
Självständigt arbete på grundnivå

Independent degree project - first cycle

Datateknik
Computer Engineering

Azure Service Bus
En kravstudie

Henrik Larsson



Azure Service Bus – en kravstudie
Henrik Larsson 2017-06-12

MITTUNIVERSITETET
Avdelningen för informations- och kommunikationssystem (IKS)

Examinator: Ulf Jennehag, ulf.jennehag  @miun.se  
Handledare: Martin Kjellqvist, martin.kjellqvist  @miun.se  
Tim Ervasti, tim.ervasti@sogeti.se
Pär Nilsson, par.nilsson@sogeti.se
Författare: Henrik Larsson, hela1401  @student.miun.se  
Utbildningsprogram: Datateknik, 180 hp
Omfattning: 12639 ord inklusive bilagor
Termin, år: 6, 2017 

ii

mailto:ulf.jennehag@miun.se
mailto:hela1401@student.miun.se
mailto:hela1401@student.miun.se
mailto:par.nilsson@sogeti.se
mailto:tim.ervasti@sogeti.se
mailto:martin.kjellqvist@miun.se
mailto:martin.kjellqvist@miun.se
mailto:ulf.jennehag@miun.se


Azure Service Bus – en kravstudie
Henrik Larsson 2017-06-12

Sammanfattning
Målet med denna studie har varit att utröna huruvida Microsoft Azure Service 
Bus har kunnat matcha de behov och krav som Sogeti och dess klienter har på 
en sådan vid en övergång till ett distribuerat tjänsteorienterat system, samt un-
dersöka vilka eventuella vinster som finns att göra vid en sådan övergång. Stu-
dien har också kritiskt granskat de problem och svårigheter som kan komma att 
uppstå. Undersökningen har gjorts med hjälp av en litteraturstudie samt en ut-
veckling av en Proof-of-Concept-modell för att simulera ett sådant system och 
för att kunna göra beräkningar och undersökningar av och inom ett sådant. Un-
dersökningen har visat att Azure Service Bus matchar de krav och önskemål 
som på förhand ställts, samt visat på hur säker kommunikation kan garanteras 
med hjälp av denna servicebuss. Undersökningen avslutas med en analys av 
studien som helhet och resultatet i synnerhet, samt föreslår åtgärder vid vidare 
forskning inom ämnet. Avslutningsvis lämnas rekommendationer på hur upp-
dragsgivaren ska gå tillväga baserat på vad som i studien framkommer.

 Nyckelord: Distribuerade system, mikrotjänster, Microsoft Azure, .NET. 
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Abstract
The aim of this study has been to determine whether Microsoft Azure Service 
Bus has been able to match the needs and demands of Sogeti and its clients du-
ring a transition to a distributed and service-oriented system, as well as investi-
gate possible gains that can be attained from such a transition. The study has 
also critically examined the potential problems and difficulties that may arise in
such a scenario. The study has been accomplished using a literature study as 
well as the development of a Proof-of-Concept model to simulate such a system
and to make calculations and surveys of and within one. The survey has shown 
that the Azure Service Bus does match the pre-defined requirements and requi-
sites, as well as demonstrated how safe communication can be guaranteed using
this particular service bus. The study concludes with an analysis of the study as 
a whole and the results thereof in particular, as well as proposes measures for 
further research on the subject. Finally, recommendations are made on how the 
client should proceed based on what is found in the study. 

Keywords: Distributed systems, micro services, Microsoft Azure, .NET. 
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Förord
Jag skulle vilja rikta ett stort och varmt tack till alla dem som varit mig behjälp-
lig i arbetet med denna studie. Alla dessa kan inte namnges, men vissa förtjänar
ändå att så göras då deras stöd har varit centralt för studiens fortskridande. Tack
sålunda till handledare Martin Kjellqvist på Mittuniversitet, till handledare Tim
Ervasti på Sogeti, till Kristin Westman på Sogeti, till alla övriga på Sogeti som
fått mig att trivas så bra och slutligen men inte minst – min fina och förstående
familj som alltid trott på mig också vid stunder då jag själv inte gjort det.
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Terminologi

Akronymer

ACK Acknowledgement. Ett kvitto på mottagande.

AMQP Advanced Messaging Queueing Protocol En global 
och öppen protokollstandard för att hantera kommu-
nikation mellan olika tjänster, applikationer och kli-
enter oavsett plattform. [6] 

CLI Command Line Interface. Ett textbaserat gränssnitt 
som bygger på en prompt som inväntar användarens 
kommandon. [4] 

DLQ Dead-letter Queue. En automatiskt skapad kö i Azure 
Service Bus som håller i meddelanden som inte kun-
da processas eller behandlas korrekt. [8] 

FIFO First In, First Out. Ett kösystem där den eller det ob-
jekt som väntat längst står först på tur behandlas. [2]

GB Gigabyte. 1 000 000 000 (1 * 109) bytes, eller 1 000 
megabytes. 

GUI Graphical User Interface. Ett grafiskt gränssnitt till 
skillnad från det kommandoradsorienterade CLI. [5] 

JSON JavaScript Object Notation. Ett kompakt och prak-
tiskt dataformat som primärt används för att skicka 
data mellan klient och webserver. [9] 

KB Kilobyte. 1 000 (1 * 103) bytes.

NACK Negative-acknowledgement. Ett kvitto på misslyckat 
mottagande.

PoC Proof of Concept. En i någon mån fungerande modell
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som visar ett koncept. [1]

SOA Service Oriented Architecture. En distribuerad syste-
markitetur där komponenterna är fristående tjänster.
[3]

WCF Windows Communications Foundation. Ett sätt att få 
Windows-orienterade tjänster och applikationer att 
kommunicera mer varandra. [7] 
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1 Inledning
Denna studie belyser frågor rörande meddelandeintegritet, skalbarhet och gene-
rell funktionalitet i distribuerade mikrotjänstsystem i allmänhet och i den mer 
centrala meddelandehanteraren i synnerhet.

Studien tillämpas på Sogeti, ett konsultbolag med produktions- och driftverk-
samhet mot bland annat SCA Forest. Vissa av SCA Forest:s system som Sogeti 
förvaltar är monolitiska och därför svåra att utföra underhåll och arbete på, för 
att inte tala om problematiken att skala dem efter behov. Sogeti har därför ut-
tryckt önskemål att få en studie genomförd som tittar på de eventuella fördelar-
na med ett distribuerat system med särskilt avseende på de specifika krav och 
önskemål som här nämnts.

Denna studie, i kombination med den Proof of Concept-modell som ska utveck-
las vid sidan av, är tänkt att utgöra en grund för framtida beslut rörande en 
eventuell migrering till ett distribuerat mikrotjänstorienterat system.

1.1 Bakgrund och problemmotivering
Det finns olika arkitektoniska sätt att planera och konstruera datorsystem på.
Den mest klassiska varianten är det monolitiska systemet, där all funktionalitet
ryms inom ramen för en programvara – det brukar benämnas som att all funk-
tionalitet som rör detta system är innesluten. Ett annan variant av datorsystem
är det distribuerade systemet där funktionaliteten inte längre är inkapslad i en
enskild programvara, utan utspridd och självförsörjande. [10] 

Att använda sig av ett distribuerat system kan ha vissa fördelar:

• Prestanda: genom att sprida ut arbetsbördan kan varje nod i systemet ar-
beta mer effektivt med det arbete som just denna är specialiserad på.

• Pålitlighet: genom att köra olika systemdelar utspridda på olika maski-
ner frångås risken med att någonting händer med den maskin som det
annars monolitiska systemet körs på.

• Skalbarhet: eftersom att ett distribuerat system består av flera olika mo-
duler kan fler (eller färre) moduler anslutas vid förändringar i arbetsbör-
da och behov. [11] 

Att distribuera sitt system ger dock upphov till vissa komplikationer som inte är
lika närvarande vid en monolitisk implementation: 

• Heterogenitet: olika systemmoduler kommer att köras på olika maski-
ner, vilka har olika kapaciteter och förmågor. Här finns också en potenti-
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ell  problematik  med  olika  operativsystem,  programmeringsspråk  och
kommunikationsmedel. [12] 

• Kommunikation: då systemmodulerna finns utspridda på olika maskiner
och på olika geografiska platser kan kommunikationen modulerna emel-
lan komma att behöva vidtas åtgärder kring. Detta för att modulerna inte
nödvändigtvis kan  delta i en synkron kommunikation, utan hänfaller åt
en asynkron dito. Detta ställer krav på att hantera meddelanden på ett
asynkront vis. [13] 

Det är detta fokus som denna studie har: hur garantera en säker asynkron kom-
munikation i ett distribuerat system.

1.1.1 Om Sogeti

Sogeti är dotterbolag till den ursprungligen franska koncernen Cap Gemini och
finns i sex länder. Anledningen till denna avknoppning var att moderbolaget vil-
le fokusera på dessa sex länders lokala och växande IT-marknad. Sogeti i Sveri-
ge AB bildades 1:a januari 2003 och kontoret i Sundsvall öppnades i samband
med detta. [14] 

Kontoret  i  Sundsvall  är  specialiserade  inom  bland  annat  IT-arkitektur,
Microsoft,  systemutveckling,  applications  management  och  har  specialiserad
branschkunskap inom bland annat skog och papper, telekom, tillverkning/procss
och verkstad. [15] 

1.1.2 Om SCA Forest Products

SCA som företag och koncern bildades 1929 av Ivar Kreuger. Företaget produ-
cerade bland annat industriprodukter och virke under sin tidiga period, men ge-
nom årtiondena togs stora steg mot hygien- och förpackningsbranschen. Det
fick till följd att SCA år 2015 bestämde sig för att dela upp sin verksamhet i två
olika divisioner – SCA Hygiene och SCA Forest Products. Detta för att ytterli-
gare kunna fokusera på koncernens två huvudsakliga verksamheter. [16] 

1.2 Övergripande syfte
Projektets övergripande syfte är att: 

• ta reda på vilka fördelar, om några, det finns i att använda ett distribue-
rat mikrotjänstsystem med molnbaserad meddelandehantering med av-
seende på tillgänglighet och skalbarhet i drift.

• undersöka hur väl ett distribuerat mikrotjänstsystem kan upp- eller ned-
skalas med betoning på den centrala meddelandehanteraren.

• ta reda på vilka funktionsmässiga krav som kan ställas på meddelande-
hanteringen i ett distribuerat mikrotjänstsystem.

• undersöka vilka åtgärder som kan tas för att se till att meddelandeinteg-
riteten hålls intakt genom hela leveranskedjan. Med detta menas att sys-
temet måste kunna garantera meddelandeleverans.
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• undersöka hur ett distribuerat system av denna karaktär hanterar ovänta-
de eller icke-sanktionerade händelser.

• undersöka hur Sogetis presumtiva kunder kan sätta upp sin infrastruktur 
för sina meddelandeflöden vid användningen av ett mikrotjänstbaserat 
system.

1.3 Avgränsningar
Studien fokuserar primärt på meddelandehanteringen i ett distribuerat mikro-
tjänstsystem, och en naturlig konsekvens av detta blir då att den centrala med-
delandehanteraren får störst fokus. Detta får till följd att de klienter som anslu-
ter till meddelandehanteraren kommer att hamna utanför den primära fokusra-
men. Dock kommer de att beröras studien igenom, då deras roll i systemet rör 
just hantering av meddelanden. Det bör klargöras att klienternas arbete med 
meddelandena är av minimal eller ingen vikt i sammanhanget – vad som under-
söks och hanteras i denna studie rör hur dessa meddelanden hanteras.

