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SAMMANFATTNING  
Nya och innovativa teknologier för att förbättra de tekniker som redan används utvecklas ständigt. Detta 

projekt gick ut på att utvärdera om containers kunde vara passande för IT-företaget Tieto att använda på 

sina produkter inom telekomsignalering. Containers är portabla, fristående, exekverbara lättviktspaket av 

mjukvara samt innehåller en container allt för att kunna köra mjukvaran. Containers är ett mycket hett ämne 

just nu och är en snabbt växande teknik. Tieto ville ha en utredning av tekniken och den skulle utföras med 

vissa krav, där det främsta kravet var att få en fungerande och körbar protokollstack i containermiljö. I 

utredningen har en konceptvalidering tagits fram. En konceptvalidering är en realisering av en viss metod 

eller ide för att visa dess genomförbarhet och denna konceptvalidering ledde till att Tieto ville ha ytterligare 

experiment utförda på containers. Experimenten gjordes för att se om jämlik prestanda kunde uppnås med 

containers jämfört med den metod med virtuella maskiner som Tieto använder idag. I experimentet 

observerades en viss prestandaminskning av effektiviteten men det visade också på fördelar såsom högre 

flexibilitet. Ytterligare utveckling av containerbaserade tekniken skulle kunna ge en fullgod och jämlik 

lösning. Projektet kan därför ses som lyckat då konceptvalideringen som tagits fram och experiment som 

utförts båda pekar på att denna nya teknik kommer vara en del av Tietos produktutveckling i framtiden.  
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ABSTRACT  
New and innovative technologies to improve the techniques that are already being used are constantly 

developing. This project was about evaluating if containers could be something for the IT company Tieto to 

use on their products in telecommunications. Container are portable, standalone, executable lightweight 

packages of software that also contains all it needs to run the software. Containers are a very hot topic right 

now and are a fast-growing technology. Tieto wanted an investigation of the technology and it would be 

carried out with certain requirements where the main requirement was to have a working and executable 

protocol stack in a container environment. In the investigation, a proof of concept was developed, proof of 

concept is a realization of a certain method or idea in order to demonstrate its feasibility. The proof of 

concept led to Tieto wanting additional experiments carried out on containers. The experiments investigated 

if equal performance could be achieved with containers compared to the method with virtual machine used 

by Tieto today. The experiment observed a small performance reduction of efficiency, but it also showed 

benefits such as higher flexibility. Further development of the container method could provide a just as good 

and equitable solution. The project can therefore be seen as successful whereas the proof of concept 

developed, and experiments carried out both points to that this new technology will be part of Tieto's 

product development in the future.  
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1 INTRODUKTION   
Det här projektet har utförts hos Tieto som är ett av nordens största IT-tjänsteföretag. Tieto tillhandahåller 

helhetslösningar för både den privata och den offentliga sektorn och investerar aktivt i flera tillväxtområden 

som hälsa och sjukvård, säkerhetslösningar, molnlösningar, kundupplevelser och Internet of things (IOT) [1].  

 

1.1 Motivation och mål  
Målen för detta projekt är de följande:  

En utredning ska göras för att ta reda på om det går att använda en containerlösning (se avsnitt 2.4) för 

Tietos protokollstackar. Mer specifikt ska utredningen få fram en konceptvalidering att tekniken fungerar att 

använda till Tietos signaleringsstack Diameter Horizontal Distribution (Diameter HD) (se avsnitt 2.6).   

Om konceptvalideringen är lyckad och visar att tekniken går att använda så ska nästa del av projektet utföras. 

Nästa steg i projektet skulle då vara att utvärdera om användandet av Docker (se avsnitt 2.4) och dess 

ramverk med containerlösningar ger en bättre, sämre eller likvärdig prestanda, enklare hantering samt 

lättare distribution än nuvarande metod med virtuella maskiner (VM) (se avsnitt 2.2).   

Tieto tillhandahåller idag flertalet protokollstackar med eller utan inbyggda applikationer. Dessa 

protokollstackar används främst för telekommunikation och tjänster för telenät. Den protokollstack som 

valts för projektet är signaleringsstacken Diameter HD (se avsnitt 2.6). Diameter HD hanterar kommunikation 

via Internet Protocol (IP) i mobila telenät.  

VM används idag som metod för att paketera Diameter HD och övriga protokollstackar för leverans till kund. 

När beställning av Diameter HD sker, så skapas en datamiljö i ett VM. Denna VM-miljö matchas exakt till 

kundens datamiljö för att den ska fungera när kunden paketerar upp hos sig. Det innebär att allt från 

operativsystem (OS) till alla beroenden och resurser som behövs, måste matchas och anpassas så det passar 

kundens datasystemmiljö. Den största skillnaden mellan VM och container är att med containers så länge 

en Linuxmiljö eller Linux-VM används så går det att paketera och distribuera Diameter HD utan att behöva 

ta hänsyn till vilket datorsystem som kunden använder sig av. 

Mer specifikt, genom att använda Docker (se avsnitt 2.3) och dess containerlösning behöver inte flertalet 

kundspecifika Diameter HD signaleringsstackar skapas. Docker och deras containerlösning skulle kunna 

användas för att skapa en grundversion av Diameter HD. Grundversionen av Diameter HD skulle sedan enkelt 

kunna packas upp hos kund efter önskad specifikation med de resurser som krävs och resurserna skulle lätt 

kunna hämtas och installeras när kunden ska paketera upp sin Diameter HD-stack.   

1.2 Resultat  
En konceptvalidering togs fram i form av protokollstacken Diameter HD (se avsnitt 2.5) installerad i en 

container och det gick att skicka Internet Control Message Protocol (ICMP) ping mellan denna container och 

en fjärrvärd (se avsnitt 3.3.3). Denna konceptvalidering ledde fram till ett antal experiment utförda i ett 

slutet system. De experiment som utfördes visar att containerbaserade tekniken ger en ytterst liten 

prestandaförsämring på nästan alla tester förutom CPU-last, där containerbaserade tekniken var betydligt 
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bättre. Fler fördelar för containers hittades, där den absolut viktigaste är flexibiliteten som en container ger 

med sin egenskap att i grunden vara oberoende av vilket datasystem den körs ovan på.      

 

1.3 Disposition   
I kapitel 2 får läsaren en inblick i bakgrunden till projektet och de delar som har ingått. Kapitel 3 handlar om 

utredningen av containerbaserade tekniken och hur den lade grunden för det experiment som senare 

utfördes i kapitel 4. Kapitel 4 beskriver experimentet och de resultat som experimenten gav samt de 

slutsatser som kunde göras ifrån dessa experiment. I Kapitel 5 tas fördelar och nackdelar med 

containerbaserade tekniken jämfört med VM-baserade tekniken upp och samtliga resultat utvärderas.  

Kapitel 6 går igenom projektet som helhet och i kapitlet finns utvärdering av projektet, problem och 

begränsningar samt framtida utveckling och slutord. 



 2 Bakgrund 

3 
 

2 BAKGRUND  
Detta kapitel handlar om bakgrunden till projektet och beskriver de delar som ingår för att skapa en 

containerlösning för Diameter HD. Kapitlet beskriver dessutom bakgrunden till andra delar som krävdes för 

att utföra projektet. Kapitlet börjar med avsnitt 2.1 som förklarar bakgrunden till projektet. I avsnitt 2.2 

förklaras virtuella maskiner som är den metod Tieto använder idag. Avsnitt 2.3 beskriver Linux både kärnan 

och de olika OS-distributioner som använts i projektet. Avsnitt 2.4 beskriver vad Docker är för något och 

alternativen till Docker och avsnitt 2.5 förklarar containers och hur de är uppbyggda. Avsnitt 2.6 beskriver 

signalstacken Diameter HD: vad den används till och hur den är konstruerad. Avsnitt 2.7 beskriver hur 

kommunikation mellan containern och resterande nätverk fungerar. Avsnitt 2.8 avslutar kapitlet med en 

sammanfattning.    

