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Sammanfattning 
 

Klustring innebär att flera servrar arbetar tillsammans och på så sätt klarar 

av en uppgift som en ensam server inte skulle klara. Klustring kan också 

användas för att säkra drift med hjälp av en eller ett flertal servrar som 

väntar i startgropen om den aktiva servern som tillhandahåller tjänsten går 

ner.  

 

Detta examensarbete utfördes genom att först undersöka vilka kluster-

lösningar som fanns tillgängliga. Därefter utfördes intervjuer med företag 

som använde sig av olika typer av klustring. Laborationer gjordes för vidare 

undersökning av några av de mjukvaror som de intervjuade företagen 

använde. 

 

Det upptäcktes att variationen av lösningar hos de intervjuade företagen inte 

var så stor som förväntat innan arbetet påbörjades. 

 

Efter genomförd litteraturstudien och intervjumaterialet, för att sedan ge 

rekommendationer på vilka lösningar som bör väljas av exempelföretag 

utifrån vilka krav och kriterier som finns hos dessa. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete skrevs efter det att intresse skapades hos författarna i 

en tidigare kurs, men båda kände att det fanns mycket kvar att utforska då 

ingen av dem fick jobba med området på nära håll. Detta gav upphov till ett 

intresse för klustring och en fördjupning inom området. 

1.2 Målsättning och syfte 

Det som undersöktes under arbetets gång var olika typer av klustring och 

deras användningsområden. Även relaterade mjukvaror till de olika 

klustertyperna undersöktes. 

 

Några företag intervjuades för att få en bättre inblick i hur de använde 

klustring i skarpa miljöer och för att se hur stora kluster de använde och vad 

de användes till. Laborationer gjordes också för vidare undersökning av 

några av de mjukvaror som används av de intervjuade företagen. 

1.3 Metodik 

Samlandet av information gjordes genom litteratur- och artikelstudier samt 

med hjälp av intervjuer av personer inom branschen. 

Med hjälp av intervjuer och research skaffades en bättre uppfattning om 

klustring och på så sätt kunde de alternativ av klustringsmjukvaror som finns 

tillgängliga väljas. 

 

Några av dessa mjukvaror tittades senare närmare på i form av laborationer. 

1.4 Avgränsning 

Endast klustring av servrar och dess tjänster kommer att tas upp i detta 

examensarbete. Klustring av nätverkskomponenter ligger utanför arbetets 

ramar. 

 

På grund av det stora utbudet klustringsmjukvaror som finns och med vår 

begränsade tid i åtanke har många mjukvaror sållats bort från att 

undersökas i detta examensarbete. De klustringssystem som undersöks är 

Load Balancing Cluster, High-Availability Cluster, High-Performance 

Computing och High-Throughput Computing. De mjukvaror som undersöks 
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är Network Load Balancing, Failover Cluster, HTCondor, PBS Professional 

och OP5 Monitor. 

1.5 Erkännande 

Vi vill tacka Tomas Stanislawski på Högskolan Kristianstads IT-avdelning för 

att han har delat med sig av sin kunskap genom att ha deltagit som 

intervjuobjekt. 

 

Vi vill även tacka Clas Heleander på Candidator AB för att ha svarat på 

intervjufrågor. 

 

Slutligen vill vi tacka det tredje företaget vi intervjuade för att ha svarat på 

intervjufrågor. Företaget önskade att vara anonymt.  
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2 Utredning 

2.1 Allmänt om klustring 

Klustring av servrar syftar på en grupp av servrar som är sammankopplade i 

ett nätverk för att logiskt framstå och arbeta som en server. Resultatet blir att 

klustret får en gemensam högre prestanda gällande processorkraft, 

lagringsarea och pålitlighet. Varje enskild server i ett kluster kallas för en 

nod. [1] 

2.2 Applicering 

Det finns olika syften med att använda klustring, det kan vara för att uppnå 

något av följande:  

 Lastbalansering med hjälp av Load Balancing Cluster (LBC) 

 Redundans med hjälp av High-Availability Cluster (HAC) 

 Högre prestanda med hjälp av High-Performance Computing (HPC) 

 Högre prestanda med hjälp av High-Throughput Computing (HTC) 

2.2.1 Load Balancing Cluster 

LBC innebär att arbetsbelastningen, exempelvis förfrågningar till en 

webbserver, delas upp mellan noderna i ett kluster. Detta leder till en högre 

tillgänglighet och högre prestanda då användare kan få snabbare svar och 

man undviker eventuella flaskhalsar. [2] 

 

 

Figur 1 - LBC med tre noder 
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2.2.2 High-Availability Cluster 

HAC används främst för att erbjuda oavbruten tillgång till data eller tjänster. 

Även om en server tappar sin nätverksanslutning, anslutning till 

lagringsutrymme, fallerar helt eller något annat som hindrar servern från att 

utföra sitt arbete kan HAC fortsätta ge användare tillgång till det som 

önskas. [3] 

 

HAC befinner sig ofta i back-end i en topologi, där den andra delen kallas för 

front-end. Back-end är den delen som befinner sig nära resurserna och 

kommunicerar direkt med dem. Front-end är det som en användare kan 

ansluta sig mot, ett interface där begäran av resurser kan göras. Interaktion 

mellan front-end och back-end sker sedan för att allokera eller ge, de som är 

behöriga, tillgång till de resurser som efterfrågas. [4] 

 

HAC används oftast för e-post, databasservrar och fildelning. HAC använder 

minst två noder som kan vara ihopkopplade till exempelvis en delad 

lagringsyta. Det finns två aktuella konfigurationer för HAC, Active-Passive 

och Active-Active.  

 

 

 

 

Figur 2 - HAC med tre noder i 
Active-Passive konfiguration 
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Ponera att det finns tre filservrar som är konfigurerade enligt Active-Passive. 

Det innebär att Server 1 arbetar medan Server 2 och Server 3 är passiva 

och väntar på att Server 1 skall sluta fungera och då kunna ta över 

arbetsbelastningen. När Server 1 slutar fungera så tar Server 2 eller Server 

3 över. [3] 

 

 

Den andra konfiguration Active-Active är inte lika vanlig som Active-Passive. 

Skillnaden är att alla noder hålls aktiva i Active-Active och delar på arbetet. 