Som meddelandehanterare har studien valt att använda sig av Microsofts Azure 
Service Bus, varför också alla frågeställningar riktas sig mot just denna imple-
mentation och utelämnar därmed andra potentiella tjänster som skulle kunna ut-
föra samma eller liknande arbete.

1.4 Konkreta och verifierbara mål
Målet är att:

• finna svar på om användandet av ett distribuerat mikrotjänstsystem ger 
ökad tillgänglighet och skalbar drift genom att mäta om – och i sådana 
fall hur – prestanda faktiskt ökas av fler Workers1. Denna mätning görs 
genom att undersöka tidsåtgången för x antal Workers att hantera y antal
Messages.

• avgöra om Azure Service Bus kan matcha de krav som ett distribuerat 
system ämnat för studiens ändamål ställer på en meddelandehanterare. 
Dessa krav är att:

◦ meddelanden inte får tappas bort. Om de tappas bort måste de kunna
återställas eller återfås.

◦ servicebussen alltid måste vara tillgänglig då hela systemet kretsar 
kring den.

1 En Worker avser den systemkomponent som i sammanhanget för denna studie
utför någon form av arbete. Benämns på andra håll som tjänsteklient eller bara
klient.
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◦ eventuella begränsningar i servicebussen beträffande antalet samti-
digt anslutna klienter måste kunna anpassas efter de behov som So-
geti har på systemet. Detta behov överstiger ej 50 antal samtidigt an-
slutna klienter.

• implementera en metod som säkerställer att meddelandeleverans garan-
teras genom hela kedjan; från producent till konsument. Kraven är att:

◦ meddelanden inte får tappas bort. Om de tappas bort måste de kunna
återställas eller återfås.

◦ klienter ska kunna oväntat koppla ifrån utan att meddelandeleveran-
sen påverkas.

• avgöra hur systemet begränsas när olika klienter (roller) i systemet 
oväntat/oplanerat kopplar ifrån. Dessa scenarion är att:

◦ producenten kopplar ifrån.

◦ konsumenten kopplar ifrån.

◦ en delmängd av alla tjänster kopplar ifrån.

◦ alla tjänster kopplar ifrån.

1.5 Översikt
Kapitel 1 ger läsaren en övergripande bild av vad studien går ut på samt presen-
terar rapportens avgränsning och konkreta frågeställningar. Kapitel 2 beskriver 
och klargör termer och begrepp som används i studien och som kan vara nöd-
vändiga för läsaren att gå igenom för att till fullo kunna tillgodogöra sig inne-
hållet i kommande kapitel. Kapitel 3 beskriver den metodik med vilken studien 
utförts samt hur konceptmodellen tagits fram. Här presenteras också de metoder
med vilka frågeställningarna och jämförelser besvaras och görs. Kapitel 4 inne-
håller en detaljerad redogörelse för hur konceptmodellen är konstruerad och hur
den fungerar. Kapitel 5 redogör för de resultat som studien kommer fram till 
och kapitel 6 är område för diskussion, slutsats och analys av studien i allmän-
het och resultatet i synnerhet. Här ryms även självkritiska aspekter men också 
föreslagna förändringar i förhållningssätt och konstruktion inför framtida imple-
menteringar och liknande lösningar.
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2 Teori
Detta kapitel ämnar klargöra och beskriva termer och begrepp som i studien an-
vänds, samt ge förklaringar och bakgrund till de teknikval som gjorts. Detta ka-
pitel kommer också att ge en teoretisk plattform nödvändig för att ta del av se-
nare kapitel i rapporten.

2.1 Verktyg och miljöer
Inom ramen för detta projekt har olika verktyg och miljöer använts. I denna
punkt följer en teoretisk redogörelse för dessa verktyg och miljöer.

2.1.1 Programmeringsspråket C#

C# (uttalas C sharp [17]) är ett programmeringsspråk ursprungligen baserat på
C++ som utvecklas och underhålls av Microsoft som ett nära knutet komple-
ment till Microsofts ramverk .NET. [18]

Med hjälp av C# kan användare bygga en mängd olika applikationer, bland an-
nat Windows-applikationer, XML-webbtjänster, klient/server-applikationer, da-
tabasapplikationer och mycket mer. [19]

2.1.2 Ramverket .NET

Detta är en plattform (eller ramverk) från Microsoft som möjliggör ett sömlöst
användande av internet i de applikationer som byggs på ramverket – vare sig
applikationerna körs lokalt i en fysisk maskin eller i molnet. [20]

Idén är bland annat att för användarna sudda ut gränserna mellan applikation
och internet samt att mjukvara och system ska köras i molnet som en slags hyr-
service. [21]

2.1.3 Microsoft Visual Studio Community 2017

Detta är ett verktyg för att skriva och utveckla en mängd olika applikationer. Vi-
sual Studio har stöd för de senaste programmeringsspråken (C#, Visual Basic,
C++, HTML, JavaScript/TypeScript, Python med fler), stöd för utveckling av
mobilapplikationer samt stöd för molnintegration. Visual Studio är också modu-
lärt i det avseendet att användaren själv väljer vilka moduler och stödpaket som
ska ingå i installationen. [22]
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Just denna version av Visual Studio är licensmässigt fri att ladda hem, installera
och använda för enskilda individer  [22]. En vy över programmets gränssnitt
presenteras i figur 1:

Figur 1: Figuren föreställer utvecklingsmiljön Microsoft Visual Studio 2017 [23].

2.2 Definition av termer
Här följer korta beskrivningar av olika termer och begrepp som i rapporten 
kommer att användas och som för läsaren annars kan vara problematiska att 
fullt ut förstå.

2.2.1 Monolitisk systemarkitektur

Även kallad single-tier arhitecture, där termen single kan karaktäriseras som det
antal lager mellan användaren och den data användaren opererar på. I ett mono-
litiskt system är all logik, datahantering och användargränssnitt inkapslad. Ett
sådant system kan ibland också kallas för ett icke-modulärt system. [24]

2.2.2 Distribuerad systemarkitektur

Ett system som bygger på eller består av löst sammankopplade tjänster. Kallas
också för Service-Oriented Architecture (SOA). [3]

2.2.3 Microsoft Azure

Detta är en molnbaserad plattform som rymmer flera olika tjänster som körs i
molnet från Microsofts datacenter. En av dessa tjänster är meddelandehantera-
ren som är aktuell för detta projekt – Microsoft Azure Service Bus. [25]

2.2.3.1 Microsoft Azure Dashboard

Detta är det webbläsargränssnitt som Microsoft erbjuder sina kunder att admini-
strera  Azure-tjänsterna  via.  Vid  inloggning  möts  användaren  av  sina  aktiva
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tjänster, se figur 2. I fallet för denna studie finns endast en aktiv tjänst – Azure
Service Bus. [26]

Figur 2: Den vy som möter användaren vid inloggning till Microsoft Azure Dashboard.

När användaren klickar på det namespace som korrelerar med önskad Service
Bus  visas  en  vy  där  servicebussens  komponenter  listas  tillsammans  med
övergripande information om själva servicebussen, vilket framgår i figur 3.

Figur 3: Den by som möter användaren vid markerad namespace och servicebuss.

När användaren väljer någon av servicebussens komponenter visas en vy med
aktuell information om just den valda komponenten. I figurerna nedan (figur 4,
5 och 6) visas vyn för en queue och en topic respektive.

I  fallet  topic  visas  aktiva  subscriptions,  vilka  i  sig  är  valbara.  När  en
subscription  väljs  tas  användaren  till  en  meny  där  ändringar  för  vald
subscription kan göras.
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Figur 4: Den vy som möter användaren vid markerad queue. 

Figur 5: Den vy som möter användaren vid markerad topic.

Figur 6: Den vy som möter användaren vid markerad topics subscription.

8



Azure Service Bus – en kravstudie
Henrik Larsson 2017-06-12

2.2.4 Mikrotjänster

Här avses en webbtjänst mot vilken klienter kan få information och data från.
En mikrotjänst har ett eget interface och är fristående så till vida att den anslu-
tande klienten ej behöver ha någon annan relation till tjänsten än en önskan om
att utnyttja det interface som tjänsten erbjuder. [27]

2.2.5 Meddelandehanterare

I rapporten kommer meddelandehanteringstjänsten Microsoft Azure Service 
Bus att refereras som både servicebussen och meddelandehanteraren och ibland 
bara bussen. I alla dessa lägen avses den molnbaserade tjänst från Microsoft 
som hanterar inkommande och utgående meddelanden olika externa mikrotjäns-
ter emellan.

2.2.6 Meddelanden

Här avses ett objekt av klassen BrokeredMessage. Ett sådant objekt har två sek-
tioner: egenskaper (properties) och innehåll (body, också kallad payload). [28]

2.2.7 Broker

Här avses någon av de strukturer som finns innesluten i meddelandehanteraren
och som håller i och vidarebefordrar meddelanden. Meddelandehanteraren som
är aktuell i detta projekt har tre olika sorters brokers: köer (queues), ämnen (to-
pics) samt reläer (relays). [29]

2.2.8 Asynkron kommunikation

Med detta menas ej synkroniserad kommunikation mellan två parter. I praktiken
betyder det att parterna kommunicerar med varandra utan krav på att samtidigt
vara tillgängliga, med hjälp av en mellanliggande meddelandehanterare (en s.k.
broker) som håller i meddelandena tills dess att den mottagande parten har möj-
lighet att få dem levererade. [30]

Ronald LeRoi Burback på Stanford University [31] förklarar att  operativsystem
länge har hanterat asynkron kommunikation, ett behov som uppkom i takt med
ett växande antal möjligt anslutna perifera enheter vilka alla arbetade i olika
hastigheter. Han menar vidare att distribuerade system måste hantera liknande
svårigheter och att dess problematik påminner om  datorsystemens kommunika-
tionsproblem med de perifera enheterna. Han poängterar därför att kommunika-
tionen i distribuerade system till sin inneboende natur är asynkron. 

Figur 7 och 8 illustrerar synkron respektive asynkron kommunikation mellan
två tjänster.

Figur 7: Illustrerar meddelandeflödet vid synkron kommunikation.
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Figur 8: Illustrerar meddelandeflödet vid asynkron kommunikation.

2.3 Vad är en servicebuss?
En  servicebuss  agerar  som en  mellanhand  i  kommunikationen  mellan  olika
komponenter i ett distribuerat system. Detta kan den göra synkront eller asyn-
kront. I fallet synkron kommunikation använder sig servicebussen av ett relä
som  helt  enkelt  vidarebefordrar  ett  meddelande  till  en  förutbestämd
destination/mottagare. Här finns det explicita kravet att mottagaren måste vara
tillgänglig  för  att  kommunikationen  ska  kunna  genomföras.
    I fallet asynkron kommunikation fungerar servicebussen inte som ett relä
utan som en mellanhand som också håller i meddelanden i någon form av kö-
struktur (en så kallad broker) tills dess att adekvat mottagare ansluter till bussen
och hämtar de meddelanden som är adresserade denna. [32]

En effekt av denna funktion är således att tjänster i det distribuerade systemet ej
behöver kommunicera med varandra direkt – ej ens känna till varandras närva-
ro, utan de behöver bara kommunicera med bussen. Genom att förenkla kom-
munikationen på detta sätt kan de externa tjänsterna hållas självförsörjande och
inte nödvändigtvis göra sig beroende av andra tjänster som de trots allt har be-
hov av att utbyta data med. [29]

Figur 9 illustrerar servicebussen med olika namespaces2 innehållande olika bro-
kers.

