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Sammanfattning
Denna undersökning har gått ut på att utveckla ett system “Order
Engine” vars uppgift är att asynkront konsumera köer med ordrar
(uppgifter) åt både interna- och externa enheter. Systemet har utvecklats
enligt paradigmet MTEDA och prestandajämförts med ett (sedan
tidigare befintligt) OE-system som är utvecklat enligt paradigmet
COOA för att avgöra vilket av de två paradigmen som är att föredra vid
utveckling av ett OE-system. Systemet som följer paradigmet MTEDA
använder en struktur där en huvudprocess delegerar arbete till
slavprocesserna som följer en event-driven arkitektur, vilket innebär att
processer skapas och avbryts av huvudprocessen. Systemet som följer
paradigmet COOA använder istället en trådpool där trådar tilldelas
arbete ifall de är lediga. Det visade sig att MTEDA-systemet exekverade
ordrarna snabbare än COOA-systemet väl under själva exekveringen av
ordrarna, dock så kan olika förutsättningar hos ordrarna påverka
exekveringshastigheten för MTEDA-systemet. MTEDA-systemet är en
mer kostsam lösning på grund av det mindre effektiva sättet som arbete
fördelas på. Skapandet och avbrytandet av flertalet processer visade sig
nämligen vara mer kostsamt än hanteringen av en trådpool. Båda av
dessa paradigmen kan vara fördelaktiga att följa vid utvecklingen av ett
OE-system. Resultatet från denna undersökning tyder på att det
paradigm som ska väljas vid utveckling av ett OE-system bör avgöras
med avseende för resurstillgänglighet samt de generella förutsättningar
som inkommande ordrar har.
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Abstract
The purpose of this project has been about comparing what
performance-differences there is between the paradigms MTEDA and
COOA when applied for an “Order Engine”-system, a system that
receives orders (tasks) from internal and external units and executes
them asynchronously. The company Dewire that has developed the
COOA-system has supervised the author to find out if an OE-system
can benefit from using the MTEDA-paradigm. The solution for the
MTEDA-system included a structure where a master-process delegate
incoming orders for slave-processes, the slave-processes then executes
the orders through an event-driven manner. The COOA-system on the
other hand uses a thread-pool, where the orders get assigned to the
threads in the pool if they are available. It turned out that the MTEDAsystem executed the orders faster than the COOA-system, even though
the MTEDA-system can gain- or loose execution-speed depending on
the conditions of the orders. The way MTEDA delegates the orders, that
is spawning and destroying processes, turned out to be more expensive
for the CPU. Assigning orders to threads that are already active turned
out to be an efficient way of using the resources. Both of these
paradigms could be the better choice when developing an OE-system.
Therefore, the things that should decide that choice is the resources
available and the general conditions that the incoming orders have.

iv

Order Engine – Prestandajämförelse mellan paradigmen MTEDA och COOA
Björn Estlind

2016-06-08

Förord
Rapportens författare har blivit handledd av Johan Andersson, Dewire
och Martin Kjellqvist, Mittuniversitetet. Ett extra tack vill även ges till
Johan Deckmar, Gabriel Holmlund och Leonard Broman från Dewire,
som har varit hjälpsamma med lösningar till diverse tekniska problem.
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Terminologi
Förkortningar
OE

Order Engine. System som asynkront hanterar
transaktioner för externa enheter.

EDA

Event-Driven Architecture. Programmerings-paradigm.

MTEDA

Multitasking with Event-Driven Architecture.
Programmerings-paradigm.

COOA

Concurrent Object-Oriented Architecture.
Programmerings-paradigm.

JSON

JavaScript Object Notation. Dataformat.

HTTP

HyperText Transfer Protocol. Protokoll som ligger i
applikationslagret.

URI

Unified Resource Identifier. Sträng som används för att
identifier en resurs.

RFC

Request for Comments. Dokument som innehåller en
föreslagen standard.

CPU

Central Processing Unit. Processor.

API

Application Programming Interface. Uppsättning rutiner,
protokoll och verktyg som används för att underlätta
uveckling av mjukvara.
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Inledning
I kapitel 1.1-1.6 presenteras en introduktion till projektet.

1.1

Bakgrund och problemmotivering
Ett programmerings-paradigm är en sorts arkitektur som beskriver hur
flödet och strukturen för en kod-exekvering ska gå till. Resultatet för en
applikation kan påverkas beroende av vilket paradigm som följs. Till
följd av det så är valet av paradigm ofta mycket viktigt under utveckling
av mjukvara av olika slag. [1]
Kunskap och förståelse inom detta område är något som är högst
intressant för företag som utvecklar- och underhåller mjukvara. Detta
gäller inte minst företaget Dewire, ett IT-konsultföretag lokaliserat i
centrala Sundsvall som specialiserar sig inom mobila lösningar. [2]
Under utveckling av stora system som hanterar mycket data och
transaktioner nyttjas ofta asynkrona jobb [3]. Dessa jobb läggs i olika
köer av frontend-klienter som sedan bearbetas av ett generellt OEsystem (Order Engine), det vill säga ett system som konsumerar köerna
och exekverar dessa jobb i en fördefinierad ordning. Dewire använder
för närvarande ett OE-system som är utvecklat med programmeringsspråket Java EE, ett robust och säkert språk som utnyttjar multitrådning
och följer paradigmet COOA (en. Concurrent Object-Oriented
Architecture). [4] [5]
Det är i Dewire:s intresse att undersöka ett annorlunda paradigm för ett
OE-system, för att se vilka faktorer som tycks ha störst inverkan på
prestandan och därefter kunna vidareutveckla systemet då de önskade
resultaten är en förhöjd behandlingshastighet, skalbarhet och
resurseffektivitet. En intressant utmanare till ett paradigm som utnyttjar
multitrådning är ett event-drivet paradigm som utnyttjar multitasking
som MTEDA (Multitasking with Event-Driven Architecture). [6] [7]

1.2

Övergripande syfte
Det huvudsakliga syftet med projektet är att införskaffa kunskap om
programmerings-paradigmens påverkan till prestandan för ett system.
De områden hos prestandan som är aktuella för undersökningen är
1
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behandlingshastighet, skalbarhet och resurseffektivitet. MTEDA
kommer att följas för att utveckla ett OE-system som redan är befintligt
enligt COOA. Efter de båda systemens prestandamätningar så önskas
ett svar på frågan: kan paradigmet MTEDA vara att föredra över
paradigmet COOA för ett OE-system?

1.3

Konkreta och verifierbara mål
De konkreta och verifierbara målen för projektet är:

1.4



Att studera paradigmen COOA och MTEDA för att klargöra hur
ett OE-system bör implementeras enligt dem.



Att implementera ett OE-system enligt paradigmet MTEDA.



Att bevisa paradigmet MTEDA mer användbart än paradigmet
COOA för ett OE-system, i minst två av områdena
behandlingshastighet, skalbarhet och resurseffektivitet.