Alltså ger Active-Active inte bara redundans som Active-Passive, den ger 

även load-sharing1. Fördelarna med Active-Passive är att driftkostnaderna är 

lägre och prestandan blir jämnare. [5] 

                                                      
1 Load-sharing skiljer sig från Load Balancing för att load-sharing är mer 
manuellt styrt, medan load balancing i stora delar kan automatiseras. 

Figur 3 – Den aktiva noden i ett HAC 
Active-Passive går ner. 

Figur 4 – Server 2 tar över jobbet som 
aktiv nod i ett HAC Active-Passive 

Figur 5 - HAC med tre noder i Active-
Active Load-sharing konfiguration 
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Det går även att använda HAC på en större skala, då kallas det geoklustring. 

Det innebär att man har kluster som ser likadana ut på olika geografiska 

platser för att få ännu mer redundans, då exempelvis Kluster 2 skulle ta över 

om Kluster 1 gick ner. [6] 

2.2.3 High-Performance Computing 

High-Performance Computing (HPC) används av bland annat ingenjörer, 

forskare och analytiker för tyngre arbeten. Exempelvis för att animera film, 

analysera komplexa finansiella mönster eller trender för att upptäcka risker 

och även för modellering av klimatförändringar för att försöka hitta lösningar 

på globala miljöproblem. HPC används då alla dessa beräkningar är långt 

över vad en enskild server klarar av att hantera. [7] 

 

Förr innebar HPC att specialbyggda och kraftfulla servrar användes, så 

kallade superdatorer. Men kostnaderna för att bygga sådana maskiner är 

mycket högre än vad det kostar att bygga ett kluster av vanliga servrar och 

Figur 6 - HPC med en huvudnod 
och tre arbetsnoder 
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sedan förse dem med snabba anslutningar mellan varandra. Arbets-

uppgifterna delas sedan upp mellan servrarna, vilket leder till att även 

effektiviteten höjs. [7] 

 

HPC kluster har olika krav på komponenterna i klustret beroende på vad det 

skall användas till: 

 

 En huvudnod är den nod där klustret styrs från, vad klustret ska 

användas till och liknande. 

 Arbetsnoder är de som tar emot och behandlar smådelar av 

klustrets gemensamma arbetsuppgifter. Det är de som utför arbetet. 

 En schemaläggare för arbetsuppgifter som även allokerar resurser 

för att kunna utföra uppgifterna, denna funktion monitorerar även 

status på arbetsnoderna och deras arbetsuppgifter. Detta är en 

funktion som finns hos huvudnoden. 

 Broker node, används när man skall använda Service Oriented 

Architecture2 (SOA) baserade applikationer och fungerar som en 

mellanhand då den lastbalanserar förfrågningar till tjänsterna och 

återkommer sedan med resultat till applikationen. Denna typ av nod 

illustreras inte i bilden, men när den används placeras den mellan 

huvudnoden och arbetsnoderna. [7] 

 

I HPC-system mäts prestandan i floating-point operations per second 

(FLOPS), det vill säga hur många operationer som kan utföras per sekund.3 

[8] 

2.2.4 High-Throughput Computing 

High-Throughput Computing (HTC) liknar HPC på så sätt att det kräver en 

mycket större mängd beräkningskraft än vad LBC och HAC gör. Men de 

fungerar på olika sätt och har olika syften då HTC jobbar mot ett mål där 

man inte känner till lösningen och kan således behöva göra en enorm 

mängd olika beräkningar för att nå fram till det önskade resultatet. Alltså 

fokuserar man på mycket mer långsiktiga resultat med HTC (det kan röra sig 

                                                      
2 SOA definierar en arkitektur som gör att applikationer enkelt kan 
samarbeta över nätverk utan mänsklig interaktion. 
3 I dagens läge befinner de snabbaste datorerna sig på några hundra 
PETAFLOPS (1015) och inom de närmaste 5 åren räknas brytpunkten till 
EXAFLOPS (1018) nås. 
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om år). HTC används exempelvis för att ta fram nya mediciner där olika 

kemiska sammansättningar prövas för att få fram önskat resultat. [9] [10] 

 
Ett exempel på ett system som använder sig av HTC-tekniken är 

folding@home4. Även om folding@home rör sig om maskiner som inte är i 

ett kluster på samma sätt som tidigare förklarats, fördelas arbetsuppgifter ut 

till datorer på samma sätt, där alla gör sin lilla del i det stora hela, på samma 

sätt som i HPC. [11] Se bilaga 1:D för bild på foldit@home via webbläsare. 

  

                                                      
4 Folding@home är ett HTC baserat system som utgår från Stanford 
University. Folding@home arbetar över nätverk och där kan gemeneman 
bidra genom att ”donera” datortimmar (man ansluter sin maskin som en nod 
till systemet där ens dator då blir en ”arbetsnod” tills man väljer att dra sig 
ur). Mer info hittas på Folding@homes hemsida. [11] 

Figur 7 - HTC med en huvudnod och tre arbetsnoder som är anslutna över nätverk 
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2.3 Mjukvaror 

I denna del kommer Microsofts inbyggda klustringsmjukvaror, samt en HTC, 

såväl som en HPC-mjukvara undersökas. Monitoreringsmjukvaran OP5 

kommer också att undersökas. 

2.3.1 Network Load Balancing 

Microsofts lösning på lastbalansering går under namnet Network Load 

Balancing (NLB) och fungerar genom att förfrågningar och sessioner delas 

upp mellan noder i klustret. [1] 

 

Det finns inställningar som reglerar om en nod ska hålla kvar kommunika-

tionen med en klient tills en session är avslutad eller om varje ny förfrågan 

ska lastbalanseras på nytt. Exempelvis vid bankärenden så håller en och 

samma nod kvar vid sessionen då det är mycket säkerhet vid autentisering 

och om en ny nod helt plötsligt skulle ta över en session så skulle klienten bli 

utkastad och sedan behövt logga in igen då den nya noden inte har någon 

information om att klienten har autentiserat sig. [12] 

 

I de fall där autentisering inte krävs behöver inte en nod hålla kvar vid 

sessionen, utan förfrågningarna kan tas om hand av olika noder utan att det 

påverkar klienten. Ett tänkbart exempel av detta är vid läsning av internet-

tidningar. [12] 

 

 

 

Figur 8 - Två NLB noder driver tillsammans en webbtjänst 

 

Alla noder tar emot alla förfrågningar, vem som ska svara bestäms av en 

algoritm som finns hos alla noder för att jämföra deras arbetsbelastning. 