Figur 9: en schematisk vy över Microsoft Azure Service Bus, namespace och dess innehållande brokers. 
Här visas också hur olika applikationer kommunicerar med olika namespaces, men inrom ramen för sam-
ma servicebuss [29].

2 Ett namespace är en slags container för objekt och variabler i ett program. Det
är ett sätt att organisera kod genom att låta olika objekt tillhöra olika separata
områden. [50]
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2.3.1 Vilka komponenter har en servicebuss?

En servicebuss kan ha flera olika beståndsdelar. Den som är föremål för detta
projekt har potentiellt tre olika beståndsdelar: en kö (queue), ett ämne (topic)
och/eller ett relä (relay). [29]

2.3.1.1 Köer

En kö är en struktur som håller i meddelanden i en FIFO-kö (First In, First Out)
[33]. Figur 10 visar hur en kö fungerar.

Figur 10: Illustration av hur en queue fungerar [29].

2.3.1.2 Ämnen

Ett ämne är en struktur som gör samma sak, men som tillåter filtrering på vissa
nyckelord i meddelanden, vilket möjliggör flera mottagare för (delar av) ett och
samma meddelande [29]. Figur 11 visar på hur en topic fungerar.
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Figur 11: Illustration av hur en topic fungerar [29].

2.3.1.3 Reläer

Ett relä är ett sätt att synkront skicka meddelanden mellan olika aktörer i syste-
met, utan att för den sakens skull behöva hantera eventuell problematik med
brandväggar och nätverkssäkerhet (då porten för inkommande meddelanden är
densamma som för utgående) [29]. Figur 12 visar hur ett relä fungerar.

Figur 12: En illustration över hur ett relä fungerar [29].

2.3.1.4 Särskild komponent: Dead-letter Queue

Denna komponent följer alltid med en broker (alltså ej reläer). Dess funktion är
att samla upp s.k. dead-letters – meddelanden som helt enkelt av någon orsak ej
hanterats (levererats eller processats) inom en särskild tidsrymd. Syftet är att er-
bjuda ytterligare en nivå av meddelandesäkerhet, då utvecklare av system kan
implementera metoder för att handskas med icke-hanterade meddelanden under
kontrollerade former. [8]

2.3.1.5 BrokeredMessage

Detta är den klass som utgör mallen för de meddelanden som hanteras i syste-
met. Ett sådant meddelandeobjekt som är föremål för användning i detta system
består  av  två  stycken övergripande delar:  egenskaper  (properties)  och body.
Maxstorleken för ett meddelande är 256 KB [40]. [28]
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2.3.1.6 Meddelandets egenskaper

Detta avsnitt består i sig av två olika partitioner: system- respektive egendefini-
erade egenskaper. De egendefinierade egenskaperna är helt enkelt en uppsätt-
ning nyckel/värde-par som i sig kan bestå av vilket objekt som helst. Systeme-
genskaperna däremot agerar som metadata för just det specifika meddelandet de
existerar inom. [28]

Maxstorleken på meddelandets egenskaper är 64 KB [40].

2.3.1.7 Meddelandets body

Detta avsnitt utgör själva den data som via meddelandet ska förmedlas. Kallas
också för payload. Maxstorleken på meddelandets body är återstoden av hela
meddelandets maxstorlek på 256 KB efter det att meddelandets egenskaper har
räknats in. [28][40]

bodymax=messagemax−propertiescurrent

2.3.2 Olika kommunikationsprotokoll

Azure Service  Bus erbjuder ett standardiserat open source-protokoll för kom-
munikation  mellan  servicebuss  och klienter.  Detta  protokoll  heter  Advanced
Messaging Queueing Protocol (AMQP) och utvecklas av en grupp av stora in-
ternationella företag [34]. Syftet med AMQP är att erbjuda ett säkert, pålitligt,
standardiserat och interoperatibelt protokoll utöver att vara ett fritt alternativ till
proprietära meddelandeprotokoll [6].

Som  alternativ  till  AMQP erbjuds  NetMessaging  som  bygger  på  Windows
Communications Foundation (WCF) vilket inte är en standard i samma mening,
då WCF är ett internt .NET-ramverk. [7][35]

2.3.3 Olika metoder att hämta meddelanden

Vid användandet av Azure Service Bus finns olika metoder att  aktivt  hämta
meddelanden från en broker. I denna punkt följer en redovisning för dessa olika
metoder.

2.3.3.1 RecieveAndDelete() 

Kallas också Destructive Read. Med denna metod tar en klient emot ett medde-
lande och samtidigt  raderas  originalet  från kön eller  topicen.  Ingen inbyggd
hänsyn tas här  till  eventuell  problematik med att  från klientens  sida hantera
meddelandet på önskvärt vis. [36]

2.3.3.2 PeekLock()

Kallas också Non-Destructrive Read. Med denna metod tar en klient emot en
kopia av ett meddelande, och samtidigt sätts ett lås på originalmeddelandet i to-
picen eller i kön. Detta meddelande är låst ända tills dess att klienten aktivt väl-
jer att låsa upp det (exempelvis efter att klienten har processat meddelandet) el-
ler tills dess att låstiden har gått ut. Denna låstid kan sättas globalt för kön eller
topicen på Azure-plattformen. När låset väl inaktiverats raderas meddelanden
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från kön eller  topicen,  förutsatt  att  inte Complete() har kallats.  Det är också
möjligt att, via metoden Abandon(), inaktivera låset utan att meddelandet rade-
ras i topicen eller i kön. [36]

2.3.4 Säkerhet och tillgänglighet i servicebussen

Här redogörs för olika sätt att hantera säkerhet och tillgänglighet.

2.3.4.1 Åtgärder för att säkerställa meddelandeintegritet

Trots att Azures tjänster från kundens perspektiv körs i molnet måste det ändå
finnas en geografisk och fysisk plats som molntjänsterna körs ifrån och på. Att
ta hänsyn till säkerhet i bemärkelsen meddelandeintegritet blir då en fråga om
att utröna vilka säkerhetsföreskrifter som vidtas från Microsofts håll, då det är
de som ansvarar för å ena sidan tjänsten så som det utformats och presenteras
till kund och å andra sidan den dagliga driften av datacentralerna som Azures
tjänster körs på.

Microsoft definierar olika klasser av störningar i datacentralen – avbrott respek-
tive katastrof [37].

Ett avbrott definieras helt enkelt som en oplanerad och tillfällig otillgänglighet
av datacentralen eller någon av dess komponenter. Det finns olika nivåer av av-
brott: de som drabbar särskilda områden av datacentralen eller de som orsakar
avbrott i hela datacentralen. Ett avbrott kan pågå i allt från några minuter till
några dagar och orsakar normalt sett inte förlust av data [37].

En katastrof däremot definieras som permanent förlust av ett helt eller delar av
ett datacenter, efter vilket inga garantier finns för att datacentret (och de tjänster
som därifrån utgick) kan komma åter i drift. En katastrof enligt denna definition
orsakar förlust av delar av eller all data [37].

För att skydda sig mot dessa två störningar förespråkar Microsoft att använda-
ren beaktar en lösning som i fallet med avbrott använder en metod som kallas
för partionering, medan de i det andra fallet förespråkar en lösning som innefat-
tar någon form av redundans [37].

Partionering innebär att varje queue eller topic består av ett flertal fragment som
lagras i separata så kallade stores – den fysiska plats vari köstrukturerna lagras.
Detta ökar meddelandesäkerheten på så vis att om ett meddelande ska skickas
till en queue eller en topic så delas meddelandet upp på olika fysiska kompo-
nenter (stores) och om en sådan har ett avbrott (som i exemplet tidigare i denna
punkt) kan  fragmentet av meddelandet istället skrivas till en annan store. Vid
händelse av icke-partionerad queue eller  topic  kommer meddelandet  inte  att
kunna hanteras alls eftersom den store som just denna broker (queue eller topic)
blivit tilldelad ligger nere och är obrukbar. [38]

2.3.4.2 Åtgärder för att säkerställa tillgänglighet

Det finns tillfällen när data i form av meddelanden kan bli otillgängliga under
långa stunder – eller för alltid om komplikationerna är allvarliga. Att hitta en
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metod som ger tillgänglighet trots sådana komplikationer är av yttersta vikt i
system som vilar på sin meddelandekorrespondens.

Microsoft erbjuder en tjänst för att hantera scenarion där exempelvis en broker
eller ett helt datacenter bli otillgängligt. Denna tjänst kallas för Paired names-
paces  och går ut på att med hjälp av redundans erbjuda klienter att fortsätta
skicka meddelanden men till  ett annat namespace (ett sekundärt,  till  skillnad
från det ordinarie och primära vilket systemet vanligtvis kommunicerar med),
förslagsvis beläget på annan geografisk plats.  Trots att   denna funktionalitet
saknar vissa av de funktioner som den ordinarie hanteringen erbjuder kan denna
metod komma att hålla systemet vid liv, vid händelse av  avbrott eller katastrof.
[39]

2.3.5 Begränsningar i servicebussen

Här redovisas begränsningar i servicebussen som äger relevans för omfattning-
en av denna studie.

2.3.5.1 Maximal lagring 

En queue eller  en topic kan maximalt  ha 80 gigabyte (GB) lagring.  Om en
queues eller topics lagringsgräns överskrids kommer inkommande meddelan-
den att hindras och ett exception3 skickas till klienten. [40]

2.3.5.2 Antalet samtidigt ansluta klienter

Det finns olika sätt att se på detta med samtidiga anslutningar. Å ena sidan kan
anslutningar per namespace åsyftas, å andra sidan kan samtidigt anslutna klien-
ter till en broker åsyftas. Här redogörs för båda dessa synsätt:

• I fallet med antalet samtidiga anslutningar till ett namespace finns be-
gränsningar beroende på vilket protokoll som används för att ansluta till
Azure.  De två klasserna av anslutningsmetoder  är  WCF och  AMQP.
Den första tillåter 1 000 anslutningar, medan den sista tillåter 5 000 an-
slutningar [40].

• I fallet med samtidigt anslutna klienter till en broker är begränsningen 5
000 klienter [40].

I båda dessa fall kommer begäran om nya anslutningar som ligger utanför den-
na kvot att rendera i ett exception och påföljande avvisning. [40]

3 Betyder ungefär exceptional event och innebär att någonting oväntad inträffat.
[49] 
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3 Metod
Kapitel 3 beskriver arbetsgången på ett mer ingående sätt. Framför allt redovi-
sas här hur frågeställningarna ska besvaras, hur undersökningarna ska göras 
samt med vilket metod jämförelserna ska utföras. Vidare klargörs här på vilket 
sätt konceptmodellen utvecklats samt vad den består av.

3.1 Grundläggande studie
För att kunna besvara de frågor som studien baseras på har en grundläggande
litterär studie genomförts. Då föremålet för denna undersökning är en specifik
tjänst från Microsoft har den officiella dokumentationen för denna tjänst utgjort
fundamenten för den litterära studien. Utöver denna källa har andra webbkällor
bidragit med information.

