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Sammanfattning 
 

Detta arbete bidrar till val av serialiseringsformat. Val av serialiseringsformat är kritiskt 

för webbapplikationer som sänder och tar emot omfattande datamängder eftersom det 

påverkar reduceringen av datastorlek, samt hur snabbt en klient och server kan processa 

denna data. Arbetet utvärderar de binära serialiseringsformaten Protocol Buffers och 

FlatBuffers i webbaserade geografiska informationssystem. Tidigare forskning har 

förutsett att Flatbuffers borde vara effektivare än Protocol Buffers, men det saknas 

vetenskapliga belägg. Experiment genomfördes där serialiseringsformaten testades i 

programmeringsspråket Go, med kommunikationsprotokollen HTTP och WebSocket, 

samt där nätverkshastigheten var begränsad till 800, 200, 50 Mbit/s. Experimentet 

påvisade att det inte spelar det någon roll vilket serialiseringsformat som används när 

nätverkshastigheten är begränsad till 800 Mbit/s, och att Protocol Buffers presterade 

bättre när nätverkshastigheten är begränsad till 200 och 50 Mbit/s. Framtida arbeten 

kan öka kunskapen om serialiseringsformatens beteende i olika nätverkshastigheter och 

utvecklingsmiljöer, samt implementera renderingsverktyg utifrån schemafilerna i detta 

arbete. 

Nyckelord: Serialiseringsformat, Protocol Buffers, FlatBuffers, Webb GIS  
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1 Introduktion 

Webbaserade geografiska informationssystem (Webb GIS) applikationer är 

webbapplikationer som utnyttjar geografisk spatial (rumslig) data (Falih, Hendradjaya, & 

Sunindyo, 2016) såsom latitud, longitud, koordinater, vägar och byggnader (Saho & Sangeeta, 

2017). Dessa applikationer har blivit en del av vårt vardagsliv. Hur skulle vi t.ex. klara oss utan 

Google Maps och GPS-data som hjälper oss med navigation och orientering (Matuszka & Kiss, 

2014)? Andra vanliga applikationer och användningsområden inkluderar vetenskapliga 

beräkningar (geologi, jordbävningar, brott, miljö, etc.) (Kritikos, Rousakis & Kotzinos, 2013), 

trafikledning (Zhang & Li., 2005), och interaktion och visualisering av virtuella städer (Zhang, 

Han, Zhang, Zhang & Li, 2014). Med den här typen av system kommer data i varierande och 

omfattande datamängder (de Souza Baptista, Nunes, de Sousa, da Silva, Leite & de Paiva, 

2005; Amirkhanyan, Cheng & Meinel, 2015) vilket kan sätta press på nätverket när datan 

sänds över Internet (Aihkisalo & Paaso, 2011). Kartbaserade Webb GIS applikationer 

definieras i detta arbete fortsättningsvis som kartapplikationer och geospatial data till dessa 

kartapplikationer som kartdata. 

Om väntetiden av kartdata är för lång ökar risken för nätverksfel eller att användaren blir 

otålig och avbryter operationen att ladda ner en karta (Sun, Di, Zhang, Fang, Yu, Lin, Tang, 

Tan, Liu, Jiang, Guo, Chen & Yue, 2017). Detta riskerar att påverka användarupplevelsen 

negativt. En aspekt som påverkar hur snabbt data kan sändas över Internet är val av 

serialiseringsformat – ett maskinläsbart format som används vid kommunikation om data på 

Internet (Aihkisalo & Paaso, 2011; Calvo, Gracia & Bayo, 2017). Idag diskuteras vilka 

serialiseringsformat som lämpar sig bäst för olika typer av applikationer med Internet som 

kommunikationsmedium (se Aihkisal & Paaso, 2011; Gligorić, Dejanović, & Krčo, 2011; 

Sumaray & Makki, 2012; Emeakaroha, Healy, Fatema & Morrison, 2013; Nagy & Kovari, 2016; 

Calvo et al., 2017). 