 

2.1 Bakgrund till projektet  
Tieto använder idag VM-baserad teknik för paketering och installation av sina protokollstackar till kund. 

Tieto vill utvärdera containerbaserade teknikens prestanda och vad Docker behöver och vad som måste 

anpassas för att använda denna metod. 

 

2.2 Virtuella maskiner    
Virtuella maskiner är en programvara som efterliknar fysiska datorsystem med samma funktionalitet som 

det datorsystem som VM:et ska efterlikna [2]. Dessa VM använder samma resurser som finns på den fysiska 

hårdvaran VM:en är monterade på. Denna fysiska hårdvara kallas för värd och de VM som skapas kallas 

gäster. VM använder sig av en hypervisor eller virtual machine monitor (VMM), där en hypervisor utgör ett 

av lagren i VM-arkitekturen. Hypervisor-lagret används dels för att isolera de emulerade applikationerna 

från den fysiska hårdvaran hos värden och dels för att dela upp resurserna såsom minne, bandbredd och 

processorcykler i den fysiska hårdvaran.  Containers är en abstraktion på OS-nivå och innehåller inget 

hypervisor-lager (se avsnitt 2.4 och figur 2) det gör att containers ”lätta” de är megabyte i storlek och tar 

bara några sekunder att starta mot gigabyte och minuter för en VM. 

Det finns två varianter av hypervisors, värd och inhemsk. I värd är hypervisor länkat till värdens OS och 

inhemsk är då hypervisor är direkt ansluten mot hårdvaran, det vill säga att det finns inget OS mellan 

hårdvara och det virtuella OS:et utan endast en hypervisor som skiljer dem åt (se figur 1).  
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Figur 1 Visar de två varianterna av hypervisors. 

Problemet med att använda VM-baserad teknik för distribution av Diameter HD är att VM-tekniken kräver 

att det OS som byggts upp för stacken, är samma OS som sedan används hos slutanvändaren. Detta leder 

till att mångtaliga versioner av stacken måste byggas upp för att passa alla kunder. Reproducering av VM är 

också mer krävande när det kommer till skalbarhet, då gäst-OS och alla resurser måste kopieras.  

2.3 Linux-kärnan och Linuxdistributioner 
Linux är en fri operativsystemskärna som används i flertalet General Public License GNU/Linux 

operativsystem. Linux-kärnan kan dock användas utan GNU-mjukvara, då oftast i inbyggda system [4]. 

Kärnans uppgift är att hantera och kontrollera kommunikationen mellan hårdvara och mjukvara i systemet 

samt att fördela resurser och tillgången till resurserna.  

Linux-kärnan finns som sagt i flera OS och dessa kallas för Linuxdistributioner. En Linuxdistribution 

innehåller en stor mängd olika programvaror, som med distributionens verktyg lätt kan installeras. Denna 

programvara är indelad i olika paket och paketlager. 

I projektet användes tre olika varianter av Linuxdistributioner:  

• Ubuntu - ett gratis operativsystem som är mest känt för att innehålla ett användargränssnitt som 

är väl anpassat för den genomsnittliga användaren. Ubuntu har gett det offentliga löftet att aldrig 

göra en betalversion och att Ubuntu alltid skall finnas tillgänglig utan att kosta något [6].  

  

• Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - en kommersiell Linuxdistribution främst riktad åt företag för 

utveckling och sammansättning med diverse produkter för försäljning. RHEL erbjuder också extra 

support för sina kunder [7].  
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• Community ENTerprise Operating System (CentOS) - då RHEL inte är fritt att använda för icke-

prenumeranter så användes CentOS i vissa delar av projektet. CentOS ska efterlikna RHEL och vara 

kompatibel med RHEL till nära 100 procent [8].   

 

2.4 Docker  
Docker är en mjukvaruplattform som agerar som ett ramverk för skapande och utvecklandet av containers 

[9]. I ett Docker-ramverk ingår mjukvara och bibliotek för skapande och utveckling av containers samt 

hantering av interna och externa nätverk.  Docker valdes som ramverk för containerkonstruktionen för att 

Docker tillhandahåller dessa enkla och kraftfulla verktyg för containerbyggen samt för att Tieto ville ha 

Dockers namn på eventuell produkt som kan komma att tas fram.  Docker finns i två versioner, en 

Community Edition (CE) och en Enterprise Edition (EE). CE-versionen valdes på grund av att den är gratis 

och innehåller de grundläggande verktyg som behövs för att skapa containers, dock saknas en del av 

verktygen och supporten som fås från EE-versionen. Docker använder de isolerande egenskaperna hos 

Linuxkärnan såsom cgroups och namespaces (se nedan) med flera för att ge ett extra lager av abstraktion 

och automation.   

• Cgroups är en funktion i Linuxkärnan som begränsar resursanvändandet (CPU, minne, nätverk 

m.fl.) för en samling av olika processer.   

• Namespaces är en annan isolerande funktion i Linuxkärnan som hanterar och isolerar resurser som 

nätverksaccess, värdnamn och användare-ID.   

Genom att använda Linuxkärnans isolerande egenskaper kan flertalet containers köras på en enda 

Linuxinstans och på så vis undviks overhead för uppstart och underhåll av VMs.   

 

 

Figur 2 Skillnaden mellan VM och containers. 
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2.4.1 DOCKER-ENGINE   
Istället för att använda ett hypervisor-lager som VM gör (se avsnitt 2.2) så har containerarkitekturen allt 

detta samt gäst-OS:et samlat i docker-engine lagret [35] (se figur 2). På så sätt har Docker abstraherat 

onödig overhead från de körbara containrarna.     

Docker-engine är en klient-serverapplikation med ett flertal viktiga komponenter:  

• En server i form av ett långkörningsprogram kallat daemonprocess.  

• Ett Representational State Transfer (REST) API, vilket är en webbtjänst som hanterar hur andra 

tjänster kommunicerar från maskin till maskin. Dockers REST API används för att specificera vilka 

gränssnitt som kan användas av de program som ska prata med och instruera daemonen till att 

utföra någon form av uppgift.  

• Ett Command Line Interface (CLI), ett användargränssnitt för att kunna använda 

dockerkommandon i ett kommandofönster.   

 

Figur 3 Visar hur strukturen av docker-engine är uppbyggd. Bild inspirerad av [35] 

 

Docker daemon skapar objekt såsom nätverk (se avsnitt 2.7), image (se avsnitt 2.5.1), containers (se avsnitt 

2.5) och datavolymer som är den mekanism för bestående data som används i Dockers ramverk. CLI 

använder sig sedan av Dockers REST API för att styra objekten antingen via direktkommandon eller via script 

(se figur 3).   

  

2.4.2 DOCKERFILE   
Dockerfile är en del av det ramverk som Docker tillhandahåller. En dockerfile är som ett skript för att 

automatisera konstruktionen av en container-image (se avsnitt 2.4). Dockerfile skapar både en container-

image och dess kontext från en specificerad sökväg i det lokala filsystemet och/eller Uniform Resource 
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Locators (URL) till ett Git-register. Genom att använda dockerfile kan images enkelt skapas och återskapas 

samt ändras.  

  

2.4.3 ALTERNATIV TILL DOCKER   
De enda alternativ till Docker som är likvärdiga och erbjuder snarlika lösningar är CoreOS [10] och Google 

Kubernetes [10]. Tieto vill ha Dockers varumärke på sin lösning om övergång till container skulle ske, och 

därför valdes Docker som ramverk för uppgiften. Googles  

Kubernetes är en form av klusterlösning för nätverksdistribution med containrar. Kubernetes kan användas 

ihop med Docker utan problem då samarbete finns mellan dessa parter, vilket gör valet av Docker ännu 

mer logiskt.    