3.2 Konstruktion av konceptmodell
Som stöd för studien och som testmiljö har en så kallad Proof of Concept-mo-
dell (PoC) tagits fram. Denna PoC är ett distribuerat system som består av olika
komponenter.  Dessa komponenter är den centrala meddelandehanteraren från
Microsoft – Azure Service Bus. Anslutna till denna servicebuss är 3 olika sor-
ters  klienter:  en  producent  av  meddelanden,  en  konsument  av  meddelanden
samt en klient som befinner sig mellan dessa två komponenter och vars roll är
att utföra arbete på de meddelanden som kommer in i servicebussens medde-
landekö, innan dessa av denna klient skickas vidare till en annan meddelandekö
i servicebussen.

3.2.1 Språk och utvecklingsmiljö

Konceptmodellen är skapad med programmeringsspråket C# i utvecklingsmil-
jön Microsoft Visual Studio. Servicebussen körs i molnet via Microsofts moln-
tjänst Azure. Med hjälp av ett bibliotek för C# utvecklat av Microsoft kan en
applikation kommunicera med servicebussen via internet. 

Varje systemkomponent är en självstående applikation. Det gör att de på ett en-
kelt sätt kan distribueras enligt specifika krav och önskemål samt att flera in-
stanser av dem – om så önskas – kan driftsättas. 

3.3 Tillvägagångssätt vid undersökning
Den data och information som framkommit i den grundläggande litterära studi-
en används här och fortsättningsvis som ett fundament för att besvara och reda
ut kommande frågeställningar. 

3.3.1 Mätningar av skalbarhet

För att avgöra om eventuella vinster i tillgänglighet och drift kan göras med
hjälp av horisontell  skalning  har  mätningar  gjorts  med hjälp  av  den modell
(PoC) som utvecklats till stöd för studien. Här har systemet skalats upp och ska-
lats ner och prestandan har dokumenterats genom hela detta förlopp.
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3.3.1.1 Modell

Det finns i denna studie två mätvärden att beakta:

(1) den totala tiden det tar för en klient att behandla alla meddelanden från
första meddelandet till sista

samt:

(2) den totala tiden det tar för en klient att behandla alla meddelanden från
första meddelandet till sista, men enbart den lokala behandlingstiden be-
räknad.

Skillnaden mellan (1) och (2) är att (2) utesluter den tid det tar för klienten att
ladda hem meddelandet och i stället helt och fullt fokuserar på den tid medde-
landet kräver i behandling allena.

Detta gör det möjligt att ställa upp följande ekvation: 

Tidtotal−Tid behandling=Tid nedladdning

där enheten för Tid är sekunder (s) med en precision på 4 decimaler. 

Syftet med att härleda denna totala nedladdningstid är att jämföra mellan lokal
drift och distribuerad drift i molnet.

Hypotesen är att distribuerad drift i molnet bör ge en kortare nedladdningstid av
meddelanden, men ökad hanteringstid. Detta av tre orsaker:

1. alla anslutna klienter får fler tillgängliga uppkopplingar att dela på (där
antalet uppkopplingar likställs med det antal virtuella maskiner som kli-
enterna är fördelade på), vilket teoretiskt sett bör ge respektive klient
tillgång till en större portion av den totala tillgängliga bandbredden.

2. det finns en möjlighet att de virtuella maskinerna körs i samma datacen-
tral som servicebussen, vilket teoretiskt sett bör korta ner transfererings-
tiden. Så är fallet med denna studie, vilket kan ge ett faktiskt avtryck i
mätresultatet.

3. sparsamt konfigurerade virtuella maskiner kan komma att bidra till en
ökad behandlingstid. 

Konkret kan resultatet förväntas att visa följande saker:

1. uppskalning i  molnet  (fördelat  på flera  virtuella  maskiner)  bör  ge en
snabbare hantering av meddelanden sett till total hanteringstid, detta på
grund av minskade nedladdningstider.

2. analogt med punkt ett: lokal uppskalning (fördelat på färre antal maski-
ner) ger en långsammare hantering av meddelanden sett till total hante-
ringstid. Detta på grund av ökade nedladdningstider.
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3. ju fler klienter som delar på en och samma uppkoppling, desto långsam-
mare blir nedladdningstiden.

4. analogt med punkt tre: ju färre klienter som delar på en och samma up-
koppling, desto snabbare blir nedladdningstiden.

3.3.2 Jämförelse mellan funktionalitet och krav 

De krav som ställs på systemet i allmänhet och meddelandehanteraren i synner-
het har här matchats mot den officiella dokumentation över servicebussen som
Microsoft tillhandahåller och som framkommer i den grundläggande litterära
studien.

3.3.3 Implementation av lösning som matchar Sogetis krav

Här har den modell av ett distribuerat system använts med särskild hänsyn ta-
gen till de krav som Sogeti har på ett sådant system. Kraven var att meddelan-
den aldrig får tappas bort,  att  servicebussen alltid är tillgänglig samt att  be-
gränsningar beträffande till servicebussen antalet samtidigt anslutna klienter ej
understiger Sogetis gräns om 50 stycken. Ytterligare ett krav var att klienter
oväntat ska kunna koppla ifrån servicebussen utan att  meddelandeleveransen
äventyras.

För att säkerställa att meddelanden inte tappas bort har särskilda metoder för att
åstadkomma detta vidtagits i konstruktionen. Denna metod är PeekLock() och
är en del av det bibliotek som erbjuds av Microsoft för kommunikation med
Azure Service Bus i programmeringsspråket C#. Mer konkret går metoden ut på
att en klient laddar hem ett meddelande från servicebussen, men istället för att
meddelandet raderas från servicebussen finns meddelandet kvar till dess att kli-
enten begär att det raderas från bussen. I denna konstruktion sker denna begäran
först när meddelanden har tagits emot, behandlats och skickats vidare till nästa
instans. Med andra ord existerar det två versioner av meddelandet under tiden
det behandlas utanför själva servicebussen – ett original i servicebussen och en
kopia hos klienten.

För att avgöra om servicebussen svarar mot kravet om tillgänglighet har den of-
ficiella dokumentationen från Microsoft rörande just Azure Service Bus konsul-
terats. För att i konstruktionen testa om servicebussen faktiskt hanterar det antal
klienter om 50 stycken som Sogeti har som krav har detta antal klienter anslu-
tits och arbetat i systemet. 

Kravet att klienter oväntat ska kunna koppla ifrån servicebussen utan att även-
tyra meddelandeleveransen har testats genom att i olika skeden av en klients
meddelandehantering avsluta klientprocessen och undersökt vad som hänt med
det meddelande som denne hanterade. 

3.3.4 Undersökning av systemets hantering av oönskade händelser

Olika scenarion har tagits fram som underlag för att undersöka systemets bete-
ende och tillgänglighet vid händelse av oförutsedda skeenden. Dessa scenarion
var att:
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• producenten kopplar ifrån.

• konsumenten kopplar ifrån.

• en delmängd av alla tjänster kopplar ifrån.

• alla tjänster kopplar ifrån

Alla dessa scenarion har applicerats i systemet och med hjälp av förklarande 
scheman och flödesbeskrivningar har resultatet presenterats.
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4 Konstruktion
I detta kapitel redogörs för hur konceptmodellen är uppbyggd och fungerar, hur 
alla dess komponenter är uppbyggda och arbetar samt exempel på hur dessa 
komponenter agerar tillsammans. Redovisas gör även de miljöer, plattformar, 
verktyg, ramverk och bibliotek som använts för att utveckla hela modellen.

4.1 Proof of Concept 
Denna Proof of Concept är en fungerande modell av distribuerat system där alla
delkomponenter är fristående applikationer (och processer). I kommande under-
sektioner redogörs för hur dessa är konstruerade mer ingående, medan denna
punkt fokuserar mer på modellens själva arkitektur.

Genom att ge en bild av hur systemet ser ut och fungerar (se figur 13) får läsa-
ren en bättre inblick i hela modellen.

Figur 13: Figuren föreställer konceptmodellen, dess händelseflöde samt alla de komponenter som den be-
står av.

I figuren ovan illustreras hela modellen, dess komponenter och dess funktiona-
litet.  Producenten  av  meddelanden  illustreras  som  P,  (slut-)konsumenten  av
meddelanden som C och de arbetarklienterna som Wn. Meddelanden illustreras
här som gröna kuvert och dess logistik i systemet som vektorpilar. Själva ser-
vicebussen återges i figuren ovan som den centrala aktören den de facto är, och
inuti den illustreras dess egna komponenter (brokers) som Q1 respektive Q2, där
Q1 är en topic och Q2 är en queue.

Med stöd av figur 13 ovan kan händelseflödet följas och förstås:

• meddelanden av typen BrokeredMessage produceras hos producenten P.
Dessa skickas till servicebussen och mer specifikt topicen Q1. Där vän-
tar meddelandena tills dess att:

• arbetarklienen  Wn hämtar  ett  meddelande med hjälp  av metoden  Pe-
ekLock(). Tack vare denna metod säkerställs att meddelanden inte tappas
bort vid hantering, på grund av temporär redundans: så länge Wn arbetar
med en kopia av meddelandet finns det nu låsta originalet kvar hos Q1.
När så Wn är färdig med hanteringen av meddelandet och har skickat det
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vidare till nästa instans kan Wn anropa funtionen Complete(), vilket tar
bort originalmeddelandet från kön. Därefter:

• slutkonsumenten  C hämtar meddelanden från  Q2 som är en vanlig kö.
Även detta sker med metoden PeekLock() för att säkerställa att medde-
landen inte tappas bort vid hantering. Först när konsumenten C:s arbete
med meddelandet är färdigt anropas funktionen Complete() och det låsta
originalmeddelandet kan så slutligen raderas från kön Q2.

Med hjälp av händelseförloppet ovan kan utrönas att kommunikationen mellan
klienter i detta system är asynkron, då klienterna ej kommunicerar direkt med
varandra utan i stället via en mellanliggande meddelandehanterare som håller i
meddelandena tills dess att rätt mottagare väl ansluter och begär att få ta del av
det.

4.1.1 Servicebuss 

Servicebussen från Azure körs i Microsofts datacentraler. Det innebär att ser-
vice, drift och underhåll också sköts av Microsoft. De konfigurationer som kan
komma att behöva göras med servicebussen och dess komponenter utförs via
Microsoft Azures portal.

För att skapa en servicebuss måste först ett namespace skapas (om ett sådant
inte redan existerar). Servicebussen kommer att existerar inom detta namespace.
Figur 14 visar hur ett namespace skapas.

Figur 14: Visar Azures vy vid skapande av ett namespace.

Figur 15 visar hur, inom avgränsningen för detta namespace, servicebussen ska-
pas.
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Figur 15: Visar Azures vy vid skapande av en servicebuss.

Efter detta steg kan nu bussens brokers skapas. Har finns som bekant att välja
på queue eller topic för asynkron kommunikation eller ett relay för direkt (syn-
kron) kommunikation.

För detta projekt skapas både en queue och en topic, och topicen har en sub-
scription från vilken tjänsteklienterna hämtar meddelanden. Topicen får inställ-
ningen att meddelanden endast ska kunna levereras tre gånger. Detta för att un-
derlätta demonstrationen av den färdiga modellen beträffande felhantering. När
ett meddelande levererats maxmialt tillåtet antal gånger förflyttas det per auto-
matik till servicebussens Dead-letter Qeueu (DLQ) [41].