Detta sätt används då det är mer effektivt att filtrera bort oönskade 

förfrågningar än att routa dem. [12] 
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Noderna kommunicerar genom att skicka så kallade heartbeats5 till varandra 

på ett eget privat nätverk. Varje nod skickar ett heartbeat i sekunden. Om en 

nod inte tagit emot ett heartbeat från en annan nod fem gånger i rad, det vill 

säga efter fem sekunder, förklaras denna nod död och utesluts från 

nätverket. Om det exempelvis var fem noder totalt som byggde upp ett 

kluster, innebär detta att det finns fyra noder kvar. I många fall använder sig 

klustret av en nodmajoritet när det beslutar om klustret ska fortsätta vara 

operativt eller helt enkelt gå ner på grund av att för många noder har 

förklarats döda. [1] [13] 

 

I fallet med den ensamma tappade noden skulle ett kluster som använder 

sig av nodmajoritet fortfarande vara operativt då majoriteten av noderna 

fortfarande är uppe och svarar på heartbeats. Går ytterligare en nod ner 

kommer klustret fortfarande att vara uppe för att majoriteten fortfarande 

skickar heartbeats. Men går en tredje nod ner är majoriteten av noderna i 

klustret inte aktiva längre och kommer innebära att klustret som helhet 

kommer att gå ner. [13] 

 

2.3.2 Failover clustering 

Microsofts andra klustringsmjukvara heter Failover Clustering, som är av 

typen HAC. Failover Clustering använder sig vanligtvis av en eller flera 

noder som inte är aktiv men kan, ifall en aktiv nod går ner, bli aktiv för att ta 

över rollen som aktiv nod. Det är alltså noder som jobbar tillsammans för att 

säkra tillgången till exempelvis en tjänst för användare. Även i Failover 

Clustering används heartbeats för att kommunicera mellan noder att de är 

funktionella. [14] 

 

Klustertypen använder sig av så kallade Quorum för att specificera hur 

många fallerade noder ett kluster klarar av att förlora och fortfarande vara 

operativt. Sätts ett quorum på att klustret måste ha minst 50% aktiva noder 

för att det fortfarande ska vara aktivt och leverera tjänster, får denna tröskel 

inte understigas. Om så är fallet att tröskeln understigs kommer klustret tas 

ner och inte längre vara tillgängligt. [15] 

                                                      
5 NLB använder sig av heartbeats för att bestämma tillståndet hos värdar 
som lastbalanserar. Detta sker på Ethernet-nivå och sänds till varje 
lastbalanserande nod. [23] 
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Quroum kan använda sig av mer än bara noder när det kommer till att 

avgöra om klustret ska vara aktiva. Varje enhet, så som en nod, eller en 

hårddisk kan få röster. Dessa röster avgör sedan om klustret ska vara aktivt 

eller inte. En administratör kan specificera vilka enheter som ska få vara 

med i denna röstning och även röstens betydelse, vissa enheter kan få en 

avgörande röst. Klustret kanske inte klarar sig utan en viss hårddisk, då är 

dennas röst avgörande om klustret ska fortsätta vara operativt. [15] 

 

I den större skalan där man använder sig av klustrade servrar som sträcker 

sig över flera sites kallas det i Windows för “Multi-site Failover clustering”, 

alltså är detta Microsofts svar på geoklustring. I detta fall är det inte bara 

noder som väntar på att bli aktiva, utan hela replikerade siter6. [6] 

2.3.3 HTCondor 

HTCondor utvecklas som open-source7 från University of Wisconsin-

Madison. Mjukvaran används för tunga beräkningar och arbeten som en 

vanlig server inte klarar av själv. HTCondor erbjuder resursmonitorering, 

resurshantering, ett prioritetsschema, en planeringspolicy och ett kösystem. 

[10] 

 

Mjukvaran kan köras på Linux, Unix, Mac OS X och även på senare 

Windows versioner och kan användas både i dedikerade kluster och även i 

maskiner som inte är klustrade med hjälp av en teknik som kallas CPU 

scavenging. Tekniken innebär att den använder en dators resurser när de är 

lediga och inte behövs till något annat. [16] 

 

En styrka som finns hos HTCondor jämfört med andra liknande mjukvaror är 

att den är väldigt effektiv på just CPU scavenging då det går att ställa in 

parametrar för när den kan börja använda en dators resurser. Exempelvis att 

den bara får använda en dator när musen och tangentbordet har varit inaktiv 

en viss tid. Lika snabbt kan mjukvaran upptäcka om datorn blir otillgänglig 

för arbete, till exempel att någon nu rör på musen eller tangentbordet, och 

då skapa en markering där arbetet avbröts och sedan överföra uppgifterna 

till en annan ledig maskin som kan fortsätta arbeta med samma uppgift. [9] 

                                                      
6 Sites representerar den fysiska strukturen, eller topologin, av ett nätverk. 
[24] 
7 Open-source innebär att källkoden är öppen för allmänheten. 
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I HTCondor v 7.1.1 och senare kan man även starta datorer via nätverk när 

mer beräkningskraft behövs, denna teknik heter Wake-on-LAN8. Det är för 

att datorer inte skall behöva stå igång för att de kan komma till användning 

av HTCondor, utan de startas i så fall av mjukvaran när de behövs. [9] 

 

Likt andra HTC mjukvaror krävs inget delat lagringsutrymme. Systemet kan 

istället överföra den information och de filer som krävs för att utföra ett 

arbete alternativt omdirigera alla I/Os som rör arbetsuppgiften till maskinen 

som arbetar med den. [9] 

 

Mjukvaran är flexibel på så vis att det går att specificera krav på maskinerna 

som ska köra vissa uppgifter och på samma vis går det att specificera på 

maskinerna vilka typer av arbetsuppgifter som får köras på dem. [9] 

2.3.4 PBS Professional 

Portable Batch System (PBS) är en mjukvara för schemaläggning som 

används främst för att dela ut arbetsuppgifter till de resurser som finns 

tillgängligt att utföra arbetet. Systemet började utvecklas av NASA redan 

tidigt 1990-tal, idag utvecklas det av företaget Altair Engineering. [17] 

 

Med en policy-baserad arkitektur i grunden optimerar PBS Professional 

kontinuerligt hur HPC-resurser används för att kunna försäkra att de 

resurser som finns tillgängliga kan utnyttjas på bästa sätt och att det leder till 

en hög produktivitet. Samtidigt som företagets prioriteringar och SLA9 

respekteras. Kortfattat kan man säga att en högre arbetsbelastning utförs på 

kortare tid och använder färre resurser. [17] 

