inga mätvärden som ligger så värst högt jämfört 
med den. Där emot när läshastigheten är som sämst är den hela 19% lägre än den 
genomsnittliga läshastigheten. 
 
Tittar vi på mätresultaten från DCV kan vi utläsa att vi har en jämn och tydlig lägsta 
skrivhastighet på 1548 MB/s för de första 20 mätresultaten, vilka inkluderar de två 
första datorerna. De 30 resterande mätresultaten, vilka inkluderar dator 3,4 och 5 visar 
en jämn nivå som ger oss ett maxvärde på 2020 MB/s. Lägsta skrivhastigheten är 28% 
lägre än högsta mätvärdet. Tittar vi på mätresultaten i figur 6 för läshastigheten kan vi 
se ett mönster. De är även här som de två första datorerna ger oss de lägsta värdena 
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på 4676 MB/s. Den högsta läshastigheten ligger på 6433MB/s. Lägsta läshastigheten 
är 24 % lägre än högsta läshastigheten. 
 
I figur 5 kan vi även finna mätresultaten från Octo-datorerna. Här ser vi ett liknande 
mönster som vi hade på DCV-datorerna, där en dator ligger stabilt på en nivå och den 
andra ligger stabilt på en högre nivå. Det lägsta läsvärdet är 7% lägre än det högsta 
och medelvärdet ligger på 4725 MB/s. Värdena för läshastigheten är väldigt jämna 
med bara en 1.5% skillnad mellan lägsta och högsta värdet. 

 

4.2 Hårddisk - I/O 
Resultaten från hårddisk I/O presenteras nedan. Vi har valt att ange hastigheten i 
MB/s på y-axeln och namnet på datorn och respektive test på x-axeln. Toppresultatet 
står ovanför staplarna för enkelhetens skull. Tidigare nämndes att testerna har körts 
tio gånger på vardera av datorerna. Och att det är medelvärdet av de tio testerna som 
presenteras i diagrammen. 
 
 

 
Figur 7 - De privata molnets datorer Dcv och Quad och det publika molnets datorer ifrån 

Amazon, där man ser att quad har bästa resultat 

 
Vi har kört testerna på DCV, Quad och Amazon som vi ser på figur 7, på dess interna 
diskar. Man ser att DCV datorerna är klart mycket sämre än vad Quad är. Spridningen 
var jämn, runt 4,5 MB för alla test, förutom läshastigheten hos Quad som låg på 0,43 
MB vilket är en låg spridning. Hos Amazon är spridningen 1,8 MB  för läsning och 
0,43 MB för skrivning. 
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För att mäta hastigheten på flera datorer som läser samma fil valdes fyra stycken 
datorer ut. I vårt privata moln, valdes två stycken instanser ur DCV ut och två ifrån 
Quad. Alla tester på Amazon gjordes på fyra stycken slumpade instanser. Eftersom 
resultaten på DCV och Quad-datorerna var konsistenta så är det ett medelvärde som 
presenteras i figur 8. Spridningen var 2,58 MB för det privata molnet medans det 
publika fick 3,03 MB. 
 

 
Figur 8 - Privat och publikt moln läser delad fil där vi ser skillnad mellan de två och att det 

publika molnet har ca 60% sämre läshastighet. 

 
Som tidigare nämnts tillhandahåller Amazon ett datalagringssystem som kallas S3. Vi 
har mätt hastigheten för att kunna läsa en fil från till S3 i figur 11. En slumpvis dator 
valdes ut från vårat privata moln för att sedan läsa en fil till S3. Filen som lästes var 1 
GB stor och det genomsnittliga värdet på alla mätningarna gav en hastighet på ca 70 
MB/s. För vårt publika moln, Amazon, valdes en instans ut och vi gjorde samma test 
där som på vårt privata moln. Hastigheten hos privata molnet var dubbelt så bra 
jämfört med publika. Det publika molnet får en lägre spridning på 1,5 MB medans 
privata molnet får en spridning på 6,91 MB.  
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Figur 9 - Privat och publikt moln läser till S3, där ser man ännu en gång att  privata molnet är 

betydligt snabbare 
 

4.3 MPI 
Här presenteras resultaten ifrån testerna vi har gjort på MPI. Spridingen som 
diskuteras är ifrån alla resultaten som mäts på 64 processer hos på både det publika 
och privata molnet. 

