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Sammanfattning 

TeliaSoneras driftcentral har ett stort behov av att snabbt samla in statistisk data från noder 

och kundanslutningar. Insamlat data används sedan för att felsöka och åtgärda olika problem 

i nätet. 

 

För att säkerställa den driftsäkerhet och kvalitet som efterfrågas så behöver ett av systemen 

vidareutvecklas. Applikationen som utvecklats ska förbättra insamlingen och lagringen av det 

statistiska datat för att snabba upp analyserna av kvalitet i xDSL-nätet. 

 

Kraven på applikationen är att insamlingen, konverteringen samt lagring ska vara horisontellt 

skalbara. Under utveckling av applikationen har begrepp som multitrådning, 

meddelandeköer, meddelandemönster, JSON/BSON och NoSQL förekommit. 

 

Resultatet av projektet är en prototyp skriven i PHP. Dess funktion är av ett 

meddelandemönster där en klient läser av en fil som innehåller anslutningsdata, klienten 

serialiserar datat till JSON och skickar en förfrågan till en jobbserver. Jobbservern tar emot 

förfrågan och skickar vidare arbetet till första lediga arbetare. Arbetaren tar emot förfrågan 

och deserialiserar anslutnings-data. Arbetaren ansluter då mot noden, som specificerats i 

förfrågningen från klienten och hämtar SNMP-datat och gör olika felkontroller innan 

arbetaren returnerar resultatet till klienten. 

 

I slutet av rapporten tas förslag upp till hur prototypen kan vidareutvecklas för att kunna 

implementeras i produktionsnivå.  
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Abstract 

TeliaSoneras internet operations center has a great need to quickly collect statistical data of 

nodes and costumer connections, collected data is then used to troubleshoot and repair 

problems in the network. 

 

To secure a reliability and quality that is demanded, one of the systems need to be further 

developed. The application that has been developed is intended to improve the collection 

and storage of the statistical data to speed up the quality analysis of the xDSL network. 

 

Requirements of the application development are that the collection, conversion and storage 

are that all parts should be horizontally scalable. During development of the application, 

concepts like multithreading, message queues, messaging patterns, JSON/BSON and 

NoSQL has been acquired. 

 

Results of the project are a prototype written in PHP. Its function is from a messaging pattern 

where a Client reads an file containing connection data. The Client then serializes this data 

and sends a request to the Job server. The Job server then receives the request and sends 

the workload to a ready Worker. The Worker receives the workload and deserializes the 

connection data. The Worker connects to the node specified in the request from the client 

and collects the SNMP-data and makes error checks before the Worker returns the results to 

the Client. 

 

In the end of the report future work is discussed of how the prototype can be further 

developed to be implemented in a production level.  
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1. Inledning 

1.1. Syfte 

Syftet med projektet är att utveckla och konstruera ett informationslager. Datamängden som 

genereras ska kunna användas för djupgående analyser av nätet.  

1.2. Mål 

Målet är att utveckla ett informationslager där insamlingen, konverteringen och lagringen av 

data blir märkbart snabbare och bättre skalbart än den lösning som används i dagsläget.  

1.3. Beställare 

TeliaSonera AB är en nordisk teleoperatör med huvudsaklig verksamhet i Norden, Baltikum, 

Spanien, Turkiet och Ryssland. TeliaSonera är Sveriges största leverantör av telefoni och 

internet.  

 

TeliaSoneras driftcentral är beställare för detta examensarbete, där det finns ett behov att 

vidareutveckla de interna verktygen.  

1.4. Bakgrund 

Driftcentralen har flera delsystem som används för att samla in statistik som används för att 

mäta kvalitén i TeliaSoneras nät.  

 

Delsystemet som berörs i detta exjobb har som huvuduppgift att samla in statistisk data över 

kundanslutningar. Detta för att skapa en korrekt kundbild för kundtjänst vid felsökning med 

kund, men även för djupgående analyser av enskilda kundanslutningar. 
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1.5. Begränsningar 

Projektets omfattning är begränsad till att utveckla en prototyp som är tänkt att användas i ett 

demonstrativt syfte. Detta för att lyfta fram fördelarna med ett multitrådat system som är 

horisontellt skalbart. Därför ingår det inte att lyfta denna applikation till produktionsnivå. 

 

Applikationen ska utvecklas i scriptspråket PHP och ska vara körbar i kommandotolken. 