 

PBS Professional kan köa arbetsuppgifter. När delar av klustret tas ner för 

uppdateringar eller liknande, kan klustret då fylla den tiden med andra 

arbetsuppgifter som kräver mindre beräkningskraft under tiden, för att på så 

vis minska tiden där maskiner står oanvända. [17] 

 

                                                      
8 Wake-on-LAN är en Ethernet standard som tillåter en dator att startas av 
ett nätverksmeddelande. 
9 Ett Service-Level Agreement (SLA) är en viktig del av ett servicekontrakt 
där villkoren för en service definieras. 
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Arbeten körs redundant i klustret för att det aldrig ska gå att tappa en 

arbetsuppgift på grund av strömavbrott, att en server fallerar, 

nätverksproblem eller liknande. Om en server går ner ska dess 

arbetsuppgifter kunna dirigeras om till en annan server utan att tappa 

information eller behöva göra om. [17] 

2.3.5 OP5 

OP5 är en svenskutvecklad servermonitoreringsmjukvara baserad på open-

source mjukvaran Project Nagios. OP5 hanterar inte bara kluster, utan alla 

typer av nätverksövervakning, vilket innefattar till exempel routrar, switchar 

och servrar. Mjukvaran gör det enkelt att monitorera kluster då det går att 

gruppera ihop resurser att övervaka. [18] 

 

Med hjälp av management packs styrs vad som ska monitoreras på servern, 

vilket är förinställda inställningar på vilka mätvärden som ska hämtas från 

servern. Till exempel i Management Packet som heter Windows server, 

krävs en klient som går att hämtas från OP5:s hemsida som heter 

NSClient++ och innefattar t.ex. CPU belastning, RAManvändning och 

hårddiskanvändning på C:. [19] [20] 

 

Med hjälp av OP5 går det att gruppera ihop både tjänster samt hostar i så 

kallade ”service groups” och ”host groups”. På detta sätt går det att enkelt 

monitorera delar av eller hela kluster, men också andra typer av tjänster eller 

servrar går att monitorera. [21] 

 

OP5:s modifierbara interface gör att administratören kan få en överblick på 

det som anses vara viktigast att se. Detta med hjälp av modiferbara widgets 

som enkelt går att flytta runt till sitt tycke. [22]  
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3 Genomförande 

3.1 Inledning till genomförande 

Intervjuerna (se bilagor 1:A, 1:B och 1:C) genomfördes på olika företag som 

själva använder eller tillhandahåller klustringssystem åt andra företag.  

 

Intervjuerna genomfördes genom att kontaktpersoner på företagen blev 

kontaktade via e-post. Där de blev informerade angående hur intervjun 

skulle gå till och sedan fick de rekommendera den medarbetaren som de 

kände bäst kunde svara på frågorna.  

 

Personligt möte valdes om detta var möjligt, i annat fall utfördes intervjun per 

telefon. Anledningen till att personliga intervjuer valdes var för att lättare 

kunna förmedla frågor och undvika missförstånd. Om personen skulle 

missuppfatta något kunde det rättas till redan under intervjun.  

 

För att företagen skulle känna att de skulle kunna dela med sig av tankar 

och även känslig information, fick de möjligheten att vara anonyma. Tog 

företaget upp ett annat företag i sin förklaring kunde dessa också vara 

anonyma. De företag som användes i undersökningen valdes selektivt ut för 

att få  stor bredd på storlek och användningsområden inom klustring. 

 

En laboration genomfördes där syftet var att titta närmare på den mjukvara 

som Företag A använde sig av (Se bilaga 1:A). 

3.2 Intervjuer 

Nedan följer huvudfrågor som ställdes till de intervjuade företagen samt 

efterföljande resonemang kring dessa frågor. 

3.2.1 Huvudfrågor 

Vilken eller vilka typ(er) av klustring använder ni? 

Vad är det ni klustrar? 

Hur ser hårdvaran ut som ni använder till att klustra? 

Hur många noder använder ni per kluster? 

Vilka mjukvaror använder ni er av till era kluster? 
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3.2.2 Resonemang kring frågorna 

Dessa frågor har använts för att generera en god bredd på svaren. Första 

frågan ”Vilken eller vilka typer(er) av klustring använder ni?” ställdes för att 

först få en uppfattning vad företaget använde för klustring och riktningen på 

följande frågor.  

 

Frågan ”Vad är det ni klustrar?” ställdes för att få ett begrepp på vad 

företagen använde sina kluster till. Följande fråga ”Hur ser hårdvaran ut som 

ni använder till att klustra?” ställdes för att få en uppfattning om de fysiska 

servrar som bygger deras kluster.  

 

”Hur många noder använder ni per kluster” frågades för att få en uppfattning 

om storlek och redundans hos företagens kluster. Den sista frågan ”Vilka 

mjukvaror använder ni er av till era kluster” ställdes på så sätt att den 

infattade alla typer av mjukvaror, både klustringmjukvaror samt monitorering 

av kluster. 

3.3 Resultat intervjuer 

Det var totalt tre företag som intervjuades: 

 Företag A - Högskolan Kristianstad, som verkar inom den offentliga 

sektorn 

 Företag B - som valde att vara anonyma, som verkar inom den 

privata sektorn 

 Företag C - Candidator AB, som verkar inom den privata sektorn 

3.3.1 Företag A 

Företag A förklarar att de kör VMware kluster, och använder sig endast av 

virtuella maskiner när det kommer till klustring. Tomas från HKR IT förklarar 

att de inte kör några typer av High-Availability då de inte har de kraven på 

upptid. Tomas fortsätter att förklarar att det finns så bra funktioner i VMware 

för just High-Availabilty. ”Det blir tårta på tårta” att använda några andra 

typer av High-Availability, så som Windows Failover Cluster förklarar Tomas. 

 

Företag A använder sig av totalt sex stycken fysiska maskiner, ”troligvist G7 

DL360” förklarar Tomas. Servrarna är dimensionerat på så sätt att det är 

den dubbla kapaciteten mot vad som behövs. Servrarna är även 

sammankopplat med ett SAN som också det är dimensionerat till dubbel 

kapacitet. 
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På dessa sex stycken fysiska maskinerna använder företag A runt 100 

noder. Alla noder är windowsbaserade då de har ett väldigt fördelaktigt avtal 

med Microsoft och använder därför mestadels windows-miljöer. Noderna är 

optimerade på så sätt  att de använder sig av 1,5 GB RAM och en 

processorkärna.  

