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Abstract 

There are several ways to virtualize machines from the different closed source variants as VMware 

ESXi and Windows Hyper-V virtualization to open source varies as Xen and Kernel-based Virtual 

Machine (KVM). There is also another way to virtualize parts of an operating system to increase 

versatility and be able to use more of the system’s resources in a more efficient way. LXC (Linux 

Containers) is a lightweight virtualization that is run on top of the existing operating system by 

encapsulating applications that is inside the container. LXC works so the kernel of the Linux system is 

shared by the containers that run next to each other without much knowledge of each other. In that 

way it can be more resource efficient than virtualizing the entire Linux kernel several times for 

different applications in a traditional guest to host environment.  

Many data centers today are already using some variant of virtualization in their production 

environment, it may then be interesting to examine if there are some other methods that result in 

better performance for chosen application and power savings when hosts can be turned off. That is 

why this project has carried out a field study to examine how LXC performs when the host system is 

virtualized in a hypervisor environment. An organization might want to migrate from a hypervisor 

environment to a lightweight virtualization environment that is based on containers. The work has 

been done by doing experiments using two different software to examine I/O to determine if LXC is 

affected by being nested inside ESXi. 

The study begins with a small background study to obtain information that will give relevant 

information from previous done work in relevant fields. The study was conducted with the use of the 

experimental method to be able to answer the hypothesis and the projects questions. 

The questions that was answered in the project was: How much degradation of the file system's read 

and write speeds arises when LXC is nested in ESXi? Does it affect the file system's ability to read and 

write to disk when there are restrictions on available resources? 

The result of the experiments show that LXC performs close to equal of the bare metal systems, with 

a 2 percent loss as a minimum and a maximum of 11 percent in write and read ability to/from disk. 

When LXC is intertwined with ESXi there is an up to 15 percent loss in write and read ability excluding 

the loss the hypervisor adds. When restricting the resources for a container down to one processor 

core and two gigabytes of primary memory experiments show that there was a 3 to 15 percent loss 

in write and read ability from the disk 
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1. Introduktion 
Många datacenter idag använder redan någon form av virtualisering i sin produktionsmiljö. Detta gör 

att det kan vara intressant att undersöka om det finns ytterligare variationer av virtualisering som 

kan bidra till att minska energianvändningen och antalet fysiska servrar. Enligt EU-kommissionen 

består ca 45 procent av elproduktionen idag av fossila bränslen (European Commission, 2015). Med 

det antalet servrar som finns i världen idag kan effektiviteten på endast några procent för varje 

server ge ett stort utslag i helhet.  

Verksamheter som redan använder någon typ av virtualisering kan vara intresserade av att använda 

containrar istället för fullt virtualiserade servrar. Studien från Barroso & Hölzle (2007) beskriver att 

användandet av många servar få gånger överskrider 50 %, även med virtuella servar. Därför kan det 

finnas intresse av att använda LXC i den redan uppbyggda produktionsmiljön innan en direkt 

implementation. 

Studien inleds med en mindre bakgrundsstudie för att få information om tidigare utförda arbeten, 

vilket kan ge relevant information inom området. Studien har utförts med användandet av 

experimentmetod för att svara på studiens problemformulering och hypotes. 

Ett antal tester med programvarorna IOzone och fio har använts för att undersöka hur LXC läs- och 

skrivhastighet till disk kan påverkas när det finns artificiella restriktioner. De restriktionerna var att 

minska tillgången till primärminne och processorkärnor, detta för att simulera att containrarna var 

placerade i en produktionsmiljö med flera containrar som var tilldelad en delad processor med ett 

antal kärnor tillgängliga. 

De problemfrågor som har besvarats i studien var: Hur stor degration av filsystemets läs- och 

skrivhastighet uppkommer när LXC sammanflätas med ESXi? Påverkas filsystemets förmåga att läsa 

och skriva till disk när det redan finns restriktioner på tillgängliga resurser? 
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2. Bakgrund 
Det var under 1950-talet som stordatorn var i drift och som stod för den största delen av den 

tillgängliga beräkningskraften. Stordatorn användes både i offentliga organisationer likväl som i 

privata företag. De kan idag ses som föregångaren till de olika serverhallar som idag används. Det var 

först under 1970-talet som virtualiserings funktioner blev tillgängliga, vilket gjorde att fler 

applikationer kunde arbeta parallellt utan kännedom av varandra. Det var IBMs Control Program (CP) 

och Cambridge Monitor System (CMP), som senare ändrades till Conversational Monitor System som 

idag visas som akronymen CP/CMP, som var pionjärer när det gällde virtualiserning på slutet av 1960-

talet och början på 1970-talet (Bitner & Greenlee, 2012). Dock ändrades användandet av stordatorn 

mot slutet av 1970-talet när försäljningen av persondatorer exploderade. Persondatorn kunde göra 

det mesta av vad stordatorn redan gjorde. Då fanns det ingen ekonomisk anledning att låta 

stordatorn köra de applikationerna som mindre persondatorer klarade av. Det var först senare när 

Internet på mitten till slutet av 1990-talet transformerande datorhallen med några få snabba 

stordatorer till mindre långsammare maskiner som hanterade skilda applikationer, utan någon direkt 

kontakt med varandra. (Hornby, Walker, & Pepple, 2002) 

 

2.1 Virtualiserning 
Olika typer av beräkningar kan göras med maskiner och med uppgången av Internet i slutet av 90-

talet skapades av ett behov att kunna samla data och allmän beräkningskraft på ett ställe, 

konsolidering av alla behov. Användandet av applikations enskilda servrar till att behandla och dela 

data är inte resurseffektivt, vilket medför en hög användning av elektricitet. Idag står fossila bränslen 

för cirka 45 procent av all elproduktionen enligt en rapport från EU kommissionen för Energi 

(European Commission, 2015). Den negativa inverkan är speciellt stor om maskinen aldrig blir använd 

till maximal kapacitet. En rapport av Barroso & Hölzle (2007) beskriver att användandet av resurser i 

servrar är sporadisk och få gånger överskrider 50 % användning av tillgängliga resurser. 

Genom att kunna virtualisera applikationer samt hela operativsystem kan hårdvaran generellt 

användas mer effektivt. Metoden som används idag för att kunna konsolidera fysiska servrar till 

virtuella, vilket kan sedan migreras till tillgänglig hårdvara som inte är fullt använd.  

Användningen av någon typ av virtualiserning för att konsolidera flera enskilda system gör att antalet 

fysiska servrar kan minskas och överflödiga fysiska servrar kan stängas av för att minska 

förbrukningen av elektricitet. Till det har studien av Yichao Jin, Yonggang Wen, & Qinghua Chen 

(2012) beskrivit att är det viktigt att försöka balansera mellan att köra applikationer i någon typ av 

hypervisor eller direkt på hårdvara, då prestanda per watt är sämre när någon typ av hypervisor 

används. Det är därför viktigt att först undersöka den tänkta produktionsmiljön innan någon 

virtualisering av fysiska servrar sker. 

De nackdelar som finns med att använda dagens sätt att virtualisera med hypervisors, t.ex. ESXi eller 

XEN, är att det finns en omkostnad som gör att virtuella servrar förlorar mellan 40 till 50 procent 

beroende på applikationen till fysiska servrar som inte är virtualiserade. Det beror även mycket på 

hur programvaran kan interagerar med den valda hypervisorn (Morabito, Kjallman, & Komu, 2015). 

Det är därför det finns som avsikt att försöka utveckla metoder som inte har den prestandaförlusten, 

men har alla fördelar. En metod som är under aktiv utveckling är containrar. Istället för den 

traditionella metoden med hypervisors som virtualiserar hela operativsystemet så delar varje 

container på Linuxkärnan. Det kan minska prestandaförlusten samt ge varje applikation en viss 

isolering mot varandra, istället för hela operativsystem.  
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2.2 Hypervisor 
Det är hypervisors som kan anses vara det traditionella sättet av att virtualisera servrar, då det är ett 

enkelt sätt för organisationer och företag att börja virtualisera i produktionsmiljön. Genom att 

använda hypervisors är varje enskild virtualiserad server isolerad mot andra virtuella servrar som 

körs på samma hypervisor (Bui, 2015). Det är därför det går att använda Windows- och Unixliknande-

maskiner på samma hårdvara under en och samma hypervisor. Varje server är isolerad mot varandra. 

Det enda är att hypervisorn måste stödja gäst operativsystemet som ska virtualiseras (VMware.com, 

2016). 

Det finns två typer av hypervisors, men det är under debatt just nu och kan förändras i framtiden. 

Typ ett: Direkt på hårdvara. Hypervisor körs direkt mot den fysiska hårdvaran. Det är hypervisorn 

som hanterar det som ett traditionellt operativsystem gör. Några produkter som finns att använda 

som typ ett hypervisors är Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V och VMWare ESXi. 

Typ två: Hypervisorn körs som en applikation på ett redan installerat operativsystem. Här finns det 

ett antal produkter som går att använda, vilket är antingen VMWare Player, Oracle Virtualbox eller 

Microsoft Virtual PC. Alla produkter fungerar på likvärdigt sätt, där det går att köra ett 

operativsystem direkt på arbetsstationen. 

Det finns flera olika utvecklare av hypervisors där alla har en egen utvecklad mjukvara för att 

virtualisera. Detta kan påverka hur de virtualiserade system klarar av att prestera när samma uppgift 

tilldelas, något som kan påverka hur snabbt en applikation kan slutföra ett arbete. Det är därför 

författarna Hwang, Zeng, Wu, & Wood (2013) påvisar att det är viktigt att försöka upprätthålla en 

miljö där flera olika varianter av hypervisors kan använda. Detta är något som idag kan vara svårt att 

administrera.  