4.3.1 PingPong 

I figur 10 ser vi hur hög hastighet man får ut, och man märkte fort att Amazon EC2 
inte håller samma hastighet som privata molnet. De första paketen är så små att de 
inte hinner få någon vidare hastighet medans vid 512 bytes börjar hastigheten öka. 
Privata molnet ökar successivt hela vägen och får en topphastighet på 110,24 MB/s 
vid 4 MB paketet. Det publika molnet får däremot en betydligt längre hastighet hela 
vägen och får en topphastighet på 18,39 MB/s. Vid de allra största paketen 1-4 MB 
ser vi att privata molnet har sex gånger högre hastighet än vad Amazon har vid 
samma storlekar. 
 
Tiden det tar för paketen att skickas mellan de olika processerna ser vi i figur 11. Både 
det publika och privata molnet har en stabil låg linje fram tills 8 KB. Efter 8 KB 
börjar båda två öka linjärt. Det tar betydligt kortare tid att skicka paketen i det privata 
molnet. Ca 6-7 gånger snabbare för de största paketen. Vilket stämmer bra överens 
med hur mycket hastighet de får ut i bandbreddstestet. Hastigheten i det publika 
molnet är betydligt mycket lägre än hos det privata vilket kommer påverka de 
resterande testerna. När paketen blir större än 1 MB ökar tiden de tar att skicka dem 
jämfört med den tidigare paket storleken. Detta är pga. att MPI bufferten ligger på 1 
MB, MPI_Recv och MPI_Send måste då vänta på att bufferten är säker att använda 
igen. 
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Figur 10 - MPI_PingPong bandbredd. Privata molnet har betydligt högre hastighet  

 

 

Figur 11 - MPI_PingPong - Tid det tar att skicka de olika meddelandestorlekarna. Det tar 
kortare tid för publika molnet 
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4.3.2 MPI_Allreduce 4 KB 

När vi skickar 4 KB paketen ser vi i figur 12 att skillnaden vid 2 processer inte är stor 
bara 2700 µ-sekunder. Denna ökar ju fler processer som används. Redan vid 4 
processer har det privata molnets tid dubblerats medans det publika har ökat med 950 
%. Det intressanta är att det tar kortare tid för det privata molnet att köra igenom 64 
processer än 32 stycken. Detta är inte fallet hos publika molnet, som får en ökning 
med 20-30% ifrån föregående tid mellan 16->32->64 processer. Skillnaden mellan det 
publika och privata molnet vid 64 processer är 417031 µ-sekunder (0.4 sekunder) till 
det privata molnets fördel. Vilket är 234000% bättre än det publika molnets tid. 
Spridning är 67 µ-sekunder för privata  molnet och 11275 µ-sekunder för publika 
molnet. 
 

 
Figur 12 - MPI_Allreduce 4 KB. Tiden skiljer sig mycket åt mellan det privata och publika 

molnet till det privatas fördel 

 

4.3.3 MPI_Allreduce 1 MB 

I figur 13 har vi ökat storleken på paketet till 1 MB. Vi ser en märkbar skillnad redan 
vid 2 processorer mellan det publika och privata molnet. Skillnaden ökar samtidigt 
som fler processer som används. Privata molnet håller en jämn nivå vid 4-16 
processer. Mellan 4-8 processer ökar tiden i vårat privata moln med 23-30% medans 
hos Amazon ökar den med 230%. Fast ökningen är bara 10% för Amazon mellan 8-
16 processer. Mellan 32 och 64 processer ökar det privata molnet med 8% och 
Amazon ökar med 32%.  
 