Avgränsningar
Denna rapport är riktad till personer med grundläggande kunskaper
inom utveckling av mjukvara.
De två paradigmen som ska undersökas och jämföras kommer att
representeras av ett programmerings-språk vardera, som följer
paradigmen COOA respektive MTEDA. MTEDA kommer att följas med
JavaScript-baserade Node.js (version 4.4.0) och COOA kommer att följas
med språket Java EE (version 1.8.0_60) tillsammans med applikationsservern JBoss EAP (version 6.4). [8] [9]
Undersökningen kommer att ske för ett OE-system och de områden som
kommer att jämföras är behandlingshastighet, skalbarhet och
resurseffektivitet för de båda paradigmen. Behandlingshastigheten
kommer att mätas genom exekveringstid för enstaka- och fåtalet ordrar,
skalbarheten kommer att mätas genom exekveringstid för flertalet
ordrar när systemen är under hög belastning och resurseffektiviteten
kommer att mätas genom CPU-förbrukning vid bestämda belastningar.
Under prestandatesterna kommer båda OE-system att testas med
samma förutsättningar, vilket innebär att båda OE-system kommer att
vara monterade i varsina docker-containrar med samma resurstillgång.
2
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Översikt
Rapporten är uppdelad och efterföljd i 5 ytterliggare kapitel. Följande
beskriver innehållet i dessa kapitel. Kapitel 2: Teori är kapitlet som
förbereder läsaren med de förkunskaper som krävs för att förstå
innehållet i rapporten. Kapitel 3: Metod är kapitlet som presenterar hur
de konkreta och verifierbara målen kommer att mötas samt beskriver
vilka arbetsmetoder och verktyg som har kommit till användning.
Kapitel 4: Implementation är kapitlet som beskriver det praktiska
arbetet, det vill säga det som har implementerats för att uppnå syftet
och målen med projektet. Kapitel 5: Resultat är kapitlet som presenterar
vilka resultat som jämförelsen gav. Kapitel 6: Diskussion är kapitlet där
resultatet diskuteras.

1.6

Författarens bidrag
För slutsatsens jämförelse så har två implementationer av OE-system
använts, varav ett som är utvecklat med Java EE och den andra är
utvecklat med Node.js. All kod tillhörande OE-systemet som är skrivet i
Java EE har erhållits från Dewire, som för närvarande använder den
koden till deras lösning. All kod tillhörande OE-systemet som är skrivet
i Node.js har skrivits av rapportens författare.

3
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Teori
I kapitel 2.1-2.4 beskrivs diverse områden som läsaren behöver ha
förståelse för, för att förstå rapportens senare innehåll.

2.1

Definition av termer
I kapitel 2.1.1-2.1.4 beskrivs de termer som kräver förståelse för att
läsaren ska förstå resterande innehåll av rapporten.

2.1.1 Order Engine
En Order Engine är ett system som tar emot ordrar från olika köer och
exekverar dem (asynkront). Alla ordrar innehåller en uppsättning
operationer som måste genomföras sekventiellt enligt en bestämd
ordning. Det finns specifika regler som bestämmer vilka operationstyper som prioriteras högst.
Externa system kan skicka in ordrar i JSON-format [10] till OE-systemet
som omvandlar indatat till strängar och lägger till dem i en databas.
Databasen är en viktig del av OE-systemet och har flera syften, varav de
viktigaste:


Hålla koll på vilka ordrar som är aktuella och inte.



Vetskapen av ordrarnas innebörd. Uppgifterna lagras i en tabell
för operationer.



Hålla koll på flödet för att undvika att kollisioner uppstår.

Ordrar kan härstamma från olika köer men endast en order per kö får
exekveras per gång, därför är det av högsta vikt att OE-systemet har
något sorts optimistiskt lås [11] som ser till att inte starta exekveringen
av en order under tiden då en annan order från samma kö håller på att
exekveras, Se Figur 1. Ett effektivt sätt att implementera detta
optimistiska lås är att använda databas-attributet ”version” för att
tillägga 1 till ordern, sedan se till att ordern bara har 1 mer än vad
attributet version inledningsvis hade, ifall två stycken processer eller
trådar hade tagit på sig ordern exakt samtidigt så hade båda kunnat
avbrytas under kontrollen då det visar sig att attributet version har 1
mer i värde, än vad det förväntas ha.
4
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Figur 1: OE-system belastat med 10 ordrar. I exemplet så kan Order 1 och Order 4 köras samtidigt
men inte Order 1 och Order 2.

Principen bakom systemet är söka i kö-tabellen för att se vilka ordrar
som ligger först i varje kö. Därefter läsa in dessa ordrar asynkront och
hämta deras tillhörande operationer och placera dom i rätt ordning inför
exekveringen. Utförandet av operationerna sker genom att från
operations-tabellen använda uppgifterna för att skapa en HTTPförfrågan [12]. Om operationerna lyckas eller inte märks på HTTPstatusen [13] som ges i svar från servern som de skickas till, därefter
sätts statusen för operationerna och deras order. Ifall statusen för ordrar
och operationer tyder på att exekveringen har genomförts successivt så
ska de raderas ur de tabeller som de ligger i och läggas till i arkivtabellerna. Efter denna process har körts så kan OE-systemet börja
arbeta på en ny, väntande order. Se bilaga A.
2.1.2

HTTP-förfrågan
HTTP-förfrågan [12] (en. HTTP-request) är en typ av förfrågan där en
klient vanligen begär data- eller begär att få skicka data till en server.
Det finns olika typer av metoder, de vanligaste metoderna är [14]:


GET – hämta data.
5
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POST – skicka data.



PUT – skicka och skriv över befintlig data.



DELETE – ta bort data.

För att skapa en HTTP-förfrågan krävs en uppsättning alternativ. De
vanligaste som är [15]:


Method – typen av funktion som ska utföras.



URI – en sträng som används för att lokalisera en resurs. Denna
sträng består av ett protokoll, en host och en sökväg, ibland finns
även andra (valfria) delar med som till exempel portnummer,
frågor och fragment.



Headers – flera eller inga headers kan anges, vanligtvis anges
åtminstone ”Content-type” ifall det är en PUT- eller POST-metod.
Content-type header:n beskriver vilket format som det skickade
data har.



Data – data som ska skickas med till servern.

HTTP-kommunikation sker vanligtvis över TCP/IP-anslutningar pga att
HTTP förväntar sig en säker transportering [16]. Det är dock möjligt att
använda HTTP över andra transportprotokoll som garanterar säkra
överföringar. Detta beskriver R.Fielding et al. i HTTP 1.1 (RFC 2616):

HTTP communication usually takes place over TCP/IP connections. The default
port is TCP 80, but other ports can be used. This does not preclude HTTP from
being implemented on top of any other protocol on the Internet, or on other
networks. HTTP only presumes a reliable transport; any protocol that provides
such guarantees can be used.
Citat ur HTTP 1.1 (RFC 2616) av R. Fielding et al. Kapitel 1.4 [16]

2.1.3

Behandlingshastighet
Behandlingshastigheten beskriver hastigheten för processen i OEsystemet som innebär:

6
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Hämta order.



Exekvera order.



Arkivera order.
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Asynkron callback-funktion
En callback-funktion [17] [18] är en funktion som passeras som en
parameter och anropas efter att något annat typ av event inträffat. Detta
event kan till exempel vara att en förälder-funktion har exekverats
färdigt. Ifall callback-funktionen är asynkron så innebär det att annan
kod kan fortsätta att exekveras under tiden callback-funktionen inväntar
att börja exekveras.
Ett typiskt scenario med asynkrona callback-funktioner är när data
hämtas från en databas och när hämtningen är klar så anropas en
funktion som ska utföra någon operation med det hämtade data. Under
tiden som data har hämtats så har exekvering av annan kod fortsatt.