 

2.3 Linux Container 
LXC, är en lättviktsvirtualiserning, vilket är baserad på att dela Linuxkärnan till flera olika delvis 

isolerade containrar (Bui, 2015). Då kärnan delas kan flera applikationer dela på resurser som annars 

skulle vara oanvända och minskar omkostnaden på varje applikation. Det görs genom att använda så 

kallade control groupes (cgroupes) (Menage, 2016) som hanterar resurstilldelning och prioriteringen 

av resurserna. Cgroupes isolerar de resursers som kommer att användas av containern under 

användning från andra delar av systemet, vilket gör att de andra delarna inte ska få insyn i använd 

data i containern. Den andra metoden som används tillsammans med Cgroupes är namespaces (Heo, 

2015), används för att skapa illusionen till containern att det är den enda applikationen i 

värdsystemet med Linux kärnan. Det används för att ingen annan applikation ska påverkas av 

containern samt att andra containrar som körs i samma värdsystem ska påverka varandra. Då LXC 

använder Linuxkärnan går det inte att virtualisera något Windows baserat operativsystem. 

Det finns flera mjukvaror, implementationer, av lättviktsvirtualiserning: OpenVZ, FreeBSD jails, 

Docker och VMware ThinApp. Det som skiljer lättviktsvirtualisernings metoden mot den mer 

traditionella hypervisorn är att valda applikationer i containern blir virtualiserad i 

värdoperativsystemet. Det förenklar behandlingen och uppstarten av programvaror som annars inte 

skulle fungera på värdsystemet. Detta hjälper även utvecklingen av programvaror som snabbt kan 

testas.  

 

2.4 Tidigare studier 
Detta kapitel presterar ett antal studier som har relevans till arbetet. Det kan vara undersökning av 

hypervisors prestanda, olika filsystems prestanda eller någon containerlösning. 
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Filsystemet är kritiskt när det gäller hur snabbt en viss mjukvara kan hämta information och hur 

effektivt den kan skriva ny information till disk. Le, Huang, & Wang (2012) har därför utfört en studie 

som undersöker hur olika filsystem klarar av att utföra en mäng olika syntetiska tester, när 

filsystemen var sammanflätade. De filsystem som undersöktes var: ext2, ext3, ext4, ReiserFS. XFS och 

JFS. Något som påvisades med studien var att det är viktigt att konfigurera filsystemen rätt till den 

använda mjukvaran för att inte resultaten ska påverkas negativt. Med det menas att det finns flera 

saker kan göras med filsystemet, som att till exempel konfigurera om blockstorleken för att passa 

mjukvaran. Författarna har fem olika rekommendationer som kan användas för att undvika att 

filsystemet ska vara flaskhalsen i systemets allmänna prestanda. Därför bör administratörer 

undersöka hur systemen ska användas. Studien påvisar dock att sammanflätningen av filsystem inte 

påverkar läsning från disk. De varnar även för att använda mjukvaror som har ett behov av att ofta 

skriva till disk, då bör inte filsystemen vara sammanflätade. Detta då det finns en risk att data som 

skickas mellan de olika filsystemen kan korrupteras, då data som skickas vid någon krasch skulle 

kunna vara mitt i en skrivning till disk. Som slutats menar författarna att det finns mer att undersöka i 

område och det kommer att vara en utmaning i framtiden.  

Arbetet av Morabito m.fl. (2015) har hjälpt till att undersöka vilka programvaror som kan användas i 

utförandet av studiens experiment och påvisa hur olika containerlösningar presterar i olika syntetiska 

tester mot varandra samt mot hypervisorn KVM. Studien har undersökt prestandaskillnaden mellan 

två containrarlösningar, LXC och Docker mot hypervisorn KVM. Arbetet har utfört ett antal olika 

syntetiska tester som simulerar verkliga användningsområden. Arbetet har använt syntetiska tester 

för att undersöka prestanda för processor, primärminnen, skriv- och läshastigheten och 

nätverkshastighet mellan de olika virtualiseringsmetoderna. Studien påvisar att containerlösningarna 

presterar nära intill likvärdigt till referenssystemet. Där både LXC och Docker förlorar mot 

referenssystemet när diskprestandan har undersökts med programvaran Bonnie++. Hypervisorn KVM 

presterar dock betydligt sämre än båda containerlösningarna och har en förlust i skriv- och läsning till 

disk med upp till 90 procent.  

Som slutats menar författarna att KVM hypervisorn har kommit långt sedan introduktion och att 

containernlösningarna har en förlust i prestanda, men kan ses som minimal. Därför bör 

containerlösningar ses som ett alternativ till traditionella virtualiserings lösningarna, även om 

säkerheten kan vara sämre och administrationen av enskilda containrar är svårare. 

Tidigare arbete som liknar Morabito m.fl. (2015) är studien av Soltesz, Pötzl, Fiuczynski, Bavier, & 

Peterson (2007) som undersökte hur lättviktsvirtualiserning presterar mot att köra applikationer 

direkt mot Linuxkärnan. Studien beskriver att virtualiserning med container är nästan intill lika med 

vad en standard Linuxkärna presterar när den körs direkt på hårdvara. Dock beskrivs 

containerbaserad virtualiserning vara i en nischad marknad då inget smidigt sätt finns för att kunna 

migrera och köra olika applikationer som inte var Linuxbaserade. När studien utfördes 2007 

presterade Vserver bättre än XEN på grund av att Vserver valde att utveckla drivrutiner till hårdvara 

som XEN inte gjorde. Det gjorde att XEN inte klarade av att prestera likvärdigt i databaser som 

behöver en kontinuerligt hög skriv- och läshastighet. Det är därför viktigt att förstå att det inte finns 

en metod som passar alla, utan varje metod har sina nackdelar och fördelar.  

Som slutats påvisade författarna att lättviktsvirtualisering med containers kan komma att vara en 

stark konkurrent till hypervisorbaserade metoder. Dock endast om några användbara funktioner kan 

utvecklas, som migration av körande applikationer eller hela containrar.  

The Turtles Project från författarna Ben-Yehuda m.fl. (2010) har utfört en studie som undersökte hur 

virtuella maskiner presterar när två hypervisors blir sammanflätade med en special utformat 
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hypervisor. Genom att göra denna utformning kunde författarna dra slutsatsen att förlusterna i 

prestandan var fullt beroende på hur gästhyperevisorn hanterade att kommunicera med den 

underliggande hypervisorn. Det finns en sådan varierande prestandadegradation att 

paravirtualisering skulle kunna dra ner omkostnaden på läs- och skrivning till disk med femton 

procent respektive tio procent. Det som gjorde att prestandan blev försämrad ansågs vara hur 

applikationsprogrammeringsgränssnittet (API) var programmerat och hur hypervisor hanterade att 

använda detta API för att kontrollera processorn och cacheminnet.  

För att kunna utforma ett experimentets som passar och kan replieras användes tips från studien 

Traeger, Zadok, Joukov, & Wright (2008) där de har under nio år studerat hur filsystemtester har 

utförts av andra forskare i fältet. Studien har därför under nio år undersökt hur andra forskare har 

förklarat sina tester och vilka fel som kan finnas för att testerna ska kunna replikeras av andra. Då 

studien utformades för åtta år sedan har inte programvaran som användes i studien tagits in i åsikt i 

denna studie. Det viktiga som förmedlades var hur data ska presteras till läsaren så effektivt som 

möjligt. Författarna tar upp att många tidigare studier inte förklarar vilken typ av konfiguration som 

används för varje mjukvara, eller vilken versionnummer mjukvarorna har. Det gör att senare forskare 

har det svårt att replikera studiens resultat. Studien är även baserad på att testa olika filsystems 

prestanda mot varandra. Denna studie har inte utförts på detta sätt utan det är hur en 

containerlösning hanterar att vara sammanflätning med en hypervisor. Det hänger ihop, men är inte 

en direkt jämförelse mellan två olika filsystem på samma hårdvara. Dock är metodologin som använd 

i Traeger m.fl. (2008) likvärdig till hur denna studie utformades och ger en guide för att presentera 

data på ett bättre sätt.  
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3. Problembeskrivning 
Detta kapitel presenterar syftet med studien, motiveringen och vilka delmål som genomfördes samt 

vilka avgränsningar som gjordes för att arbetet skulle slutföras i tid. 

3.1 Syfte  
Syftet med studien var att undersöka hur skriv- och läshastighet påverkades när LXC var 

sammanflätad med hypervisorn ESXi. 

 

3.2 Frågeställningar 

 Hur stor degration av filsystemets läs- och skrivhastighet uppkommer när LXC sammanflätas 

med ESXi? 

 Påverkas filsystemets förmåga att läsa och skriva till disk när det finns restriktioner på 

tillgängliga resurser? 

 

3.3 Mål & hypotes 
Målet med studien var att undersöka om det finns någon degration av skriv- och läshastigheten när 

lättviktsvirtualisering var sammanflätad med hypervisorn ESXi. Detta för att undersöka om det lönar 

sig att implementera lättviktsvirtualiseringen i en hypervisormiljö eller inte.  

Hypotesen för studien var att skriv- och läshastigheten kommer att degraderas mellan fem och tio 

procent utöver vad ESXi som hypervisor kommer att generera. Denna hypotes grundas i flera studier 

som har utförts (Che, He, Gao, & Huang, 2008; Hwang m.fl., 2013; Morabito m.fl., 2015). Då 

degrationen förmodligen kommer att multipliceras varandra och på det sättet skapar en ”kaka på 

kaka” situation. 