 

2.5 Container    
Containers är ett sätt att paketera mjukvara i ett format som kan köras isolerat på ett delat OS [9]. 

Containers behöver dock inte tillgång till hela OS:et utan bara till biblioteken och resurser för att få 

mjukvaran att fungera. Eftersom alla resurser och bibliotek ligger i containern så kan applikationen köras 

på rätt sätt oberoende vilket OS som används. Det krävs dock för Windows och OSX att Docker machine 

används. Docker machine är ett VM som kör Docker-Engine. En container som skapats utifrån en image (se 

2.4.1) kan replikeras flertalet gånger, endast minnesutrymme och processorkraft sätter gränserna.    

  

2.5.1 IMAGE  
En image är en skrivskyddad mall med instruktioner för att skapa en container och oftast används en 

dockerfile för detta. Imagen skapas av en dockerfile och utifrån imagen så skapas containrar, där en 

container är en körande instans av en image.   

Dockerfilen definierar olika lager i imagen (se figur 4) och lagren lagras i en form av cacheminne. Detta 

cache-minne skapas som små filstrukturer under libs-katalogen som skrivs till disk. Ändringar i dockerfile 

påverkar endast de lager som ändringarna utförs på och Docker använder då cache-minnet som 

utgångspunkt och återstartas från den första ändrade instruktionen när en ny image skapas. Denna teknik 

utgör grunden till ett snabbare och enklare skapande av virtualisering jämfört med andra 

virtualiseringtekniker [12].   

https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Resource_Locator
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Figur 4 Bild över lagren i Dockers filsystem. 

Dockers filsystem är gjort för att effektivisera och minimera overhead. Filsystemet är uppbyggt av lager som 

endast är läsbara och endast ett skrivbart lager i toppen av filsystemet. Kärnan och cgroups, namespaces 

och device mapper ligger i grunden av systemet. De tre nästkommande lagren i vårt fall är imagelagren bas-

image med CentOS följt av Java-SDK och Diameter HD (se figur 4). Dessa lager är alltså inte generella utan 

specifika för detta projekt (se avsnitt 3.3.2). Sista lagret är den skrivbara containern, vilken från början är 

tom. Allt eftersom adderar och kopierar Docker-filer från de skrivskyddade imagelagren och bildar det 

skrivbara containerlagret. Den skrivskyddade versionen av filen finns fortfarande kvar men är nu dold under 

kopian. Detta mönster kallas traditionellt "copy on write" och är en av de funktioner som gör Docker och 

containers så kraftfulla. Ingen data i det skrivbara lagret sparas och vid borttagning av detta lager försvinner 

den data som används. För att få bestående data måste Docker datavolymer användas (se 2.4.1).      

  

2.6 Diameter HD  
Signaleringsstacken Diameter HD som är en protokollstack för det mobila telekommunikationsnätet valdes 

för detta projekt för att Diameter HD är en av de mer lättförståeliga protokollstackarna, för att den är enkel 

i sin design, och för att datatransport via IP ökar inom telekommunikation [13]. Diameter HD-stacken 

innehåller all essentiell mjukvara som behövs för att visa om en övergång från VM-baserad teknik till 

containerbaserade tekniken är värd att göra och genom sin enklare design är den ideal för containers och 

för den formen av lättviktsvisualisering som Docker förespråkar.   

Diameter HD är en hopbuntad produkt bestående av mjukvara för att ge en s.k. "svart låda" som lösning för 

enkel hantering och kontroll av kommunikation och andra tjänster i telekommunikationsnät. Diameter HD 

fungerar som en plattform för diverse tjänster i telekommunikationsnätet, oftast med en applikation byggd 
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ovanpå sig. Applikationen både sänder och hämtar information från och till Diameter HD via ett Applikation 

Programming Interface (API). Diameter HD i sin tur använder sina protokoll för informationsöverföring.    

I Diameter HD:s API finns funktioner för att paketera och paketera upp meddelanden samt en Common 

Parts-modul som tillhandahåller nödvändiga funktioner för kommunikation mellan  

Diameters Back-End (BE) och användargränssnittet. IP är det nätlagerprotokoll som Diameter HD använder 

vid informationsöverföring. Transmission Control Protocol (TCP) och Stream Control Transmission Protocol 

(SCTP) [14] är de två transportprotokoll som används ihop med IP för att sända och ta emot data i Diameter 

HD. Diameter HD innehåller även en applikation för underhåll (O&M) där ett GUI-baserat program kan 

konfigurera Diameter HD. Trace viewer (TV-tool) är ett verktyg för felsökning och analysering av log-filer (se 

figur 5).  

  

 

Figur 5 Översikt av ett system med Diameter HD. 

 

Diameter HD används sällan utan en applikation ovanpå sig, då det inte tjänar något syfte att bara köra en 

protokollstack utan att transportera data. Vanligast är att en Diameter Signaling Controller (DSC) följer med 

Diameter HD-paketet. DSC hanterar diametertrafik i 4G/LTE nätverk genom intelligent dirigering till och 

från olika noder i nätverket (se figur 6).  
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Figur 6 Översikt av DSC och noder samt de protokoll den kan hantera [1 3].    

  

2.7 Kommunikation  
Tieto ville att Diameter HD skulle kommunicera via raw-sockets, vilket innebär att Diameter HD ska kunna 

skicka och ta emot IP-paket utan någon protokollspecifik transportlagersformatering.  Anledningen till det 

är att Tieto har en egen implementation av SCTP och kan därför inte använda den standardiserade 

versionen av SCTP-socket i Linux Kernels protokollstack [14]. SCTP är ett transportprotokoll för 

dataströmmar mellan två ändpunkter som har alla fördelar hos TCP, men passar bättre för telefoni med IP 

då den ökade pålitligheten som den ger via sin multihoming-funktion gör att dataströmmen kan ta 

alternativa vägar till sin ändpunkt [15]. Kommunikation ska även kunna utföras till fjärrvärd och andra 

sorters noder i nätverket. De andra noderna i nätverket behöver också kunna nås med rawsocket och Tietos 

SCTP-version men även via andra implementationer av TCP och SCTP.  

 

2.7.1 DE TRE VANLIGASTE SÄTTEN FÖR KOMMUNIKATION I DOCKER  
I Docker finns flertalet möjligheter både för intern och extern kommunikation. Fokus för projektet ligger i 

extern kommunikation och hur access till och från fjärrvärdar och andra noder i nätverket fungerar. De tre 

vanligaste formerna av extern kommunikation är beskrivna nedan [16]:   

• Docker bridge network: denna typ av kommunikation används som standard när containers skapas 

i Docker. Om default bridge används kan endast kommunikation mellan containrar i samma nätverk 

ske, vilket gör att kommunikation med fjärrvärd och andra noder i ett nätverk är omöjlig.  

 

Det går dock att skapa en egen användardefinierad brygga i Docker bridge network. I den 

användardefinierade bryggan kan containrar tillåtas att via IP-Tables och dess regler få kontakt med 

noder utanför sitt eget nätverk. Denna typ passar bra för mindre nätverkslösningar och det är 

denna typ av användardefinierade brygga som användes för detta projekt.  
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• Docker overlay network: Det är denna typ som rekommenderas vid större nätverkslösningar. 

Overlay-lösningen använder sig av Docker swarm mode (svärmläge) för att länka alla noder i 

nätverket. Overlay-lösningen ligger närmare den lösning Tieto tänkt sig för slutprodukten om byte 

av metod skulle ske, då det är väldigt enkelt att skala upp/ner sitt nätverk med overlay-lösningen. 

Genom att instruera en container att fästa sig till svärmen och/eller frigöra sig från svärmen kan 

enkelt nätverket utökas eller   minskas.  