I detta arbete jämfördes serialiseringsformaten Protocol Buffers och FlatBuffers i 

kartapplikationer vad gäller hur en klient på kortast möjliga tid kan få tillgång till rå kartdata 

från en server, dvs. accesstiden. Serialiseringsformaten undersöktes via ett experiment som 

samlar in kvantitativ empirisk mätdata och prövar ett orsakssamband via variansanalys 

(ANOVA) utifrån en framtagen nollhypotes, enligt Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell 

& Wesslén (2012). Syftet med arbetet var att ge underlag för val om serialiseringsformat vid 

utvecklandet kartapplikationer. 
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2 Bakgrund 

2.1 Webbaserade geografiska informationssystem 

Webbaserade geografiska informationssystem (Webb GIS) är distribuerade datorsystem 

(Milikhin, Gritsenko, Ekhlakov, Zhukovsky & Senchenko, 2016) designade för att samla in, 

lagra, producera, bearbeta, hantera och visualisera alla typer av geospatial data (Hamdi, 

Bouazizi, & Faiz, 2015) som använder Internet som kommunikationsmedium (Falih et al., 

2016). Geospatial data är geografisk data som kan refereras med en geografisk lokalisering 

(Saho & Sangeeta, 2017) och kommer i omfattande samt varierande datamängder (de Souza 

Baptista et al., 2005; Amirkhanyan, Cheng & Meinel, 2015). Datan kan erhållas från olika 

källor såsom kommersiella företag och statliga myndigheter (Hentschel & Wagner, 2010), 

användare (Senaratne, Mobasheri, Ali, Capineri & Haklay, 2017), crowd-sourcing (Efentakis, 

Grivas, Pfoser & Vassiliou, 2017) och satelliter (Zavala-Romero, Chassignet, Zavala-Hidalgo, 

Velissariou, Pandav & Meyer-Baese, 2014). Inkluderat i datan är spatial (rumslig) information 

såsom latitud, longitud, koordinater, vägar och byggnader (Saho & Sangeeta, 2017). Utöver 

den spatiala informationen innehåller geospatial data även information som beskriver den 

spatiala informationen (Hentschel & Wagner, 2010). Exempel på detta är namn, typer, bredd, 

och hastighetsbegränsningar på vägar (Hentschel & Wagner, 2010). Exempel på applikationer 

och användningsområden för Webb GIS är interaktiva kartor (Amirkhanyan et al., 2015), 

vetenskapliga beräkningar för geologi, jordbävningar, brott, miljö, etc. (Kritikos et al., 2013), 

och virtuell stadsmodellering (Zhang, Han, Zhang, Zhang, & Li, 2014). 

Svårigheter att få tag i geospatiala datauppsättningar har motiverat volontär geografisk 

information (Volunteered Geographic Information VGI) projekt såsom OpenStreetMap 

(OSM) (Alarabi, Eldawy, Alghamdi, & Mokbel, 2014). VGI datainsamling är när (oftast 

otränade) civilpersoner, oavsett expertis och bakgrund, skapar geospatial data på dedikerade 

VGI webbplattformar (Goodchild, 2007) såsom OSM webbplattformen (Senaratne et al., 

2017). Dessa volontärer kan bidra explicit med kartläggningsaktiviteter t.ex. genom att lägga 

till geometrier i VGI-webbplattformar, eller implicit genom att t.ex. geotagga text, bilder, eller 

videos associerad med ett specifikt geografiskt område på webbplattformar (Senaratne et al., 

2017). Exempel på dessa webbplattformar är Twitter (geotaggade microbloggar), Flickr 

(geotaggade bilder), och Wikipedia (artiklar som refererar till ett geografiskt område) 

(Senaratne et al., 2017). Denna geotaggade datan kan sedan exempelvis samlas in via crowd-

sourcing (Efentakis et al., 2017). Enligt Werts, Mikhailova, Post och Sharp (2012) har det som 

ett resultat av VGI-data skett en explosion av publika webbaserade API:n (Application 

Programming Interface) som tillåter utvecklare till Webb GIS applikationer att hämta 

geospatial data. Detta arbete använde sig av OSMs kartor vid undersökning av 

serialiseringsformat i kartbaserade Webb GIS applikationer, dvs. kartapplikationer enligt 

tidigare nämnd definition.  