Detta i sig är ingen stor ökning när man kollar på tidigare siffror. Skillnaden mellan 
det privata och publika molnet är 3300825 µ-sekunder (3.3 sekunder vid 64 
processer). Det är en procentuell skillnad på 800. Det var väldigt stor spridning på 
mätningarna hos Amazon, 1362256 µ-sekunder. medans det låg på 19925 µ-sekunder 
hos det privata molnet. 
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Figur 13 - MPI_Allreduce 1  MB. det privata molnet har betydligt bättre värden är det publika 

4.3.4 MPI_Alltoall 64 KB 

I det sista testet har vi mätt MPI_Alltoall 64 KB. På figur 14 ser vi att skillnaden vid 2 
processer inte är stor bara 6494 µ-sekunder vilket sedan ändrar sig direkt vid fler 
processer där det privata molnet har upp emot 30-70 gånger bättre tider jämfört med 
det publika molnet. Vid 64 processer har det jämnat ut sig och skillnad är bara 40%. 
Dock är det publika molnet hela 2569183 µ-sekunder (2.5 sekunder) sämre än vad det 
privata molnet är. Att det är högre siffror på detta testet gentemot dem andra är 
väntat då den inte använder samma funktioner för att genomföra testet. Skillnaden vid 
2 processer är förväntad då PingPong testet visade att skillnaden på hastigheten vid 64 
KB var ca 830 % högre för det privata molnet. Vilket stämmer bra överens på detta 
testet där det privata molnet var 950% snabbare än det privata. Spridningen var desto 
jämnare mellan publikt och privat moln under detta testet. Det publika låg på 514515 
µ-sekunder  medans det privata låg på 321372 µ-sekunder. 
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Figur 14 - MPI_Alltoall 64KB. Tiderna börjar nära varandra, går sedan längre ifrån varandra 

tills islutet där de slutar på en hyffsat jämn nivå. 

5 Diskussion 

Här analyserar vi resultaten för att komma till en slutsats. 

5.1 Minnesprestanda 
Det vi kan börja med att konstatera är att mätresultaten från DCV är inkonsekventa. 
Eftersom de tjugo första mätresultaten, vilka är mätresultat från dator ett respektive 
två, i både figur 4 och 5 inte alls ligger på samma nivå som de resterade datorerna dvs. 
mätresultaten 20 t.o.m. 50.  Vi tror det beror på att något har dragit resurser från 
dessa två datorer medans vi kört mätningarna, utan att vi visste om det.  
 
Spridningen hos Amazon är stor.  Kollar man på skrivhastighet finns ett par toppar 
vid 2900 MB/s, dessa är skrivhastigheten man egentligen kan uppnå. Men istället 
uppstår antagligen en konflikt, om resurserna, bland våra instanser och andra gäst-
instanser på Amazon. Vilket gör att vi får en mycket lägre genomsnittlig skrivhastighet 
som ligger på 14% lägre än högsta beräknade mätvärdet. Då 10% av mätresultaten 
från skrivhastigheten ligger 22% under vad den högsta utmätta skrivhastigheten är. 
Det betyder det att när man som kund hyr instanser hos Amazon kan man ha oturen 
att få flera instanser med lägre bandbredd än vad man egentligen kan få ut.  
 
Några av de gånger vi körde mätningen fick vi ut mätresultat så låga som ~900MB/s. 
Vi fann ingen direkt koppling till varför detta hände. Men vi misstänker att det kan 
bero på fördelningen av resurser bland instanser av den modifierade versionen av Xen 
som Amazon använder eller om detta bara skedde vid vissa tidpunkter. 
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Utifrån resultaten vi fått från läs-testet på Amazon kan vi se att denna är relativt låg 
(4000 MB/s) om man jämför med skrivhastigheten. Vi kan genom att titta på 
skrivhastigheten, i figur 4, utesluta att det beror på dålig hårdvara hos Amazon. Då 
läshastigheten egentligen borde ligga på ungefär 5800MB/s antar vi att bandbredden 
blir strypt av Amazons modifierade version av Xen. 
 