  

• Macvlan network: Detta är en relativt ny form av nätverkskommunikationstyp. Denna lösning 

använder MAC-adresser och virtual local area networks(VLAN) för att skapa ett nätverk. Genom att 

använda macvlan-lösningen kan det skapas multipla MACadresser baserade på logiska gränssnitt 

till ett enda fysiskt gränssnitt. De logiska gränssnitten som skapas kommer att ligga i samma 

broadcast domän som värden, vilket innebär att en container som använder denna lösning kommer 

ha samma nätverk som värden, alltså inga IPTables-regler eller bryggor. Detta skapar både 

möjligheter och potentiella problem, men dessa tas inte upp i denna rapport, då macvlan-lösningen 

inte använts i projektet.     

   

2.8 Sammanfattning  
I detta kapitel har bakgrunden till projektet beskrivits, samt en beskrivning av de olika delar och moment 

som ingår för skapandet av containerpaketering av Diameter HD har gjorts. Här förklaras också vad 

Diameter HD är och vad den används till.  
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3 UTREDNING AV CONTAINERBASERADE TEKNIKEN  
I detta kapitel beskrivs utredningen av containerbaserade tekniken för projektet. Här beskrivs hur 

utredningen utfördes och resultatet av utredningen samt implementationen av containerlösningen och hur 

den praktiskt utfördes. Dessutom beskrivs vilken slutsats som kan dras av utredningen och vilka vidare 

experiment som utredningen födde.  

Kapitlet börjar med avsnitt 3.1 som ger en översikt av utredningen. I avsnitt 3.2 förklaras valet av virtuell 

maskin. Avsnitt 3.3 beskriver implementation av Docker och avsnitt 3.4 beskriver kommunikation mellan 

containers och fjärrvärd. I avsnitt 3.5 beskrivs hur distributionen av en containerlösning skulle kunna se ut. 

Avsnitt 3.6 tar upp problem som uppstått under utredningen och avsnitt 3.7 innehåller slutsatsen för 

utredningen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i avsnitt 3.8.    

  

3.1 Översikt  
Utvärderingen började med att utforska Docker och liknande ramverk för containerbaserade tekniken. Efter 

lite efterforskning på Dockers hemsida [3] följdes den guide som finns där för att lära sig att komma igång 

med containerprogrammering.   

 

3.1.1 KRAVSPECIFIKATION   
En kravspecifikation användes som grund för utvärderingen, vilken innehöll följande krav:  

• Efterforskning av Docker och liknade verktyg (avsnitt 2.3.3).  

• Ubuntu ska användas som värd-OS.  

• Paketering och installation av Diameter HD i container måste vara möjligt.  

• Kommunikation till och från fjärrvärd måste vara möjligt.  

• Kommunikation via raw-socket måste vara möjligt.  
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Figur 7 Visar en överblick av datorsystemet som användes för utredning av den 
containerbaserade tekniken. 

3.2 Valet av Virtuell Maskin   
I utredningsdelen av projektet bestämdes av projektledningen hos Tieto att VirtualBox [17] skulle användas 

som VM och att Ubuntu var det OS som skulle användas. VirtualBox [17] är ett virtualiseringsmjukvara för 

X86-arkitekturen med en Virtual Disk Image(VDI) som emulerar hårddisken hos det system som ska 

efterliknas.   

Det datasystem som valdes för emulering som värd-VM blev Linuxdistributionen Ubuntu version 17.10 64-

bit. Ubuntu valdes för att version av protokollstacken Diameter HD saknas till Ubuntu. Detta gjordes för att 

vara säker på att en fungerande Diameter HD-stack uppbyggd i containern inte skulle bero av underliggande 

programpaket hos värden (se figur 7).  

Genom att använda VirtualBox och nedladdade ISO-filer av Linux Ubuntu version 17.10 64-bit, så skapades 

två stycken VM utifrån ISO-filerna. Av de två VM: en som skapades, agerade ett som grund OS för container-

skapandet och ett som fjärrvärd utan någon extra installation i sig.  

3.3 Docker   
Dockers installationsprogram för Ubuntu hämtades från [3] och sedan följdes de steg som beskrivs på 

Dockers hemsida för att komma igång med skapandet av en container. Dockers dokumentation är relativt 

enkel att följa och därmed kunde snabbt en enkel ”hello world”-container skapas och prövas. Senare i 

utredningen så ville Tieto få in CentOS (se avsnitt 2.2) i den container som skapats. Då valdes att följa en 

image hämtad från Dockers imagelager [5]. Istället för att hämta imagen så valdes att hämta tar-filen som 

imagen byggs ifrån. Tar-filen lagrades lokalt så den kunde användas även när internetuppkoppling 

saknades.  
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3.3.1 DOCKERFIL   
En dockerfil är ett format som passar perfekt för enkel distribution och installation hos kund, då endast 

dockerfilen behöver skickas och kunden själv kan starta igång processen med den. För detta behövs dels att 

kunden installerat Docker och dels dockerfilen. Dockerfilen beter sig som ett skript och den tar över och 

hämtar de resurser som behövs och skapar kontexten för imagen. När den kört färdigt har en image skapats 

som kan startas med Docker RUN CLI-kommando och på så sätt få en exekverande container som kan köra 

det som specificerades i dockerfilen.  

Resurserna skulle hämtas från ett privatregister hos Tieto men det finns också öppna register gratis som 

tillhandahålls av Docker. Tieto ville använda ett privatregister för att bevara sin protokollstack Diameter 

HD:s integritet och säkerhet då Tieto litar mer på sin egen säkerhetslösning än den som finns tillämpad hos 

DockerHub där gratisregistren finns [23].    

I denna del av utredningen skapades en dockerfil som enkelt bygger upp en image med de resurser och 

egenskaper som önskas att finnas i sin image. I detta projekt såg dockerfilen ut enligt följande (se figur 8). 

 

Figur 8 Överblick av dockerfile. 

 

CentOS återfinns direkt under rot och med hjälp av ADD-instruktionen så packas arkivfilen upp automatiskt. 

COPY-instruktionen kopierar endast filen som specificerat, i vårt fall katalogen rhel7. Denna katalog 

innehåller Diameter HD och den kommer att hamna under katalogen som angetts, alltså under signaling 

mappen. Varje RUN-instruktion kör i princip ett vanligt kommandotolkskommando som t.ex. att installera 
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paketet net-tools för att enklare utforska hur containers nätverk ser ut. WORKDIR används för att flytta sig 

till mappar i filsystemet. I vårt fall vill vi göra en lokalinstallation på rpm-filerna som ligger under 

hemkatalogen i mapparna host och stack. Package Manager (Rpm) är ett pakethanteringssystem som avser 

följande filer i. rpm-filformat ursprungligen utvecklat för Red Hat Linux (se avsnitt 2.3) men används nu i 

många Linux-distributioner. 

 

3.3.2 IMAGE   
Imagen som skapades för detta projekt innehöll ett lokalt lagrat lättvikts-OS, en Diameter HD stack även 

denna lokalt lagrad, och Java Development Kit (Java JDK) [22] som hämtas från internet. Tanken är att både 

lättvikts-OS och Diameter HD ska kunna hämtas från Tietos privata moln med Docker pullkommandot där 

filerna ska finnas lagrade.  

  

3.3.3 CONTAINER   
En container-image kan köras i olika lägen beroende på hur anropet till containern ser ut. Containern som 

skapades från imagen beskriven ovan skulle köras i priviligierat läge, vilket innebär att containern får 

fullständiga rättigheter.   

Genom att låta containern köras priviligierat tillåts containerrättigheter såsom öppnande av en raw-socket. 

Det var ett krav från Tieto att Diameter HD kunde kommunicera med noderna i nätverket via raw-sockets. 

Anledningen till det är att Tieto har en egen implementation av SCTP (avsnitt 2.6). Tietos implementation 

går inte att använda om en vanlig socket skapas utan då hanteras paketen av Linuxkärnans protokollstack 

istället.  