 

Endast NoSQL-databasen MongoDB skall undersökas för att eventuellt kunna snabba upp 

applikationen ytterligare, samt hålla kravet på att applikationen ska vara fullt skalbar. 
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2. Teori 

2.1. Definitioner 

 

Application Programming Interface (API)- Specifikation för en mjukvaras gränssnitt för att 

nå dess interna funktioner. [1] 

 

Distribuerade beräkningar – är ett sätt att bryta ner ett beräkningsproblem i mindre delar. [4] 

 

JSON – Textformat för serialisering av strukturerad data. [10] 

 

Informationslager(Data Warehouse) – Innehåller aktuellt data som är utformat för 

avancerad analys, men som är separat från det datasystem som används i verksamheten 

utåt. I ett informationslager formateras datamängderna om för att anpassas för analytikernas 

sökningar. [1] 

 

Internet Engineering Task Force (IETF) – En standardiseringsorganisation som utvecklar 

och främjar internetstandarder. [1] 

  

NoSQL – En form av databashanterare som inte följer de strikta kraven som 

relationsdatabaser förhåller sig till. Kraven på NoSQL-databaser är att de ska kunna vara 

stora, skalbara, snabba, tillgängliga över internet och kunna hantera många olika typer av 

information. [11] 

 

Skalbarhet – Förmågan hos ett system, nätverk eller process för att hantera en ökande 

arbetsmängd på ett bra sätt. Vanligt är att hårdvara tillsätts för att öka genomströmningen av 

data(Vertikal skalning), men ett annat sätt är att skala ut till fler noder för att skapa ett så 

kallat distribuerat system(Horisontell skalning). [5] 

 

Skärvor (Sharding) – En distribuerad beräkningsarkitektur där varje nod är fristående och 

självförsörjande. [6] 

 

SNMP – Ett standardprotokoll framtaget av IETF som används för att administrera och 

övervaka nätverksutrustning över IP-nät. [2] 
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Trådar – En tråd är en av flera parallella instruktionssekvenser inom en process. Detta kan 

utnyttjas för att utföra delar av programmet separerade från varandra. [4] 

 

Ramverk – Ett ramverk är mjukvara som är en universal och återanvändningsbar plattform 

för att utveckla applikationer, produkter och lösningar. Ofta innefattar ramverket kompilatorer, 

kod bibliotek, API’er samt verktyg som underlättar utvecklingen. [1] 
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2.2. Verktyg 

2.2.1. Ubuntu 

Ubuntu är ett operativsystem som är baserat på Debian linux distributionen. Ubuntu 

utvecklas och underhålls av Canonical inc./Ubuntu Foundation. 

2.2.2. PHP 

PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) är ett skriptspråk utvecklat för att exekvera kod på 

serversidan. Från början designat för webbutveckling och för att skriva dynamiska 

webbsidor, men sedan flera releaser av PHP så finns fullt stöd för programscriptning.  

2.2.3. Netbeans 

Netbeans är en integrerad utvecklingsmiljö(IDE) som används för utveckling. Programspråk 

som stöds är; Java, PHP, C/C++ och många fler.  Netbeans underlättar programutveckling 

med highlighting av kod, kodkomplettering, versionshantering samt stöd för 

tredjepartsmoduler. 
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2.3. SNMP – Nätverksövervakning 

Simple Network Management Procotcol (SNMP) är ett standardprotokoll från Internet 

Engineering Task Force (IETF) som används för att administrera och övervaka 

nätverksutrustning över IP-nät. Nätverksutrustning som har inbyggt stöd för SNMP är bland 

annat routrar, switchar och servrar, men det går även att använda sig av SNMP för att 

övervaka vanliga datorer och skrivare.[2] 

 

För att övervaka nätverksutrustning med SNMP så måste varje övervakad enhet köra en 

snmp-agent. Varje agent sparar information om sin egen utrustning och i denna information 

kan t.ex. för en switch innehålla: Vilken hastighet som varje port är konfigurerad för, om en 

enhet än ansluten på porten, hur mycket bandbredd som används osv. [2]  

 

SNMP standarden definierar dock inte vilken information som enheten ska spara. För att 

hämta information från en agent så måste du därför ansluta genom en management 

information base (MIB). En MIB är en virtuell databas som genom en hierarkisk trädstruktur 

beskriver innehållet med hjälp av object identifiers(OID), dessa används för varje variabel 

som enheten sparar. Det finns flera olika IETF-standard MIB’ar, många tillverkare har egna 

MIB-standarder för att skapa specifika strukturer för deras egna plattformar. [2]-[3] 

 

Figur 1: Grundläggande SNMP-struktur 
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2.3.1. SNMP - Användning 

För att hämta SNMP-information på en övervakad enhet så måste man använda sig av olika 

SNMP-kommandon som agenten känner till och kan svara på.  