 

3.4 Motivering 
Utvecklingen av lättviktsvirtualiserning har fått ett uppsving sedan Docker produkten laserades i 

början på 2013 (Docker.com, 2016). Sedan det har flera utvecklare undersökt hur det går att använda 

lättviksvirtualiserning istället för hypervisor metoden. Intel med projektet Clear Linux är ett projekt 

som har marknadsförts att tillförse en större säkerhet med att använda containrar mot vad som finns 

tillgängligt med hur LXC hanterar säkerhetsaspekten (Clearlinux.org, 2016).  

Amazon Cloud har sedan slutet av 2014 gett kunder möjligheten att använda containerlösningar 

istället för traditionella virtuella servrar. Genom detta kan Amazon erbjuda att skala kundens produkt 

snabbare och erbjuda kunden använda kluster funktioner som finns tillgängliga. Amazon Cloud 

beskriver att ett välskött containersystem är snabbare på att skalas upp för att klara en snabb 

belastning än enskilda servrar. Samt att containerlösningen behöver mindre resurser för att utföra 

samma uppgift som traditionella virtuella servar (Barr, 2014). 

Det finns områden som gör att det inte går att använda någon typ av virtualisering på grund av att 

finns en för stor omkostnad, ett område är ”high performance computing” (HPC). Det området har 

ett behov av en hög beräkningskraft samt en hög skriv- och läshastighet till disk. Därför har inte 

metoden med hypervisors slagit igenom, då det innebär en förlust för båda delarna som används i 

HPC. Därför har studierna av Regola & Ducom (2010) och Xavier m.fl. (2013) beskrivit hur metoden 

med containerlösningar kan hjälpa med hanteringen av olika testverktyg och att administrationen av 

servrar kan förenklas.  



9 

Studien kan ge systemadministratörer en bättre ställning om det är värt att investera i LXC under ESXi 

eller om det behövs mer tid för containermetoden att mogna. Studien kan även visa blivande 

systemadministratörer om det är viktigt att lära sig LXC nu eller om det finns tid att vänta tills fler 

administratörsverktyg finns tillgängliga.  

Från ett vetenskapligt perspektiv finns det studier som tyder på att virtualiserning sänker prestandan 

med 40-50 procent mot LXC som har en förlust med ca 5-10 procent beroende på applikationen. 

(Morabito m.fl., 2015). Denna studie undersöker trendlinjer för hur filsystems skriv- och 

läshastigheter påverkas enligt tidigare arbeten där två visualiseringstekniker sammanflätas. 

 

3.5 Avgränsningar 
Virtualiserning är ett område som har många olika infallsvinklar och att kunna välja rätt område är 

viktigt för att studien ska kunna slutföras inom den tidsram som finns. Därför har studien valt 

fokusera på dessa områden: 

Det finns två sätt att beskriva hypervisors och det är typ ett och typ två benämningen som beskrevs i 

bakgrunden. Studien kommer endast undersöka typ ett varianten. Skulle båda varianter behöva 

testas kommer studien att bli alltför stor för att passa inom den tidsram som finns för arbetet. Då 

undersökningen av typ två blir att undersöka förmågan för tre filsystems att skriva och läsa till disk. 

Något som den tänkta målgruppen med systemadministratörer som vill kunna flytta 

produktionsmiljön till containerbaserad virtualisering kanske undrar över.  

Studien kommer att inrikta sig på att undersöka hur LXC hanterar att vara sammanflätad med 

hypervisorn ESXi. Det kommer därför att finnas flera olika delar i systemet att undersöka, det som 

har valts i denna studie är att avgränsas arbetet till skriv- och läshastighet till disk. Med skriv- och 

läshastighet till disk är att undersöka hur de valda syntetiska programvarorna påverkas av 

sammanflätningen av de två virtualiseringsmetoderna.  

 

3.6 Delmål 
De delmål som fanns för att slutföra arbetet presenteras i prioriteringsordning.  

 Genomföra en bakgrundstudie för att kunna, genom den insamlade informationen, skapa 

experiment vilket är relevant för att kunna besvara problemfrågorna. 

 Utföra tester med hjälp av vald programvara som kan besvara den hypotes och 

problemformulering denna studie arbetar utifrån. 

 Sammanställa den data som testerna presterar och analysera den. 

 Dra slutsatser utifrån analysen av presenterad data på basis av problemfrågorna och 

hypotesen i studien. 

 Undersöka om det finns validitetshot som kan stoppa studiens allmännytta. 
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4. Metod 
Detta kapitel presenterar den valda metoden för att besvara problemformuleringen. Enligt 

Berndtsson, Hansson, Olsson, & Lundell (2008) är det viktigt att välja den metod som passar bäst för 

att slutföra de delmål och slutmål som fanns i studien.  

4.1 Experimentell metod  
Studien baseras på experimentmetoden för att svara på studiens problemformulering. Vad Wohlin 

m.fl. (2012) beskriver är att experimentella metoden används för att evaluera och besvara den 

hypotes som finns i den arbetande studien. Det är därför experimentmetoden används för att ge 

författaren kontroll över arbetet och för att förmedla en direkt integration med faktorer som kan 

uppkomna när användning av olika verktyg kan påverka resultatet av de verktygen. 

Experimentmetoden kan antigen vara inriktad på att undersöka människor eller teknologi. Metoden 

för att undersöka människor kan göra att flera faktorer kan förändras under experimentets gång, så 

som att människor som undersökts förändras. Det kan göra att metoden är svårt att använda utan att 

människor som blir undersökta förbättras med tid som kan påverka slutresultatet. När det gäller 

teknologibaserade experiment behöver inte metoden hantera att det undersökta objektet förbättras 

eller förändrar beteende över tid. Om inte det är något som ska hända, därför går det att anta att det 

finns en bestämd nivå som data ska finnas i. Det är därför den teknologibaserade del har en större 

kontroll över experiment som utformas på ett objekt istället för en människa (Wohlin m.fl., 2012). 

För att kontrollera miljön som experimenten kommer att utföras i är alla verktygen körda i vad som 

kallas för ”offline”, vad som menas med det är att studien kommer att utföras i en labbmiljö. 

Motsatsen till att köra ”offline” är ”online” där experimenten kommer att utföras i verklig miljö. 

Problemet med ”online” metoden är att det kan finnas faktorer som inte kan kontrolleras, som kan 

påverka slutresultatet. Det är därför lättare att kontrollera experiment som utförs i ”offline” läge 

(Wohlin m.fl., 2012).  

Problemet med att utföra ett ”offline” experiment är att syntetiska tester aldrig kan replikera den 

verkliga produktionsmiljön till hundra procent. Det är därför viktigt att användare själva vet hur deras 

system ser ut och om studien kan hjälpa dem till ett beslut.  

 

4.2 Litteraturstudie 
Genom att utföra en litteraturstudie inom det berörda ämnet kan tidigare studiers fakta bearbetas 

och analyseras för att grunda denna studie (Wohlin m.fl., 2012). Det för att kunna legitimera studiens 

nya data inom området och för att forma studien på ett sådant sätt att det bidrar till ämnet i frågan. 

Litteraturstudien utformades för att följa metoden Snowballing. Snowballing är när studier som har 

genomförts refererar till tidigare arbeten som kan vara relevant till den pågående studien. Därför kan 

den pågående studien undersöka om den refererade studien har referenser som kan används. För att 

kunna använda metoden Snowballing användes tillgängliga webbaserade databaser. Tidigare studier 

som är relevant i ämnet kan troligtvis hittas i databaserna, på dessa går det sedan att använda 

Snowballing. Det för att undersöka om det finns relevanta studier som inte hittades med de valda 

söktermerna (Wohlin, 2014).  

En litteraturstudie är viktigt att utföra för att kunna identifiera viktiga aspekter på hur 

experimentdesignen ska utformas och vilka tidigare arbeten som redan har utförts. Det är även 

viktigt att studien kan genomföras inom den tidsram som finns, och en litteraturstudie kan i den 

aspekten hjälpa med att identifiera programvaror som tidigare studier har använt för att minimera 
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sökningen efter pålitliga mjukvaror. Tidigare studier resultat kan vara grundläggande fakta, vilket kan 

användas som stöd till denna studies resultat.  

Problemet med att utföra en litteraturstudie är att det är svårt att kontrollera andra studiers resultat 

utan att repetera studien i fråga. Det är därför viktigt att försöka gå igenom studiens referenser, både 

för kontroll samt för att hämta information. (Wohlin m.fl., 2012)  

 

4.3 Alternativa metoder 
Det skulle gå att utforma studien på ett sådant sätt att andra metoder såsom litteraturstudie,  

fallstudie eller analys skulle kunna gå att använda. Litteraturstudien skulle vara svår att genomföra på 

den grunden att relaterande arbeten i ämnet är få och är inte utformade på det sättet som skulle 

besvara problemfrågorna. Dock var den valda hypotesen och problemformulering i studien enklare 

att besvara med hjälp av experimentmetoden. 

Skulle en större litteraturstudie genomföras, krävs det fler studier som kan behandlas. Dock skulle 

det vara svårt att genomföra, då få direkta arbeten med metoden LXC har genomförts. En fallstudie 

skulle också kunna gå att utforma, då med infallet på hur ett företag skulle implementera LXC. Det 

skulle se vilken typ av förändring i produktionsmiljön som skapas för företaget när implementationen 

av LXC är slutförd. 