4.1.2 BrokeredMessage

Detta är den klass som används vid skapande av meddelanden. När producenten
P skapar meddelanden så används en parametriserad konstruktor där parame-
tern är den textsträng som representerar själva meddelandet. Den metadata som
hör till meddelandet genereras automatiskt av konstruktorn, även om dess vär-
den kan ändras efter önskemål.

4.1.3 Meddelandedata

Den data som av producenten P fyller meddelandena med är av olika karaktär:
den kan vara användarbestämd, förutbestämd eller i JSON-format (då parsad
från textfil, se figur 16). Den JSON-data som transporteras i systemet ser ut en-
ligt följande:

[
  {
    "Data": [
      {
        "LAG": "57"
      },
      {
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        "MATDATUM": "2016-02-01"
      },
      {
        "VEDVIKT": "00000399C"
      },
      {
        "NYATRK": ""
      },
      {
        "HKODEXT": ""
      },
      {
        "KVANT": "+0000039.89"
      },
      {
        "H43SAKNAS": "0"
      },
      {
        "MASKIN": "3700"
      },
      {
        "PMATRIS": ""
      },
      {
        "KINUM": "5500301"
      }
    ],
    "Id": 150,
    "DokumentTyp": "02",
    "DokumentDatum": "2017-01-27T14:10:16.49"
  }
]

Figur 16: Föreställer data i JSON-format som passerar i systemet.

4.1.4 Producent

Producenten är en fristående applikation som körs från Windows kommandorad
eller i ett grafiskt gränssnitt. Detta sistnämnda ger användaren fler funktioner,
bland annat möjligheten att skicka med ett korrupt meddelande bland det av an-
vändaren angivna antalet reguljära meddelanden. 

Applikationen är skriven i C# och dess roll är att producera meddelanden och
skicka dessa till servicebussens topic (Q1), men via det grafiska gränssnittet er-
bjuds även möjlighet att skicka meddelanden till servicebussens queue (Q2). Be-
träffande Command Line Interface-gränssnittet (CLI) erbjuds dessa följande ar-
gument som visas i figur 17:

Argument Värde Beskrivning

-f, /f Filename (string) Den fil som 
applikationen ska 
försöka att läsa JSON-
data ur.

-m, /m Message (string) Skapar ett specifikt 
meddelande med 
argumentvärdet som 
payload.
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-b, /b Batch (number) Skapar och skickar ett 
godtyckligt antal 
meddelanden med 
förutbestämt innehåll.

Figur 17: Redogörelse för de möjliga argumenten till producentklienten.

För att kunna hantera och tolka dessa argument har ett extern bibliotek använts.
Detta hade kunnat göras manuellt i programmet, men biblioteket gör det mycket
lättare, snabbare, smidigare och säkrare. Detta bibliotek heter FluentComman-
dLineParser och finns tillgängligt via det i Microsoft Visual Studio inbyggda
verktyget NuGet.

För att producenten över huvud taget ska kunna ansluta till servicebussen krävs
en anslutningsnyckel  – en så kallad connectionString.  Detta  är  en textsträng
som agerar som nyckel för just denna servicebuss och just denna mottagande
broker. Denna nyckel används vid skapandet av anslutningsklienten. I just fallet
med att skicka meddelanden till en topic rör det sig om en TopicClient, och i
fallet med att skicka till en queue så görs detta via en QueueClient.

När klienten väl skapats kan den användas för att skicka meddelanden till ser-
vicebussen, vilket figur 18 respektive figur 19 illustrerar. Beroende på vilket ar-
gument och vilket värde som skickats med i programstarten eller vilka val som
gjorts  i  Graphical  User  Interface-gränssnittet  (GUI) skickas  meddelanden av
olika karaktär och olika mängd till den mottagande köstrukturen. Detta förlopp
kommuniceras löpande i applikationen.

Figur 18: Figuren föreställer producenten i arbete. Här parsas filen data.json som består av 149 poster. Fi -
guren visar förloppet efter paketerade och skickade 87 poster.
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Figur 19: illustrerar det grafiska gränssnittet av Producenten. 

När CLI-programmet väl utfört det arbete som det blivit satt att göra avslutas
det. Vid användande av det grafiska gränssnittet finns fortsatt möjlighet till in-
teraktion med applikationen.
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4.1.5 Konsument

Även konsumenten är en fristående applikation som körs från Windows kom-
mandorad. Den är också skriven i C# och dess roll är helt enkelt att konsumera
meddelanden från en kö (Q1) i servicebussen. Den gör detta genom att först ska-
pa  en  QueueClient  med  hjälp  av  den  unika  anslutningsnyckel  –  eller  
connectionString – i kombination med en textsträng som representerar den kö
som klienten ska vara ansluten till.

Därefter skapas ett inställningsobjekt med viss värden som gör att klienten får
ett i sammanhanget önskat beteende. Den viktigaste inställningen som här sätts
är att klienten inte ska radera meddelanden från kön automatiskt efter att den
har tagit emot dem med hjälp av metoden PeekLock(). I stället klargörs med
hjälp av denna inställning att detta ska skötas manuellt när rätt läge så är.

När detta väl är gjort anropas klientens inbyggda så kallade meddelandepump –
OnMessage().  Denna  funktion  tar  emot  ett  callback-objekt  av  typen  
BrokereMessage samt det inställningsobjekt som tidigare skapades.. Syftet med
denna OnMessage()-funktion är att hela tiden lyssna i kön efter inkomna med-
delanden.  När  nya  meddelanden  finns  tillgängliga  tas  det  emot  med
PeekLock()-metoden och skickas in i den callback-funktion som nyss nämndes.

Väl i denna callback-funktion hanteras meddelandet på det sätt som är förutbe-
stämt innan det slutligen raderas från kön genom att kalla på Complete()-funk-
tionen. I just detta fall handlar det om ingenting annat än att skriva ut först me-
tadata om själva meddelandet, följt av meddelandets payload som är själva den
data som producenten i  ett  tidigare led skickade in  i  BrokeredMessage-kon-
struktorn när denne skapade meddelandet.

För att köra konsumenten C krävs att kön som är föremål för händelserna defi-
nieras i ett argument (se figur 20) vid applikationsstart. Möjliga argument till
applikationen är följande:

Argument Värde Beskrivning

-q, /q Kö-namn (string) Namnet på den kö i 
servicebussen som 
applikationen ska hämta 
meddelanden ifrån.

Figur 20: Redogörelse för de möjliga argumenten till konsumentklienten.
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Figur 21: Figuren föreställer konsumenten i färd med att hantera meddelanden som kommer från kön Q2 i
servicebussen.

Konsumenten fortsätter att köra och lyssnar hela tiden efter meddelanden till
den angivna kön ända tills dess att användaren avbryter applikationen. Figur 21
visar på detta förfarande.

4.1.6 Tjänsteklient

Liksom de andra klienterna är även tjänsteklienten Wn (där n är ett naturligt hel-
tal som representerar vilken instans av denna klient som åsyftas) en fristående
applikation, skriven i C# och körs i Windows kommandorad. 

Tjänsteklientens roll är att lyssna efter meddelanden i servicebussens topic Q1

och, om meddelanden däri  finns,  ta emot dessa meddelanden med hjälp av  
PeekLock()-metoden, utföra någon form av arbete på meddelandet för att slutli-
gen skicka detta behandlade meddelande vidare till servicebussens kö Q2. Först
när så är gjort kallar tjänsteklienten på Complete()-funktionen och originalmed-
delandet som ännu ligger kvar i topicen Q1 kan låsas upp och raderas.

Utöver denna kärnfunktionalitet finns en inbyggd felhantering som används i
demonstrationssyfte. Det fungerar på så sätt att ett särskilt fält i ett meddelandes
data undersöks (fältet ”LAG” inom fältet ”Data”). Det aktuella fältet kan inne-
hålla:

1. icke-negativa heltal

2. negativa heltal

3. icke-heltal

I fallet (1) räknas meddelandet som korrekt och hanteras därefter. I fallet (2)
hanteras  meddelandet  som ett  korrupt  sådant  men hanteras  på så vis  att  det
skickas tillbaks till servicebussen förutsatt att det inte redan hanterats tre gång-
er, varpå det då skickas till servicebussens särskilda kö för icke hanterade med-
delanden – DLQ. I fallet med (3) räknas meddelandet som korrupt och det han-
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teras inte alls. I stället får ett meddelande av denna karaktär applikationen att
krascha. Detta för att undersöka hur systemet beter sig vid oförutsedda händel-
ser. Teoretiskt sett bör meddelandet efter den tid som på förhand inställts i ser-
vicebussen återgå till antingen själva topicen (den som det hämtades ifrån) al-
ternativt direkt till dead-letter queue. Det väsentliga är att meddelandet inte tap-
pas bort utan att det fortsätter att finnas kvar i systemet och att det vid något till-
fälle slutligen hamnar i dead-letter queue.

Denna klient innehåller element från både producent- och konsumentklienten, i
det att den både tar emot meddelanden (i likhet med konsumenten) och att den
producerar och skickar meddelanden (i likhet med producenten).

För att starta programmet kan vissa argument skickas med (se figur 22), varav
ett argument är obligatoriskt: användaren måste ange vilken subscription (på
svenska ungefär: prenumeration) som Wn ska använda för att hämta meddelan-
den. Här följer  en lista på alla argument som applikationen hanterar och tar
emot:

Argument Värde Beskrivning

-q, /q Kö-namn (string) Namnet på den kö i 
servicebussen som Wn 
ska vidareskicka 
meddelanden till.

-s, /s Subscription (string) Den prenumeration som 
Wn använder sig av för 
att hämta meddelanden 
från topicen Q1. 
Obligatorisk.

-i, /i Client ID (number) En identitet att ge 
klienten vid händelse av 
flera instanser av samma 
applikation.

-z, /z Sleep time (number) Ett numeriskt värde som 
motsvarar den tid i 
millisekunder som Wn 
ska hålla i meddelandet 
innan det vidare 
behandlas. Används 
primärt för debugging 
och testning för att 
simulera tyngre 
arbetsbörda.

-t, /t Topic-namn (string) Namnet på den topic i 
servicebussen som Wn 
ska hämta meddelanden 
ifrån.

Figur 22: Redogörelse för de möjliga argumenten till tjänsteklienten.
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När applikationen väl startar skapas en TopicClient. För att skapa en sådan kli-
ent behövs en anslutningsnyckel – connectionString – samt en definition av vil-
ken topic och vilken subscription klienten ska hämta meddelanden från. När väl
detta  gjorts  och klienten  finns  tillgänglig  skapas  också ett  inställningsobjekt
med vissa egenskaper, bland annat – i likhet med fallet med konsumenten – ma-
nuell radering av meddelanden från i detta fall topicen Q1. 

När detta väl är gjort anropas klientens inbyggda så kallade meddelandepump –
OnMessage().  Denna  funktion  tar  emot  ett  callback-objekt  av  typen  
BrokeredMessage  samt  det  inställningsobjekt  som tidigare  skapades..  Syftet
med denna OnMessage()-funktion är att hela tiden lyssna i kön efter inkomna
meddelanden.  När  nya  meddelanden  finns  tillgängliga  tas  det  emot  med  
PeekLock()-metoden och skickas in i den callback-funktion som nyss nämndes.