2.1.1 OpenStreetMap projektet 

OSM projektet har miljoner av registrerade volontärer, aktiva kartläggningsföreningar på 

många olika platser i världen, och erbjuder gratis och flexibla sätt att bidra med kartdata 

(Senaratne et al., 2017). Till skillnad från andra kommersiella distributörer av kartor, såsom 

Google och Navteq, strävar OSM efter att bygga en databas av geospatial data som är öppen 

för allmänheten och gratis att använda (Hentschel & Wagner, 2010) under Open Database 

licensen (Efentakis et al., 2017).  Som en indikation på dess storlek så bestod hela OSM-kartan 
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(”Planet.osm”) år 2017 av ca 2.6 trillioner punkter (Efentakis et al., 2017) och hade år 2014 en 

datastorlek på ca 435 Gigabyte (GB) (Alarabi et al., 2014). OSMs databas uppdateras dagligen 

och fortsätter att öka i storlek (Efentakis et al., 2017). Kartdata kan användas för interaktiva 

kartor, men också för navigation, intressepunkt (Points of interest POI) sökning (Senaratne et 

al., 2017), och andra applikationer och användningsområden (se Hamdi et al., 2015; Hentschel 

& Wagner, 2010; Neis & Zielstra, 2014). 

 
 

Figur 1 Skärmdump från OSM projektets online-karta över Liseberg, Göteborg 

OSM projektet erbjuder även en open-source redigerbar interaktiv online-karta över världen. 

Kartan är huvudsakligen skapad av volontäranvändare runt om i världen genom insamling 

och bidrag av kartdata från diverse källor; antingen genom handhållna GPS-mottagare (t.ex. 

smartphones), digital spårning av flygfotografering (aerial images), eller datainsamling från 

olika fria källor såsom explicit och implicit volunteering (Forghani & Delavar, 2014). Figur 1 

är ett exempel på OSM- projektets online-karta där Liseberg, Göteborg illustreras. 

2.1.2 Data export från OpenStreetMap 

Kartdata från OSMs webbplattform kan laddas ner gratis i vektorformat som ”.osm” filer 

(Forghani & Delavar, 2014), eller avläses via deras webb-API (dock endast i en begränsad 

utsträckning) (Neiz & Zielstra, 2014). Enligt Hentschel och Wagners (2010) tolkning av OSM 

specifikationen består OSM-datamodellen i XML-format av tre grundläggande geometriska 

element som beskriver den geospatiala datan: knutpunkter (nodes), väg-element (ways), och 

relationer (relations). Knutpunkter är punktformade geometriska element som används för 
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att representera POI såsom trafikskyltar, restauranger eller bensinstationer. Väg-element 

används för att modellera linjära geometriska objekt såsom vägar, järnvägar, och floder. 

Relationer används för att modellera förhållanden mellan de geospatial objekten, t.ex. för att 

modellera en spårvagnslinje. Medlemmar av relationer kan vara knutpunkter såväl som väg-

element. Utöver knutpunkter, väg-element, och relationer, kan en detaljerad beskrivning av 

grundelementen anges med andra element. Elementet som annoteras tag kan till exempel 

ange namnet på en motorväg. Geospatial data i allmänhet kan anses vara komplex (Schäfers 

& Lipeck, 2013; Hamdi et al., 2015). Schäfers och Lipeck (2013) menar på att spatiala objekt 

är mycket mer komplext att arbeta med till skillnad från strängar och nummer (se Figur 2 

nedan för exempel på komplexiteten). 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<osm version="0.6" generator="CGImap 0.6.0 (3215 thorn-03.openstreetmap.org)" 

copyright="OpenStreetMap and contributors" attribu-

tion="http://www.openstreetmap.org/copyright" li-

cense="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/"> 

 <bounds minlat="57.6917000" minlon="11.9854000" maxlat="57.6975100" 

maxlon="11.9995600"/> 

 <node id="147415" visible="true" version="3" changeset="8545188" 

timestamp="2011-06-25T17:54:48Z" user="" uid="35601" lat="57.6978823" 

lon="11.9954175"/> 

 <node id="147416" visible="true" version="4" changeset="22694469" 

timestamp="2014-06-02T13:58:35Z" user="" uid="766574" lat="57.6956845" 

lon="11.9965065"/> 

 <node id="147417" visible="true" version="4" changeset="22694469" 

timestamp="2014-06-02T13:58:35Z" user="" uid="766574" lat="57.6943782" 