 

4.4 Utformande av experiment 
För att kunna besvara studiens problemformulering genomfördes flera olika tester för att samla in 

data, vilket kan besvara studiens hypotes. Experimenten utfördes i en laborationsmiljö på en server 

med hårdvarukonfigrationen som beskrivs i sektionen 4.4.1 Hårdvara. Presenterande data från 

testverktygen samlades in via en Windows maskin sammankopplad via SSH. 

Laborationsmiljön uppbyggdes på följande sätt: 

 Ubuntu 14.04.4 LTS installerades direkt mot hårdvaran där tester utfördes, för att samla 

referensdata om systemets läs- och skrivhastighet. 

 LXC installerades på Ubuntu och en oprivilegierad container skapades utan några 

restriktioner. Sedan utfördes tester för att samla referensdata om systemets läs- och 

skrivhastighet. 

 Sex LXC container med olika restriktioner skapades och tester kördes mot containrarna för 

att samla referensdata. 

 VMware hypervisor ESXi installerades och Ubuntu 14.04.4 LTS installerades för att göra 

tester och samla data om skriv- och läshastighet under ESXi. 

 LXC installerades på Ubuntu och en oprivilegierad container skapades utan någon resurs 

restriktion. 

 Sex LXC container med olika restriktioner skapades och tester kördes mot dessa containrar 

för att samla information om hur snabbt skriv- och läshastigheten var när testerna kördes 

under ESXi. 

  



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Uppbyggnaden av systemen som testades. 

4.4.1 Hårdvara 

Konfiguration av hårdvaran som användes för att utföra de olika filsystems tester. 

Processor: Intel Core i3 6300 (3.80 Ghz) 

Minne: 8GB DDR4 2133MHz 

Lagring: Intel 535 240GB SSD 

4.4.2 Mjukvaror 

De mjukvaror som har använts i arbetet, från testverktyg till operativsystem presenteras nedan i en 

kort introduktion och dess användningsområde i studien. 

Ubuntu 14.04.4 LTS 

Ubuntu 14.04.4 LTS är en avgrening från Linux-distributionen Debian. Båda är baserade på 

GNU/Linux operativsystemet som är ett öppet källkodsoperativsystem. Ubuntu-distributionen 

utvecklas aktivt vidare av Canonical Ltd samt Ubuntu Foundation, där den senaste versionen som har 

lanserats är Ubuntu 16.04.04 LTS. I denna studie användes versionen Ubuntu 14.04.04 LTS för att 

utföra de olika filsystemtesterna i arbetet. Valet av Ubuntu gjordes på grund av att det är Linux 

distribution som används i både hem- och företagsmiljö. Anledningen av användningen av den äldre 

versionen av Ubuntu var att lanseringen av 16.04.04 inföll endast tre månader före testerna började 

utföras. Därför valdes en mer mogen version av Ubuntu som är 14.04.04. (Canonical 2016) 

VMware ESXi 6.0.0 

VMware ESXi 6.0.0 är den senaste versionen av VMwares hypervisor, utvecklad av VMware. Det är 

en direkt på hårdvara hypervisor som faller in i ”typ ett” benämningen av virtualiseringsmetoder. Då 

ESXi installeras utan något underliggande operativsystem är ESXi det som hanterar hur datorns 

resurser hanteras. ESXi är uppbyggd med en Linuxkärna som hanterar uppstarten för att sedan ladda 

”vmkernel” som hanterar hur servern ska fungera. För att kommunicera med ESXi kan ett 

webbgränssnitt användas om vCenter installeras eller så kan programvaran vSphere användas. 

vSphere installeras på administratörens dator och med denna programvara går det att administrera 

ESXi servern. (VMware.com, 2016b). Valet av att använda VMware ESXi gjordes för att det är en 

hypervisor som används i företags produktionsmiljöer, det är även välanvänt av författaren. 

IOzone  

IOzone är en öppen källkodsmjukvara, där ett antal filsystemstester undersöker vilken typ av skriv- 

och läshastighet som finns i det valda systemet. Mjukvaran i IOzone kan antingen automatisera 

testerna eller göra att användaren kan direkt göra specifika tester för att matcha användarens behov. 

Hårdvara 

Apps 

Ubuntu 

LXC 

Apps Apps 

Hårdvara 

ESXi 

LXC 
Ubuntu 

Apps Apps Apps 

Ubuntu 
Ubuntu 
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Mjukvaran har funktionen att undersöka hur systemet hanterar filoperationerna: Read, write, re-

read, re-write, read backwards, read strided, fread, fwrite, random read, pread ,mmap, aio_read och 

aio_write.(IOzone.org 2016) Mjukvaran valdes för att det är ett verktyg som har använts i tidigare 

studier (Che m.fl., 2008; Polte, Simsa, & Gibson, 2008) och Standard Performance Evaluation 

Corporation (SPEC) använder en modifierad version (Spec.org, 2014). 

Fio - flexible I/O tester 

Fio är en öppen källkodsmjukvara, där det finns fler olika typer av filsystemstester. Mjukvaran kan 

användas för att undersöka hur snabbt ett systems skriv- och läshastighet är i det valda systemet. Fio 

använder libaio för att hantera skriv- och läsning till disk. Mjukvaran kan med den metoden beräkna 

hur snabbt data kan skriva och läsas till disk. Mjukvaran har funktionen att undersöka hur systemet 

hanterar filoperationerna: write, read, randread, randwrite, rw, readwrite, randrw.(Axboe, 2006) 

Mjukvaran valdes för att det är ett testverktyg som passar hur arbetet har utformats och kan stödja 

vad IOzone mjukvaran presenterar. Om samma trendlinjer finns i båda syntetiska tester är det inte 

endast en mjukvara som påvisar ett beteende i systemets möjlighet att skriva och läsa till disken. 

 

4.5 Validitetshot 
Det finns olika validitetshot mot resultat från programvaror som används för att samla data samt att 

använda den insamlade data för att dra slutsatser. Vad Wohlin m.fl. (2012) beskriver att det är svårt 

att veta om de insamlade resultaten är korrekta när experimentet utförts. Därför bör testerna 

utföras i flera omgångar för att säkerhetsställa testernas trovärdighet. Alla tester i denna studie har 

därför utförts i flera omgångar om tio gånger. Detta för att försöka minimera risken för att testerna 

inte stämmer till det yttersta. Det finns en risk att resultatet påverkas om systemen inte är i 

normalläge, därför startades systemen om innan varje nästa omgång av när ett test utfördes. Det 

eliminerar risken med att föregående test påverkade det nästa. 

Enligt Wohlin m.fl. (2012) finns det en risk som bör behandlas där författaren försöker ”fiska” efter 

resultat som stämmer in på hypotesen. Därför har alla tester i denna studie beskrivits utifrån vilka 

inställningar som använts i testerna. 

Genom att tänka på de olika sätten att bearbeta data som kan utkomma från utförandet av 

experiment är det viktigt att under planeringen designa på ett sådant sätt att den insamlade data har 

något värde och inte kasseras på grund av dålig utformning . Därför är planering och design av 

experimenten starkt sammankopplade (Wohlin m.fl., 2012). 

Se bilaga 1, för en mer ingående genomgång av validitetshot som kan finnas i studien. 
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5. Genomförande 
Detta kapitel presenterar alla mjukvarors installation och vilken konfiguration som använts i 

experimentet. 

5.1 Installation av mjukvaror  
För att kunna genomföra studien installerades Ubuntu Server 14.04.4 LTS direkt mot hårdvaran som 

presterades i kapitlet 4.4.2 Hårdvara. Mjukvaran Ubuntu installerades med filsystemet ext4, vilket är 

”out of the box” när Ubuntu 14.04.4 LTS installeras. I extra tillbehör installerades OpenSSH. 

VMWare ESXi installerades på ett USB-minne och installationen följdes enligt VMWares 

installationsguide utan någon avancerad konfiguration. Den virtuella server som skapades för att 

testa ESXis skriv- och läshastighet tilldelades 4 vCPU, 8192 MB primärminne och 200GB 

hårddiskutrymme på SSDn, där SSDn var ”datastore” i vCenter. Den valda SCSI-controller var ”LSI 

Logic SAS”. Disken som skapades i ”Datastore” gjordes med ”Thick provision lazy zeroed”. Där 

allokeringen av data görs omgående och nollningen av disken görs vid första användning. 

Installationen av Ubuntu följde samma procedur som installationen utan ESXi. 

LXC installerades genom apt-get verktyget och där version 1.0.7-0ubuntu0.7 fanns tillgänglig med alla 

paket som tillhör för att mjukvaran ska fungera. Containrar skapades genom att använda ”lxc-create -

t download -n 1cpu1024mb” där oprivigerade containrar skapades med distributionen ”Ubuntu”, 

versionen ”trusty” som är kodnamnet för 14.04.4 LTS och arkitekturen ”amd64” då processorn som 

används kan exekvera 64-bitas programmerad mjukvara. 

IOzone installerades genom att använda Ubuntus apt-get metoden där versionen 420-3 fanns 

tillgänglig. fio installerades genom samma metod av apt-get där version 2.1.3-1 fanns tillgänglig 

genom Ubuntus pakethanterare. 

 

5.2 Konfiguration IOzone skriv- och läshastighet 
Den första mjukvaran som användes var IOzone, vilket testade hur snabbt en fil på 16 gigabyte kan 

skriva och läsa tillbaka i de olika testmiljöerna. Utvecklarna till mjukvaran har ingen rekommendation 

på hur stor filen måste vara för att kunna testa filsystemet. Därför användes en fil som var dubbelt så 

stor som det tillgängliga primärminnet, för att minimerar risken för att diskcache ska påverka 

resultatet. Därefter användes även funktionen ”DIRECT IO” där verktyget ber filsystemet att 

diskcache inte skall användas som finns dokumenterat i användningsguiden (Norcott & Don, 1998).  