 

Tomas förklarar att dessa noder används för att få isolerade miljöer, det körs 

alltså en applikation per server. ”Det finns inget att förlora förutom att det blir 

många maskiner om man kör VM-miljö.” Eftersom allt hanteras automatiskt 

med hjälp av VMware när det gäller patchning av maskinerna bidrar detta 

inte till något extra manuellt arbete avslutar Tomas med. 

3.3.2 Företag B 

Företag B använder både Windows och Unix-lösningar till sina kluster. Den 

intervjuade personen har dock bara hand om klustring när det kom till 

Windows och förklarar att dem kör Microsofts Failover Clustering. Vid frågan 

om de använder Microsofts andra lösning Network Load Balancing (NLB) för 

lastbalansering förklarar Företag B att det krävs mycket från switchar och 

nätverk för att driva NLB och använder istället switchar för att lastbalansera. 

 

Det är mycket i form av redundans som ligger i fokus när frågan om vad som 

klustras ställs, både när det gäller hårdvarans redundas, då den alltid ska 

vara tillgänglig och dataredundans om det finns diskspegling tillgänglig. Ofta 

är det databaser och filservrar som klustras förklarar Företag B 

 

De har ett utbud av servrar som finns tillgängliga beroende på kundens 

behov och krav, men de utgår från rekommendationer som de följer när de 

ska välja ut den bästa lösningen till kund. 

 

Vanligtvis har de två till tre noder i ett vanligt kluster, men förklarar att de i 

några få fall kan förekomma fler, detta poängterades att det inte var vanligt. 

 

Företag B förklarar att dem har en egenutvecklad programvara som ingår i 

deras normala drift av alla deras servrar. I denna programvara har de ett 

larmpaket som är byggt för just klustring. Mer information om denna 

mjukvara eller ifall den härstammar ifrån en känd programvara på 

marknaden gavs det inga kommentarer om, men tekniken var den samma 

som för andra monitoreringsmjukvaror. 
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3.3.3 Företag C 

Företag C förklarar att de har en bred upplaga av klustertyper och nämner 

Windows Failover Cluster och VMware High-Availability Cluster som 

exempel. Tillgänglighet samt prestanda styr antalet noder förklarar Clas på 

Candidator AB, och beskriver att två noder är vanligt, detta för redundans. 

 

Företag C klustrar alla typer av tjänster och även hela servrar. ”Man klustrar 

där behovet finns och är möjligt” fortsätter Clas att förklara.  

 

Clas berättar att de hanterar klustring beroende på vilken typ av tjänst som 

ska klustras. Är det webbservrar så räcker det med att använda sig av 

någon typ av fysisk lastbalansering som ligger i hårdvaran och pratar med 

webbservrarna. Ska man klustra en tjänst i Windows räcker det ofta med två 

AD-anslutna servrar som använder sig av t.ex. Windows Failover Clustering. 

3.4 Resultatjämförelse av intervjuer 

Det var totalt tre företag som intervjuades, ett inom den offentliga sektorn, 

Företag A Högskolan Kristianstad, två inom den privata sektorn, Företag B 

som valde att vara anonyma och Företag C Candidator AB. 

3.4.1 Företagens lösningar 

Företag A:s lösning skilde sig en del från de andra företagens lösningar, 

men man kunde se starka likheter på lösningarna i Företag B och Företag C, 

som båda opererade inom den privata sektorn. De företagen använder till 

större delen endast Failover Clustering i liten skala med två eller tre noder 

för redundans i sina tjänster till kund. Däremot användes det inte isamma 

skala hos det intervjuade Företag A som opererar inom offentliga sektorn, då 

de inte hade samma tillgänglighetskrav.  

 

Windows andra klustringsmjukvara NLB, som används för lastbalansering, 

användes inte alls i lika stor utsträckning. Företag B förklarar att det kräver 

en hel del från switchar och nätverk, de har istället en tjänst som levererar 

lastbalansering via hårdvarubaserade switchar. Företag B fortsätter att 

förklara att de inte tror att de har många NLB kluster kvar, om ens några alls. 

Företag A kör hela sitt kluster i VMware och förklarar att VMware klarar sig 

väldigt bra på egen hand där automatisk lastbalansering och automatisk 

hantering av resurser sköts helt av VMware. 
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3.4.2 Tjänster 

Det som klustras är allt från tjänster till hela servrar. ”Man klustrar där 

behovet finns och är möjligt” förklarar Clas från Företag C. Företag B lägger 

tyngden på redundans i sitt svar där de säger att kunden kan lägga den 

viktigaste datan i klustret som ofta innefattar databaser såväl som filservrar. 

 

Hos Företag A, där de använder sig av virtuella maskiner, körs det istället en 

applikation per server för att få en isolerad miljö.  

”Vi har mängder av applikationsservrar, till exempel en som endast tar hand 

om LDAP-inloggning. Eftersom allting patchas och hanteras automatiskt 

finns det inget extra manuellt arbete med att ha så många maskiner.” 

berättar Tomas. 

3.4.3 Hårdvara 

Företag A hade ett betydligt större kluster istället för många små, med totalt 

100 noder på sex fysiska maskiner i ett VMware kluster. Skillnaderna 

fortsatte i och med detta då Företag B samt Företag C inte bara använde 

virtuella noder i sina kluster, utan också fysiska noder som klustras med 

Windows Failover Clustering. Företag C hade dock också VMware kluster 

och Företag B hade börjat kolla på Hyper-V. 

 

Hårdvaran till de olika klustren såg väldigt olika ut för Företag B och Företag 

C, där det i princip användes den hårdvaran som krävdes för att klara jobbet 

hos just den kunden. Företag B förklarar att de har ett utbud som erbjuds till 

kund som väljs efter behov och inte en modell som levereras till alla. Företag 

A hade dock en bestämd hårdvara för sitt kluster med sex stycken likadana 

servrar som driftade alltihop. 

3.4.4 Mjukvara 

Monitoreringen skedde till större delen av mjukvaror som fungerar över alla 

servrar och inte nödvändigtvis endast för klustren utan för hårdvaran under. 