 

SNMP-kommandon är uppdelade där hämtning av data från en agent använder 

kommandona: 

 Get 

 Get-next 

 Get-bulk 

 

Agenten kan då svara på två olika sätt: 

 Get-response 

 Traps 

 

 
Figur 2: Användning av SNMP-kommandon 
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2.3.2. SNMP – MIB-data 

Datat i en MIB från olika nätverksutrustning kan skilja sig, beroende på vad som specificerats 

av tillverkaren. Men ofta så lagras generell information enligt standard-definitionerna från 

IETF, och tillverkarspecifik data lagras i en separat trädstruktur. 

 

Följande tabell beskriver några OID-strängar ur en IF-MIB: 
Beskrivning iso org dod internet Mgmt mib-2 interfaces ifTable ifEntry Type 

$IFMIB_ifIndex 1 3 6 1 2 1 2 2 1 1 

$IFMIB_ifDescr 1 3 6 1 2 1 2 2 1 2 

$IFMIB_ifType 1 3 6 1 2 1 2 2 1 3 

$IFMIB_ifOperStatus 1 3 6 1 2 1 2 2 1 8 

$IFMIB_ifLastChange 1 3 6 1 2 1 2 2 1 9 

$IFMIB_ifMtu 1 3 6 1 2 1 2 2 1 4 

$IFMIB_ifSpeed 1 3 6 1 2 1 2 2 1 4 

Tabell 1: OID förteckning av en IF-MIB 

Beskrivning är variabelnamnet för att hantera OID-strängen på ett enklare sätt.  

 

Iso, org, dod, internet, mgmt, mib-2 , interfaces, ifTable och ifEntry beskriver hur man 

traverserar genom trädet för att komma åt IF-MIB-datat.  

 

Type specificerar vilken typ av data som ska hämtas ur tabellen:  
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2.4. Distribuerade beräkningar och Sharding 

2.4.1. Distribuerade beräkningar/system 

Distribuerade beräkningar/Distribuerade system är ett sätt att bryta ner ett 

beräkningsproblem i mindre delar. Där delarna fördelas ut över ett nätverk av datorer som 

utför beräkningar för att lösa delproblemen.[4] 

2.4.2. Sharding 

Konceptet sharding härstammar från shared nothing architecture (SN) som är en distribuerad 

beräkningsarkitektur där varje nod är fristående och självförsörjande. Mer exakt innebär det 

att ingen av noderna delar resurser över systemen, varken minne eller hårddiskutrymme. [6]-[7] 

 

Vid databas sharding delas större collections(tabeller) upp utifrån en förutbestämd nyckel. 

Datat delas sedan upp i serier som distribueras över flera shards (en shard innehåller en 

master med en eller flera slaves). Shards används i huvudsak för lastbalansering, men kan 

även användas för backup där en eller flera slaves replikerar data från en master.[6] 

 
Figur 3: Sharding av databaser 
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2.4.3. Horisontell- vs. Vertikal-skalning 

Horisontell skalning och vertikal skalning är två metoder som används för att modifiera den 

interna strukturen i ett system för att öka den slutliga prestandan. [5] 

2.4.3.1. Vertikal skalning 

För att skala vertikalt så lägger man till resurser på en nod i systemet. Detta innebär att man 

uppgraderar hårdvaran; processor, minne och lagring. Vertikal skalning medför att man får 

en kraftfull nod som kan användas för virtualisering av operativsystem och/eller utökning av 

antalet tjänste daemons(fler instanser av tjänsten). [5] 

 

 Fördelar: Enkelt rent underhållsmässigt sett, då addering av hårdvara ger en 

garanterad prestandaökning 

 

 Nackdelar: Oftas dyrt att uppgradera hårdvara på kommersiell utrustning. 