2.2

Paradigmen
I kapitel 2.2.1-2.2.3 beskrivs de paradigmen som är aktuella för detta
projekt.

2.2.1

Event-Driven Architecture
EDA (sv. event-driven arkitektur) är ett programmerings-paradigm som
bygger på att exekvera delar av kod efter att något specifikt event har
inträffat. Ett event är en identifierbar händelse som har en signifikant
betydelse för ett systems hårdvara eller mjukvara, det kan exempelvis
vara ett knapptryck eller att en databas-sökning har lämnat resultat. [7]
[18]
Ett typiskt system som följer EDA består av event-agenter, eventkonsument och event-kanaler. Agentens ansvar är att upptäcka events
och det är konsumentens ansvar att bestämma en reaktion som ska
inträffa ifall ett event upptäcks, agenten har ingen vetskap om vilken
konsumenten är eller om konsumenten ens existerar. Kanalen är
kopplingen som överför eventen från agenten till konsumenten. [7]
Det är typiskt EDA att köra operationer asynkront, detta beror på att
events kommer att behandlas i real-tid och att flertalet event-kanaler
kan vara öppna samtidigt. [7]
7
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Multitasking with Event-Driven Architecture
Ett försök att effektivisera EDA är att är att tillämpa multitasking. Vilket
innebär att minst två EDA-processer körs samtidigt, vanligtvis genom
att en huvudprocess delegerar arbete åt flertalet slavprocesser som följer
paradigmet EDA. [6] [19]
Begreppet multitasking misstas ofta med multi-processing, som
däremot kräver parallell exekvering och därmed flertalet processorer. [6]

2.2.3

Concurrent Object-Oriented Architecture
COOA (sv. jämlöpande objektorienterad arkitektur) är ett
programmerings-paradigm som binder samman objektorienterad
programmering med en jämlöpande arkitektur. Detta bygger på en
objektorienterad miljö som exekverar flertalet uppgifter samtidigt.
Jämlöpandet sker ofta genom trådade processer eller multitasking.
Skillnaden mellan de två är framför allt att trådar från en process delar
samma minne medan de olika processerna har var sitt minne. [5]
Jämlöpande arkitektur misstas ofta med parallellism, dock så är
parallellism endast ett sätt att applicera en jämlöpande arkitektur.
Parallellism kräver dock att två processer arbetas på exakt samtidigt,
medan jämlöpning endast kräver att två processer är aktiva under
samma gång, även om deras exekvering turas om. Detta innebär att
jämlöpning kan uppnås endast med en processorkärna medan
jämlöpning som är implementerad med parallellism kräver minst två
processorkärnor. [20]

2.3

Knex
Knex är ett bibliotek till Node.js, utvecklat för att underlätta
databashantering. Biblioteket har stöd för att arbeta med databaser av
typerna Postgres, MySQL, MariaDB, SQLite3 och Oracle. Det är
användbart för att etablera anslutningar till databaser och för att utföra
databas-relaterade operationer som följs upp av asynkrona callbackfunktioner. [21]

2.4

Docker
Docker är ett open-source projekt som låter användaren dela upp
mjukvara och placera det i ”containers”. Dessa containers innehåller allt
som behövs för att en applikation ska kunna köras. Vad som än går att
8
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installera på en server har garanti för att alltid köras på samma sätt,
oberoende på miljön som utnyttjas. [22]
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Metod
I kapitel 3.1-3.4 beskrivs vilka metoder som ska följas för att uppnå
projektets syfte och mål.

3.1

Mötande av konkreta och verifierbara mål
I kapitel 3.1.1-3.1.3 förklaras hur de konkreta och verifierbara målen är
planerade att bemötas.

3.1.1

Mål 1
Att studera paradigmen COOA och MTEDA för att klargöra hur ett OEsystem bör implementeras enligt dem.
Inledningsvis så kommer COOA och MTEDA undersökas på egen hand
av författaren, med extra vikt på MTEDA som prioriteras steget högre
eftersom författaren har mindre erfarenhet med det paradigmet.
En genomgång av företagets befintliga OE-system, som följer
paradigmet COOA, kommer att ges av handledaren från Dewire. Till
följd av detta så kommer systemet att diskuteras angående hur det kan
implementeras enligt paradigmet MTEDA.
Källkoden för Dewires OE-system som är utvecklat i Java EE och som
följer paradigmet COOA kommer att erhållas från Dewire för djupare
analys.
För att få en klar bild över hur OE-systemen fungerar enligt de båda
paradigmen så kommer ett flödesschema att framställas för vardera
paradigm.

3.1.2

Mål 2
Att implementera ett OE-system enligt paradigmet MTEDA.
Node.js kommer att användas för att implementera OE-systemet som
ska följa MTEDA-paradigmet. Innan implementeringen på själva OEsystemet kan påbörjas så krävs inlärning av områdena event-hantering,
flödeskontroll och databashantering hos Node.js, vilka på förhand
förväntas vara viktiga delar av implementationen.
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När implementationsfasen påbörjas så kommer flödesschemat för
systemet som följer MTEDA att tas till hjälp för att strukturera upp
projektet och därefter implementera de funktioner som krävs för att OEsystemet ska fungera.
Systemet kommer att implementeras med lämpligt utplacerade konsolloggar som sedan kommer att användas för felsökning.
3.1.3

Mål 3
Att bevisa paradigmet MTEDA mer användbart än paradigmet COOA för ett
OE-system i minst två av områdena behandlingshastighet, skalbarhet och
resurseffektivitet.
Förväntningarna är att MTEDA-implementationen kommer att slå
COOA-implementationen inom områdena behandlingshastighet,
skalbarhet och resurseffektivitet. Detta kommer att testas genom att
fylla order-databasen i olika storlekar och med olika antal köer. Därefter
kommer tid- och resursmätningar att ske när de båda OE-systemen alla
ordrar. Ordrarna kommer att vara riktade mot en lokal server-dummy
som kommer att ta emot HTTP-förfrågningarna och skicka svar efter en
förbestämd fördröjning.
Ifall MTEDA-implementationen misslyckas med att vinna i dessa tester
så kommer det systemet att analyseras djupare för att ta reda på om
någon part av projektet kan implementeras på ett mer effektivt sätt.

3.2

Prestandatestning
För prestandajämförelsen kommer båda OE-systemen appliceras på
Dewire:s arbetsmiljö som används i praktiken. Arbetsmiljön har inbyggt
stöd för tidmätning, vilket kommer användas för jämförelsen av
behandlingshastigheten och skalbarheten. En resursmonitor kommer att
användas för att mäta resurseffektivitet.
Behandlingshastigheten kommer att mätas genom att exekvera ett fåtal
ordrar och mäta exekveringstiden, flera fall kommer att undersökas för
att se hur fördelningen av köer påverkar exekveringstiden. De följande
fallen kommer att vara:


Exekvering av 1 order.



Exekvering av 2 ordrar från samma kö.
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Exekvering av 2 ordrar från olika köer.