De kommandon som användes med IOzone var: 

 IOzone -Raz -I -i 0 -i 1 -i 2 -s 16g -e 

Kommandot är baserat på studien av Polte m.fl. (2008) med modifikationer som passar till denna 

studie. Betydelserna av variablerna i kommandot är: 

 Raz – ”R” begär att en rapport i Excel ska skapas för en enkel import. ”a” automatiskmetod 

för att sätta inställningar som passar testsystem. ”z” sätter att IOzone ska använda de små 

skivstorlekarna med, så som 4k.  

 I – Funktionen för att meddela systemet att inte använda diskcache. 

 i 0 – Utföra sekvens skriv och läs till disk. 

 i 1 – Utföra slumpmässig läsning till disk. 

 i 2 – Utföra slumpmässig skrivning till disk. 
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 s – Storlek, hur stor testfilen ska vara. I detta fall 16GB då det fanns 8GB tillgängligt 

primärminne. 

 e – Användning av synkningsfunktionen ”fsync”. 

 

5.3 Konfiguration fio skriv- och läshastighet 
Den andra mjukvaran som användes var fio som undersökte hur snabbt en fil på två gigabyte kan 

läsas och skrivas till disk i de olika testmiljöerna. Kommandot är baserat på Amazon Clouds variant av 

kommandot (Amazon AWS 2016), något ändrat för att passa studiens testmiljöer. 

De kommandon som användes med fio för slumpmässig skrivning och läsning: 

 fio --name fio_test_randread --direct=1 --rw=randwrite ioengine=libaio --bs=16k --size=2G --

norandommap 

 fio --name fio_test_randwrite --direct=1 --rw=randread ioengine=libaio --bs=16k --size=2G –

norandommap 

De kommandon som användes med fio för sekvensskrivning och läsning: 

 fio --name fio_test_write --direct=1 --rw=write --randrepeat=0 --ioengine=libaio --bs=16k --

size=2G --iodepth=8 

 fio --name fio_test_read --direct=1 --rw=read --randrepeat=0 --ioengine=libaio --bs=16k --

size=2G --iodepth=8 

Betydelserna av variablerna i kommandon är: 

 name – Sätter vilket namn som ska skrivas ut när testet är klart. 

 direct – Funktion som meddelar filsystemet att inte använda diskcache. 

 bs – Hur stor blockstorlek som ska användas för att skriva och läsa till disk.  

 size – Hur stor testfilen ska vara till testet. 

 norandommap – Varje block som kommer att skrivas eller läsas ignorerar föregående I/O 

historia. 

 rw – Vilken typ av test som ska köras. 

 randrepeat – Genererar ett slumpmässigt tal, vilket kan användas för att resultatet ska vara 

repeterbara över flera tester. 

 ioengine – Hur skriv- och läsningen ska hanteras till disk. 

 iodepth – Hur många trådar som finnas mot testfilen. 

 

5.4 Utförande av tester 
Dessa tester utfördes tio gånger med en omstart innan varje test (fig 2.). Omstarten gjordes för att 

återställa systemet till ursprung. Det för att minimera risken för att det kan finnas rester från 

föregående test, vilket kan påverka de kommande testerna. Testfilen skapades och testades av 

mjukvaran under systemroot. 

LXC containrar som testades fick sina resurser strypt genom att använda kommandon som 

meddelade värdsystemet att containern endast får tillgång till en viss mängd primärminne samt ett 

antal kärnor. Kommandot som användes för att begränsa antal tillgängliga kärnor var: 

 sudo lxc-cgroup -n 1cpu1024mb cpuset.cpus 0 
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I detta fall får endast containern tillgång till en kärna i värdsystemet. Om flera processorer fanns 

tillgängliga förändrades dock containerns tillgång till kärnor. Ökning av kärnor, att en kärna lades till 

skulle ses som kommandot: cpuset.cpus 0,1 = två tillgängliga kärnor. 

För att begränsa mängden primärminne användes kommandot. 

 sudo lxc-cgroup -n 1cpu1024mb memory.limit_in_bytes 1024000000 

Begränsningen utgör att containern endast har 1024 megabytes i bas tio innan cgroup i värdsystemet 

stryper tillgången till mer minne.  

Testerna utfördes på alla system med samma procedur så att inget system skulle presentera ett 

bättre resultat som kunde spåras till att systemet fick ett övertag genom en inkonsekvent procedur. 

Ett medelvärde har skapats utifrån insamlade data från de tio testerna, vilket presenteras i form av 

stapeldiagram och linjediagram. I det presenterade resultatet kan det finnas olika stora variationer i 

max- och minimumhastighet mellan de olika systemen. Därför presteras dessa när det finns 

tillgängligt.  

  



17 

6. Resultat 
Detta kapitel presenterar resultaten av studiens utförda experiment. Resultaten är uppdelade, där 

sektionen 6.1 visar resultaten från referenssystemen. I sektion 6.2 presenteras resultaten från när ett 

antal containrar har någon grad av restriktion av resurser applicerad.  

Systemen i studien presenteras som: 

NR = Native Reference, system som körs direkt mot hårdvara utan någon container. 

LR = LXC Reference, system som körs direkt mot hårdvara där tester utförs i containrar. 

ER = ESXi Reference, system som körs under ESXi utan någon containrar. 

EL = ESXi LXC, system som körs under ESXi där tester utförs i containrar. 

 

6.1 Referenssystem 
Resultaten från när mjukvaran IOzone och fio var både sammanflätad med ESXi och kördes fritt. 

Resultaten presteras i formen 2-D linje diagram där en punkt är medelvärdet som återfanns genom 

experimenten.  

 

 

Figur 2. Hur snabbt referensmaskinerna kunde sekventiellt skriva med testverktyget IOzone till 

hårddisken i blockstorlekarna 4k till 512k. 

I figur 2 har NR och LR endast en avvikelse från varandra när blockstorlekarna var över 32k, för att 

sedan vara 3 % i fördel för NR. ER hade en mellanskillnad på 8 % till 41 % där den största procentiga 

skillnaden var när blockstorleken var 16k och den minsta vid 512k mot NR. EL hade en skillnad mellan 

15 % till 61 % där den största skillnaden var när blockstorleken var 16k och den minsta vid 512k mot 

LR. ER och EL har en avvikelse från varandra från start, dock var avvikelsen som minst vid 512k med 

4% och som störst vid 4k med en 15% skillnad. 
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Figur 3. Hur snabbt referensmaskinerna kunde sekventiellt läsa från hårddisken med testverktyget 

IOzone i blockstorlekarna 4k till 512k. 

I figur 3 har NR och LR endast någon avvikelse från varandra när blockstorleken var över 32k till att 

vara 2% i fördel för NR. ER hade en mellanskillnad på 6% till 52% där den femtiotvå procentiga 

skillnaden var när blockstorleken var 4k och den minsta vid 512k mot NR. EL hade en skillnad mellan 

13% till 61% där den största skillnaden var när blockstorleken var 4k och den minsta vid 512k mot LR. 

ER och EL har en avvikelse från varandra från start, dock var avvikelsen som minst vid 512k med 8% 

och störst vid 4k med en 15% skillnad. 

 

 

Figur 4. Hur snabbt referensmaskinerna kunde slumpmässigt skriva med testverktyget IOzone till 

hårddisken i blockstorlekarna 4k till 512k. 

I figur 4 har NR och LR endast någon avvikelse från varandra när blockstorleken var över 8k till att 

vara 4% i fördel för NR. ER har en mellanskillnad på 5% till 42% där den förtitvå procentiga skillnaden 

var när blockstorleken var 4k och den minsta skillnaden vid 64k mot NR. EL har en skillnad mellan 

14% till 63% där den största skillnaden var när blockstorleken var 4k och den minsta vid 64k mot LR. 
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ER och EL har en avvikelse från varandra från start, dock var avvikelsen som minst vid 64k med 8% 

och störst vid 32k med en 14% skillnad. 

 

 

Figur 5. Hur snabbt referensmaskinerna slumpmässigt kunde läsa med testverktyget IOzone från 

hårddisken i blockstorlekarna 4k till 512k. 

I figur 5 har NR och LR endast någon avvikelse från varandra när blockstorleken var över 64k till att 

vara 4% i fördel för NR. ER har en mellanskillnad på 2% till 15% där den femtionde skillnaden var när 

blockstorleken var 128k och den minsta vid 4k mot NR. EL har en skillnad mellan 2% till 24% där den 

största skillnaden var när blockstorleken var 512k och den minsta vid 4k mot LR. ER och EL har en 

avvikelse från varandra från start, dock var avvikelsen som minst vid 4k med 2% och störst vid 512k 

med en 15% skillnad. Att det inte var någon avvikelse i någon av containrarna än vid efter 

blockstorleken 32k kan vara SSDn möjlighet att läsa slumpmässigt i låga blockstorlekar, som även 

återspeglas i figur 7, 11 och 13.  

 

 

Figur 6. Hur snabbt referensmaskinerna sekventiellt kunde skriva och läsa med testverktyget fio till 

hårddisken i 16k blocksystem. 
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I Figur 6 har NR och LR endast en avvikelse med 2% under sekventiell skrivning och 5% skillnad vid 

sekventiell läsning. ER mot NR har en skillnad på 11% under sekventiell skrivning och 6% vid 

sekventiell läsning. EL mot LR har en skillnad på 16% under sekventiell skrivning och 3% vid 

sekventiell läsning. ER och EL har en avvikelse från varandra med 8% vid skrivning och 1% vid läsning.  