I  denna callback-funktion ska ett  arbete utföras på meddelandena (i  enlighet
med applikationens tidigare nämnda roll). Det arbete som här utförs är av ovik-
tig karaktär då det ligger utanför själva studiens ramar och avgränsningar. Det
som sker är att Wn lägger till data till meddelandets payload, och denna data be-
står av det meddelande-ID som det ordinarie meddelandet hade. Detta gör att
meddelanden i slutskedet av kedjan kan ursprungsbestämmas vid behov.

När så meddelandet har tagits emot och förändrats är det dags att ta hänsyn till
sleep time-argumentet. Denna variabel har som default värdet noll, vilket inte
ger någon sleep time över huvud taget. Annars, vid händelse av angivet värde,
anropas här funktionen Thread.Sleep(t), där t är tiden i millisekunder som appli-
kationen ska sova. Efter denna (möjliga) sömn återstår att skicka meddelandet
vidare till servicebussens queue Q2, så att konsumenten  C slutligen ska kunna
behandla meddelandet. När meddelandet väl skickats till  Q2 kallas funktionen
Complete() och meddelandet i Q1 låses upp och raderas så slutligen.

Tjänsteklienten har även en inbyggd timer som håller reda på inte bara tiden
som det för varje meddelande att hanteras, utan summerar också alla meddelan-
dens hanteringstid. Tjänsteklienten har även en inbyggd loggningsfunktion som
skriver till en textfil i den filkatalog den körs ifrån. 

Figur 23 visar hur flera instanser av samma applikation arbetar med att behand-
la meddelanden i systemet.
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Figur 23: Figuren föreställer fyra instanser av samma tjänsteklient – W0, W1, W2 och W3 . Illustrationen vi-
sar hur de tar emot ett antal meddelanden och av utskrifterna på skärmen kan någonting om servicebussens
lastfördelning utläsas.

Figur 24 visar ett utdrag ur den loggfil som produceras av tjänsteklienten.

> Message: 3 (0,2432196 seconds). Total time: 37,3996372 seconds.
> Message: 4 (0,1462152 seconds). Total time: 37,5458524 seconds.
[10:53:58]
> Message: 1 (0,1585892 seconds). Total time: 0,1585892 seconds.
> Message: 2 (0,1385008 seconds). Total time: 0,29709 seconds.
> Message: 1 (0,5042362 seconds). Total time: 0,5042362 seconds.
> Message: 2 (0,1303129 seconds). Total time: 0,6345491 seconds.
> Message: 3 (0,2215594 seconds). Total time: 0,8561085 seconds.
> Message: 4 (0,1667201 seconds). Total time: 1,0228286 seconds.
> Message: 5 (0,1224422 seconds). Total time: 1,1452708 seconds.

 Figur 24: Figuren föreställer ett utdrag ur en loggfil.

4.1.7 Distribuering av Proof of Concept

För att simulera ett distribuerat system togs ett beslut i samråd med Sogeti att
klienterna – åtminstone tjänsteklienterna – skulle spridas ut på flera maskiner.
Ett sätt att lösa detta var att använda sig av Microsoft Azures tjänster för att ska-
pa virtuella maskiner som körs i deras datacentraler. [42]

Tre virtuella maskiner skapades, sog-w1, sog-w2 och sog-w3, med Windows 10
Server 2016 som operativsystem (se figur 25). Då dessa virtuella maskiner har
som uppgift att endast köra en eller ett par instanser av tjänsteklienten krävdes
ingenting mer än en enkel systemkonfiguration – 1 processorkärna och 0,75 GB
RAM-minne.  [43]

När dessa maskiner skapats och systemkonfigurerats skickades tjänsteklienterna
upp till dem och gjordes därmed möjliga att köras i molnet.
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Figur 25: Föreställer den Windows-miljö som körs i den virtuella maskinen via Azure.

4.2 Utvecklingsmiljö
I detta stycke sammanställs och presenteras de olika miljöer och gränssnitt som
använts för att utveckla applikationerna. Detta innefattar det språk som använts
för att utveckla konceptmodellen, det verktyg som använts för att skriva och
kompilera denna programkod samt en redogörelse för de externa bibliotek som
använts i programkoden för att nå önskvärt resultat.

4.2.1 Programmeringsspråk 

All egenproducerad programkod är skriven i C#.
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4.2.2 Utvecklingsverktyg

All programkod är skriven och kompilerad i Microsoft Visual Studio Communi-
ty 2017. Det ramverk som applikationerna vilar på är Microsoft .NET version
4.6, vilket också figur 26 visar.

Figur 26: Figuren visar den utvecklings- och ramverksmiljö som applikationerna har utvecklats i och byg-
ger på.

4.2.3 Bibliotek

För att de olika klientapplikationerna ska kunna utföra det arbete som förväntas
av dem har olika komplement till  programkoden använts i form av bibliotek
specifika för just denna miljö. 

Utvecklingsmiljön Visual Studio 2017 har en inbyggd pakethanterare som heter
NuGet där utvecklare kan söka efter och installera olika bibliotek [44]. Följande
bibliotek har installerats från NuGet och används i applikationerna: 

• FluentCommandLineParser, version 1.4.3

Ett bibliotek för C# som används för att ta emot och tolka argument från
Windows kommandotolk (eller kommandoradsgränssnitt) [45].

• WindowsAzure.ServiceBus, version 4.0.0

Det gränssnitt som används för att hantera kommunikationen med Azure
Service Bus [46].
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• Newtonsoft.Json, version 10.0.2

Ett ramverk till C# för att hantera data i Json-format [47].

• MetroModernUI, version 1.4.0

Används för att ge Windows-applikationer ett modernt  gränssnitt [48].
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5 Resultat
I detta stycke presenteras det resultat som kommer av studiens utvärderingar 
och mätningar.

5.1 Mätning av tidsvinst vid uppskalning av system 
Här presenteras resultatet för de mätningar som gjorts för att besvara frågeställ-
ningarna som berör eventuell tidsvinst i skala upp systemet horisontellt. 

Detta stycke återkopplar även till den modell och hypotes som presenteras i me-
todik-stycket (punkt 3.3.1.1).

5.1.1 Mätdata

Den data som presenteras i figur 27 och 28 representerar medelvärdet av de re-
gistrerade mätvärden av alla klienter för respektive mätserie (vid händelse av
flera).

All ursprunglig mätdata finns att tillgå som bilaga längst bak i rapporten (se bi-
laga A). 

5.1.1.1 Mätresultat

Figur 27: Graf som illustrerar de mätningar som gjorts vid lokal systemdrift.
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Figur 28: illustrerar en graf över de mätningar som gjorts i det distribuerade systemet.

5.1.1.2 Återkoppling till uppställd modell

Hypotes 1: Uppskalning i molnet (fördelat på flera virtuella maskiner) bör ge
en snabbare hantering av meddelanden sett till hanteringstid. Detta på grund av
minskade nedladdningstider.

Resultat: Mätningarna visar att att hypotesen ej stämmer: 

TotalTidMoln > TotalTidLokalSerie1 > TotalTidLokalSerie2

Hypotes 2: Analogt med hypotes ett: lokal uppskalning (fördelat på färre antal
maskiner) ger en långsammare hantering av meddelanden sett till total hante-
ringstid. Detta på grund av ökade nedladdningstider.

Resultat: Mätningarna visar att hypotesen ej stämmer (i enlighet med analo-
gin).

TotalTidMoln > TotalTidLokalSerie1 > TotalTidLokalSerie2

Hypotes 3:  Ju fler  klienter som delar på en och samma uppkoppling,  desto
långsammare blir nedladdningstiden

Resultat: Mätningarna ger stöd åt hypotesen.

• Distribuerad molndrift:

TotNedl.tid12klienter > TotNedl.tid9klienter > TotNedl.tid6klienter > 
TotNedl.tid3klenter > TotNedla.tid1klient
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• Lokal drift, serie 1:

Tot.Nedl.tid12klienter > TotNedl.tid1klient

Tot.Nedl.tid9klienter > TotNedl.tid1klient

Tot.Nedl.tid6klienter > TotNedl.tid1klient

Tot.Nedl.tid3klienter < TotNedl.tid1klient

• Lokal drift, serie 2:

TotNedl.tid12klienter > TotNedl.tid1klient

TotNedl.tid9klienter > TotNedl.tid1klient

TotNedl.tid6klienter > TotNedl.tid1klient

TotNedl.tid3klienter < TotNedl.tid1klient

Hypotes 4: Analogt med hypotes tre: ju färre klienter som delar på en och sam-
ma uppkoppling, desto snabbare blir nedladdningstiden.

Resultat: Mätningarna ger stöd åt hypotesen (i enlighet med analogin).

5.2 Undersökning av servicebussens hantering av ställda 
krav
Servicebussen som är central för denna studie är utsatt för krav från Sogetis
håll. I detta stycke redogörs både för vilka dessa krav är, samt hur servicebussen
klarar av att leva upp till dem.

5.2.1 Krav: meddelanden får inte tappas bort

Studien ha visat att det finns två aspekter att ta hänsyn till:

1. meddelanden i bussen får inte försvinna från lagringsytan

2. meddelanden får inte försvinna vid lokal hantering av dem

I fallet (1) säkerställs detta genom i första hand de garantier som Microsoft ger
för tjänsten, och i andra hand genom egna försiktighetsåtgärder. I första hand
handlar detta om redundans i form av primära och sekundära namespaces. Detta
innebär att data (meddelanden i systemet) kan lagras på två (eller fler, beroende
på behov och konfiguration) geografiska platser, vilket ger en möjlighet att åter-
ställa data vid händelse av oväntad förlust.

I fallet (2) säkerställs detta genom att vidta beaktande vid hanteringen av med-
delanden i systemet. Systemet kan ställas in och användas på så vis att ett med-
delande inte raderas förrän användaren begär det, vilket ger ansvaret över med-
delandena till användaren. Det faller därmed på denne att fullständigt och kor-
rekt behandla meddelandet innan det raderas. Den metod som garanterar detta
beteende är PeekLock(), vilken ger användaren möjlighet att hantera ett medde-
lande utan att det tas bort från servicebussen annat än om användaren så begär.
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Med detta sagt kan således slutsatsen dras att servicebussen uppfyller de krav
som ställts på den från Sogetis sida: servicebussen, vid korrekt och genomtänkt
användande, tillåter inte att meddelanden tappas bort.

5.2.2 Krav: servicebussen måste alltid vara tillgänglig

Det finns scenarion vari det datacenter som servicebussen körs i sätts ur spel.
Studien har visat att systemet vid ett sådant scenario kan skyddas genom att an-
vända en tjänst från Microsoft som heter paired namespaces. Denna tjänst inne-
bär att systemet har ett primärt och ett sekundärt namespace, varpå den sist-
nämnda agerar som fail agent om den första oväntat slås ut.

Därmed konstateras att servicebussen uppfyller det krav om kontinuerlig till-
gänglighet som Sogeti ställer.

5.2.3 Krav: möjlighet till minst 50 stycken samtidigt anslutna klienter 

Studien har visat att det finns två sätt att se på begreppet anslutning i detta sam-
manhang:

1. anslutna klienter per namespace

2. anslutna klienter per broker

I fallet (1)  beror gränsen på vilken sorts anslutning som används: WCF eller
AMQP. I första fallet är begränsningen 1 000 anslutningar och i andra fallet 5
000 anslutningar.