En container sätts i privilegierat läge genom att använda ett CLI-kommando. En container som körs i 

priviligierat läge är inget att rekommendera, då säkerheten inte kan garanteras när containern tillåts ha 

fullständiga skriv och läs-rättigheter även till värdens filsystem. Trots detta så fungerar lösningen för detta 

projekt då containern körs i en miljö redan innesluten av en brandvägg och andra säkerhetsåtgärder. I 

framtida konstruktioner med denna lösning kan undantag göras genom att t.ex. välja att specificera med 

ett script att kommunikation med rawsockets ska vara tillåtet, istället för att använda den förinställda 

blockeringen av kommunikation med raw-socket eller använda kommandot ”docker run –cap-add 

NET_RAW”.   

Test med ett mindre program i programspråket C (se bilaga A) gjordes för att testa att en rawsocket var 

öppnad. Testprogrammet kördes tillsammans med följande verktyg:   

• TCPdump – Paketanalysator, också kallat sniffare, för avlyssning och loggning av datatrafik i 

nätverket.   

• Netcat – Verktyg för avsökande och inspektion av nätverk.  

• Netstat – Program för att visa statistik över datorns nätverksanvändande som port/socketnummer 

och routingtabell.   
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Testprogrammet öppnar upp en bindning via raw-socket och när meddelande mottas så ska den skriva ut 

storleken på meddelandet (se bilaga A). Det meddelande som skickades var en enkel ekoförfrågan genom 

att använda Ping. Ping som går via ICMP-protokollet skickar en ekoförfrågan och väntar tills den får tillbaka 

ett svar eller att en timeout sker.  

3.4 Kommunikation  
En användardefinierad brygga skapades för kommunikation till nätverket mellan container och värd-VM. 

Genom Ubuntus kommandotolk Bash sattes en rutt från fjärrvärd till container via värd-VM samt mellan 

värd-VM och container via bryggan. IP-Tables och dess regler uppdaterades för att komma igenom 

brandväggen i värd-VM:et. Detta gjordes genom att sätta IP-Tables så att all inkommande datatrafik 

accepteras och skickas vidare via Docker-bryggan.  

IP-vidarebefordring var också något som var tvunget att ställas om då denna är satt till 0 som standard. Ett 

kommando i Bash användes för att sätta den till 1 vilket aktiverar IP-vidarebefordring.  IP-vidarebefordring 

gör så att nätverket vet vart paketen kan skickas vidare till och underlättar för att sätta upp rutterna mellan 

containern och omvärlden.    

 

3.5 Distribution    
Distribution gjordes via ett privat moln, vilket Tieto redan har idag och som används för diverse andra 

lösningar och uppdrag. I detta moln ska Diameter HD finnas lagrat så kunden endast behöver hämta hem 

ett Docker-användargränssnitt för att sedan kunna skapa sin egen stack med det lättvikts-OS och andra 

resurser kunden vill att imagen ska innehålla. Lättvikts-OS och andra resurser hämtas genom Docker-

daemon som ingår i Dockers användargränssnitt.  

En lösning för kunder med isolerade nätverk, d.v.s. utan tillgång till internet ska också finnas, då det för 

tillfället är det vanligaste kundfallet. Då används den lokallagrade versionen av Diameter HD och Docker-

imagen, precis som i experimentet som beskrivs i följande kapitel (Kapitel 4). Denna typ av installation 

kräver att en Docker-klient finns installerad hos kunden så de kan starta upp byggprocessen.   

 

3.6 Problem  
Under utredningen så gick det till en början fort att förstå och konstruera en container, men senare när 

problem dök upp tog det dock längre tid att leta fram lösning på t.ex. öppnande av en raw-socket. Ordentlig 

dokumentation från Dockers sida saknades på problemet med öppnade av raw-socket, då Docker 

förespråkar bindning med TCP och unix-sockets istället för rawsockets [21]. Hjälp till lösning kom via 

Dockers intressegrupps forum, där de förklarade att det var möjligt att sätta alternativ för en container att 

tillåtas öppna raw-sockets (se 3.2.3 Container). Dockers containrar har denna möjlighet men den används 

sällan och är därför inte så väldokumenterad som andra sätt att kommunicera mellan värdar och containrar.  

Ett annat problem var datatrafik från fjärrvärd som fastnade i värden utan att gå vidare till containern. Detta 

löstes genom undersökning med verktyget TCPdump, där det visade sig vara så att datatrafiken inte 

släpptes igenom på grund av brandväggsinställningarna.  
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3.7 Slutsats  
Utredningens slutsats är att det är möjligt att använda containerbaserade tekniken för paketering och 

distribution av Diameter HD till Tietos kunder. Alla punkter i kravspecifikationen blev utredda och 

uppfyllda. Utredningen ledde även vidare till att Tieto ville utföra experiment för att närmare se 

prestandaskillnader mellan container och VM samt andra komplikationer som kan uppkomma när 

containerbaserade tekniken körs i ett slutet system.    

  

3.8 Sammanfattning   
Kapitel 3 beskriver utredningen av containerbaserade tekniken, det vill säga vad som skulle testas utifrån 

de kravspecifikationer som gjorts. Kapitlet beskriver val av VM och val av resterande delar som krävs för att 

kunna utföra utredningen samt resultatet av utredningen. Här beskrivs också olika problem som uppstod 

och hur de olika problemen löstes.  
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4 EXPERIMENT  
Detta kapitel handlar om ett experiment med containers i sluten miljö (utan internetuppkoppling). Kapitlet 

förklarar hur experimentet är utfört samt vilka delar som ingick. Kapitlet visar hur och vilken mätdata som 

hämtats och problem som uppstod.  

Kapitlet börjar med avsnitt 4.1 som ger en översikt av experimentet. I avsnitt 4.2 förklaras experimentmiljön 

och i avsnitt 4.3 beskrivs hur med enkla steg skripten bygger upp containern och miljön runt om. Avsnitt 4.4 

berättar om de prestandatest som utförts och avsnitt 4.5 beskriver hur mätdata tagits fram och med vilka 

verktyg. I avsnitt 4.6 visas resultaten av experimentet och i avsnitt 4.7 vilka problem som uppstod. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning i avsnitt 4.8.    

  

4.1 Översikt  
Efter den inledande utredningen av Docker och deras containermetod ville Tieto jämföra VM-baserade och 

containerbaserade tekniken genom ett experiment. Experimentet innebar ett helt annat sätt att skapa 

Docker containers då det skulle utföras i Tietos laborationsmiljö och utan internetuppkoppling. Detta förde 

med sig nya utmaningar, framförallt vad som gällde alla Linux paketregister som var tvungna att hämtas 

och sedan säkerhetskopieras in i så väl VM som container. Java och annan mjukvara var också tvunget att 

hämtas och kopieras in på samma sätt.  

I experimentet sattes två nya VM upp, vilket innebar att även en ny container skapades för ena VM:et. Den 

nya containern använde samma basstruktur som grund men vissa delar var tvungna att göras om på grund 

av att det skulle skapas till ett slutet system. Kommandotolksskript användes för att få in de nya 

paketregister som krävdes samt för att aktivera dessa. Nya rutter var också tvunget att definieras som även 

de senare lades in i skript för att automatiskt lägga till rutterna vid uppstart.  

 

4.2 Experimentmiljö   
Den server som användes i experimentet var HP Proliant DL380 G9 som har två CPU: er med åtta fysiska 

kärnor vardera samt hypertrådning, vilket används för att kunna köra programprocesser parallellt vilket ger 

32 logiska kärnor och 128 GB RAM [25]. Ovanpå denna server skapades de två VM:en med två CPU: er, fyra 

GB RAM och 20 GB disk. HP Proliant DL380 G9 är en bra maskin för att agera VM-värd i och med att den har 

tillräckligt antal med kärnor och RAM-minne.   