2.4.3.2. Horisontell skalning 

För horisontell skalning lägger man till flera noder till systemet. Detta är möjligt på grund av 

att priset på datorer blir lägre samtidigt som prestandan hela tiden ökar. Beräkningar som 

förut bara kunde utföras på superdatorer kan nu göras på stora kluster av billiga datorer 

ihopkopplade i ett nätverk. [5] 

 

Horisontell skalning av databaser innebär att man använder sharding för att nyttja det 

klustrade nätverket, detta för lastbalansering samt replikering av data. [6] 

 

 Fördelar: Lätt att utöka prestandan till ett distribuerat system genom att lägga till 

ännu en nod på nätverket. Det är oftast billigare att lägga till en nod i systemet än att 

uppgradera befintliga noder, men detta hindrar en inte för att vertikalt skala upp en 

distribuerad nod. 

 

 Nackdelar: Komplext att implementera ett väl fungerande distribuerat system. Detta 

på grund av att nätverket innehåller många rörliga delar. 
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2.4.4. Kommunikation inom distribuerade system 

Kommunikation inom distribuerade system kan göras genom: 

 Inter-process communication (IPC) vilket är en uppsättning metoder för att utväxla 

data mellan en eller flera trådar/processer.[16] 

 

Metoder som går under IPC är bland annat: 

o Message passing 

o Synkronisering 

o Delat minne 

o Remote procedure calls (RPC) 

 

 Transmission Control Protocol (TCP) används oftast med Internet Procotol(IP) för att 

koppla ihop två eller flera noder/delsystem i ett distribuerat nätverk. Detta möjliggör 

att man kan skicka meddelanden mellan olika noder i ett nätverk för att distribuera 

arbete.[17] 
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2.4.4.1. ZeroMQ – Meddelande-bibliotek 

ZeroMQ är ett asynkront meddelandebibliotek som är tänkt att användas i applikationer som 

är distribuerade och/eller applikationer som körs på samma maskin (trådade eller som körs 

mellan flera processer). ZeroMQ utvecklas av iMatix Corp. tillsammans med ett stort open 

source community under LGPL licensen. [8]+[18] 

 

Biblioteket tillhandahåller sockets som liknar IP- och IPC-sockets där meddelanden hanteras 

som binära blobs. [18]  

 

Detta betyder att utvecklaren själv väljer hur meddelanden ska se ut mellan delsystemen. 

Normalt hanteras meddelanden som strängar. Exempel på serialiseringsbibliotek som 

underlättar utvecklingen: [18]  

 Google Protocol Buffers 

 JSON 

 XML 

 

 

Figur 4: Meddelanden i ZeroMQ 
[9]
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För att använda zeromq-sockets så använder man några av följande grundläggande 

meddelandemönster: 

 Request-reply – Detta mönster kan användas för att distribuera arbete eller exekvera 

funktioner på en annan maskin. [8+18] 

 

 

Figur 5: Request-Reply 
[8]

 

 Publish-subscribe – Detta mönster kan användas för att distribuera data från t.ex. en 

väderstation som har flera kunder som vill tillgå samma typ av data. Detta mönster 

gör även att bandbredden används på ett mer effektivt sätt. [20]  

 

 

Figur 6: Pub-sub 
[8]
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 Push-pull – Detta mönster är till för att parallellisera en process genom att distribuera 

arbete mot arbets-processer/trådar för att sedan samla ihop resultatet. [20] 

 

Exempelvis kan mönstret användas för att anpassa storleken på ett stort antal bilder, 

där ”ventilen” delar upp bilderna i uppdrag som sedan skickas till ”arbetarna”. 

”Arbetarna” skalar om bilderna och skickar dessa vidare till ’resultat’ delen som då 

kan spara de nya filerna till disk eller till en databas.  

 

 

Figur 7: Push-pull 
[8]
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2.4.4.2. Gearman – Ramverk för att distribuera arbete 

Gearman är ett generaliserat ramverk designat för att distribuera arbete över processer eller 

flera maskiner. Gearman tillhandahåller en API för klienter och arbetare för att ansluta mot 

en jobbserver via TCP/IP.  

 

Den första implementationen av Gearman utvecklades av Danga Interactive, men är nu ett 

open source projekt under BSD licensen. [9] 

 

Gearman möjliggör för utvecklare att på ett enkelt sätt:  

 Parallellisera arbete 

 Lastbalansera applikationer 

 Använda funktioner i andra applikationer (som kan vara skrivna i andra språk).  