LR har en större standardavvikelse på sekventiell skrivning än vad NR, däremot var avvikelsen 

motsvarig på båda systemen under läsning. Standardavvikelsen för ER är påtagligt större under 

sekventiell skrivning än alla andra systemen, dock under sekventiell läsning förbättrades resultatet till 

att vara i samma nivå. Avvikelsen för EL var bättre än ER under skrivning och var i samma nivå som 

LR. 

 

 

Figur 7. Hur snabbt referensmaskinerna slumpmässigt kunde skriva och läsa med testverktyget fio, till 

hårddisken i 16k blockstorlek. 

I figur 7 har LR en försämring med 11% under slumpmässig skrivning och är likvärdig vid slumpmässig 

läsning mot NR. ER mot NR har en skillnad på 46% under slumpmässig skrivning och 11% vid 

slumpmässig läsning. ER och EL har en avvikelse med 1% i fördel för EL vid slumpmässig skrivning, 

medan vid slumpmässig läsning har ER en 1% fördel. Alla system under slumpmässig läsning är 

väldigt nära jämna i möjligheten att slumpmässigt skriva till disk. 

Både ER och LR har en märkbar större standardavvikelse vid slumpmässig skrivning och läsning än 

vad ER och EL har. Under skrivningen var avvikelsen för ER bättre än EL. Under läsningen låg ER och 

LR på samma nivå. 
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6.2 Restiktiva containrar 
Resultaten presenteras i denna sektion från när mjukvaran IOZone och fio var sammanflätade med 

ESXi. Även restriktioner på containarna finns med. Resultaten presteras i formen 2-D linje diagram 

där en punkt är medelvärdet som återfanns genom experimenten.  

Systemen i studien presenteras som: 

LR = LXC Reference, system som körs direkt mot hårdvara där tester utförs i containrar. 

EL = ESXi LXC, system som körs under ESXi där tester utförs i containrar. 

 

 

Figur 8. Hur snabbt containrar kunde sekventiellt skriva med testverktyger IOzone till hårddisken i 

blockstorleken 4k till 512k. Med containrar som har någon restriktion. 

I figur 8 har LR genom hela testet varit inom området av 6% där den största skillnaden var vid 128k 

för en kärna 2048 mb, samt vid 64k med fyra kärnor 2048mb. När EL var inom området av 7% 

avvikelse där skillnaden var som störst med 14% vid 16k. Dock var det en större mängd antal 

avvikelser från LR. 
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Figur 9. Hur snabbt containrar kunde sekventiellt läsa med testverktyget IOzone från hårddisken i 

blockstorlekarna 4k till 512k. Med containrar som har någon restriktion. 

I figur 9 har LR, med restriktiva containrar, varit genom hela testet inom området av 3% Den största 

skillnaden var vid 64k för en kärna och 2048mb med en 6% avvikelse samt vid 512k, där samtliga 

containrar var separerade från varandra. EL var även inom området av 5% avvikelse där skillnaden 

var som störst med 6% vid 64k. EL gav en mer sammanhängande mängd data än vad LR 

presenterade. 

 

 

Figur 10. Hur snabbt containrar kunde slumpmässigt skriva med testverktyget IOzone till hårddisken i 

blockstorlekarna 4k till 512k. Med containrar som har någon restriktion 
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I figur 10 har LR, med restrektiva containrar, varit genom hela testen inom området av 2% där den 

största skillnaden var vid 128k för en kärna 2048mb med en 10% avvikelse. EL var inom området av 

4% avvikelse. Där den största skillnaden var vid 4k med en 15% avvikelse. EL gav en mer 

sammanhängande mängd data än vad LR presenterade, speciellt vid 128k. 

 

 

Figur 11. Hur snabbt containrar kunde sekventiellt läsa med testverktyget IOzone från hårddisken i 

blockstorlekarna 4k till 512k. Med containrar som har någon restriktion. 

I figur 11 har LR, med restriktiva containrar, varit genom hela testen inom området av 4% där den 

största skillnaden var vid 512k med en avvikelse på 5%. EL var inom området av 6% avvikelse där 

skillnaden var som störst vid 512k med en 7% avvikelse. LR gav en mer sammanhängande mängd 

data än vad EL presenterade.  

 

 

Figur 12. Hur snabbt containrar kunde sekventiellt skiva och läsa med testverktyget fio till hårddisken 

med blockstorleken 16k. Med containrar som har någon restriktion. 
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I figur 12, har LR, med containrar, en avvikelse med 2% från varandra, där den största avvikelsen var 

med containern 2 kärnor 2048mb med 5% avvikelse i sekventiell skrivning. Vid läsning var avvikelsen i 

området av 1%, där den största var med containern 2 kärnor 2048mb med 3% avvikelse från LR. EL 

med restriktiva containrar var inom området av 1%, där den största skillnaden var vid 2 kärnor 

2048mb med 3% avvikelse vid slumpmässig skrivning. Vid läsning var avvikelsen i området av 1%. 

LR har med alla containrar en större standardavvikelse på sekventiell skrivning än vad ER har med 

dess containrar. Vid läsning har EL med containrar en lägre standardavvikelse än vad LR, dock var det 

två containrar i LR, vilket har en mindre avvikelse än vad referenscontainern har.  

 

 

Figur 13. Hur snabbt containrar kunde slumpmässigt skiva och läsa med testverktyget fio till 

hårddisken med blockstorleken 16k. Med containrar som har någon restriktion. 

I figur 13, har LR, med containrar, en avvikelse med 2% från varandra, där den största avvikelsen var 

med containern 2 kärnor 2048mb med 4% avvikelse i slumpmässig skrivning. Vid läsning var 

avvikelsen i området av 1%, där den största var med containern 2 kärnor 2048mb med 2% avvikelse 

från LR. EL med restriktiva containrar var inom området av 1%, där den största skillnaden var vid 2 

kärnor 2048mb med 3% avvikelse vid slumpmässig skrivning. Vid läsning var avvikelsen i området av 

1%. 

LR har med alla containrar en märkbar större standardavvikelse på slumpmässig skrivning än vad ER 

har med dess containrar. Vid läsning har EL med containrar en lägre standardavvikelse än vad LR med 

containrar presenterar. 
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7. Analys 
Detta kapitel analyserar resultaten från de två mjukvaror, vilket gör att det går att dra slutsatser från 

mjukvarornas presenterade data. Analysen baseras på data vilket presenterades i det föregående 

kapitlet. 

7.1 Analys av referens system 
Resultaten av programvaran IOzone och fio påvisar att LXC utan att vara sammanflätad med ESXi 

håller en högre skriv- och läshastighet än att vara sammanflätad, baserat på figurerna 2, 3, 4, 5, 6 och 

7. När LXC var sammanflätad med ESXi var det en ytterligare försämring med 8-14%, något som inte 

förekommer när LXC kördes utan att vara sammanflätad med ESXi. Detta är genomgående genom 

alla tester och testverktyg, förutom i figur 4 där alla system var likvärdiga i den slumpmässiga 

läsningen i de nedre blockstorlekarna för att sedan ER och EL började försämras över 32k.  

Standardvikelsen som finns i figur 5 beskriver hur stort minimum och maximum som finns på läs samt 

skrivningen. Vad verktyget visar är att det finns en större avvikelse när LXC används under 

referenssystemet än när ingen container används. Ubuntu under ESXi har en avvikelse som är både 

större än båda referenssystemen utan ESXi. När LXC sammanflätas under ESXi vid skrivning till disk 

finns samma försämring mot referenssystemet. När systemen ska läsa från disk är det en minimal 

skillnad i hur stor avvikelse som finns oberoende på om ESXi finns med.  

Vad referenssystemen visar är att LXC containern utan ESXi har en degration inom 4-5 % siktet för 

läs- och skrivhastighet med en avvikelse i figur 5 med en degration av slumpmässig skrivning med 

11%. LXC som var sammanflätad med ESXi har en degration inom området 8% med förekommande 

degrationer till 15% utöver vad ESXi skapar. Det visar att LXC klarar av att läsa och skriva både 

sekventiellt samt slumpmässigt inom den grad att det är när intill lika med referenssystemet utan 

någon container. Däremot är det en konstant degration med att köra LXC sammanflätat med ESXi. 

Därför stämmer hypotesen att det är en extra degration med att köra LXC sammanflätat med ESXi, 

dock är degrationen större än vad som hypotesen lade fram. 

 

7.2 Analys av restriktiva containrar 
Resultatet av att testa restriktiva containrar kan ses i figurerna 7, 8, 9, 10, 11 och 12. Jämförelsen 

gjordes med en container utan någon restriktion och med ett antal containrar med restriktion av 

minne samt processorkraft. 

Vad som kan ses i denna jämförelse var att den restriktion som genomfördes påverkade containrarna 

minimalt, men hade ingen större påverkan på hur de olika systemen klarade av att skriva och läsa till 

disk i de båda metoderna sekventiell och slumpmässig hantering. Det enda som kan ses som en 

förlust av skrivhastigheten på sekventiell samt slumpmässig är hanteringen av containern för LR och 

EL, figur 7 och 9. Då det händer när containrar är sammanflätad med ESXi och utan, det kan finnas en 

underliggande faktor att när en kärna är tillgängligt är skrivningen sämre. Det förklarar dock inte när 

blockstorleken ökar från 128k till 248k är inte försämringen närvarande.  

Standardavvikelsen som registreras med testverktyget fio visar att det finns en större max- och 

minimum avvikelse på skriv- och läsning när LXC sammanflätas med ESXi. Detta är något som även 

finns visat med referenssystemen. Därför kan det ses som att ESXi mjuknar ut slumpmässig läs- och 

skrivningen när ESXi används. 
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8. Diskussion 
Detta kapitel diskuterar studiens resultat, problemfrågor och analyseras baserande på hypotesen. 