Företag A använder en produkt som heter Nagios (OP5) för att monitorera 

VMware klustret, de individuella hostarna och även varje Windows maskin 

där det går ett larm om något händer som överstiger inställda tröskelvärden, 

säger Tomas från Högskolan Kristianstad. Företag B använder sig av en 

egentillverkad mjukvara som är byggd för just klustring, även den ger larm 

efter att inställda tröskelvärden överskrids. 
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3.5 Laborationer 

Laborationens mål är att sätta upp ett NLB kluster och sedan monitorera 

dess hälsa med hjälp av monitoreringsmjukvaran OP5 monitor, som Tomas 

från Företag A rekommenderade. 

3.6 Resultat laborationer 

Labbmiljön består av två noder i ett NLB kluster samt en ansluten server 

med mjukvaran OP5. 

3.6.1 Network Load Balancing 

Network Load Balancing (NLB, se sida 7) är av klustertypen LBC (se sida 3). 

NLB är en del av Windows Server och går att installera som ett tillägg vid 

namnet Network Load Balancing Manager. Med hjälp av Network Load 

Balancing Manager går det lägga till kluster såväl som noder. När ett kluster 

läggs till ges detta en gemensam IP-adress som klustret opererar på och där 

tjänsten som klustras kan kommas åt.  

 

 

Figur 9 - Översyn på noder i ett NLB kluster i NLB Manager 

 

Tjänsten som klustras i en del av detta examensarbete är en enkel 

webbserver som noderna tillsammans arbetar för att lastbalansera tillgången 

till. Nedan syns hur detta kan ske i praktiken. Med en och samma IP-adress 

turas de två NLB noderna, NLB1 och NLB2, om att agera webbserver för 

användaren. Med hjälp av två olika sätt att presentera hemsidan kan detta 

enkelt demonstreras. 

 

 

Figur 10 - Exempel på när två olika noder tar emot förfrågningar i ett NLB kluster 
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3.6.2 OP5 Monitor 

Det intervjuade företaget Företag A använde just OP5 för att monitorera sina 

kluster, därför valdes denna mjukvara att undersökas närmare, som en del 

av detta examensarbete. Denna mjukvara valdes också att undersökas 

närmare på grund av att licensen är gratis, med upp till 20 stycken anslutna 

enheter. 

 

Att både ladda ner OP5 och att börja monitorera är väldigt enkelt. Det går att 

direkt från OP5:s hemsida ladda ner mjukvaran i .tar.gz10 format och vmdk11 

format som fungerar att starta direkt i till exempel VMware. Denna version 

kommer med CentOS 6.6 för att driva mjukvaran.  

 

Efter servern har startat och blivit tilldelad en IP-adress i det privata 

nätverket visas det i terminalen vart det går att komma åt det webbaserade 

administrationsverktyget, alternativt kan administratören logga in och sköta 

mjukvaran med ett flertal kommandon direkt genom terminalen. 

 

Figur 11 - OP5 visar en IP-adress i terminalen 

På förstasidan av det webbaserade verktyget möts man av ”OP5 Portal” där 

man kan konfigurera systemet i form av att sätta upp e-postadress  och 

telefonnummer för sms dit alarm ska skickas om tröskelvärden överskrids. 

Funktioner som t.ex. säkerhetskopiering av systemet och uppdatering av 

mjukvaran kan även ske härifrån. 

                                                      
10 .tar.gz är en samling filer packade med tar och komprimerade med gzip. 
11 Virtual Machine Disk är ett filformat för virtuella hårddiskar som används 
till virtuella maskiner i t.ex. VMware. 
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Figur 12 - OP5 Portal, systemet uppdateras 

Här liksom i terminalen kan man logga in i själva monitoreringsverktyget där 

man möts av ett helt modifierbart interface av widgets som kan sättas upp till 

att monitorera just det man vill se, oavsett om det är övergripande 

serverhälsa eller individuella tjänster. 

 

 

Figur 13 - En widget på OP5:s modifierbara interface (Se större bild Bilaga 1:E) 

 

Att lägga till servrar att monitorera är lika enkelt som att lägga till en servers 

statiska IP-adress efter en mjukvara har installerats på servern som används 

för att hämta mätvärden, t.ex. CPU-belastning. Vilken typ av mjukvara som 

behövs installeras på servern beror på vilka tjänster som körs på servern.  
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Management Packs är förinställda inställningar på vilka mätvärden som ska 

hämtas från servern, med hjälp av dessa bestämt vad som ska monitoreras 

på en server. 

 

Till exempel i Management 

Packet som heter Windows 

Server, krävs en klient som går 

att hämtas från OP5:s hemsida 

som heter NSClient++ och 

innefattar t.ex. CPU-belastning, 

RAM-användning och 

hårddiskanvändning på C:.  

 

 
OP5 och kluster går bra ihop, just för att man kan klustra servrar att 

monitorera. Grupperna kallas ”Host Groups” och en del kommer med från 

installation som OP5 rekommenderar. Men det går skapa helt egna, här 

läggs ett enkelt NLB kluster till med två noder i sin egna Host Group och kan 

därför monitorers som en del av en grupp. 

 

Figur 15 - OP5 En Host Group som heter NLB läggs till 

  

Figur 14 - Mjukvaran NSClient++ intalleras 
på en av NLB noderna 
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4 Diskussion 

4.1 Analys av resultat 

I detta examensarbete undersöktes kluster, Load Balancing Cluster, High-

Availability Cluster, High-Performance Computing och High-Throughput 

Computing. Syftet var att få en förståelse i vad ovanstående är och hur det 

fungerar och används i praktiken av företag. Det som upptäcktes under 

examensarbetet var vilka av systemen som oftast användes och varför. 

 

Nedan kommer vi att ta upp fyra klustringssystem och resonera kring vilka 

lösningar som är lämpligast för exempelföretag med olika kriterier. Vi 

kommer att lägga fokus på att företagen skall spara tid och resurser med 

hjälp av de olika typer av klustringssystem som nämndes i föregående 

stycke. Detta kommer att kopplas till litteraturstudien och den praktiska 

undersökningen som vi har gjort. 

4.1.1 Val av klustringssystem  

Vi anser att valet när det kommer till klustringssytem, är faktorerna få. 

Klustringssystemen är väldigt skräddarsydda till just en typ av tjänst. Behövs 

exempelvis en hög tillgänglighet är det High-Availability man letar efter, det 

hörs på namnet att klustringssystemet är utformat för just detta. Exempel på 

detta är Företag B och Företag C som använder sig av High-Availability då 

de fokuserar på driftsäkerhet och hög tillgänglighet.  