MobaXterm är ett program med nätverksverktyg och en flikbaserad terminal för fjärråtkomst av de 

servernoder som skapats för projektet [33]. I MobaXterm skapades en Secure Shell tunnel (SSH-tunnel) 

mellan min terminal och Tietos server (se figur 9). En SSH-tunnel används för att skicka okrypterad datatrafik 

över den krypterade tunneln.  
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Figur 9 Överblick av experimentmiljö. MobaXterm för att nå och interagera med två 
noderna som skapats i Tietos OpenStack-miljö via en SSH-tunnel för ökad säkerhet.  

 

Två noder skapades i ett nätverk: en nod med Docker och docker-engine samt containerlösning med CentOS 

(Nod 1) och en nod med endast OS:et RHEL 7 (Nod 2) (se figur 9). Dessa noder skapades med Tietos egna 

OpenStack-miljö och körs på Tietos nätverk för testning av produkter. OpenStack är en fri mjukvara för att 

skapa molnmiljöer [24]. OpenStack hanterar beräkningar, minne och nätverksresurser genom ett 

datacenter som nås och kontrolleras via ett API. De två noderna skapades i Tietos OpenStack-miljö baserade 

på de images som redan fanns skapade där. På liknande sätt skapades de två VM: ar som utgav grunden till 

VM-baserade tekniken som containerbaserade tekniken jämfördes emot. Enda skillnaden på den 

uppsättning med VM: ar är att de inte innehåller någon form av Docker installation i sig, utan endast en 

”ren” installation av Diameter HD.    

En klientapplikation på nod 1 och en serverapplikation på nod 2 som skickar datatrafik mellan varandra 

installerades och konfigurerades (se figur 10). Initialt testades endast att skicka diameter s6 trafik (s6 är en 

benämning på den typ av meddelande som skickas). I experimentet utfördes också datatrafik över TCP, för 

att ta reda på om även sådan trafik har liknande prestanda som VM-baserade tekniken.  
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Figur 10 Bild över de två noderna samt nätverket som binder dem samman.  

4.3 Skript  
För att få en så enkel installation som möjligt skulle containerlösningen innehålla exempelskript som skulle 

kunna användas som de är eller så skulle kunden kunna göra egna skript baserade på exemplen. Dockerfilen 

är i sig ett skript men även den vidareutvecklades. Skript skapades för klientapplikationen, 

serverapplikationen, konfigureringsfilerna, paketregistren och Tediaemulatorn. Tedia-emulatorn är till för 

att simulera diametertrafik, alltså diameter-datapaketen som skickas över nätverket. Dessa skript ska köras 

när containern startas och ligger med i den nya dockerfilen som skapades för experimentet (se figur 11).   

För en så enkel installation som möjligt så gör startskriptet alla programpaketslager inaktiva och aktiverar 

endast de programpaketslagren som skall användas. Startskriptet konfigurerar automatiskt cnf-filerna i 

klient/server-applikationerna genom att byta ut det temporära namnet till rätt värdnamn samt IP-adress. 

Vanligtvis brukar detta göras via en GUI-applikation som Tieto tillhandahåller men GUI stöds inte just nu av 

Docker. Tester med X11-forwarding har också utförts för att skapa GUI-fönster (se avsnitt 6.4).     
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Figur 11 Bild på skriptet som skapades. 

4.4 Prestandatest som utförts  
Genom att sända data mellan de två noderna, både med containerbaserade och VM-baserade teknikerna 

mättes och undersöktes prestandan för de två teknikerna. Data som skickades bestod av diametertrafik 

(TietoEnator Diameter protocol (TEDIA)) och SCTP-paket som består av en gemensam header och bitar 

(chunks) alla bitar har gemensamt format men deras innehåll kan variera. Mängden av data som skickades 

varierade för de olika experimenten men samma mängd data skickades för de båda metoderna vid 

experimentens utförande.      

De prestandatest som har utförts är de följande:  

• CPU-last -  hur mycket CPU-tid varje process får.  

• Fördröjning - Tiden som meddelandet spenderar på ”linan”  

• Responstid (RT) - Totala tiden för meddelandet från det att efterfrågan skickas till det att ett svar 

kommer tillbaka på förfrågan.   
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• Round trip time (RTT) – Tiden som det tar för datapaketet att nå mottagare och komma tillbaka till 

sändaren.   

• Start och stopptid – Uppstart och avstängning av container och VM med applikation.  

 

4.5 Mätdata  
Mätvärden är framtagna på containerbaserade tekniken och VM-tekniken under likvärdiga omständigheter 

med lika antal paket skickade och under lika lång tidsperiod. Mätvärden hämtades genom att med TCPdump 

fånga paket och spara ner till s.k. PCAP-filer för ingående analys. PCAP-filerna analyserades med verktyget 

WireShark [26] som är ett analysverktyg för nätverkstrafik.   

 

4.6 Experimentresultat  
Genom att använda Tedia-emulatorns inbyggda mjukvara för CPU-last så mättes hur mycket CPU: n 

utnyttjas för antalet transaktioner som genomfördes. En transaktion är utförd när ett datapaket nått sitt 

mål och lämnat tillbaka svar till sin sändare på att den nått fram. De två protokoll som användes för att 

sända data var TietoEnator Diameter Protocol (TEDIA) och Front-End SCTP (FE_SCTP), själva nyttolasten 

som de transporterar emuleras av Tedia emulatorn.  

 

Figur 12 Graf över CPU-last för container och VM. 

 

Figur 12 visar hur mycket CPU-tid varje process får, mer specifikt hur mycket den utnyttjar CPU: n och hur 

många transaktioner (utförda sändningar och svar) som sker per sekund under testet. TietoEnator Diameter 
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Protocol (TEDIA) och Front-End SCTP (FE_SCTP) är de två protokoll som används för att skicka meddelanden. 

Mindre värde på Y-axeln betyder effektivare CPU-utnyttjande och därav mindre CPU-last. VM-baserade 

tekniken är till en början är mer effektiv men redan vid 1000 TPS så är CPU-lasten mindre med 

containerbaserade tekniken och fortsätter att vara så till experimentets slut. Effektiviteten beror på mindre 

CPU-overhead hos containers.    

  

 

Figur 13 Visar containerbaserade teknikens RTT. 
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Figur 14 Visar RTT för VM varianten. 

 

Varje datapakets tid från sändare tills det att en bekräftelse (Ack) på att denna tagits emot mättes upp 

under 27 sekunder och två grafer över hela förloppet togs fram (se figur 13 och 14).  

När jämförelse av figur 11 och figur 12 görs, så syns det att de flesta paket tur och retur är under 6 ms men 

några så högt som ca 40 ms för containerbaserade tekniken. Vid VM-tekniken så kommer de flesta paket 

inte ens över 6 ms och det är ett mindre antal paket som når över 36 ms jämfört med containerbaserade 

tekniken. Närmare inspektion till anledningen varför fler paket tar längre tid på sig med containerbaserade 

tekniken gjordes aldrig på grund av tidsbrist. En förklaring till dessa tider kan vara att andra instanser av 

VM: ar och applikation kördes under experimentet så Openstacks hypervisor tilldelade resurserna utefter 

detta. Vilket innebär att de får köra ett viss tidsintervall sedan får nästa VM/applikation köra o.s.v.     

När Tedia-emulatorn startar skickas en förfråga om att sätta upp kontakt mellan klientsidan, alltså Tedia-

emulatorn, och serversidan med en serverapplikation som ger svar på förfrågan. Det är denna tid som mäts 

upp vid 20 testkörningar för båda metoderna och testens medelvärden visas i grafen nedan (se figur 15).   
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Figur 15 Visar responstider för container och VM. 

 

Utvärdering av grafen över responstider (se figur 15) visar att RT för container och VM nästan är likvärdiga. 

Detta innebär att svar från server på klientens förfrågan sker ungefär lika snabbt för båda metoderna.   

Värden på fördröjningen är tagna från trevägshandskakningen [19] som utförs i början av ett TCP-session 

och tittat på de delta-tider som finns mellan klient och server vid sändningen av SYN och SYN/ACK (se figur 

16) även här kördes 20 testomgångar.   