Om man jämför vårt privata moln med Amazons publika moln kan man hos Amazon 
se att spridningen varierar beroende på vilken instans man tittar på. Medans i vårt 
privata moln är det jämna resultat på varje enskild instans. Även ifall bandbredden 
verkar låg på några av mätningarna så är mätresultaten i alla fall konsistenta, vilket de 
inte är hos Amazon. 
 
Inkonsistent prestanda i en miljö där du har mindre kontroll över vad som körs på de 
fysiska maskinerna eller där du i stort sett inte har någon aning om vilken eller vilka 
fysiska maskiner som dina instanser körs på, ger oförutsägbara konsekvenser. Säg att 
ett stort företag hyr flera hundra instanser för att genomföra ett stort batch-arbete 
med stor problemstorlek hos Amazon. De har beräknat att arbetat kommer ta 24 
timmar att genomföra. Eftersom spridningen är större hos Amazon kan det bli svårt 
att räkna ut hur lång tid det egentligen kommer att ta att genomföra. Beroende på hur 
lång tid det tar kan det kosta företaget miljontals kronor mer än beräknat. Vilket är 
något man får räkna med när man använder Amazons publika moln med den 
instanstyp som vi att använde. Arbetetstiden kan variera och man får räkna med att 
inte få en maxpresterande instans när det kommer till minneshantering utan en 
medelprestanda, då den är strypt. 

5.2 Hårddisk I/O  
När vi ställer de privata molnet mot de publika EC2 instanserna, ser vi en markant 
förbättring för Quad-datorerna. Vi kan läsa av nära dubbelt så höga hastigheter vid 
både skrivning och läsning. Anledningen till att DCV-datorerna inte kommer upp i 
liknande resultat beror på att det inte är likadana datorer som Quad. 
 
Ett toppresultat för Quad-datorerna för läsning ligger på 121 MB/s, och det lägsta 
resultatet finner vi hos Amazon på 51 MB/s för skrivning till en fil. Eftersom vi inte 
vet hur Amazon har modifierat Xen, kan vi inte vara säkra på om det är Xen som 
stryper hastigheten på EC2 instansen. När vi tittar på testet där flera datorer läser en 
delad fil, ser vi även här en stor skillnad mellan Amazons EC2 instanser och vårat 
privata moln. När Amazon endast når upp i en hastighet på ca 9 MB/s för läsning 
ligger datorena våra privata moln på runt 30 MB/s. Bandbredden påverkar 
hastigheten då filen skickas över nätverket och eftersom ingen officiell information på 
vad det är för bandbredd är tillgänglig till våra instanser hos Amazon så är det svårt att 
säga med 100% säkerhet att detta är problemet. Men vi har hittat andra källor som 
säger att bandbredden ligger runt 250 Mbit/s för våra instanser, vilket i så fall skulle 
förklara varför hastigheten är så pass mycket sämre. Då hastigheten ligger totalt runt 
36 MB/s utåt ifrån datorn som delade ut filen. 
 
Amazon tillhandahåller, som tidigare nämnts, ett lagringssystem som kallas S3. För att 
mäta hastigheterna har vi tagit en dator från vårt privata moln för att sedan läsa en fil 
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på 1 GB från S3. Resultaten visar  att det går betydligt snabbare att läsa från vår 
privata uppsättning än vad det tar att läsa en fil från en EC2-instans. Amazons EC2-
instans visar inte någon hög prestanda gentemot vår privata dator som ligger på drygt 
70 MB/s. Medans det publika molnet får endast en hastighet på 37,5 MB/s. Detta 
förklaras med att våra instanser har ett strypt nätverk, då vi i tidigare test fick vi ut 36 
MB/s.  