Skalbarheten kommer att undersökas genom att mäta exekveringstiden
för OE-systemen då de arbetar med hög belastning. Även i denna delundersökning så kommer flertalet fall att undersökas med anledning av
att se hur fördelningen av köer påverkar exekveringstiden. Fallen för
undersökningen kommer att vara:


Exekvering av 100 ordrar från varsina köer.



Exekvering av 100 ordrar, jämnt fördelade i 50 köer.



Exekvering av 100 ordrar, jämnt fördelade i 20 köer.



Exekvering av 250 ordrar, jämnt fördelade i 50 köer.



Exekvering av 500 ordrar, jämnt fördelade i 50 köer.

Resurseffektiviteten kommer att undersökas genom att mäta CPUförbrukningen som krävs för OE-systemen. Eftersom båda systemen
kommer att vara monterade i likvärdiga docker-containrar så kommer
båda systemen att ha samma resurser tillgängliga och då kommer CPUförbrukningen som sker i containrarna att övervakas. Fallen för
undersökningen kommer att vara:

3.3



Arbetslösa OE-system.



CPU-förbrukning vid exekvering av 200 ordrar som är jämnt
fördelade i 20 köer.

Tidsplan
En tidsplan har skapats i form av ett Gantt-schema som beskriver vilka
olika faser av projektet som ska arbetas med under de utsatta tiderna.
Schemat kommer att vara till hjälp för att ligga i fas tidsmässigt. Se
Figur 2.
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Figur 2: Gantt-schema.

3.4

Verktyg
I kapitel 3.4.1-3.4.3 presenteras vilka verktyg som kommer att användas
under projektet.

3.4.1

Git
Git kommer att användas för att säkerhetskopiera koden till OEprojektet. Git kommer även att komma till användning ifall projektet
någon gång behöver delas upp i grenar för att pröva två olika lösningar
till ett problem. [23]

3.4.2

MySQL
MySQL kommer att användas för att skapa databasen som innehåller
uppgifter om ordrar och operationer som väntar på att exekveras av OEsystemet. Det kommer även att finnas tabeller som fungerar som arkiv,
dit ordrar läggs när de är färdig-exekverade. [24]

3.4.3

Kanban-bräde
Ett Kanban-bräde [25] kommer att användas för att på ett smidigt sätt
kunna hålla reda på vilka uppgifter som ska utföras. Detta Kanbanbräde kommer att bidra till ett agilt arbetande och är uppbyggt med tre
kolumner som uppgifter kan finnas i. Dessa är ”att göra”, ”håller på att
göras” och ”har gjorts”. Varje uppgift kan innehålla information om hur
lång tid som uppgiften uppskattningsvis kommer att ta och vilka
deluppgifter som krävs för att uppgiften ska vara komplett genomförd.
Se Figur 3.
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Figur 3: En kolumn i kanban-brädet.

Det är användbart att tillämpa en färgkod till kanban-brädet för att
klargöra typerna av uppgift, i detta projekt så används följande färgkod:


Blå: implementations-relaterade uppgifter.



Röd: rapport- och presentations-relaterade uppgifter.



Grön: jämförelse-relaterade uppgifter.



Orange: övriga uppgifter.
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Implementation
Kapitel 4.1-4.5 beskriver vad som har utvecklats under projektet.

4.1

Struktur, MTEDA
Eftersom projektet inte bara handlar om att skapa ett OE-system utan
även om att förbättra ett befintligt OE-system så var det viktigt under
inledningen av projektet att klargöra hur paradigmet MTEDA kunde
appliceras på det mest effektiva sättet. Detta diskuterades med
handledaren med tanke på hur flödet var strukturerat i det befintliga
systemet och hur detta kunde matchas. Till extra hjälp så analyserades
källkoden för det befintliga OE-systemet.
Resultatet blev att skapa en huvudprocess som hanterar slavprocesser
och eftersom slavprocesserna följer paradigmet EDA, så följer hela
systemet paradigmet MTEDA. Tanken är att huvudprocessen delegerar
ut arbete (ordrar) till slavprocesserna som i sin tur exekverar ordrarna.
En viktig sak att vara noga med är att se till att det arbete som
slavprocesserna ska utföra inte är beroende av något arbete som någon
annan slavprocess utför eftersom slavprocesserna - till skillnad från en
multitrådad process – inte delar samma minne med varandra. Denna
typ av implementation beräknades ha störst chans att matcha
skalbarheten hos implementationen som följer COOA.
Inledningsvis så körs en iteration ett förbestämt antal gånger, och för
varje iteration så kallas en funktion med en index-parameter som
används för att undersöka den tillhörande raden i en databas-fråga.
Denna fråga hämtar alla ordrar som ligger längst fram i deras köer. Ifall
det finns en order på den raden som visar sig ha statusen ”WAITING”
och inte delar kö med en order som har statusen ”BOOKED”, så kan
denna order startas i en egen process. Innan en order skickas till en
slavprocess så ökas värdet för databas-attributet ”version” med 1
(version har inledningsvis värdet 0). I slavprocesserna så finns ett
optimistiskt lås, vilket innebär att värdet för version hämtas och
förväntas vara 1. Ifall version skulle ha värdet 2 eller mer så skulle det
betyda att en kollision skett och därmed behöver processen avbrytas.
Ifall ordern redan från början skulle vara omöjlig att påbörjas, kallas
funktionen på nytt efter att index-värdet har anpassats till något annat
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än vad det var under denna iteration. Detta på grund av att undvika att
en instans av funktionen försöker kolla om en order är ledig under hela
orderns exekveringstid. Se Figur 4.

Figur 4: Flödesschema för huvudprocess som följer paradigmet MTEDA.

Med flödesstrukturen som visas ovan så tar varje slavprocess med en
parameter som är ett order-ID tillhörande den första ordern som ska
exekveras.
Exekveringen av ordrar sker liknande i båda OE-systemen. En orders
operationer exekveras genom att skicka ett HTTP-anrop med hjälp av
uppgifter i operations-databasen, operationer med typen ”EXECUTE”
prioriteras vid exekvering, följt av operationer med typen ”SUCCESS”.
Enligt MTEDA-implementationen så sker en sökning i databasen efter
fler ordrar som härstammar från samma kö efter att en order har blivit
exekverad. Eventuella ordrar som hittas påbörjar då exekvering i
samma process, slavprocesserna lämnar alltså aldrig köer som inte är
helt genomförda. Se Figur 5.
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Figur 5: Flödesschema för slavprocess som följer paradigmet EDA.

4.2

Struktur, COOA
OE-implementationen som följer paradigmet COOA har undervisats av
handledaren från Dewire och har även blivit källkods-analyserad för att
kunna avbilda en flödesstruktur för denna variant av OE-system.
COOA-implementationen utnyttjar multi-trådning och är som tidigare
nämnt utvecklat i det objekt-orienterade språket Java EE med
applikations-servern Jboss v6.4. En så kallad tråd-pool används i
implementationen då ett lämpligt antal arbetare (trådar) är aktiva och
tilldelas arbete. Tråd-poolen används för att begränsa det maximala
antalet trådar som är aktiva och för att hålla dessa trådar aktiverade för
att slippa använda resurser till att öppna och stänga trådar.
Systemet är en kontinuerlig process som har en typ av startpunkt där en
order hämtas från kö-databasen och säkerställer att kön som ordern
härstammar från inte är upptagen, ifall den skulle vara upptagen så
flyttas ordern längst bak i kön. Därefter väntar processen på att en tråd
från poolen blir ledig, detta med hjälp av en selektion och en iteration
med en fördröjning. När poolen har en tråd blir ledig så markeras
17
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tråden som upptagen och ordern som bokad, då kan även ordern tas
bort från kö-databasen. Ordern tilldelas till den numera upptagna
tråden under tiden som processen fortsätter att leta efter nya ordrar och
lediga trådar ur poolen och efter att tråden har genomfört ordern så
markerar den sig själv som ledig. Se Figur 6.