lon="11.9969825"/> 

 <node id="147418" visible="true" version="4" changeset="22694469" 

timestamp="2014-06-02T13:58:36Z" user="" uid="766574" lat="57.6927004" 

lon="11.9977257"/> 

 <node id="147419" visible="true" version="9" changeset="22694469" 

timestamp="2014-06-02T13:58:35Z" user="" uid="766574" lat="57.6923029" 

lon="11.9979129"> 

  <tag k="highway" v="motorway_junction"/> 

  <tag k="name" v="Kallebäcksmotet"/> 

  <tag k="ref" v="70"/> 

 </node> 

 <node id="162410" visible="true" version="4" changeset="6874047" 

timestamp="2011-01-05T21:02:34Z" user="" uid="4992" lat="57.6972493" 

lon="11.9905158"/> 

 

Figur 2 XML-data från OpenStreetMap 

Figur 2 illustrerar OSM-data i XML-format, ett serialiseringsformat (Calvo et al., 2017). 

Figuren är ett utdrag av XML-data från kartan i Figur 1, dvs. ett utdrag av ”.osm” filen för 

online-kartan över Liseberg i Göteborg, nerladdad från OSMs webbplattform. Koordinaterna 

för online-kartan visas i bounds-taggen. Figuren visar även på knutpunkter och tag-

elementet. 
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Som nämnts tidigare, kommer geospatial data i omfattande och varierande datamängder och 

kartdata från OSM är inget undantag (de Souza Baptista et al., 2005; Amirkhanyan et al., 

2015). I kartapplikationer blir de här omfattande datamängderna ett problem (Zhang & Li., 

2005; Amirkhanyan et al., 2015; Sun et al., 2017). Desto mer data som behöver sändas över 

ett nätverk, desto längre tid tar sändningen (Aihkisalo & Paaso, 2011). Detta påverkar således 

hur lång tid det tar för klienter i kartapplikationer att få tillgång till kartdata, dvs. accesstiden. 

En aspekt som påverkar accesstiden, och som undersöktes i detta arbete, är val av 

serialiseringsformat (Aihkisalo & Paaso, 2011; Sumaray & Makki, 2012; Emeakaroha et al., 

2013; Calvo et al., 2017). 

2.2 Serialiseringsformat 

Webbapplikationer definierar sina egna datamodeller såsom objekt, arrayer, databaser, eller 

andra datastrukturer (Calvo et al., 2017). Enligt Calvo et al. (2017) och Sikdar, Teymourian 

och Jermaine (2017) så sänds dessa datamodeller mellan RAM och nätverket och/eller lagras 

i sekundärminne när webbapplikationer kommunicerar med en webbserver eller andra 

webbapplikationer.  För att sändningen ska ske kräver dock nätverket och sekundärminnet att 

dessa datamodeller görs om till ett maskinläsbart format som bestäms av 

serialiseringsformatet. Denna omvandling kallas för serialisering och den serialiserade 

datamodellen definieras i detta arbete som ett meddelande. Meddelandet ska sedan kunna 

återskapas till sin ursprungliga form i samma datormiljö, eller en annan datormiljö. Processen 

att återskapa ett meddelande till sin ursprungliga form kallas för deserialisering.  

Enligt Aihkisalo och Paaso (2011) beror deserialisering och serialisering (de-/serialisering) på 

det valda serialiseringsformatets underliggande de-/serialiseringsteknik. 

Serialiseringsformatets underliggande de-/serialiseringsteknik bestämmer hur snabbt de-

/serialisering sker (de-/serialiseringshastighet) och hur kompakt ett meddelande blir 

(serialiserad datastorlek). Desto mer ett serialiseringsformatet kan reducera datastorleken, 

desto mindre blir den mängd data som behöver sändas. Desto mindre data som behöver 

sändas över nätverket, desto snabbare blir sändningstiden. Desto snabbare de-

/serialiseringshastighet, desto snabbare blir processeringstiden på klient och server. 