 

En Gearman applikation består av tre delar: en klient, en jobbserver och en arbetare. Denna 

modell beskrivs i följande bild: 

 

 

Figur 8: Gearman stacken 
[10]

 

Klienten skapar jobb eller uppdrag som ska köras på en arbetare genom att skicka en 

förfrågan till jobbservern. Jobbservern skickar vidare förfrågan första lediga arbetare som 

kan utföra arbetet som specificerats. Arbetaren gör arbetet och skickar tillbaka resultatet till 

jobbservern, som skickar resultatet till rätt klient. [9] 
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I följande exempel skickar klienten en sträng till en arbetare, som spegelvänder ordet och 

skickar tillbaka det till klienten. 

 

Figur 9: Exempel på en gearman applikation 
[9]

 

 

Vid användning av Gearman i större applikationer så måste tillförlitligheten tas med i 

beräkningarna. För att öka tillförlitligheten så kan man t.ex. använda sig av flera jobbservrar 

som skickar ut arbeten till en pool av arbetare. Detta ger att man enkelt kan undvika 

felkritiska delar i systemet. Där om en jobbserver går ner så stannar hela systemet. 

 

 

Figur 10: Multipla jobbservrar för högre tillförlitlighet i Gearman 
[9]
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2.5. JSON – Serialisering och deserialisering av data 

JavaScript Object Notation (JSON) är att textformat för serialisering av strukturerad data. 

JSON har sitt ursprung från javascript. Ett JSON-dokument kan vara ett serialiserat objekt 

eller fält.[16] Det rekommenderade sättet att läsa in JSON-data är att använda sig av en 

JSON-parser, detta finns inbyggt i de nyaste webbläsarna. Många programmeringsspråk har 

stöd för JSON antingen genom officiella bibliotek eller inbyggt i de nyaste versionerna. [10+15] 

 

   {

      "Image": {

          "Width":  800,

          "Height": 600,

          "Title":  "View from 15th Floor",

          "Thumbnail": {

              "Url":    "http://www.example.com/image/481989943",

              "Height": 125,

              "Width":  "100"

          },

          "IDs": [116, 943, 234, 38793]

        }

   }

Exempel 1: Serialiserad JSON data.
[15]

 

2.6. MongoDB – NoSQL lagring 

MongoDB är en skalbar och högpresterande NoSQL databas som använder sig av en 

dokumentbaserad datamodell där du lagrar data i ett BSON(Binär JSON)-dokument som 

använder ett dynamiskt schema.  [12] 

 

MongoDB skapades av 10Gen, Inc. (Dwight Merriman och Eliot Horowitz) som sköter större 

delen av huvudutveckligen av databasen. Databasen är licensierad under AGPL licensen 

och drivrutinerna för de olika programspråken är licensierad under Apache licensen. Samtlig 

kod finns tillgänglig på Github. [12] 

 

MongoDB lämpar sig för uppbyggnad av infrastruktur där prestanda är ett stort krav och där 

precisionen är ett mindre krav. Exempel på där MongoDB används är bland annat lagring av 

användarprofiler, cachad data mellan olika applikationer, kartläggning och analys av realtids-

data samt loggning av data. [12]+[22]+[23] 
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Innan man utvecklar en applikation som använder sig av MongoDB så bör man undersöka 

följande ämnen:  

1. Schema-design: Schema-design skiljer sig väldigt mycket mellan relationsdatabaser 

som MySQL där fälten är fördefinierade, mot för MongoDB som använder sig av en 

dynamiskt schema-modell. Detta innebär att varje dokument i en collection kan se olika 

ut, även om de innehåller samma typ av data. [24] 

 

Dock så bör man planera en schema-modell i förväg för att få en optimal struktur som 

underlättar användning av data.  

 

Vid design av schemat så bör man definiera och fundera över: 

1.1. När ska vi bädda in data i samma dokument? – Påverkar storleken på ett dokument, 

vilket kan ge en negativ effekt på prestandan. 

1.2. Hur många collections ska vi ha? – Kan även bli ett prestandaproblem i sökningar 

om tusentals dokument finns i samma collection. 

1.3. När behöver vi atomicitet?(transaktionshantering) – MongoDB stödjer bara detta på 

enskilda dokument, i vanliga fall är det ”skjut och glöm”. 

