
Kapittel 10 

Arkitektur design

Laget av Preben Solheim

04.10.2004



Hva er arkitektur design?

● Valg av hardware, nettverk og software 
komponenter for å realisere en applikasjon.



Mål med arkitektur design.

● Ytelse: 
En applikasjon må tåle den arbeidsmengde 
som den blir utsatt for. 

● Skalerbarhet
En applikasjon må være utvidbar, slik at ved 
økende arbeidmengde kan det enkelt  legges 
til mer regnekraft.

● Tilgjengelighet: 
Selv om arbeidmengden blir stor må 
applikasjonen fortsatt gjøre jobben sin.



Mål (fortsetter)

● Vedlikehold av tilstand for hver bruker:
dvs unngå at bruker data blandes sammen,
selv om applikasjonen er distribuert på flere 
maskiner eller feil oppstår.

Eks. En kunde i en nettbank får konto-
opplysningene til en annen kunde.

● Sikkerhet:
Brukere skal kun ha tilgang til ressurser som
de har rettigheter til å bruke.



Begrensninger

● Kostnader:
Hver ressurs (prossessor, datalager, 
programvarelisenser osv.) koster penger. 
Dette begrenser ofte valgmulighetene til 
design arkitekten.

● Kompleksitet:
Hvis en konfigurasjon blir for kompleks, kan 
mangel på penger til å betale kompetente 
medarbeidere, eller mangel på kompetansen
begrense arkitektens valgmuligheter.



Begrensninger

● Eksisterende infrastruktur og standarder i 
bedriften kan begrense valgmulighetene, når 
det gjelder programvare eller hardware.

Man kan f.eks ikke lage et design basert på 
J2EE,  hvis bedriften insisterer på å bruker .
NET.



Installering av arkitektur

● Bedriften driver og vedlikeholder arkitekturen 
selv, arkitekturen er fysisk plassert i 
bedriften.

● Bedriften driver og vedlikeholder arkitekturen 
selv, arkitekturen er fysisk plassert et annet 
sted.

● Et annet selskap vedlikeholder og driver 
arkitekturen, , arkitekturen er fysisk plassert 
et annet sted.



Enkel server.



Egenskaper ved enkel server

● Ytelsen begrenses hovedsaklig av at 
skriptmotoren og database systemet bruker 
mye minne og regnekraft. Siden de bruker 
samme prosessor(er) og minne, kan det her 
oppstå en flaskehals.

● En enkel server har begrenset skalerbarhet.

● Siden det bare er en maskin, vil en feil på en 
hardisk være fatal. For å sikre seg mot dette 
kan man ha flere hardisker på maskinen.



Egenskaper ved enkel server

● Siden det bare er en server og denne tar seg 
av alle innkommende forespørsler, kan 
brukeøkt dataene lagres i minnet og vil 
derfor alltid være tilgjengelig.

● Det svakeste punktet er sikkerhet. Hvis en 
angriper kommer gjennom brannmuren har 
han fri tilgang til alle ressursene.

● Kostnadene er lave, med mindre man skal 
sette opp en paralell konfigurasjon.

● En enkel server er enkel å sette opp.



Bruksområder for enkel server.

● Konfigurasjonen egner seg best til liten skala 
 webapplikasjoner, hvor sikkerhet ikke er av 
stor betydning. Passer bra til 
intranettapplikasjoner.



Separat databaseserver



Egenskaper

● Ytelsen øker siden databasen og 
Webserveren er på to forskjellige maskiner 
og slipper deling av minne og prossesor(er). 
Hvis det er treg forbindelse mellom database 
og webserver kan ytelsesgevinsten bli 
redusert.

●  Siden vi fortstatt bare har en maskin for 
henholdsvis database og Webtjener er feil 
fortsatt fatale. 



Egenskaper

● Ved  å legge til en ekstra brannmur mellom 
maskinen som kjører webserveren og den 
som kjører databasen, kan sikkerheten økes.



Ingenmannsland(DMZ)



Utnyttelse av replikasjon og 
paralellisering.

● Vertikal kloning:
en server maskin inkluderer flere uavhengige 
prosessorer og flere prosesser til 
applikasjonen.

● Horisontal kloning:
flere kopier av hver server.

● Den ene klonings typen utelukker ikke den 
andre.



Fordeler med 
kloning/replikasjon

● Kloning muliggjør last balansering. 
Arbeidsmengden kan spres over flere 
prosesser.

● Hvis en prosess eller node krasjer, kan en 
annen prosess/node overta. 



Replikert webserver og 
programmkjøringsmotor.