 

 

Figur 16 Visar delta-tids område. 
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Figur 17 Visar fördröjning hos VM och container. 

 

Grafen över fördröjning (se figur 17) visar att fördröjningen är längre hos container jämfört med VM. På det 

sättet containern var designad blir det ett extra lager för meddelandet att gå genom, mer specifikt container 

till värd. Detta extra steg för meddelandet är med stor sannolikhet det som ger ökad fördröjning med 

containerbaserade tekniken. Det stora maxvärdet på fördröjningen i VM berodde på dålig skalning av TCP-

fönster vilket gör att data buffrar och spenderar därför längre tid ute på ”linan” [20] [27]. Vilket ger att 

medelvärdet för max med VM-baserade tekniken ser betydligt större ut än vad det bör se ut. 

Genom att titta på tidsstämplarna med hjälp av Linuxkärnans top och device mapper för start och 

nedstängning av applikationen kunde följande resultat ges:  

  

 

Figur 18 Visar start- och stopptider. 

 

Uppstart och avstängning av applikationerna går betydligt snabbare med containerbaserade tekniken 

jämfört med VM-baserade tekniken (se figur 18).  
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4.7 Problem  
Ett problem som uppstod var när Diameter HD:s konfigurationsfiler skulle uppdateras till 

experimentsystemets inställningar. Uppdateringen görs oftast med ett GUI-program men GUI stöds inte i 

Dockers containermiljö ännu och kunde därför inte göras på det sätt Tieto är vana vid. Lösningen blev att 

göra konfigurationen via CLI och slutligen via de skript som tagits fram i samband med experimentet.  

Ytterligare ett problem som var pågående under hela experimentet var att Tieto flyttat från sina gamla 

lokaler till nya och detta gällde även de laboratorium som användes vid experimentet. Flytten innebar alltså 

att servrar var avstängda och uppdaterades med nya under perioden som experimentet utfördes, vilket kan 

ha påverkat experimentresultaten.    

 

4.8 Sammanfattning  
I kapitel 4 beskrivs det experiment som utfördes för att närmare kunna jämföra containerbaserade tekniken 

med VM-baserade tekniken. Den beskriver hur experimentet utfördes i en sluten miljö vilket är Tietos 

vanligaste kundärende för tillfället. Här beskrivs också hur mätdata tagits fram och med vilka verktyg. I detta 

kapitel har resultaten från experimentet beskrivits både i text och grafer. Här beskrivs också hur dessa 

mätvärden kan ge ett mått på om övergång kan gynna eller ge en likvärdig lösning för Tieto och deras 

kunder.  
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5 RESULTAT OCH UTVÄRDERING  
I detta kapitel kommer resultaten av experimentet att förklaras och utvärderas. Kapitlet innehåller en 

jämförelse med för-och nackdelar och kapitlet avslutas med de slutsatser som kan göras från utvärderingen 

av resultaten.  

Kapitlet börjar med avsnitt 5.1 som förklarar att konceptvalidering för slutet system lyckades. I avsnitt 5.2 

utvärderas experimentresultaten i text och i avsnitt 5.3 utvärderas experimentet i sin helhet. Avsnitt 5.4 

innehåller en jämförelse mellan containers och VM. Avsnitt 5.5 beskriver de slutsatser som kan dras från 

resultaten. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i avsnitt 5.6.     

 

5.1 Resultat av konceptvalidering  
Uppgiften att ta fram en konceptvalidering för att bevisa att en containerlösning med Tietos Diameter HD-

stack som kan sända och ta emot datatrafik i sluten miljö avklarades. Installation av Tietos klient/server-

applikationer för att sända och ta emot datatrafik har bevisats fungera. Detta är det viktigaste resultatet av 

hela projektet att bevis på och bekräftelse av att det går att använda container-baserad teknik för Tietos 

Diameter HD-stack och applikationer.   

 

5.2 Experimentresultat  
Resultaten i experimentet visar på en prestandaminskning vid användandet av containerbaserade tekniken 

gällande RTT och fördröjning. Det är väldigt små skillnader när jämförelse görs och eventuellt kan dessa 

bero på problem i experimentmiljön vilket inte var kliniskt uppsatt för experimenten. Experimentet visar 

dock också på att resurser som CPU används mer effektivt (se figur 12). Experimentet visar också att 

uppstart samt nedstängning är betydligt snabbare med containerbaserade tekniken (se figur 18).   

 

5.3 Utvärdering experiment  
Experimentet gav många positiva resultat, främst valideringen av konceptet med att ha Diameter HD i 

container i ett isolerat system. Mätvärdena pekar på att prestandaförlusten som skedde inte var 

ödeläggande för projektet i sin helhet och att det skulle kunna jobbas vidare på, för att ge en ännu stabilare 

och bättre lösning i framtiden. Utifrån mätvärdena kan slutsatsen dras att en viss prestandaminskning finns 

när containerbaserade tekniken används jämfört med när VM-baserade används. De mätdata som tagits 

fram är inte idealiskt framtagna och inte med någon större noggrannhet. Experiment utfördes samtidigt 

som daglig drift på Tieto vilket kan innebära att vissa resultat har försämrats.  

Mätvärdena ger dock en viss insikt i prestandaskillnader hos de två metoderna och ett ungefärligt mått hur 

liten prestandaförsämring byte av metod skulle ge. En mer likvärdig lösning kan fås av att sätta upp en 

bättre experimentmiljö och köra test rundorna utanför tiden för dagligdrift samt att optimera containern 

genom att bryta ut fler bitar av Diameter HD och köra dessa i separata containers som jobbar tillsammans. 

Genom att bryta ut bitarna så ökar även flexibiliteten, vilket är positivt. Optimering med rutter och 

konfiguration på noderna kan också bidra till en mer likvärdig lösning till VM-baserade tekniken.  
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5.4 Jämförelse Container och VM   
VM är en abstrakt maskin som använder enhetsdrivrutiner som riktar sig mot den abstrakta maskinen, 

medan en container ger ett abstrakt OS. VM är oftast ett helt system i sig, medan containers oftast är en 

mindre del av systemet och systemet byggs upp av flertalet containrar.   

Containers är en relativt ny teknik som inte på något sätt är färdigutvecklad än, utan nya egenskaper och 

sätt att använda tekniken uppkommer så gott som dagligen. De för- och nackdelar som hittats när 

jämförelse med VM gjorts är många. I uppsatsen tas därför enbart de för- och nackdelar som för projektet 

är viktigast upp.  

 

5.4.1 FÖRDELAR CONTAINER   
• Containers är snabba att starta upp och stänga ner, vilket gör dem till perfekta kandidater att 

använda i testmiljöer och utvecklingsmiljöer. Under sådana omständigheter startas och stängs VM 

frekvent för vilket containrar är mer anpassade då deras start-och stopptid är avsevärt bättre än 

för VM (se figur 18).  

• Containers kan enklare flyttas mellan olika sorters hårdvara och konfigurationer i olika datasystem. 

Det krävs dock att grundläggande hårdvaruarkitektur är den samma och Linuxmiljö används. 

Lagersystemet i en container är även det väldigt effektivt då bara det översta lagret är den körande 

containern medan resterande lager tillhör den ombyggbara imagen av en container [12].   

• Containers resursanvändande samt hanteringen av resurser är mindre än hos ett VM vilket leder 

till att mindre processorkraft behövs vilket i sin tur leder till att fler containrar kan få plats på en 

enda server.  

• VM löper risk för cyberattacker på grund av utdaterade paket: enligt [29] så beror 99,9% av 

attackerna på detta. Med container så minskar denna risk då paket är lättare att uppdatera och 

uppdateringar kan göras oftare. I VM brukar OS uppdateras manuellt av en underhållsansvarig. 