Figur 6: Flödesschema som illustrerar COOA-implementationens arbetstilldelning.

När en tråd blivit tilldelad arbete så hämtas först operationerna för
ordern, operationerna läggs i en lista. Sedan används en sorts loop som
inleds med selektionen ”finns en EXECUTE-operation?”, ifall det gör
det så blir den första EXECUTE-operationen aktuell för HTTP-förfrågan.
Däremot om det inte skulle finnas en sådan så eftersöks en SUCCESSoperation, ifall det hittas så blir den första funna SUCCESS operationen
aktuell för HTTP-förfrågan istället. Efter att HTTP-responsen kommit så
tas den genomförda operationen ut ur listan ifall den lyckats, annars så
försöker tråden genomföra operationen på nytt. Detta innebär att
operationer kan hamna i en evighetsloop, men detta problem hanteras
av arbetsmiljön som Dewire använder. Denna typ av iteration pågår tills
inga fler SUCCESS-operation finns, ty då kan order-statusen sättas
till ”FINISHED”. Ordern tas då bort ur order-databasen och skickas till
arkivet. Därefter markeras tråden som ledig. Se Figur 7.
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Figur 7: Flödesschema som illustrerar arbetet som trådar utför enligt COOA-implementationen.

4.3

Databas
För att ta emot, hämta och exekvera ordrar i OE-systemen så används en
databas som innehåller uppgifter om ordrarna, operationerna och
köerna som de härstammar från, de tabeller som finns i databasen är:


Oe_order.



Oe_order_operation.



Oe_order_archive.



Oe_order_operation_archive.



Oe_order_queue.

Se Figur 8.
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Figur 8: UML-diagram över databasens struktur.

I kapitel 4.3.1-4.3.3 redovisas de mest relevanta tabellerna i OEsystemens databasstruktur.
4.3.1

Order-tabellen
Oe_order är tabellen som innehåller uppgifter om ordrarna som inte
ännu har blivit genomförda, när ordrarna däremot har blivit
genomförda så ska de tas bort ur denna tabell och läggas till i tabellen
oe_order_archive. Tabellen använder attributet ”order-ID” som primär
nyckel. Andra viktiga attribut är:

4.3.2



Queue-ID: informerar om vart ordern kommer från.



Status: informerar om vilket läge ordern befinner sig i. Möjliga
värden
är
”WAITING”,
”BOOKED”,
”COMPLETED”
och ”FAILED”.

Operations-tabellen
Oe_order_operation är tabellen som innehåller uppgifter om de
operationer som tillhör icke-genomförda ordrar. Först när hela ordern
har blivit successivt exekverad kan operationerna flyttas till
oe_order_operation_archive och tas bort ur oe_order_operation.
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Tabellen använder operation-ID som primärnyckel. Andra viktiga
attribut är:

4.3.3



Operation-type: Beskriver typen av operation. Kan antingen
vara ”EXECUTE” eller ”SUCCESS”



Operation-status: Beskriver vilket läge operationer befinner sig i.
Kan antingen vara ”WAITING”, ”BOOKED”,”COMPLETED”
eller ”FAILED”.



Method: Används till HTTP-förfrågan för att beskriva typ av
metod.



Content-body: Används till HTTP-förfrågan för att skicka med
data ifall metoden är av typen PUT eller POST.



URI: Används till HTTP-förfrågan för att bestämma destinationsadress.



Headers: Används till HTTP-förfrågan för att sätta eventuella
headers.



Order-ID: Används för att hålla kolla på vilken order varje
operation tillhör.

Kö-tabellen
Oe_order_queue är en tabell som används som ett kö-system. Tabellen
är endast uppbyggd av två attribut. Dessa är queue-ID som agerar
primärnyckel och order-ID. Tabellens syfte är att ha en rad för varje kö
och med hjälp av order-ID presentera vilka ordrar som ligger längst
fram i varje kö.

4.4

Kod-implementationer
I kapitel 4.4.1-4.4.3 redovisas de programmeringsprojekt som har
utvecklats för projektet.

4.4.1

Order Engine, MTEDA
Systemet som konsumerar ordrarna är utvecklat med Node.js och är
uppdelat i två filer, head_process.js och child_process.js. Filen
head_process.js startar systemet med funktionen init() som kör en loop
ett bestämt antal iterationer. För varje iteration körs funktionen
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spawnProcess() som får med ett unikt parameter-värde som är den
iterations-rundan från tidigare. Detta värde används som index för att
söka i databasen efter lediga ordrar men kan ändras ifall sökningen
lämnar resultat på något upptaget eller felaktigt. Se Figur 9.

Figur 9: Flödesstruktur för funktionen init().

Med hjälp av Knex så hämtar funktionen select() hela listan av ködatabasen och som callback till uppslaget så säkerställs att en order på
detta index finns och att statusen på orden har värdet ”WAITING”. Om
det hittas så ökas databas-attributet version med 1 för ordern i fråga.
Sedan skapas en slavprocess med hjälp av funktionen fork() från
modulen Child_process [26]. Ifall de två tidigare nämnda påståenden
blir uppfyllda så kallas funktionen spawnProcess() på nytt efter en
förbestämd fördröjning, vilket gör funktionen rekursiv. Fördröjningen
bestäms med funktionen setTimeout(). Se Figur 10. [27]

Figur 10: Flödesstruktur för funktionen spawnProcess().

När en event-lyssnare upptäcker att slavprocessen har avslutats så
kallas spawnProcess() utan fördröjning. Detta gör att funktionen har tre
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möjliga vägar att gå och samtliga kommer att kalla funktionen på nytt,
vilket skapar ett kontinuerligt flöde som letar efter ordrar att exekvera.
Filen child_process.js måste ha ett giltigt order-ID som parameter för att
fungera, vilket fås när processen skapas från filen head_process.js.
Inledningsvis anropas funktionen planOrder() där det säkerställs att
ordern inte blivit inläst 2 gånger genom att tillämpa det optiska låset, då
attributet version förväntas vara 1 och inte mer. Sedan fortsätter
funktionen som med hjälp av Knex hämtar alla operationer för den
aktuella ordern och som callback till detta så kallas funktionen
executeOperations() med operationslistan och indexet 0 som parametrar.
Indexet 0 skickas med för att den första operationen ska köras först. Se
Figur 11.

Figur 11: Flödesstruktur för funktionen planOrder().