1.4. Vilka index behöver vi skapa för att göra frågor och uppdateringar snabbare? 

1.5. Hur/när ska vi använda sharding? Vilken shard-key ska vi använda? 

 

2. Indexering: Indexering i MongoDB liknar indexering för relationsdatabaser och används i 

huvudsak för att bygga effektiva sökningar. [24] 

 

3. Auto-sharding: Auto-sharding används av MongoDB för att skala horisontellt vilket gör 

att du får en databas som: [24] 

1. Automatiskt utför lastbalansering och distribution av data. 

2. Enkelt att lägga till fler shards utan att applikationen påverkas. 

3. Ingen enskild systemkritisk punkt 

4. Automatisk felhantering i nätverket genom replikering 

 

4. Replikering: Databas replikering gör så att man får högre redundans, större tillgänglighet 

samt en inbyggd backup. Detta genom att fler noder håller reda på samma information.[24] 
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5. Sökningar och frågor: Sökningar och frågor i MongoDB är väldigt likt det i SQL-

databaser till skillnad från många andra NoSQL-databaser. Detta gör att det är enkelt för 

personer som används relationsdatabaser att förstå koncepten för MongoDB. En fråga 

använder sig av syntaxen: db.collection.find() 

 

6. Uppdateringar: MongoDB stödjer atomiska uppdateringar på enskilda dokument samt 

uppdateringar som ersätter hela dokument. En uppdatering följer syntaxen: 

db.collection.update( criteria, objNew, upsert, multi ) 

 

Update låter dig även använda olika modifierare för att uppdatera värden som redan 

finns.  Exempel på några modifierare som du kan använda dig av: 

 

1. $inc: Stegvis öka ett värde för en specifierad nyckel. Kan även användas för att 

stegvis minska ett värde. 

2. $set/$unset: $set – Sätter ett värde på en nyckel. $unset – Tar bort ett värde  

3. $push/$pushAll: $push – Lägger till ett värde på den specifierade nyckeln om det är 

ett fält. Om nyckeln inte är ett fält så försöker den göra om nyckel-värdet till ett fält. 

$pushAll – Lägger till flera värden på samma sätt som $push. Båda returnerar ett 

error om nyckel-värde finns och inte är ett fält. 

 

7. MapReduce: Används för att utföra batch- och aggregerings-operationer på data i en 

collection. T.ex. så kan man skapa ett mapreduce-jobb som genom aggregering av data 

på specifika nycklar, skapa en rapport där man får statistik över hur mycket fel det har 

gått på en nod. 

 

Figur 11: Logg-rapporter med MapReduce  
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3. Utförande 

3.1. Val av tekniker 

Valet av meddelandeteknik grundar sig i de första prototyperna som skrevs för att utvärdera 

hur meddelanden, lastbalansering och arbetsfördelning skulle användas. ZeroMQ och 

Gearman testades mot varandra.  

 

ZeroMQ är ett väldigt kraftfullt bibliotek med hög prestanda och ett stort antal funktioner samt 

en välskriven dokumentation. Möjligheterna är stora men prototyperna visade att 

applikationen som skulle utvecklas skulle få en betydlig högre komplexitet med ZeroMQ.  

 

Gearman tillhandahåller en färdigt API för att fördela arbete över flera noder/processer över 

TCP/IP samt inbyggda funktioner för felhantering. Därför valdes Gearman som meddelande-

bibliotek. 

 

Valet av formatet för meddelanden som skickas grundar sig utifrån kravet att en NoSQL-

databas skulle undersökas. En gemensam nämnare för många av de största NoSQL-

databaserna är att de har stöd för JSON. JSON stöds även av många programspråk, 

antingen inbyggt eller via officiella bibliotek. 

 

Valet av databas grundar sig utifrån det nuvarande systemet som använder sig av en 

relationsdatabas. MongoDB är en NoSQL-databas som innehåller många koncept från SQL-

världen som underlättar övergången. 
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3.2. Översikt av systemet 

Systemet består av huvudprogrammet som läser en infil som är i CSV-format och innehåller 

anslutningsdata. Anslutningsdatat delas upp per kundanslutning och konverteras om till 

JSON-format. JSON-strängen skickas till jobbservern som ett uppdrag och skickas ut till 

första lediga arbetare. Arbetaren läser ut anslutningsinformationen genom att packa upp 

innehållet i JSON-strängen från jobbservern och ansluter mot xDSL-noden genom SNMP-

protokollet.  När arbetaren är klar så skickar den tillbaka resultatet till huvudprogrammet som 

lagrar informationen i databasen. 

 

Figur 12: Översikt av systemet 

  



Andreas Ölund 
aalu0002@student.umu.se 

3.3. Meddelanden mellan delsystem 

För att skicka meddelanden mellan de olika delarna i systemet så används Gearman för att 

leverera meddelanden och JSON för att serialisera datat. 