5.3 MPI 
Bandbredden ifrån PingPong testet visade att Amazon fick max 18 MB/s. Detta 
skulle förklara varför det publika molnet får betydligt sämre testtider gentemot det 
privata. Instanserna vi använt oss av har förmodligen bara tillgång till 250 Mbit 
nätverk. Detta drar ner prestandan. Skulle Amazon haft tillgång till samma nätverk 
som vårt privata moln har skulle vi förmodligen sett mer jämna resultat. Det hade 
fortfarande varit skillnad till vårt privata molns fördel då de procentuellt fortfarande 
är bättre än Amazon. Pga. att systemen  som används i det privata molnet är 
kraftfullare. Då man kunde se under PingPong-resultaten hur mycket snabbare det 
privata molnet var gentemot Amazon, och sedan jämföra resultaten med hur stor 
skillnaden var under de resterande testerna. PingPong-resultaten visade att det privata 
molnet var 6.3 gånger snabbare än Amazon och resultaten ifrån MPI_Allreduce 1 MB 
visade att privata molnet var 8 gånger snabbare än Amazon vid 64 processer. Vilket 
ger en marginell skillnad ifall man skulle fått ungefär samma nätverkshastighet på 
Amazon. 
  
Spridingen vid 64 processer visade att Amazons mätningar hade stor spridning 
gentemot det privata molnet. Som mest såg vi en skillnad när vi körde testet 
MPI_Allreduce med 1 MB då var spridningen hos Amazon var 1,3 miljoner µ-
sekunder gentemot privata molnets 19925 µ-sekunder. Totalt sett har det privata 
molnet betydligt jämnare värden på deras mätningar jämfört med det publika.  
 
Figur 10 visar att efter 1 MB så ökade grafen vilket berodde på att MPI bufferten då 
var full och måste vänta tills den är säker att använda igen. 
 
För att förhindra att nätverket blir en flaskhals, som det har blivit i vårat fall, får man 
tänka på hur hög hastighet man behöver och i sådana fall hyra de instanser som ger 
tillgång till 10 Gbit Ethernet vilket förhindrar att nätverket blir en flaskhals. 
Vad man kan läsa ut av resultaten vi har fått är att Amazon skalar betydligt sämre än 
vad det privata molnet gör när man expanderar med processorer som ska samarbete 
på ett arbete. 
 
 

6 Slutsats 
I denna rapport har vi undersökt två hinder för det publika molnets framfart för att 
svara på frågan “Ska vi byta till publik moln?”. Vi har kört tre stycken separata 
benchmarks, på ett blackbox-vis, för tre olika områden som anses mer eller mindre 
vara flaskhalsar för datormoln. Vi har gjort en utvärdering på de resultat vi fått och 
kommit fram till följande slutsats.  
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I samtliga testers resultat kan man se att det finns en klar skillnad i prestandan i form 
av spridning och jämförelse mellan vårt privata moln och Amazons publika moln. 
Resultaten visar att Amazon var sämre skalbart och man får räkna med reducerad 
prestanda då den inte kan utnyttja sina resurser till fullo pga. begräsningar.  
 
Vi anser att man ska gå över från privat moln till publikt moln om man vill ha ett 
system som man snabbt ska kunna skala upp och ner vid behov och inte har personal 
med den expertis som kan krävas vid installation och administration av ett lokalt 
datacenter. Våra mätresultat visar att prestandan är oförutsägbar. Man bör därför inte 
ha några större krav. Oförutsägbar prestanda kan öka tiden det tar att utföra ett 
batcharbete vilket kan avskräcka stora företag som inte har råd med förseningar som 
kan kosta flera miljoner kronor.  
 
Allt handlar om vad kundens mål är. Vi anser att företag som är ute efter maximal 
prestanda inte bör övergå till ett publikt moln, ännu. Medans för andra företag som 
inte kommer utnyttjar den maximala kapaciteten, som det publika molnet har att 
erbjuda, kan övergången vara en smidig lösning jämfört med deras egna datorcenter. 
 