Studiens genomförande diskuteras i form av en slutsats med vilka delmål som uppfylldes. I slutet av 

diskussionen diskuteras arbetet utifrån relaterade arbeten och vilka framtida arbeten som kan 

genomföras inom ämnet.  

8.1 Slutresultat 
Resultatet av studien visar att LXC som körs direkt mot hårdvara har en mindre degration av dess 

skriv- och läshastighet vid sekventiell skrivning samt slumpmässig skrivning än LXC som sammanflätas 

med ESXi. ESXi skapar en degration av skriv- och läshastigheten med upp till 52%. Det gör tillexempel 

att LXC som körs under ESXi har en 63% sämre slumpmässig skrivning till disk än LXC som körs direkt 

mot hårdvara, figur 5. 

I testerna vad som gäller restriktiva containrar fanns det en skillnad på hur containrar hanterade att 

skriva och läsa till disk när en restriktion på minne och kärnor skapades. Då ett maximum skapades 

på 2048mb och antalet kärnor successivt öppnades från en kärna till två för att sedan öka till fyra 

tillgängliga kärnor. Skillnad påvisades att skriv- och läshastigheten följde vad referenssystemen 

visade men det fanns en kontinuerlig försämring när endast en kärna var tillgänglig. Det var dock 

ingen större förändring hur standardavvikelsen var för minimum och maximum under testverktyget 

fio. Där containrar som arbete direkt mot hårdvara följde referenssystem med en hög 

standardavvikelse, figur 12, 13. Det är endast vid sekvensläsning i figur 12 som containrar som har 

någon restriktion har en mindre standardavvikelse. Containrar under ESXi följer referenssystem 

standardavvikelse.  

Studien skapades för att besvara en av två problemformuleringar där en av dem var ”Hur stor 

degration av filsystemets läs- och skrivhastighet uppkommer när LXC sammanflätas med ESXi?” 

Baserad på detta problem har studien presenterat data som bevisar delen av hypotesen med att det 

finns en ”kaka på kaka” aspekt när LXC sammanflätat med ESXi. Studien har även presenterat data 

som visar att hypotesen var delvis korrekt med vilken mängd av degration som förekommer. Dock 

var det en större förlust av läs- och skrivhastigheten än vad som beskrevs. Hypotesen var att 

degrationen var fem till tio procent utöver vad som ESXi genererade. Resultatet av den data som 

testverktyget IOzone presenterade var att det finns ett minimum med 2% och ett maximum med 

15% som LXC under ESXi förlorar med sammanflätningen, utöver vad ESXi skapar. Däremot har 

testverktyget fio ett test där LXC presterar 2% bättre än vad som referenssystemet under ESXi med 

slumpmässig skrivning till disk, det är det enda testet som det förekommer. Då det endast är en 2% 

förlust kan det vara en avvikelse i form av hur testverktyget hanterade slumpmässig skrivning. Det 

andra testverktyget IOzone påvisar att LXC förlorar i skriv- och läshastigheten när metoderna är 

sammanflätade.  

Det andra problemformuleringen som skulle besvaras i studien var ”påverkas filsystemets förmåga 

att läsa och skriva till disk när det finns restriktioner på tillgängliga resurser?”. För att besvara 

problemformuleringen utfördes flera tester när containrar var både sammanflätade med ESXi och 

inte. Det skapades restriktioner på resurserna, vilket bestod av primärminnes restriktioner och det 

skedde en successiv ökning av tillgången till fler processorkärnor än bara en. Testverktygen IOzone 

och fio visade att containrar kan påverkas när resurserna var restriktiva, vid möjligheten till att skriva 

och läsa till disk. Containrar med endast en tillgänglig processorkärna och två gigabyte primärminne 

var det containrar som avvek i majoritet från referenssystemen. Slutsatsen av hur filsystemens 

förmåga till att läsa och skriva till disk när det finns restriktioner på tillgänglig resurs var att 

minskningen läs- och skrivförmågan inte är påtaglig, men den finns. Enligt data som presenteras av 
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IOzone och fio påverkas de negativt av att endast få tillgång till en kärna och två gigabyte av 

primärminnet. Dock klarar containrar som fick någon restriktion att hålla en högre läs- och 

skrivhastighet med 14% än referenssystem som sammanflätades med ESXi, figur 8. Utifrån alla andra 

tester påverkades containrar som fick någon restriktion av tillgängligt primärminne eller 

processorkärnor negativt. Att strypa tillgång till resurser gör att mjukvaran har ett mindre utrymme 

att utföra arbetet och kan påverkas negativt, något som har visats i den data som presenterades. Att 

möjligheten för systemen att skriva till disk med en minimal försämring är positivt då det visar att 

användningen av restriktioner kan användas på enskilda containrar. Systemadministratörer kan då 

välja hur mycket resurser varje enskild container ska få tillgång till och gör det möjligt att samla flera 

mindre containrar på ett värdsystem med minimal resurstillgång. 

Standardavvikelsen som testverktyget fio visade i både restriktiva containrar och med containrar som 

fick fulltillgång av resurser. Klarade system under ESXi hålla en mer jämn slumpmässig läs och 

skrivhastighet. Vid sekventiell läs- och skrivning var det dock ingen skillnad på systemen. Detta visar 

att det finns något som gör att vid slumpmässig hantering under ESXi påverkas datan mer än under 

direkt sekventiell läs- och skrivning. Detta kan vara något som ESXi skapar, på det sättet att det finns 

en mer variation i lägsta och högsta möjlighet att skriva till disk när testverktygen har direkt tillgång 

till disk. Detta är något som skulle vara intressant att undersöka vidare i en framtida studie. 

 

8.2 Slutsats 
De delmål som fanns i studien har bearbetats och besvarats. Det första delmål som fanns i studien 

var att genomföra en bakgrundstudie för att samla kunskap i hur experimenten kan designas och 

vilken typ av mjukvara tidigare studier har använt. Detta delmål genomfördes och är basen till 

bakgrundskapitlet där ”Snowballing” metoden spelade en stor roll, då det är svårt att hitta all 

relevant kunskap genom ”keywords” i databaser. Några av de valda ”keywords” som användes i 

studien på databaserna, Google Scholar, IEEE, Microsoft Academic, ACM och som allmän sökning på 

Google var: lightweight virtualization, container virtualization, container performance, container, 

LXC, LXD och Docker. Det gav ett väldigt brett utbud av studier som inte passade vad denna studie 

riktade sig mot. 

Delmål två var att utförda de tester som behövdes för att samla in data som kan svara på 

problemfrågorna och hypotesen. Delmålet utfördes och resultatet av testverktygen kan ses i kapitel 

6, för att den data som presenteras ska vara validitetsbar finns en genomgång av konfigurationen av 

testverktygen i kapitel 5. Det för att minska risken att det finns validitetshot mot den data som 

presenteras. 

Delmål tre var att sammanställa insamlad data och analysera den. Sammanställningen av data 

utfördes och kan ses i kapitlet 6. Resultat. Analysen av presenterade data utfördes och kan ses under 

kapitel 7 

Delmål fyra var att dra slutsatser utifrån den data som presenterades baserad på problemfrågorna 

och hypotesen. Delmålet utfördes och kan ses under kapitel 8, där problemfrågorna blev besvarade, 

grundad på den presenterade data och även hypotesen blev besvarad.  

Det sista delmålet var att undersöka om något validitethot som kunde stoppa studiens allmännytta. 

Delmålet utfördes genom att konfigurationen av testverktygen presenterades under 5. 

Genomförande och att möjliga validitetshot presenterades under 4.5 Validitetshot samt bilagan 1. 

Alla delmål har slutförts och hypotesen i studien var delvis sann. Det var en större förlust för LXC när 

metoden sammanflätas med ESXi. Containrar som fick sin tillgång till processor- och 
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primärminnesminnes tillgänglighet påverkades av att läs- och skriv hastigheten minskades med några 

procent.  

För validitetshot mot studien har författaren följt de riktlinjer som bör följas, alla experiment har följt 

metoden som beskrevs i metod delen med den hårdvara som har beskrivits. Experimenten har 

utförts i de tio upprepade gångerna och resultaten är baserad på medelvärden av de testerna. 

Testverktygens inställningar har beskrivits och hur Ubuntu server, hypervisor ESXi och all annan 

mjukvara har installerats. Till detta har den använda mjukvaran varit allmänt använd och kan anses 

vara pålitlig. Ingen typ av ”fiskning” har skett där ”bra” data har valts för att påvisa en aspekt 

stämmer överens med vad jag, som författare, tycker ska visas i studien. Då detta är oetiskt till fältet 

som studien tillhör och till personen som läser studien. Sedan finns det ingen personlig koppling till 

någon programvara som har använts i studien. 

Studien var ursprunget tänkt att undersöka fler aspekter av hur LXC presterar när systemet är 

sammanflätat med ESX. Detta blev en för stor uppgift då bara underökningen av systemens möjlighet 

att hantera skriv- och läsning tar för lång tid att samla in data på. Det som hjälpte var att en SSD 

används och inte en mekanisk disk, något som kunde göra att IOzones mjukvaran kunde slutföra 

testrundor på fem timmar per test istället för ett halvt dygn per test. Detta är beskrivet i flertalet 

papper och det bör därför upprepas att det tar lång tid att undersöka filsystem. Denna studie 

behöver inte gå på djupet på hur dessa aspekter spelar tillsamman, utan det är slutresultatet hur 

systemen agerar när en tredje mjukvara finns. I detta fall sammanfogningen av lättviksvirtualisering 

och hypervisorn ESXi. 