 

För att skicka en uppgift med gearman till en arbetare så måste man initiera en gearman-

klient som ansluter mot jobbservern: 

 

 

Kod 1: Initiering av Gearman-klient 

Uppgiften som ska skickas till arbetaren registreras med addTask för att specificera vilken 

funktion samt vilken data som ska skickas till arbetaren: 

 
Kod 2: Specificering av funktion och data 

Och för att köra de jobb som har registrerats med addTask så körs: 

 
Kod 3: Körning av registrerade jobb 

Jobbservern tar emot jobben och köar dessa, när en arbetare är ledig så skickas jobbet till 

denna. För att kunna ta emot jobben så måste arbetaren initieras på samma sätt som 

klienten: 

 
Kod 4: Initiering av Gearman-arbetare 

För att en klient ska kunna kalla på en specifik funktion på arbetaren så måste funktionen 

registreras med jobbservern genom att skriva: 

 
Kod 5: Registrering av funktion 
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3.4. Insamling av SNMP-data 

När arbetaren har fått ett jobb från jobbserven så skickas jobbet till snmp_get_fn funktionen, 

där JSON-datat dekodas till variabler för att kunna ansluta mot xDSL-noden. 

 

 

Kod 6: Dekodning av JSON-data 

Datat används sedan för att ansluta mot noden med PHP-funktionen snmp2_get: 

 
Kod 7: Hämtar SNMP-data med snmp-get 

För att hantera fel som kan uppstå från snmp2_get så körs ovanstående kod i en try{} block 

för att fånga felen. 

 

Kod 8: Fånga fel vid användning av snmp2_get 
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3.5. Lagring och hantering av data 

Lagringen av data sker mot en server som kör MongoDB. För att lagra i databasen så 

ansluter man först mot servern som kör mongod-applikationen, sedan väljer man vilken 

databas och vilken collection som man ska arbeta mot.  

 

 

Kod 9: Lagra dokumentet i MongoDB 

$task->data innehåller resultatet som returnerades från en arbetare. json_decode($raw, true) 

tar resultat-datat och dekodar innehållet till ett fält som sedan lagras i databasen med 

kommandot $col->insert($snmpdoc). 

 

För att sedan hämta datan som lagrats i databasen så används följande kod: 

 

Kod 10: Hämta data från databasen 
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4. Resultat 

4.1. Uppfyllda krav 

Kravnummer Status Krav Prio 

Krav 1 Uppfyllt Optimering av insamling 1 

Krav 2 Uppfyllt Parallellisera & skala 1 

Krav 3 Uppfyllt Konvertering 1 

Krav 4 Uppfyllt Lagring 1 

Krav 5 Uppfyllt Möjlighet att vidareutveckla 1 

Tabell 2: Uppfyllda krav 

 

Krav 1 

Insamlingen har skrivits om för att snabba upp hämtning av SNMP-data. 

 

Krav 2 

Genom att använda sig av Gearman så kan applikationen arbeta parallellt, och kan enkelt 

skalas både horisontellt och vertikalt för att öka prestandan. 

 

Krav 3 

Genom att konvertera om all data från början till JSON-format så underlättas hanteringen av 

datamängden. 

 

Krav 4 

Lagringen av datat kan nu göras med MongoDB som teoretiskt är snabbare än nuvarande 

lösning. 

 

Krav 5 

De olika delarna i prototypen är skrivna utifrån moderna standarder och stora open source-

projekt, detta gör att vidareutveckling är fullt möjligt. 

4.2. Delvis uppfyllda krav 

Kravnummer Status Krav Prio 

Krav 6 Delvist uppfyllt Återkoppla 1 

Tabell 3: Delvis uppfyllda krav 

Krav 6 

Prototypen har till viss del sätt att hantera situationer där xDSL-noderna är under hög 

belastning och stänger ned anslutningen om noden inte svara inom ett visst tidsintervall. 
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4.3. Ej uppfyllda krav 

Kravnummer Status Krav Prio 

Krav 7 Ej uppfyllt Prestandakrav 1 

Tabell 4: Ej uppfyllda krav 

Krav 7 

Kravet var att prototypen skulle kunna göra en full pollning var 30-60 minut, i bästa fall var 15 

minut. Detta krav uppfylls inte eftersom applikationen ej har kunnat testas eller optimerats 

fullt ut i produktionsnivå. 