4.1.2 Våra rekommendationer – Exempelföretag 1 

Företaget driver en webbaserad tjänst med många användare som ansluter 

sig till systemet på en och samma gång och har som kriterier att klustrings-

systemet ska kunna hantera den stora mängden användare på samma 

gång. 

 

Vi anser att de bör använda sig av en lösning som innefattar klustrings-

systemet LBC då det används för att lastbalansera mellan flera olika servrar. 

Antalet noder anser vi bör vara en nod utöver vad som egentligen behövs för 

att klara arbetet, då det ger ökad redundans. Till exempel om klustret klarar 

av att operera med endast två noder, då rekommenderar vi tre noder. 
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4.1.3 Våra rekommendationer - Exempelföretag 2 

Företaget levererar en tjänst med högt tillgänglighetskrav och har som 

kriterier att klustringssystemet skall klara av en stor mängd användare samt 

en tillgänglighetsgrad på minst 99.9% till dessa användare. 

 

Vi anser att företaget bör använda sig av en lösning där klustringssystemen 

HAC och LBC kombineras. LBC används då i front-end och HAC används i 

back-end, där LBC lastbalanserar förfrågningar från användare och HAC är 

ett redundant kluster för att komma åt en gemensam lagringsyta. Vi anser att 

båda kluster bör ha minst tre noder vardera som illustreras i Figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 - En kombination av LBC och 
HAC med tre noder vardera. LBC front-
end och HAC i back-end. 
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4.1.4 Våra rekommendationer - Exempelföretag 3 

Företaget behöver hög beräkningskapacitet för meteorologi. Företaget har 

som kriterier att kunna simulera väderförhållanden. 

 

Vi anser att företaget bör använda sig av ett klustringssystem av typen HPC 

som använder sig av specialbyggda GPU:er, för effektivare beräkningskraft. 

Antal noder bestäms efter det behovet av beräkningskapacitet som krävs. 

4.1.5 Våra rekommendationer - Exempelföretag 4 

Företaget behöver beräkningskapacitet till att gå igenom ett obestämt antal 

scenarion, t.ex. forskning vid framtagning av läkemedel . 

 

Vi rekommenderar ett klustringssystem av typen HTC då det används för 

beräkningar som inte nödvändigtvis behöver stor beräkningskapacitet men 

de potentiella lösningarna är många. 

 

4.2 Förslag till fortsatt arbete 

 
Arbetet hade kunnat utföras utifrån en mer praktisk synvinkel med större 

tyngd på de praktiska elementen och motsvarande mjukvaror hade kunnat 

undersökas närmare. T.ex. klustring med hjälp av en virtualiseringsmjukvara, 

så som VMware, som Företag A berättade om i sin intervju.   
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6 Bilagor 
 

6.1 Intervjuer företag 

  

1:A Företag A 

1:B Företag B 

1:C Företag C 

1:D Foldit@home via webbläsare 

1:E OP5 interface 
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Bilaga 1:A Företag A - Högskolan Kristianstad 

 

Vilken eller vilka typer av kluster använder ni? 

Vi kör ett VMware kluster för virtuella maskiner, där finns ju en kluster-funktion. Sen har vi kört 

filservrar som redundanta kluster, där den ena tar över om den andra fallerar, det har vart… det 

har vart så att vi inte har tyckt att det var värt det. Vi behöver inte den upptiden. Eftersom de här 

filservrarna har varit virtuella ändå så har vi använt andra varianter, typ High-availability. Så vi 

kör ingen filserver-klustring idag. 

 

Ni körde failover då alltså? 

Vi skulle kunna köra fail-over, men vi har egentligen aldrig haft problem med maskinerna. Det är 

i princip bara när vi behöver starta om för Windows Update som den funktionen skulle kunna 

behövas och det handlar om en kvart en gång i månaden och vi har inte det tillgänglighets-

kravet, så vi behöver inte det. 

 

Sen är det så pass bra funktioner för fail-over och high-availabilty i VMware, så det är främsta 

anledningen till att vi inte kör med Microsofts klusterlösningar längre, det blir lite tårta på tårta. 

Jo förresten, vi har faktiskt en Microsoft fail-over lösning och det är för inloggningarna till mail 

och andra tjänster som nyttjar Active Directory Federation Services. Enligt Microsofts 

rekommendationer ska de vara uppsatta i par. 

 

Du nämnde filservrar förut, är det något mer ni klustrar? 

Vi har också haft Microsofts mailserver i ett kluster (SMTP), det har också vart för tillgänglig-

hetens skull men vi har frångått det för att det är så hög tillgänglighet på virtuella miljöer och det 

finns liksom ingen anledning till att täcka upp för den sista lilla halva procenten. Vi har inte det 

kravet på oss. 

 

Klustrar ni någon del av AD? 

Domänkontrollanterna är tekniskt sett inte i något kluster, men där är flera stycken av dem. Så 

en kan gå ner utan att inloggningarna påverkas, men det är uppsatt så att vissa tjänster går 

direkt mot domänkontrollanterna, så någonting påverkas säkert om en DC går ner. Filservrarna 

var ju klustrade förut med hemkataloger och gemensamma enheter och sådant, men det var 

bara extra arbete utan vinst för vår organisation. Men det finns ju andra organisationerna som 

har krav på kontinuitet. 
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Du nämnde att ni kör VMware, hur ser hårdvaran ut under? 

Det är HP ProLiant servrar, troligtvis G7 DL360. Det är väl 140 GB minne i varje maskin, där är 

dubbelt så mycket kapacitet som det behövs kan man säga för att halva anläggningen ska 

kunna gå sönder, det är så det är dimensionerat. Det är ihopkopplat med ett SAN som också är 

dubbel-dimensionerat, man kan kalla det för nätverksraid, samma information på två olika 

ställen. Det är ju ytterligare en form av redundans. 

 

Hur många noder kör ni? 

Vi har runt 100 stycken virtuella på 6 fysiska maskiner. I de flesta fall är de ganska optimerade, 

en Windows server har sällan mer än 1.5 GB minne och en CPU-kärna, det klarar de sig bra på. 

Det kan bli långsamt när man loggar in med GUI, men med tjänsterna upplever man ingen 

problematik. 

 

Vad är det ni kör på alla de maskinerna? 