Funktionen executeOperations är till för att köra en operation och sedan
kalla sig själv rekursivt för att köra nästa. Den använder listan av
operationer och ett index som kommer som parametrar för att skapa en
HTTP-förfrågan och tar sedan bort operationen från listan. När
responsen kommer från servern så används Knex med funktionen
update() för att sätta statusen på operationen till ”COMPLETED”, som
callback till det så finns det olika möjliga utvägar. Om det fortfarande
finns operationer i listan så kallas executeOperations med kvarlevorna
av listan och första funna operation av typen EXECUTE, eller första
funna operation av typen SUCCESS. Om listan är tom efter att statusen
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har uppdaterats kallas funktionerna checkNext() och finishOrder(). Se
Figur 12.

Figur 12: Flödesstruktur för funktionen executeOperations().

Funktionen checkNext() tar med sig order-ID som parameter och
använder det för att kolla ifall det finns någon order i databasen
oe_order med gemensamt queue-ID, ifall det finns så kallas planOrder()
och påbörjar exekvering av denna order. Om det inte finns så tas raden
med det aktuella queue-ID:t bort från oe_order_queue, följt av att
processen avslutas ifall finishOrder()-funktionen har exekverats färdigt.
Se Figur 13.
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Figur 13: Flödesstruktur för funktionen checkNext().

Funktionen finishOrder() tar med sig order-ID som parameter och med
hjälp av det och Knex så hämtas alla operationer och ordrar tillhörande
det order-ID:t. Alla operationer sätts så in i oe_order_operation_archive
genom funktionen insert() och tas sedan bort från oe_order_operation
med funktionen del(). På samma sätt så läggs ordern till i
oe_order_archive med insert() och tas bort ur oe_order med hjälp av
del(). Som callback till dessa operationer så stängs processen ifall
checkNext() körts färdigt samt att det visade sig vara den sista ordern i
den aktuella kön. Se Figur 14.
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Figur 14: Flödesstruktur för funktionen checkNext().

4.4.2

Databasfyllare
Med anledning av testning så är ett mindre projekt implementerat med
Node.js som lägger till ordrar till databasen. Detta projekt kan lätt
modifieras för att få önskat antal ordrar fördelat över önskat antal köer.
Inledningsvis så kallas funktionen init() i detta projekt. Denna funktion
innehåller en for-loop där varje iteration kallar på funktionen
postOrder() med parametern av ett kö-namn. Se Figur 15.

Figur 15: Utdrag från kod av databasfyllare-projektet anpassat för att lägga till 20 ordrar över 5
köer.
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Funktionen postOrder() hämtar data från en lokal JSON-formaterad fil
som parsar till strängar och läggs till i databasens tabeller oe_order och
oe_order_operation med hjälp av Knex och funktionen insert().
Funktionen är anpassad för att kunna ta emot alla ordrar med
tillhörande operationer förutsatt att JSON-formatet är korrekt.
4.4.3

Server-dummy
En simpel server implementerades för att ta emot HTTP-förfrågningar
av typerna GET, POST, PUT och DELETE [28]. När servern tar emot en
förfrågan [29] av dessa typer så ignorerar den det eventuella innehållet
och returnerar en respons efter en fördröjning [30] på 200 ms. Detta på
grund av att ordrarna som används i undersökningen inte har något
specifikt syfte och att 200 ms reflekterar en typisk fördröjning i ett
praktiskt användarfall. Servern är implementerad i Express.js, som är ett
ramverk till Node.js.

4.5

Förberedelse av testning
När båda OE-systemen var fungerade så var kommande uppgift att
anpassa dem till att arbeta i den praktiska arbetsmiljön och förbereda
ordrar för testningen. Se Bilaga B.
Kapitel 4.5.1-4.5.3 beskriver förberedelserna inför testningen.

4.5.1

Order-tilläggning
Ordrar kan tilläggas till den praktiska miljön genom att skicka en HTTPförfrågan av typen POST med innehållet av JSON-formaterade ordrar
till ett API som Dewire har implementerat. Med hjälp av
webbläsartillägget Postman så var det möjligt att snabbt och effektivt
kunna lägga till ordrar till databasen. [31]

4.5.2

Generellt för ordrar
Flertalet förberedda textfiler skapades, innehållande JSON-formaterade
ordrarna i olika antal. De generella förutsättningarna är att alla ordrar
innehåller 10 operationer vars destinations-adresser är en och samma
server-dummy.

4.5.3

Docker-container
För att båda systemen skulle ha samma förutsättningar under
jämförelsen så skapades image-filer av systemen som användes för att
montera dem till varsina docker-containers. Verktyget cAdvisor
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monterades i en container under samma hostnamn och användes för att
resursövervaka de båda containrarna som OE-systemen låg i. [32]
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Resultat
Kapitel 5.1-5.3 redovisar vilka prestandaskillnader COOA- och MTEDAsystemen resulterade i enligt områdena behandlingshastighet,
skalbarhet och resurseffektivitet.

5.1

Behandlingshastighet
Behandlingshastigheten avgör hur snabbt ordrar kan exekveras. Båda
OE-systemen analyserades i tre olika fall:


Exekvering av operationer i en order som redan har blivit
delegerad att arbetas på.



Total exekveringstid för två ordrar från samma kö.



Total exekveringstid för två ordrar från varsina köer.

Samtliga fall för behandlingshastighet har testats 10 gånger per system
för att framställa genomsnittliga resultat.
I kapitel 5.1.1-5.1.3 redovisas resultat från de olika fallen för
behandlingshastigheten hos de båda OE-systemen.
5.1.1

Fall 1
I det första fallet så mättes tiden som varje operation i en order tog på
sig under exekvering. Det visade sig att MTEDA-implementationen
exekverar operationer snabbare än COOA-implementationen. Se Figur
16.
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Figur 16: Genomsnittlig exekverings-tid för varje operation i en order. Minst 200 ms av
operationerna beror på nätverkslatens.

Den totala behandlingstiden för operationerna blev 75 ms kortare för
MTEDA-systemet som krävde 2057 ms för arbetet medan COOAsystemet krävde 2132 ms för arbetet. Se Figur 17.

Behandlingstid
2140

Millisekunder (ms)

2120
2100
2080
Behandlingstid

2060
2040
2020
2058

2132

MTEDA

COOA

2000

Figur 17: Total behandlingstid under exekvering av en order. Minst 2000 ms av behandlingstiden
beror på nätverkslatens.

5.1.2

Fall 2
Det andra fallet var att två ordrar skulle exekveras sekventiellt, eftersom
de härstammade från samma kö. Testet skedde genom att skicka in
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ordrar till OE-systemen som var inaktiva och sedan aktiverades när
ordrarna hade anlänt. MTEDA-implementationen visade sig ha en
kortare behandlingstid även fast det tog längre tid med det systemet för
den första ordern. Se Figur 18.

Behandlingstid

2300

Millisekunder (ms)

2250
2200
MTEDA

2150

COOA

2100
2050
2000
1

2
Order

Figur 18: Behandlingstid för två ordrar från gemensam kö. Minst 2000 ms av behandlingstiden
beror på nätverkslatens.

Den totala behandlingstiden för de två ordrarna resulterade i 4366 ms
för
MTEDA-implementationen
och
4384
ms
för
COOAimplementationen. Se Figur 19.
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MTEDA
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Figur 19: Total behandlingstid för exekvering av två ordrar från gemensam kö. Minst 4000 ms av
behandlingstiden beror på näverkslatens.

