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bwin Games

•Online Gaming 

•Börsnoterat i Wien

•300 anställda i Stockholm

•B2B och B2C

•Pokerroom, bwin Poker



Siffror

•248 miljoner EUR Q1-Q3 2007
•28 B2B-kunder
•14 miljoner registrerade

•35 000 samtidiga spelare

•10 miljoner händer per dygn



Online Poker



Systemöversikt



Skalbara System



Definition

”The degree to which a system can handle 
increasing demand on system resources 

without significant performance degradation”



CAP Theorem

•Consistency

•Availability

•Partition-tolerance



Exempel

ACID – Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

BASE – Basically Available, Soft State, e, 

EEventually Consistentventually Consistent

Begränsad Skalbarhet

Finfin Skalbarhet



Strategier (översikt)

•Funktionell Nedbrytning

•Asynkron Integration

•Kategorisering av Data



Funktionell Nedbrytning



Asynkron Integration



Datakategorisering



Sammanfattning

•Väg skalbarhet mot tillgänglighet och 
konsistens

•Analysera och kategorisera data – blanda 
aldrig historik med state!

•Funktionell nedbrytning!

•Asykron integration – hög tolerans!



Implementera skalbara 
tjänster



Implementera skalbara tjänster

•Exempeltjänster

•Karaktär

•Strategier
Scale-up
Scale-out 
Caching
Master in-memory 
Exotiska varianter

•Uppmaning



Exempeltjänster

•Spelarinformation namn, adress
•Spelhistorik kort, bet/fold

•Banksystem flytta pengar



Karaktär

•Läsintensiv / skrivintensiv 
spelarinformation / spelhistorik

•Atomicitet 
spelhistorik / banksystem

•Synkronitet 
reservera pengar / ge tillbaka pengar

•Lokalitet
arbetsdata / totalt data



Scale-up

•Snabbare / större maskiner

•Skalbarhet kopplad till Moores lag

•Pris / performance-kurva

•Oberoende av karaktär

•BRA om det räcker!



Scale-out

•Samlingsnamn ”Skala med fler maskiner”

•Varianter
Stateless scale-out
Replikering
Partitionering



Stateless (Scale-out)

•Applikationserver håller bara request-data

•Flyttar flaskhalsen till underliggande lager



Replikering (Scale-out)

•Replikering skalar läsningar

•Synkron / asynkron

•Dyra skrivningar

•Måste finnas 1 ”Master” ?



Partitionering (Scale-out)

•Partitionering / Sharding

•Skalar skrivningar och läsningar

•Viktigt hitta rätt nyckel

•Banksystem svårt exempel



Caching

•”Tillfällig kopia av data från undre lager”

•Karaktär 
Läsintensiv
Låg atomicitet
Lokalitet

•Immutable



Master in-memory

•Jämför ...
ÄGA datat högre upp och arkivera längre ner
CACHA högre upp och äga längre ner

•Distribuerad Cache / Data Grid / Space / ...

•Inga skrivningar ”bakom ryggen”

•Replikering / partitionering / kombination



Exotisk skrivoptimering

•Tillåt konflikterande skrivningar på samma data

•Red ut konflikter vid läsning

•Amazon Dynamo



Behövs en relationsdatabas?

•Fördelar
Transaktionshantering 
Komplexa sökningar
Persistens

•Nackdelar
Komplexa
Dyr skalning

•Alternativ
In-memory, flat file
Köer
Full-text index

??



Sammanfattning

•CAP

•Funktionell nedbrytning

•Asynkron integration

•Datakategorisering

•Replikering

•Partitionering

•Caching

•Andra lösningar



http://bwingames.se

per.mellqvist@bwin.org
henrik.lagercrantz@bwin.org