I fallet (2) är begränsningen 5 000 anslutningar.

Därmed konstateras att kravet från Sogeti om minst 50 samtidigt anslutna klien-
ter uppfylls av servicebussen.

5.3 Utveckla en konceptmodell som uppfyller särskilda krav 
Konceptmodellen som utvecklats i samband med denna studie är även den före-
mål för krav från Sogetis håll. I detta stycke redogörs dels för dessa krav, men
också för hur modellen klarar av att leva upp till dem.
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5.3.1 Krav: meddelanden får inte tappas bort

Konstruktionen av modellen har tagit hänsyn till  detta krav på så vis att det
inom meddelandehanteringen alltid existerar en dubblett av ett meddelande på
servicebussen under tiden de processas utanför själva servicebussen, vilket tyd-
ligt visas i figur 27 med tillhörande textuell beskrivning. Först när ett medde-
lande har behandlats med önskat resultat kan originalet raderas från servicebus-
sen. Detta beteende är möjligt tack vare PeekLock()-metoden. 

Figur 27: Figuren ovan visar med svarta pilar den väg som ett meddelande tar i systemet. De grå pilarna
visar hur ett meddelande kopieras i hanteringen.

(1) Ett  meddelande  skickas  från  Producenten  (P)  till  Servicebussen  
(SB)/topic. Där förvaras meddelandet i Microsofts datacentral.

(2) Worker (W) begär att få detta meddelande med hjälp av PeekLock()-me-
toden. En kopia av meddelandet skickas till Worker och originalet finns
kvar hos Servicebussen/topic, låst utan att någon annan kommer åt det. 

(3) Worker utför något slags arbete på meddelande som sedan skickas från
Worker till  Servicebussen/queue.  När detta meddelande framgångsrikt
lämnat Worker och anlänt till Servicebussen/queue släpps låset på origi-
nalmeddelandet och det raderas från Servicebussen/topic. Här förvaras
nu meddelandet i Microsofts datacentral.

(4) Konsumenten  (C)  begär  att  få  detta  meddelande  med  hjälp  av  
PeekLock()-metoden. En kopia av meddelandet skickat till  Consumer
och originalet finns kvar hos Servicebussen/queue, låst utan att någon
annan  kommer  åt  det.  När  meddelandet  av  Consumer  framgångsrikt
hanterats  släpps  låset  på  originalmeddelandet  och  det  raderas  från  
Servicebussen/queue.

Med stöd av illustrationen och beskrivningen ovan kan det slås fast att medde-
landen i denna konceptmodell inte kan komma att tappas bort, då det alltid exi-
sterar en kopia av meddelandet under tiden det behandlas utanför servicebussen.
Därför konstateras det att konceptmodellen faller inom ramen för det krav rö-
rande just meddelandeintegritet som Sogeti ställt på den
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5.3.2 Krav: oväntad frånkoppling med bibehållen meddelandeleverans

Då servicebussen i fallet med denna studie helt och fullt bygger på asynkron
kommunikation tack vare de val som gjorts beträffande typen av brokers kom-
mer  meddelandeleveransen  inte  att  påverkas  alls  vid  händelse  av  en  klients
plötsliga och oväntade frånkoppling, åtminstone förutsatt att en klient återanslu-
ta eller ersättas av en annan av samma typ. 

Det  ska  därför  sägas  att  konceptmodellen  uppfyller  de  krav  som av  Sogeti
ställts på den beträffande bibehållen meddelandeleverans vid händelse av ovän-
tad frånkoppling, förutsatt att inte alla Workers samtidigt kopplar från eller, om
så ändå sker, en eller fler Workers lyckas återansluta inom den tidsrymd som
existerar mellan dess att inga Workers finns anslutna och att lagringsgränsen i
servicebussens aktuella broker uppnås.

5.4 Undersök systemets begränsning vid olika oönskade 
händelser
För att undersöka hur systemet reagerar på olika oförutsedda händelser har någ-
ra teoretiskt sett tänkbara scenarion tagits fram och i kommande stycke redo-
görs för hur konceptmodellen svarar på vart och ett av dem.

5.4.1 Vad händer om producenten kopplar ifrån?

Systemet begränsas såtillvida att nya meddelanden ej kommer in till systemet. I
övrigt ingen påverkan.

5.4.2 Vad händer om konsumenten kopplar ifrån?

Systemet begränsas såtillvida att meddelanden som väntar i servicebussens utkö
ej lämnar systemet, givet att inga fler instanser av konsumenter finns tillgängli-
ga. 

I praktiken får detta följdkomplikationer då en servicebuss har vissa inbyggda
begränsningar beträffande lagringskapacitet. I fallet med just denna servicebuss
ligger denna begränsning på 16 GB per broker. Om denna gräns skulle nås i ett
sådant scenario kommer inga nya meddelanden att kunna skickas till denna bro-
ker. Detta i sin tur kommer att i förlängningen orsaka att kapacitetsgränsen för
topicen nås, vilket kommer att medföra att hela systemet stannar upp.

5.4.3 Vad händer om en delmängd av alla tjänster kopplas ifrån?

Vid händelse av att endast en delmängd av alla tjänster kopplar från (och inte
alla gör det) drabbas systemet på två vis:

1. Systemet blir mer känsligt för oväntade händelser, då antalet arbetare
minskar.

2. Systemet bör teoretiskt sett bli långsammare på att hantera meddelan-
den, då färre arbetare tvingas utföra samma arbetare som tidigare det
större antalet utförde. Mätningarna i punkt 5.1.1.1 ger stöd för denna te-
ori.
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5.4.4 Vad händer om alla tjänster kopplas ifrån?

Vid händelse av att alla tjänsteklienter kopplar från stannar systemet upp då
meddelandelogistiken  mellan  Producent  och  Konsument  helt  sätts  ur  spel.  I
praktiken kommer detta att innebära att alla meddelanden fastnar i servicebus-
sens inkö (topic) och där kommer de att befinna sig tills dess att en eller fler
tjänsteklienter lyckas ansluta och sätta igång meddelandelogistiken igen. Denna
servicebussens lagringsbegränsning på 16 GB per broker gör också att inga nya
meddelanden kan komma att tas emot förrän utrymme frigörs, vilket skulle sätta
stopp för hela systemet.
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6 Slutsatser
I detta kapitel presenteras de slutsatser som författaren gjort efter avslutad stu-
die. Dessa är uppdelade i tre olika kapitel: Författarens egna slutsatser (punkt
6.1), Förslag på fortsatt arbete inom området (punkt 6.2) samt Rekommendera-
de lösningar (punkt 6.3).

6.1 Författarens egna slutsatser
I denna punkt ges författaren utrymme att utveckla sina subjektiva synpunkter
och analyser kring studien som helhet och dess slutresultat (punkt 6.1.1). En
särskild punkt hänvisas kritisk analys av hela studien – alla moment inräknade
(punkt 6.1.2).

6.1.1 Författarens subjektiva uppfattningar

Den inledande problemformuleringen var formad som en fråga gällande hur sä-
ker och asynkron kommunikation i ett distribuerat system skulle kunna garante-
ras. Det är författarens uppfattning att denna fråga besvarats utförligt och kor-
rekt både i teori och praktik. 

Vad projektets mål anbelangar får både de övergripande som de mer relevant
konkretiserade frågeställningarna anses vara besvarade.  Resultatet  som fram-
kommer i studien skiljer sig dock en aning från hypotesen som uppställts i me-
todavsnittet. Det är författarens uppfattning att denna diskrepans ej har någon
negativ inverkan på studiens trovärdighet, utan tvärt om bidrar till intressanta
följdfrågor kring hur och varför de kunnat uppstå. Föreligger brister i den upp-
ställda hypotesen, eller är det mätmetoderna som fallerar? Har resultatet tolkats
korrekt? Felaktigheten tycks enligt författaren ligga i att den virtuella maskin-
konfigurationen var allt för snålt tilltagen: den kunde inte på långa väga matcha
den fysiska maskin som den ställdes emot (den som gjorde mätningarna vid lo-
kal drift).

Sett i ett vidare perspektiv är resultatet väntat. Ett så stort företag som Microsoft
bör ha resurser nog att möta de krav som dess potentiella klienter kan tänkas ha,
särskilt i det specifika fallet för denna studie då kraven som ställts får anses
vara måttliga. Gällande studiens potentiella nyhetsvärde och bidrag till teknik-
utvecklingen kan inte mycket sägas, då varken ny resultat kommit fram eller ny
teknik framtagits. Ej heller har nämnvärda bidrag till forskningsvärlden fram-
kommit. Den vinst som studien gör och har gjort faller enkom i uppdragsgiva-
rens händer, vilket får anses ligga inom ramen för själva dess syfte.

I ljuset av vad som framkommer i stycket ovan rörande vilken part som tjänar
på studien och dess eventuella utfall (i detta fall Sogeti på uppdrag av SCA For-
est) råder det inget tvivel om att studien är anpassad efter de premisser som
denna part givit. Med detta sagt konstateras därmed att slutsatser som kommer
ur studien är specifikt anpassade för att rymmas inom de premisser som i inle-
dande kapitel nämnts.
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De val av metod som gjorts inför studien har kommit att spela mindre roll, då
förhållandevis få utsvävningar har kunnat göras. En punkt inom detta område
som dock särskiljer rörande denna utsaga sig är den modell med innehållande
hypoteser som visade sig på vissa håll vara felaktiga eller icke hållbara. Detta i
sig är ingenting extraordinärt – det är så vetenskap bedrivs! Först ställs en hy-
potes upp, varpå denna hypotes hållbarhet testas. Om utfallet ger stöd för hypo-
tesen går den igenom efterföljande processer av peer review innan den godtas
som en vetenskaplig teori. Om resultatet som framkommer i stället visar sig inte
ge stöd åt hypotesen får hypotesen förändras innan ytterligare studier förhopp-
ningsvis kan komma att ge stöd åt den. Att denna studie såg hypoteser som både
fann stöd i studien och inte gjorde det anser författaren visa på en initial öppen-
het rörande var studien kunde komma att leda fram till.

I samband med att denna studie når sin ände är det inte konstigt om nya fråge-
ställningar uppstår direkt kopplade till resultatet. Exempel på sådana är:

• Hur hade arbetet fortgått om förkunskaperna inom ämnet i fråga varit
mer omfattande? Hade detta inverkat på val av metod och inriktning på
avgränsningar?

• Vilken kostnad (för parten) kan tänkas efterfölja en anpassning till studi-
en och dess rekommendation? Väger denna upp de vinster som fram-
kommer i studien?

6.1.2 Kritisk analys 

Alla vetenskapliga studier bör förhålla sig kritisk till sina egna metoder och sitt
resultat i syfte att åtnjuta någon nivå av trovärdighet. Det är författarens avsikt
att under denna punkt kritiskt granska de moment och metoder som använts för
att nå fram till det resultat som blir studiens kärnpunkt. Nedan följer en punkt-
lista med kritik riktad emot de ting som nyss nämnts:

• Den största bristen i denna studie bedöms vara de mätmetoder som an-
vänts. Dessa förbisågs vid arbetets inledande fas, mestadels beroende på
bristande erfarenhet. Om i stället detta område fått ett större fokus i ett
tidigare skede hade sannolikt fler mätningar kunnat göras, vilket ökat
säkerheten och tillförlitligheten i det framkommande resultatet.