Utöver DCs så försöker vi köra en applikation per server så att man får en isolerad miljö, det 

finns inget att förlora på det förutom att det blir många maskiner om man kör VM miljö. Vi har 

mängder av applikationsservrar, t.ex. en som endast tar hand om LDAP-inloggning. Eftersom 

allting patchas och hanteras automatiskt så finns det inget extra manuellt arbete med att ha så 

många maskiner. 

 

Sen har vi ett gäng SQL-servrar, normalt har företag bara 1 eller 2 eftersom de har dyra 

licenser, men för oss kostar de inget så vi har 12 stycken. Den gamla First Class-miljön ligger 

väl på runt 6 maskiner. Sen är där även några webbservrar, ca 10 st. 

 

Du nämnde Windows, kör ni endast Microsoft? 

Vi har väldigt fördelaktiga avtal med Microsoft så vi kör Microsofts miljöer. Där finns enstaka 

Linux-maskiner för specialapplikationer, någon webbtjänst och sådär som beställdes som Linux 

från början. Men vår kompetens och fokus ligger på Microsofts miljöer. 

 

Hur gör ni med monitorering av noderna? 

Vi har ett övervakningssystem som håller koll på nät, serverpark och tjänster. Där får vi omedel-

bart ”larm” om det något händer som överskrider inställde tröskelvärden. Annars är VMware 

väldigt självreglerande, du kan rycka en host och maskinerna studsar upp på en annan. Det är 

klart, det blir ett litet avbrott, men vi behöver inte göra något utan det är inställt på automatisk 

lastbalansering och automatisk hantering av resurser. 

Vi monitorerar VMware klustret, de individuella hostarna och även varje Windowsmaskin med 

en produkt som heter Nagios och även ett addon som heter OP5 för att förbättra gränssnittet. 
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Bilaga 1:B Företag B - Anonym 

 

Vad för typer av kluster använder ni? 

Vi kör Microsofts kluster, som vi använder på Windows-sidan, sen finns det andra typer för Unix, 

men för min del är det Windows-OS som jag förvaltar. Vi använder mycket Failover Clustering, 

vi kör från Windows 2003 Server och uppåt. 

 

Använder ni NLB också? 

Nej, vi kör inte så mycket NLB. Vi har ju en tjänst där vi levererar lastbalansering via hårdvaru-

switchar istället, som vi tycker är bättre att erbjuda kunderna. Så vi har inte så mycket NLB kvar, 

om ens något sådant kluster är kvar. Det kräver en del från switchar och nätverk, men de 

kraven har vi kanske inte annars. Så vi kör helst hårdvarubaserat. 

 

Vad är det för tjänster ni klustrar? 

De kluster vi erbjuder är ju främst för hårdvaru-redundans och beroende på typ av kluster så 

kan det även finnas en dataredundans om det finns diskspegling. Kunderna lägger den 

viktigaste datan i klustret. Ofta är det databas och filservrar som klustras men även alla möjliga 

applikationer klustras. 

 

Hur ser hårdvaran ut som ni använder på maskinerna i era kluster? 

Vi har ett utbud som erbjuds till kunderna när servrarna beställs, men vi har inte en modell som 

levereras till alla. Det handlar om vilken prestanda de behöver och vill ha helt enkelt. Men sen 

finns det några rekommendationer på hur de ska sättas upp i grunden som vi följer, med dubbla 

nätverkskort och liknande. 

 

Klustrar ni bara fysiskt, eller kör ni virtuellt också? 

Det vanligaste är att vi kör fysiskt, vi klustrar inte i VMware miljöerna men däremot har vi börjat 

lite med Hyper V. 

 

Hur många noder brukar ni oftast ha i era kluster? 

Det vanligaste är två till tre noder men vi har även fler noder i ett kluster men det är inte så ofta. 

 

Använder ni någon speciell mjukvara för att monitorera klusterna? 

Ja det ingår i vår normala drift, vi har ett larmpaket som vi lägger på som är byggda just för 

klustring. Det är en egenutvecklad mjukvara som vi använder för monitorering. Men tekniken är 

ju den samma som för andra monitoreringsmjukvaror. 
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Bilaga 1:C Företag C - Candidator AB 

Vilken eller vilka typ(er) av kluster använder ni er av? (T.ex. Lastbalansering eller 

Failover) 

Vi har olika typer av klustrade lösningar som bygger på tex redundanta lastbalanserare, 

Windows Failover Cluster, VMware HAC, klustrad nätverksutrustning för att nämna några. 

Vilka mjukvaror använder ni er av till era kluster? (Drift samt monitorering) 

Några exempel är Windows Failover Cluster, produktspecifik klustermjukvara inbyggd i 

hårdvaran så som Citrix Netscaler. 

Vad är det ni klustrar? Vilka tjänster? (Filservrar, Webbservrar etc) 

Tjänster på servrar, hela servrar, nätverksutrustning. Man klustrar där behovet finns och är 

möjligt. 

Hur ser hårdvaran ut som ni använder till klustring? (Om de klustrade servrarna är 

virtuella, hur ser hårdvaran ut i grunden) 

Det skiljer sig på vad man klustrat, pratar vi webbservrar så är det oftast inga tjänster på 

servrarna man behöver klustra, det räcker med att lastbalanserarna har noder att prata med 

som lyssnar på webanrop, normalt sett är det fysiska lastbalanserare man använder sig av här 

där klustringen eller lastbalanseringen ligger i just hårdvaran som pratar med x antal standalone 

webbservrar.  

Skall man klustra en tjänst i Windows så bygger detta lite på vad just tjänsten kräver, ibland 

räcker det att man har två virtuella maskiner som kan prata med varandra och ett AD med 

Failover Cluster. I andra lösningar kanske applikationen kräver att man har ett så kallat delad 

lagringsyta mellan servrar och får därför se till att även denna är tillgänglig och supporterad till 

noder i klustret, normalt sätt används detta i ett active-passive cluster där data enbart skrivs av 

en server i taget men vid failover tas över av den tidigare passiva noden. 

Hur många noder använder ni vanligtvis per kluster?  

Detta styrs helt och håller på vilken typ av tillgänglighet/prestanda man behöver ha i sitt cluster, 

i mindre uppsättningar är det vanligt med ett två nods kluster just för redundans.
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Bilaga 1:D Foldit@home via webbläsare 

 

Figur 17 - Foldit@home via webbläsare 
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 Figur 18 - OP5:s modifierbara interface 

Bilaga 1:E OP5 interface  

 