Detta är en tidskrävande uppgift och görs oftast under en längre tidsperiod.    

5.4.2 NACKDELAR CONTAINER  
• Det är en högre tröskel för att förstå denna teknologi då den är under utveckling. Arbetssättet som 

används med containers påverkar inte bara produkten utan organisationen i stort och nya 

arbetsmönster kan behöva införas. Dock ska man ha i åtanke att ett nytt sätt att göra saker kan ses 

som en nackdel under en introduktionsfas men denna nackdel kan snabbt övergå till en fördel när 

introduktionsfasen tagit slut.  

• Single point of failure (kritisk punkt i ett givet system): Docker-daemonen kan ses som en kritisk 

punkt [30] och om denna slås ut slås alla containers kopplade till den också ut. Skillnaden mot VM 

är att man kan ha ett slav-VM som tar över ifall ett VM kraschar. Givetvis kan man ha slavcontainers 

med men de är ändå kopplade till daemonen så kraschar den kraschar dessa med. Detta är något 

som Docker arbetar på att åtgärda med ett antal olika lösningar.  
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5.5 Slutsats  
Från experimentet och prestandatesterna kan slutsatsen dras att något sämre prestanda fås av 

containerbaserade tekniken efter utvärdering av mätdata. Dock visar de även positiva resultat som minskad 

CPU-last och start- och stopp-tider. Vid ett bättre optimerat containersystem skulle ett bättre resultat även 

på de andra prestandatesterna kunna förväntas. Flexibilitet som att det är enkelt att byta ut delar av stacken 

som behöver konfigurering måste också vägas in när jämförelse av de två metoderna görs, vilket ger 

containerbaserade tekniken en fördel. Experimenten är dock för vaga för att säga att ena tekniken är bättre 

än den andra.    

5.6 Sammanfattning  
I detta kapitel utvärderas resultaten från utredningen och experimentet. Fördelar och nackdelar med de 

två metoderna har tagits upp. I detta kapitel är också de slutsatser som kan dras från experimentet 

beskrivna. Kapitlet avslutas med en slutsats av experimentresultat och en jämförelse.   
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6. SLUTSATS   
Kapitlet börjar med avsnitt 6.1 som beskriver hur en trolig framtid för Docker och containers ser ut. I avsnitt 

6.2 utvärderas projektet i sin helhet och i avsnitt 6.3 tas begränsningarna för projektet upp. Avsnitt 6.4 

handlar om en möjlig framtida utveckling av containerbaserade tekniken. Avsnitt 6.5 avslutar kapitlet med 

ett slutord.     

6.1 Docker och containers  
Molnbaserad teknologi är ett hett ämne just nu, där Docker och deras containerlösningar ligger i framkant. 

Distribution och enkel paketering av sina produkter är något som de flesta strävar efter och containerisering 

är en stor del av utvecklingen. Enligt undersökningar så använder 25% av it-företag redan containers och ca 

62 % av it-företagen är på väg mot någon form av utveckling i containermiljö [28].   

 

6.2 Projektutvärdering  
Tieto hade flera möjliga projekt för examensarbete men Docker och containers verkade speciellt väldigt 

intressant. Projektet har gett mycket i form av kunskap om nya tekniker som containers men också en 

inblick i de produkter som Tieto redan skapat. Projektet kan i sin helhet ses som lyckat då utredning, 

valideringen av konceptet och experimenten har gett resultat som svarar på grundfrågeställningen.  

 

6.3 Begränsningar  
Containers är som sagt en relativt ny teknik så det finns inte mycket kunskap att tillgå, speciellt inte när det 

gäller att utveckla något så specifikt som en containerlösning för Tietos Diameter HD. Denna begränsning 

kändes dock rolig och utmanande då författaren är en av de få som har fått möjligheten att pröva att 

paketera en sådan protokollstack i en containermiljö. En annan begräsning var att ingen tillgång till 

Enterpriseversionen av Docker fanns (se avsnitt 2.3). Denna version innehåller mer verktyg för 

containerkonstruktion och support. Det blir givetvis enklare ju fler verktyg och support som finns att tillgå. 

Tyvärr som så oftast är fallet så följs dessa verktyg och support av en kostnad.   

6.4 Framtida utveckling  
Containers kan ses som legobitar, dvs mindre bitar används för att bygga en större helhet. I ett VM så är 

legobitarna ”limmade” och därför svårare att byta ut och konfigurera om än med containers [31]. En design 

för Diameter HD skulle vara att skapa ett klusternätverk av flera containers. Genom att dela upp stackens 

struktur och dess applikationer i mindre delar och låta varje sådan del köras i en container och sen koppla 

ihop dessa i ett klusternätverk skulle man kunna skapa ett liknande system som finns idag. Med en sådan 

design med klusternätverk av containers kan delarna lätt bytas ut och konfigureras om så skulle behövas. I 

dagsläget ligger allt detta i ett eller två VM:s så med en containerklusterlösning kan effektiviteten ökas hos 

varje del och redundansen för systemet som helhet kan ökas [34]. Här finns också fler alternativ att utforska 

som Kubernetes [11] eller Docker Swarm [32] som val för hantering av sitt klusternätverk.  

  



 6. Slutsats 

32 
 

GUI stöds för tillfället inte av Docker container, men det finns sätt att arbeta runt det med X11forwarding. 

Genom att binda X11 direkt på socket kunde GUI-fönstret öppnas och visas korrekt, förutom fonter. Detta 

gjorde det omöjligt för en människa att utläsa vad som stod i GUI-fönstret. Antagligen saknades rätt 

mjukvarupaket för fonterna och därför kunde de inte visas. Detta var något som undersöktes men på grund 

av tidsbrist kunde det inte slutföras.    

6.5 Slutord   
Finns en fungerande produkt såsom Tietos Diameter HD kan produkten delas upp i mindre delar med t.ex. 

containers. Genom att göra så fås en modulär struktur med mindre delar som kan brytas ur den större 

applikationen utan att påverka funktionaliteten hos applikationen. Detta sätt gör det enklare att både 

underhålla vissa delar och samtidigt bygga vidare på produkten, utan att slutanvändare påverkas negativt.   

Något som jag insett när jag jobbat med containers och VM är att oftast finns den bästa lösningen i att 

använda båda teknikerna och att de båda har en plats i dagens virtualiserade samhälle. Om båda teknikerna 

integreras, så kan en flexibel samt säker lösning för projekt skapas. Visst kan det innebära en liten 

prestandaminskning och en något högre komplexitet. Dessa nackdelar är i mitt tycke försumbara jämfört 

med den flexibilitet som projektet får av att använda containers. Genom att ha arbetat med att ta fram en 

konceptvalidering för Diameter HD i containermiljö och utföra experiment på Docker containers åt Tieto så 

har insikt och kunskap erhållits om en ny och spännande teknik, som vi kommer att se mer av i framtiden.     
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BILAGA A  

Kod:  
 

#include <stdio.h>  

#include <sys/socket.h>  

#include <netinet/in.h>  

#include <arpa/inet.h>  

int main(int argc, char **argv)  

{  

    char buf[65535];     struct sockaddr_in sa;  

    int s = socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_TCP);     if (s < 0) {  

        perror("socket(AF_INET, SOCK_RAW, ...)");          

 return 1;  

    }  

    sa.sin_family = AF_INET;  

    sa.sin_port = 0;  

    sa.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_LOOPBACK);     if (bind(s, (struct sockaddr *)&sa, 

sizeof(sa)) < 0) {   perror("bind");  

        return 1;  

    }  

    for (;;) {  

        ssize_t sz = recv(s, buf, 65535, 0);         if (sz < 0) {  perror("recv");                                                 

            return 1;  

        }  

        fprintf(stderr, "Got packet of size %u\n", (unsigned)sz);  

    }  

    return 0;  

} 

Visar koden för C-programmet som användes vid utvärdering (se avsnitt 3.4).  

  

 