7 Framtida Arbete 
Inför framtida arbeten skulle vi vilja dyka ner i virtualiseringsmjukvaran för att få fler 
svar på hur Xen fördelar beräkningsresurser. 
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A.  Installation, konfiguration - kommandon 

 

Kommandon 

yum install gcc-c++ 

yum install gcc 

yum update 

 

wget  http://www.bitmover.com/lmbench/lmbench3.tar.gz 

Tar –xzf lmbench3.tar.gz 

./configure; make; make install 

 

Wget http://www.iozone.org/src/current/iozone3_408.tar 

tar –xzf iozone3_408.tar.gz 

./conigure; make; make install 

 

ssh-keygen 

ssh use@X.X.X.X mkdir -p .ssh 

cat .ssh/id_rsa.pub | ssh user@X.X.X.X 'cat >> .ssh/authorized_keys'

http://www.bitmover.com/lmbench/lmbench3.tar.gz
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B.  Installation, konfiguration - scripts 
 
#script_ssh_keygen 
#!/bin/bash 
i=1 
while [ $i -le 8 ] 
do 
       ssh root@10.50.30.$i mkdir -p .ssh 
       cat .ssh/id_rsa.pub | ssh root@10.50.30.$i 'cat >> .ssh/authorized_keys' 
   ssh root@10.50.40.$i mkdir -p .ssh 
       cat .ssh/id_rsa.pub | ssh root@10.50.40.$i 'cat >> .ssh/authorized_keys' 
       i=$((i+1)) 
done 
 
 
#script_mpich2dl.sh 
#!/bin/bash 
 
i=1 
while [ $i -le 8 ] 
do 
       ssh root@10.50.30.$i wget 
http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpich2/downloads/tarballs/1.4.1p1/mpich2-
1.4.1p1.tar.gz 
       ssh root@10.50.40.$i wget 
http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpich2/downloads/tarballs/1.4.1p1/mpich2-
1.4.1p1.tar.gz 
       i=$((i+1)) 
done 
#script_tar_imb_mpich.sh 
#!/bin/bash 
 
i=1 
while [ $i -le 8 ] 
do 
       ssh root@X.X.X.$i tar -xzf IMB_3.2.3.tgz 
       ssh root@X.x.X.$i tar -xzf mpich2-1.4.1p1.tar.gz 
       ssh root@X.X.X.$i tar -xzf IMB_3.2.3.tgz 
       ssh root@X.X.X.$i tar -xzf mpich2-1.4.1p1.tar.gz 
       i=$((i+1)) 
done 
 
#script_inst_mpich.sh 
#!/bin/bash 
i=2 
while [ $i -le 8 ] 
do 
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       ssh root@X.X.X.$i 'cd mpich2-1.4.1p1; make; make install' 
       ssh root@X.X.X.$i 'cd mpich2-1.4.1p1; make; make install' 
       i=$((i+1)) 
done 
 
#script_mpich_config 
#!/bin/bash 
i=3 
while [ $i -le 8 ] 
do ssh root@X.X.X.$i 'cd mpich2-1.4.1p1; ./configure --prefix=/home/root/mpich2 --
disable-f77 --disable-fc' 
ssh root@X.X.X.$i 'cd mpich2-1.4.1p1; ./configure --prefix=/home/root/mpich2 --
disable-f77 --disable-fc' 
i=$((i+1)) 
done 
 
#script_mpich_path.sh 
#!/bin/bash 
 
i=1 
while [ $i -le 8 ] 
do 
       ssh root@X.X.X.i 'echo "PATH=/home/root/mpich2/bin:$PATH ; export" >> 
/etc/profile.d/mpi.sh' 
       ssh root@X.X.X.i 'echo "PATH=/home/root/mpich2/bin:$PATH ; export" >> 
/etc/profile.d/mpi.sh' 
       i=$((i+1)) 
done 
 