• Den konceptmodell som utvecklades gjordes så förhållandevis tidigt un-
der projektets gång, vilket å ena sidan gav andrum nog att ge rapporten
en god grund att stå på men å andra sidan hamrades en arkitektur in som
saknade teoretisk tyngd. Detta skulle visa sig falla väl ut ändå, men idag
hade modellen sett annorlunda ut och varit mer generell till sin funktion.

• En nyutveckling av konceptmodellen hade använt sig av någon form av
så kallad containerlösning för att hosta tjänsterna. Här åsyftas närmast
lösningen Docker. Hade tiden eller förkunskaperna varit vidare kanske
en sådan lösning kunnat användas i denna studie.
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6.2 Förslag på fortsatt arbete inom området
Som förslag på vidare arbete på området föreslås ett större fokus på mätningar-
na, varpå tydligare slutsatser kring faktiska driftsvinster (hastighet, säkerhet och
tillgänglighet) kunnat fastställas till gagn för i första hand parten, men också
alla som ser ett potential i en möjlig övergång till ett distribuerat system och
vars beslut därom kräver gott underlag i bemärkelsen hårda siffror och precisa
resultat. En annan aspekt att beakta bör sägas vara den eventuella ekonomiska
kostnad som kan kopplas till hyran av denna tjänst (samt alla tjänster som där-
till hör). Väger dessa kostnader tyngre än de ekonomiska vinster som eventuellt
görs vid denna övergång? Spelar de icke-ekonomiska vinsterna in i beslutet?

6.3 Etiska betänkligheter
Denna studie tar inte hänsyn till dataintegritet. Det är upp till varje implementa-
tion att beakta denna viktiga aspekt. Särskilt viktigt blir detta då data transporte-
ras upp och ned från molnet kontinuerligt, varpå känslig data bör genomgå en
särskilt analys beträffande just integriteten.

En annan sida av denna aspekt som studien inte heller berör är tillförlitligheten
hos den part som erbjuder tjänsten – i detta fall Microsoft. Det är författarens
uppfattning att en djupare analys av partens policy beträffande just datahante-
ring bör göras i förebyggande syfte i affärs- och myndighetssammanhang, eller
vid alla sammanhang där dataintegriteten är kritisk. Detta för att ytterligare ga-
rantera dataintegriteten i det aktuella systemet.

6.4 Rekommenderade lösningar
Avslutningsvis vill författaren komma med sin personliga rekommendation ba-
serad på vad som i  studien framkommer.  Denna rekommendation  är  att,  då
driftsvinsterna bedöms vara så omfattande och skalbarheten så tydligt utpräg-
lad, parten väljer att anamma en distribuerad arkitektur framför en monolitisk
sådan. Vad som då nogsamt bör beaktas är det ekonomiska perspektivet, då stu-
dien ej tagit någon hänsyn till detta.
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Bilaga A: Mätresultat
Mätningarna och rubrikerna ska tolkas enligt följande:

• lokal drift: mätning utförd på lokal maskinen

• distribuerad molndrift: mätning utförd på klienter som körs utspridda i
molnet (i virtuella maskiner) 

• behandling: det uppmätta värdet avser den tid klienterna haft på sig att
behandla meddelandet (exklusive nedladdning av meddelandet)

• total: det uppmätta värdet avser den tid klienterna haft på sig att behand-
la meddelandet (inklusive nedladdning av meddelandet)

• serie:  vid benämning av serie  har  flera  mätningar  av samma förlopp
gjorts i syfte att ge bättre underlag för studien.

Exempelvis: 1000→3@local_behandling_1: 1000 meddelanden har behandlats
av 3 klienter i lokal drift och med mätfokus på behandlingstid, serie 1. Alla mät-
ningar har SI-enheten sekunder (s).

Mätning, lokal drift, behandling, serie 1

1000→1@local_behandling_1

• 225,6053828

1000->3@local_behandling_1

• 72,817428

• 72,9282253

• 71,3604283

1000->6@local_behandling_1

• 40,5806485

• 41,0048385

• 40,0185507
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• 40,3034497

• 42,0396821

• 41,6342906

1000->9@local_behandling_1

• 30,1652728

• 29,9148213

• 29,9263445

• 30,9832986

• 30,1513238

• 30,3509151

• 30,5641218

• 30,738534

• 31,1288517

1000->12@local_behandling_1

• 25,2678906

• 24,4465775

• 24,9188685

• 24,8863162

• 24,4518204

• 23,3172806

• 24,0737944

• 24,9500813

• 25,2103077
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• 24,8936321

• 24,2553287

• 24,039787

Mätning, lokal drift, behandling, serie 2

1000→1@local_behandling_2

• 211,6046133

1000->3@local_behandling_2

• 75,285637

• 76,6412311

• 75,9981844

1000->6@local_behandling_2

• 35,5248771

• 36,2188324

• 34,2742217

• 36,0126164

• 35,7071336

• 35,8965831

1000->9@local_behandling_2

• 28,9945517

• 28,3367522

• 28,9254939
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• 28,4467611

• 28,2175708

• 29,2133024

• 28,5759493

• 29,1840995

• 28,6575949

1000->12@local_behandling_2

• 20,8240567

• 22,3360143

• 21,9092307

• 20,4862797

• 20,6959194

• 20,7714084

• 20,6911149

• 20,2624431

• 20,6797119

• 20,0346194

• 19,7791083

• 20,5255242

Mätning, lokal drift, total, serie 1

1000→1@local_total_1

• 294,5597434
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1000→3@local_total_1

• 94,8429803

• 94,7188863

• 94,6548747

1000→6@local_total_1

• 54,0462369

• 54,0932705

• 54,2889943

• 54,3618062

• 54,9170569

• 53,7537422

1000->9@local_total_1

• 40,0201493

• 40,3756021

• 40,4155424

• 40,5065833

• 40,4394415

• 40,3624818

• 40,5948478

• 40,7238003

• 40,6308737

1000->12@local_total_1
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• 31,7923002

• 31,6031342

• 32,1747793

• 32,2960464

• 31,834292

• 31,8000629

• 32,0297523

• 32,1618461

• 31,7422997

• 32,3434376

• 32,2229084

• 31,6151402

Mätning, lokal drift, total, serie 2

1000→1@local_total_2

• 279,3443715

1000→3@local_total_2

• 99,5331319

• 99,7610888

• 99,4250496

1000→6@local_total_2

• 46,5547998

• 47,1683901
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• 46,8880358

• 47,1954047

• 46,8680186

• 46,9120953

1000->9@local_total_2

• 37,2750291

• 37,3957676

• 37,1957867

• 37,6688861

• 37,0750526

• 37,9751257

• 37,4937634

• 37,9473081

• 37,7443495

1000->12@local_total_2

• 27,7781386

• 27,7391104

• 27,7611256

• 25,7727632

• 26,3455365

• 26,2550879

• 26,3445346

• 26,0329339
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• 26,1560181

• 25,8428021

• 26,0369363

• 25,8337983

Mätning, distribuerad molndrift, behandling

1000→1@cloud_behandling_1

• 362,7993874

1000→3@cloud_behandling_1

• 143,4913487

• 142,3169043

• 148,7183997

1000→6@lcloud_behandling_1

• 141,1318719

• 139,8973984

• 141,5409436

• 158,3595516

• 159,6164794

• 158,2022275

1000→9@cloud_behandling_1

• 98,0715938

• 101,1664245
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• 94,9100996

• 97,4425509

• 100,8316986

• 100,9016739

• 100,6353016

• 101,3340514

• 104,558239

1000→12@cloud_behandling_1

• 90,3301607

• 90,1982496

• 88,034707

• 86,8739738

• 90,3801737

• 87,6882619

• 91,5870375

• 90,8355516

• 92,3975602

• 90,3093391

• 92,5249886

• 91,8345652

Mätning, distribuerad molndrift, total

1000→1@cloud_total

• 400,8764399
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1000→3@cloud_total

• 155,0524149

• 155,0637885

• 162,5656511

1000→6@cloud_total

• 150,4252045

• 145,5454417

• 147,087316

• 168,1098087

• 168,6041332

• 168,86248

1000→9@cloud_total

• 107,8672733

• 107,9888271

• 109,0845975

• 111,022039

• 103,6648484

• 105,7206713

• 99,4212088

• 102,0124852

• 106,0444244
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1000→12@cloud_total

• 96,317782

• 96,4602616

• 96,4146057

• 95,4724959

• 96,7707204

• 96,80313

• 95,2586677

• 95,2721011

• 95,2274181

• 95,199866

• 95,2729694

• 95,2467382
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	Sammanfattning
	Målet med denna studie har varit att utröna huruvida Microsoft Azure Service Bus har kunnat matcha de behov och krav som Sogeti och dess klienter har på en sådan vid en övergång till ett distribuerat tjänsteorienterat system, samt undersöka vilka eventuella vinster som finns att göra vid en sådan övergång. Studien har också kritiskt granskat de problem och svårigheter som kan komma att uppstå. Undersökningen har gjorts med hjälp av en litteraturstudie samt en utveckling av en Proof-of-Concept-modell för att simulera ett sådant system och för att kunna göra beräkningar och undersökningar av och inom ett sådant. Undersökningen har visat att Azure Service Bus matchar de krav och önskemål som på förhand ställts, samt visat på hur säker kommunikation kan garanteras med hjälp av denna servicebuss. Undersökningen avslutas med en analys av studien som helhet och resultatet i synnerhet, samt föreslår åtgärder vid vidare forskning inom ämnet. Avslutningsvis lämnas rekommendationer på hur uppdragsgivaren ska gå tillväga baserat på vad som i studien framkommer.
	Nyckelord: Distribuerade system, mikrotjänster, Microsoft Azure, .NET.
	Abstract
	The aim of this study has been to determine whether Microsoft Azure Service Bus has been able to match the needs and demands of Sogeti and its clients during a transition to a distributed and service-oriented system, as well as investigate possible gains that can be attained from such a transition. The study has also critically examined the potential problems and difficulties that may arise in such a scenario. The study has been accomplished using a literature study as well as the development of a Proof-of-Concept model to simulate such a system and to make calculations and surveys of and within one. The survey has shown that the Azure Service Bus does match the pre-defined requirements and requisites, as well as demonstrated how safe communication can be guaranteed using this particular service bus. The study concludes with an analysis of the study as a whole and the results thereof in particular, as well as proposes measures for further research on the subject. Finally, recommendations are made on how the client should proceed based on what is found in the study.
	Keywords: Distributed systems, micro services, Microsoft Azure, .NET.
	Jag skulle vilja rikta ett stort och varmt tack till alla dem som varit mig behjälplig i arbetet med denna studie. Alla dessa kan inte namnges, men vissa förtjänar ändå att så göras då deras stöd har varit centralt för studiens fortskridande. Tack sålunda till handledare Martin Kjellqvist på Mittuniversitet, till handledare Tim Ervasti på Sogeti, till Kristin Westman på Sogeti, till alla övriga på Sogeti som fått mig att trivas så bra och slutligen men inte minst – min fina och förstående familj som alltid trott på mig också vid stunder då jag själv inte gjort det.
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