 

8.3 Studiens bidrag 
Studien grundades i motivationen att undersöka om det går att används LXC för att minska antalet 

hypervisor-baserade servrar. Även om det finns en anledning för systemadministratörer att börja 

undersöka om att implementera lösningen i den redan uppbyggda produktionsmiljön.  

Det var även för att bekräfta om det blir en ”kaka på kaka” effekt eller inte när två virtualiserings 

metoder blir sammanflätade. Något som har påvisats med den data som har presenterats att det 

förekommer en ”kaka på kaka” effekt. Det är även en uppdatering på den data som finns för hur 

hypervisorn ESXi presterar vid skrivning och läsning. Det kan ge ett historiskt perspektiv hur 

hypervisorn har utvecklats och hur det står sig mot föregående versioner.  

 

8.4 Relaterande arbeten  
Hur studien är relaterat till några av de arbeten som beskrevs i början av studien. För att se om det 

finns några skillnader eller som studien överensstämmer med tidigare framtagna arbetens 

information.  

Studien som påminner om denna studie är av Morabito m.fl. (2015) som har undersökt prestanda av 

flera olika variabler i containerlösningarna LXC, Docker och hypervisorn KVM. Det som gjordes i den 

undersökningen var att testa flera aspekter som: processor, primärminne, skriv- och läshastighet till 

disk samt nätverksprestanda. Studien visade att systemens möjlighet att skriva och läsa till disk 

försämrades med upptill tio procent när containrar används, något denna studie även visar. Dock går 

det inte att göra en direkt jämförelse utan att räkna med att det var olika programvaror som 

användes i studierna. Studien av Morabito m.fl. (2015) använde Bonnie++ och sedan för att 

konfirmera resultatet från Bonnie++ användes den inbyggda metoden för att kunna mäta skriv- och 

läshastigheten i ett Linux system som är ”dd”. Samma grundsystem användes inte mellan studierna 



29 

och det gör att det är svårt att göra en direkt jämförelse. Sedan fokuserade Morabito m.fl. (2015) på 

en allmän prestandaundersökning med flera olika variabler mot denna studies genomförande av en 

sammanflätning av två olika virtualiseringsmetoders möjlighet att skriva och läsa till disk. Dock anser 

författarna i slutet att container lösningarna är nära likvärdig till referenssystemet. Det speglas även i 

denna studie att endast användningen av containerlösningen LXC klarar av att skriva och läsa till disk 

är när till likvärdigt som referenssystemet utan någon container lösning.  

Studien som presenterades av Regola & Ducom (2010) undersökte hur containerlösningar i HPC 

kunde användas, öka enkelheten av administration av servar och hanteringen av kraschar som kan 

uppstå. Det skulle även kunna skapa möjligheten med fullt paketerade lösningar som snabbt kan 

sättas upp utan något avbrott i arbetet. Studien använde containerlösningen OpenVZ som visade i 

alla tester förutom ett att containerlösningen presterade endast några procent från 

referenssystemets, tabell 1. Studien av Regola & Ducom (2010) använde samma testverktyg, IOzone. 

Dock har inte studien valt att undersöka flera blockstorlekar och det beskrivs inte vilken blockstorlek 

som användes för att få resultatet. Något sekundärt testverktyg användes inte och det gör det är 

svårt att verifiera vad som presenteras. 

Det är det svårt att göra filsystemsundersökningar, något som beskrivs i studierna av Tarasov, 

Bhanage, Zadok, & Seltzer (2011) och Traeger m.fl. (2008). De har gjort en guide samt en fallstudie på 

tillgängliga filsystemsundersökningar. De beskriver i båda studierna att det är svårt för både läsare 

samt forskaren att förstå vad som händer i filsystem. Det är därför viktigt för forskaren att förklara 

varför något har gjorts och hur. Det är något denna studie har försökt att uppnå genom att 

genomgående visa mjukvarors konfiguration och hur arbetet har genomförts, för att det så lätt som 

möjligt ska gå att repetera arbetet som har utförts. 

 

8.5 Framtida arbeten 
Framtida arbeten inom detta fält kan bygga eller omformulera den data som skapades för att svara 

på de frågor som detta arbete inte kunde svara på. Tekniskt samt praktiskt. 

Denna studie fokuserade på LXC och ESXi, dock finns det andra hypervisorer som kan undersökas, till 

exempel: Proxmox, XEN eller Hyper-V. Sedan finns det flera lättviktsvirtualiserings metoder, som till 

exempel Docker, ”The Clear Container” eller FreeBSD med ”Jails” med som hanterar sammauppgift 

(FreeBSD, 2015). Att undersöka flera olika metoder går det att se om det finns någon skillnad hur 

metoderna hanterar sammanflätningen eller inte. 

Då ingen konfiguration utfördes utöver vad som behövs för att programvarorna ska fungera, kan det 

finns intresse av att undersöka hur funktionen av LXC eller ESXi skulle var om något annat filsystem 

användes istället för ext4. Det skulle då gå att utföra samma grundstudie med hur LXC fungerar 

under XFS(eXtended File System) utan att blanda in någon hypervisor. Då det finns flera olika 

möjligheter att påverka hur metoderna samspela kan det finnas en möjlighet att kunna öka 

resursanvändningen som redan finns i inhandlad hårdvara. 

Att genomföra en undersökning på hur systemen klarar av att hantera enbart processor-relaterande 

uppgifter, som till exempel beräkningen av olika algoritmer när LXC körs sammanflätad med ESXi. 

Detta för att undersöka om HPC skulle vara gångbart. Det skulle även vara intressant att undersöka 

hur sammanflätningen kan påverka systemens nätverksprestanda. 

Ett annat arbete kan vara att använda en SAN-lösning istället för en lokal hårddisk. Det kan lyfta om 

samma resultat finns när extern lagring används istället när lokal. Användandet av en SSD kan även 
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det spela in en roll, då i produktionsmiljö kan det vara ovanligt att använda en SSD som allmänt 

lagringsmedium. 

Större fokus på säkerhetsaspekten av att använda containrar som kör LXC mot andra utvecklade 

lättviktsmetoder, till exempel docker. Det nya hybridprojektet från Intel med namnet ”Clear Linux 

OS”, vilket har presenterats som lösningen till problemet med de olika säkerhetsfrågorna som finns 

när containrar används.  

Det finns många olika studier som kan utformas för att få mer information om hur containrar kan 

användas i framtiden. Många studier har gjorts, men det finns som sagt mycket kvar att forska om för 

att på lång sikt kunna minska antalet fysiska servrar och kunna energieffektera de servrar vi redan 

har idag.  
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Bilaga 1: Lista över validitetshot 
Validitetshot lista hämtad från (Wohlin m.fl., 2012), “Threats to validity according to Cook and 
Campbell”. 
 

1 Conclusion Validity 
Low statistical power – Flera tester har gjorts på varje nivå, d.v.s. tester på standardnivå utan 
ändringar. Det har utförts ett antal tester på varje vald programvara för att validitera resultatet.  
Violated assumptions of statistical tests - Parametric test har gjorts och värdena har väntats att inte 
vara alltför extrema åt något håll, utan ligga relativt nära varandra.  
Fishing and the error rate – Det finns ingen mening från författaren att försöka ”fisk” efter resultat, 
då författaren inte har något att vinna på vilket resultat som visas. 
Reliability of measures - De instrument som har valts anser vara till den standarden som är 
grundläggande för minimikraven för brukbarhet. Med det anses författaren att instrument är 
använda av hög relevanta studier i ämnet, som då anses vara brukbara i studien.  
Reliability of treatment implementation - För att undvika detta har endast författaren utfört 
experimenten. 
Random irrelevancies in experimental setting – Systemen har varit helt avskilda mot omvärlden och 
varje experiment har utförts på den enskilda maskinen.  
Random heterogeneity of subjects – Går ej att applicera på studien.  
 

2. Internal validity 
History – undviks genom att systemen startades om innan varje nytt test utfördes. Så att normalläge  
återskapas i systemen. 

 

3. Construct Validity 

3.1. Design threats 

Inadequate preoperative explication of constructs - vad som menas med att det ena är bättre än det 
andra finns bland annat definierat under “Bakgrund”. 
Mono-operation bias – Experimenten utfördes endast på en server i labbmiljön vilket kan resultera i 
att resultatet kan bli missvisande. 
Mono-method bias – Det var endast ett fåtal instrument användes för att mäta experimenten vilket 
kan ge ett missvisande resultat.  
Confounding constructs and levels of constructs - Går ej att applicera på studien. 
Interaction of different tratments - Går ej att applicera på studien. 
Interaction of testing treatment - Går ej att applicera på studien. 
Restricted generalizability across constructs – Att observera testerna utgör en risk att det kan 
påverka resultatet, dock är det så marginellt att det försumbart. Då alla tester görs på samma sätt 
mellan systemen  

 

3.2. Social threats to construct validity 

Går ej att applicera på studien. 

 

4. External Validity 
Interaction of selection and treatment – Författaren var den som utförde experimenten i en 
labbmiljö så det påverkar både utförandet och resultatet. 
Interaction of setting and treatment – Det var syntetiska tester som utfördes på en maskin som 
troligtvis inte är lika kraftfull som de som används i verkliga produktionsmiljöer, något som kan göra 
att resultatet blir missvisande. 
Interaction of history and treatment – Testen utfördes i samma ordning med en omstart efter varje 

test, det kan vrida resultatet om testen inte utfördes i samma ordning.  