 

4.4. Prototypen 

Prototypen som togs fram under examensarbetet kan arbeta parallellt med hjälp av 

Gearman-ramverket, som tillhandahåller en jobb-server och ett API för att kunna prata 

mellan klienter och arbetare. Detta gör att vi får en snabb applikation som på ett enkelt sätt 

kan distribuera arbete genom att skicka arbetsuppgifter och data över TCP/IP. 

 

Genom att använda JSON som format på datat så blir det betydligt enklare att lagra i 

databasen, detta eftersom MongoDB lagrar dokument i BSON-formatet som är baserat på 

JSON. Vill man använda en annan databas-modell så behöver man bara ändra hur 

insättningen ser ut där huvudprogrammet samlat ihop alla dokument.  
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5. Diskussion 

Det har varit väldigt kul och lärorikt att ha utfört detta examensarbete. Genom att arbeta med 

nya tekniker som NoSQL så var inlärningskurvan väldigt hög, men det har hela tiden varit 

väldigt intressant. DevOps området är ett område som bara blir större. Jag är väldigt glad för 

att ha haft möjligheten att göra detta arbete.  

5.1. Slutsatser 

Arbetet under examensarbetet har inte varit helt utan problem, då planen och den personliga 

ambitionen med examensarbetet som sattes i början hann förändras en hel del. På samma 

gång så känns det väldigt bra att få ha arbetat väldigt självständigt med ett större projekt som 

detta. Jag märker själv att jag ha nått en högre kunskapsnivå i ett område som jag är väldigt 

intresserad av. 

 

En stor lärdom som jag kan dra från mitt examensarbete är att man kan aldrig planera för lite 

inför ett större projekt som detta. I kommande projekt så kommer jag att undersöka olika 

agila arbetsmetoder, som t.ex. Scrum. Detta för att få ett effektivare arbetssätt, men även ett 

bättre sätt att motivera sig själv att prestera. 

5.2. Framtida förbättringar 

Det finns förbättringar som kan göras på systemet där några av de grundkrav som sattes kan 

förbättras. Men även tekniker och metoder om upptäckts under exjobbets gång som kan vara 

till stor fördel om man väljer att införa systemet.  

 

 Gruppering eller spridning av arbete mot samma xdsl-nod. Detta för att inte 

överbelasta enskilda noder utan sprida på belastningen i nätet. 

 

 Använda sig av Supervisord eller GearmanManager för att automatisera stora delar 

av administrering/övervakning av skripten. 

 

 Uppdatera till PHP 5.4 för att använda sig av de nya SNMP-klasserna som ger bättre 

felkontroller och renare kod.  

  

 Använda sig av MapReduce i MongoDB för att skapa specifika nod-rapporter som 

kan användas för att hålla koll på kvaliteten i nätet.  
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6. Tack 

Under projektet har följande personer haft en betydande roll: 

 

Lars Norlin Handledare på TeliaSonera Sverige AB 

 

Jan-Åke Olofsson Handledare på TFE vid Umeå Universitet 
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Exempel1: Serialiserad JSON-data 
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Figur 1: Grundläggande SNMP-struktur 

Figur 2: Användning av SNMP-kommandon 
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Figur 3: Sharding av databaser 

 

Figur 4: Meddelanden i ZeroMQ 

https://github.com/imatix/zguide/raw/master/images/fig3.png 

 

Figur 5: Request-Reply 
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Figur 6: Publish-Subscribe 
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Figur 7: Parallell Pipeline 
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Figur 8: Gearman stacken 
http://gearman.org/images/gearman_stack.png 
 
Figur 9: Exempel på en gearman applikation 
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Figur 10: Multipla jobbservrar för högre tillförlitlighet i Gearman 
http://gearman.org/images/gearman_cluster.png 
 
Tabell 1: OID förteckning av en IF-MIB 
http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do?local=en&translate=Translate&objec

tInput=1.3.6.1.2.1.2.2.1#oidContent 
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Kod 7: Hämtar SNMP-data med snmp-get 
 
Kod 8: Fånga fel vid användning av snmp2_get 
 
Kod 9: Lagra data i MongoDB 
 
Kod 10: Hämta data från databasen 
 
Tabell 2: Uppfyllda krav 
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Tabell 4: Ej uppfyllda krav   
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7.3. Programvaror och Externa bibliotek 

 

Netbeans  

http://netbeans.org/ 

 

PHP 

http://www.php.net/ 

 

ZeroMQ 

http://www.zeromq.org/ 

 

Gearman 

http://gearman.org/ 

 

MongoDB 

http://www.mongodb.org/ 
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