Fall 3
I det tredje fallet mättes tiden då två ordrar från varsin kö exekverades,
denna testning skedde genom att ordrar skickades in till OE-systemen
då de var aktiva. COOA-systemet exekverade ordrarna på 302 ms
kortare tid då det för COOA-systemet krävde 2624 ms medan MTEDAsystemet krävde 2936 ms. Se Figur 20.
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Figur 20: Behandlingstid för exekvering av två ordrar från olika köer. Minst 2000 ms av
behandlingstiden beror på nätverkslatens.
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Skalbarhet
För att avgöra hur effektiva de två OE-systemen var under tung
belastning så var flertalet fall tvungna att undersökas. Detta eftersom att
det måste tas hänsyn till antalet köer som ordrarna är utspridda över.
De valda fallen blev:


100 ordrar, fördelade i 100 köer.



100 ordrar, jämnt fördelade i 50 köer.



100 ordrar, jämnt fördelade i 20 köer.



250 ordrar, jämnt fördelade i 50 köer.



500 ordrar, jämnt fördelade i 50 köer.

De första tre fallen blev valda för att undersöka hur OE-systemen
klarade av att konsumera ordrar med olika andel köer och de sista två
fallen är valda för att se hur OE-systemen påverkades av att ha många
väntande ordrar. I det sista fallet beräknades även standardavvikelsen.
Samtliga fall mättes fem gånger vardera och resultaten från de
mätningarna användes för att beräkna ett genomsnittligt resultat.
Mätningen skedde genom att ordrarna skickades in när OE-systemen
redan var aktiva och sedan mättes tiden som krävdes för att exekvera
alla ordrar.
I kapitel 5.2.1-5.2.5 redovisas de resultat från de olika testfallen för
skalbarheten för de båda OE-systemen.
5.2.1

Fall 1
I det första fallet där 100 ordrar från varsina köer exekverades så var
COOA-implementationen betydligt snabbare med den genomsnittliga
exekveringstiden på 26,8 sekunder medan MTEDA-implementationen
upptog genomsnittliga 36,1 sekunder. Se Figur 21.
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Figur 21: Exekveringstid för 100 ordrar från varsina köer. Minst 10 sekunder av exekveringstiden
beror på nätverkslatens.

Fall 2
Det andra fallet resulterade i att MTEDA-systemet exekverade ordrarna
på den totala tiden 24,2 sekunder för alla 100 ordrar. COOA-systemet
krävde 29,3 sekunder för att utföra arbetet. Se Figur 22.

Exekveringstid
35
30
25
Sekunder

5.2.2

20
Exekveringstid

15
10
5
24,177

29,309
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Figur 22: Exekveringstid för 100 ordrar, jämnt fördelade över 50 köer. Minst 10 sekunder av
exekveringstiden beror på nätverkslatens.
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Fall 3
I det tredje fallet där de 100 ordrarna var jämnt fördelade i 20 köer så
arbetade återigen MTEDA-systemet av köerna snabbare än COOAsystemet. MTEDA-systemet genomförde ordrarna på 16,9 sekunder
medan COOA-systemet krävde 29,4 sekunder för att genomföra
ordrarna. Se Figur 23.

Exekveringstid
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MTEDA

COOA

0

Figur 23: Exekveringstid för 100 ordrar, jämnt fördelade over 20 köer. Minst 10 sekunder av
exekveringstiden beror på nätverkslatens.

5.2.4

Fall 4
I det fjärde fallet mättes tiden för exekvering av 250 ordrar, jämnt
fördelade över 50 köer. MTEDA-systemet arbetade snabbare än COOAsystemet med dessa förutsättningar då det krävde 40,8 sekunder medan
COOA-systemet krävde 71,3 sekunder. Se Figur 24.
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Figur 24: Exekveringstid för 250 ordrar, jämnt fördelade över 50 köer. Minst 25 sekunder av
exekveringstiden beror på nätverkslatens.

Fall 5
I det sista fallet så mättes tiden för exekvering av 500 ordrar som var
jämnt fördelade över 50 köer. MTEDA-systemet exekverade ordrarna på
75,9 sekunder och COOA-systemet exekverade ordrarna på 135,6
sekunder. Se Figur 25.
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Figur 25: Exekveringstid för 500 ordrar, jämnt fördelade över 50 köer. Minst 50 sekunder av
exekveringstiden beror på nätverkslatens.
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Standardavvikelsen beräknades på de fem körningar som använder för
testet med 500 ordrar. MTEDA-systemet resulterade med en
standardavvikelse på 10,25 sekunder medan COOA-systemet
resulterade med en standardavvikelse på 0,95 sekunder. Se Figur 26.

Standardavvikelse
12

Sekunder

10
8
6

Standardavvikelse

4
2
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0,95

MTEDA

COOA

0

Figur 26: Standardavvikelse av tiderna som resulterade i det femte- och sista fallet.

5.3

Resurseffektivitet
Resurseffektiviteten hos de båda OE-systemen har jämförts i två olika
fall. Dessa har att göra med hur mycket CPU-användning som går åt
under olika belastningar. Fallen är:


Aktiva system som ej har ordrar att hantera.



Exekvering av 200 ordrar, jämnt fördelade i 20 köer.

CPU-användningen beräknas i procent, enligt förbrukad andel av den
tillgängliga CPU-kraften som finns tillgänglig för docker-containrarna.
I det första fallet så har CPU-användningen mätts för arbetslösa system
med 10 sekunders mellanrum då 10 mätningar skedde. I det andra fallet
så beräknades den genomsnittliga CPU-användningen över hela
orderexekveringen då, detta framställdes därefter till ett genomsnittligt
resultat efter 10 mätningar.
I kapitel 5.3.1-5.3.2 presenteras resultaten för resurseffektiviteten med
standardavvikelse för de båda OE-systemen.
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Fall 1
Ett arbetslöst MTEDA-system har en CPU-användning på 0,023%
medan ett arbetslöst COOA-system har en CPU-användning på 0,011%.
Se Figur 27.

CPU-användning
0,025
0,02
0,015
%

CPU-användning

0,01
0,005
0
MTEDA

COOA

Figur 27: CPU-användning för systemen utan ordrar att exekvera.

Verktyget cAdvisor, som användes för att övervaka CPU-användningen
som sker i varje container, användes även för att iaktta kurvorna för
CPU-användningen. Se Figur 28 och Figur 29.

Figur 28: CPU-användning för ett arbetslöst COOA-system, utspritt over 90 sekunder.
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Figur 29: CPU-användning för ett arbetslöst COOA-system, utspritt over 90 sekunder.

Standardavvikelsen för de värden som användes för att beräkna det
genomsnittliga resultatet resulterade i 0,001814% för MTEDA-systemets
värden och 0,001955% för COOA-systemets värden. Se Figur 30.
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0,002
0,00195
0,0019
% 0,00185

Standardavvikelse

0,0018
0,00175
0,0017
MTEDA

COOA

Figur 30: Standardavvikelse av CPU-användningen för det första fallet.

5.3.2

Fall 2
I det andra fallet då 200 ordrar exekverades så förbrukade MTEDAsystemet genomsnittliga 2,117 % av processorn medan COOA-systemet
förbrukade genomsnittliga 0,49 % av processorn, det måste dock
tilläggas att MTEDA-systemet arbetade under genomsnittliga 25
sekunder medan COOA-systemet arbetade under genomsnittliga 51
sekunder. Se Figur 31.
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Figur 31: Genomsnittlig CPU-användning vid exekvering av 200 ordrar under en given tid.

Återigen användes cAdvisor för att visa graferna för CPUanvändningen, denna gång för att iaktta kurvornas utveckling vid
exekvering av ordrarna. Se Figur 32 och Figur 33.

Figur 32: CPU-användning för MTEDA-systemet vid exekvering av 200 ordrar.

Figur 33: CPU-användning för COOA-systemet vid exekvering av 200 ordrar.
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Mätvärdena som användes för att framställa det genomsnittliga
resultatet användes även för att beräkna standardavvikelsen som
resulterade i 0,276 för MTEDA-resultaten och 0,029 för COOAresultaten. Se Figur 34.
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Figur 34: Standardavvikelse av CPU-användningen för det andra fallet.
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Diskussion
I kapitel 6.1-6.3 diskuteras åsikter utifrån resultatet.

6.1

Slutsats
För att ett OE-system ska vara effektivt så krävs att det kan exekvera
ordrar med jämlöpning i någon form. Ett bra sätt att göra det enligt
paradigmet COOA är att utnyttja trådning och förutsatt att trådar kan
behövas hela tiden så är det mest effektivt att ha en trådpool som
begränsar antalet trådar som kan finnas, och har det antalet trådar
aktiva hela tiden för att spara resurserna som krävs för att skapa nya
trådar. Enligt paradigmet MTEDA är motsvarigheten till detta att
utnyttja flertalet processer, processerna har inget delat minne mellan
dem och kostar mycket att skapa men är däremot väldigt snabba tack
vare den event-drivna arkitekturen som framförallt är fördelaktig när
väntan på andra system är en del av arbetet.
Resultaten från undersökningen av de båda OE-systemen tydde på att
MTEDA-systemet i de flesta fall exekverar ordrar snabbare än COOAsystemet. De enda gånger som COOA-systemet visade sig vara det
snabbare systemet var i de tester då köerna endast innehöll en order.
Den event-drivna arkitekturen som slavprocesserna i MTEDA-systemet
följer visade sig vara det snabbare alternativet för order-exekveringen,
dock även mer kostsam i processorkraft. Trådpoolen däremot, som
används i COOA-systemet, sparar tid och resurser genom att hela tiden
ha trådar aktiva. Detta är förklaringen till varför MTEDA-systemet
visade sig vara snabbare än COOA-systemet i samtliga fall bortsett från
de fall där köer användes som endast innehöll enstaka ordrar.
Anledningen till att MTEDA-systemet var så kostsamt för processorn
var för att nya Node.js-instanser skapades varje gång en ny kö
påbörjade exekvering, därav den höga processorkostnaden som
förekom i inledningen av exekveringen, som presenterades i kapitel
5.3.2.
Den största delen som avgjorde de tidsmässiga resultaten var att
MTEDA-systemet exekverar hela köer och inte bara enstaka ordrar när
processerna blir tilldelade arbete. Ifall MTEDA-systemet skulle
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genomföra enstaka ordrar för varje process så hade process-skapandet
blivit för kostsamt i tid och resurser för att kunna matcha COOAsystemet.
Trådpoolen som används i COOA-systemet innebär även att det blir en
jämn resursfördelning för trådarna när de arbetar med ordrarna. Vilket
tydliggjordes med resultatet från standardavvikelsen i det sista fallet för
skalbarhetstestet samt för testet för resurseffektivitet.
Syftet med denna undersökning var att besvara frågeställningen:
Kan paradigmet MTEDA vara att föredra över paradigmet COOA för ett OEsystem?
Slutsatsen som dragits efter undersökningen är att paradigmet MTEDA
kan vara att föredra över paradigmet COOA för ett OE-system. Dock så
bör valet av paradigm för utvecklingen av ett OE-system avgöras med
avseende för de resurser som finns tillgängliga samt vilka generella
förutsättningar ordrar har, det vill säga hur mängd och kö-fördelningen
generellt sett ser ut.

6.2

Etiska aspekter
Dewires OE-system exekverar ofta ordrar till externa system, det vill
säga deras kunder. Detta innebär emellanåt att personuppgifter skickas
mellan systemen, dessa personuppgifter lagras i Dewires databas. Det
kan till exempel vara att någon av Dewires kunder vill ta bort någon av
deras kunder eller uppdatera deras kundstatus. Informationen går att
hitta om operationerna analyseras.
Ifall en operation är av typen PUT eller POST så innebär det att det finns
information i attributet Content-body. Det är i detta attribut som
personuppgifter kan hittas, det vill säga i tabellerna som innehåller
operationer. Uppgifterna kan hittas i operations-databasen under tiden
den tillhörande ordern har statusen ”WAITING”, ”BOOKED”
eller ”EXECUTING”, sedan tas uppgifterna bort ur operationsdatabasen. Däremot så läggs ordrarna till i arkivet för ordrar och
operationer efteråt.
Det är viktigt att dessa personuppgifter inte läcker ut, dock så är det
bara enheter som är uppkopplade till Dewires interna nätverk som har
tillgång till OE-systemets arbetsmiljö samt OE-systemets databas.
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Framtida arbete
I kapitel 6.3.1-6.3.2 diskuteras de områden som är lämpliga att arbeta
vidare på om detta projekt återupptas.

6.3.1

Vidareutveckling av OE-implementationen
Förbättringar kan göras till OE-systemet som implementerats enligt
paradigmet MTEDA. Systemet uppfyller alla funktioner som krävs för
att undersöka prestanda men är fortfarande inte helt funktionellt för att
arbeta i en praktisk miljö. De funktioner i fråga som har utelämnats från
OE-implementationen är:

6.3.2



Exekvering av ”parallella ordrar”, det vill säga ordrar vars
operationer kan exekveras parallellt.



Felhantering vid mottagandet av HTTP-respons. I detta läge så
tas ingen hänsyn till felande statuskoder för HTTP-responsen
som mottas efter varje exekverad operation.



Optimering. En hel del CPU-förbrukning går åt när systemet
skapar flertalet processer samtidigt, vilket bevisades i kapitel 5.3.



Utveckla OE-systemet så det arbetar mot en NoSQL-databas
istället för en MySQL-databas.

Undersökning av kombinationsmöjligheter
Resultaten för prestandajämförelsen visade på att inget av OE-systemen
var att föredra i alla lägen. COOA-systemet exekverade ordrar snabbare
än MTEDA-systemet när det endast var en order från en kö medan
MTEDA-systemet exekverade ordrar snabbare än COOA-systemet när
köerna innehöll flera ordrar.
Utifrån dessa resultat så hade det varit användbart med en
undersökning av eventuella möjligheter till att kombinera de två OEsystemen.
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Bilaga A: UML-diagram för databas
som Order Engine använder
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Bilaga B: Skärmdumpar av
arbetsmiljö för OE-system
Framsida:

Sida som visar väntande ordrar:
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Sida som visar order-status för en order som exekveras:
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