Sändningstid och processeringstid är delmoment i en webbapplikations fulla 

kommunikationscykel, varvid serialiseringsformat således påverkar hur snabbt en klient och 

server kan få tillgång till data (Calvo et al., 2017). Serialiseringsformat kan kategoriseras som 

självbeskrivande eller binära (Emeakaroha et al., 2013). Exempel på självbeskrivande 

serialiseringsformat är XML och JSON (Calvo et al., 2017). Exempel på binära 

serialiseringsformat är Protocol Buffers och FlatBuffers (Giaimo, Andrade, Berger & Crnkovic, 

2015). I följande stycke beskrivs för- och nackdelar med att använda självbeskrivande eller 

binära serialiseringsformat. 

2.2.1 Självbeskrivande vs. binära 

De självbeskrivande serialiseringsformaten har fördelarna att vara mänskligt läsbara och lätta 

att förstå (Gligorić et al., 2011; Sumaray & Makki, 2012;). Från ett perspektiv av att sända eller 

lagra data innehåller de dock redundanta tecken (Gligorić et al., 2011; Emeakaroha et al., 

2013) och serialiserar data till ASCII eller UTF-8 strängar (Gligorić et al., 2011; Calvo et al., 

2017). Detta påverkar datastorlek och de-/serialiseringshastighet negativt jämfört med binära 

serialiseringsformat (Gligorić et al., 2011; Calvo et al., 2017). Tidigare presenterad Figur 2 kan 

utgöra ett exempel där XML använder redundanta tecken. Alla ”<” och ”>” tecken som 

egentligen inte säger något om datan, utan endast strukturer datan, sänds över ett nätverk och 
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lagras i minnet. Dessa redundanta tecken (Gligorić et al., 2011; Emeakaroha et al., 2013), och 

faktumet att ASCII och UTF-8 representationen av numeriska värden är större än den binära 

representationen (Gligorić et al., 2011; Calvo et al., 2017), gör att de självbeskrivande 

serialiseringsformaten tenderar att serialisera större meddelanden jämfört med de binära 

serialiseringsformaten (Gligorić et al., 2011; Emeakaroha et al., 2013; Calvo et al., 2017). En 

huvudfunktion i serialiseringsprocessen är databindning (Aihkisalo & Paaso, 2011). Till 

skillnad från vissa binära serialiseringsformat så binder självbeskrivande serialiseringsformat, 

såsom XML och JSON, data precis innan serialiseringen påbörjas (Aihkisalo & Paaso, 2011). 

Detta förlänger instantieringstiden av serialiseringsprocessen och gör att parsning behöver 

ske tecken för tecken, vilket påverkar de-/serialiseringshastigheten negativt (Aihkisalo & 

Paaso, 2011; Sumaray & Makki 2012). 

Vad gäller de binära serialiseringsformaten så påverkas de inte av samma nackdelar som de 

självbeskrivande serialiseringsformaten gör gällande redundanta tecken (Gligorić et al., 2011; 

Emeakaroha et al., 2013) och serialisering till ASCII eller UTF-8 strängar (Gligorić et al., 2011; 

Calvo et al., 2017). De binära serialiseringsformaten plattar ut datamodeller till en 

endimensionell ström av bytes (Tauro, Ganesan, Mishra & Bhagwat, 2012). Vissa binära 

serialiseringsformat, såsom Protocol Buffers (Sumaray & Makki 2012) och FlatBuffers 

(Pereira, Veiga, de Freitas, Sardo, Cardoso & Rodrigues, 2017), utför databindning vid 

kompileringstid genom att definiera en schemafil (Aihkisalo & Paaso, 2011). På detta sätt 

minskar instantieringstiden vid serialisering (Aihkisalo & Paaso, 2011). De binära 

serialiseringsformaten är dock inte mänskligt läsbara och lika lätta att förstå som de 

självbeskrivande formaten (Gligorić et al., 2011; Sumaray & Makki 2012).  De binära 

serialiseringsformaten behöver dessutom ta hänsyn till endianhet (Calvo et al., 2017), dvs. om 

maskinerna ordnar bytes efter den mest signifikanta bit:en (big-endian), eller den minst 

signifikanta bit:en (little-endian). I allmänhet har de binära serialiseringsformaten visat sig 

prestera bättre än de självbeskrivande serialiseringsformaten vad gäller datastorlek och de-

/serialiseringshastighet (se Aihkisalo & Paaso, 2011; Maeda, 2012; Sumaray & Makki, 2012; 

Emeakaroha, et al., 2013; Nagy & Kovari, 2016). Nagy och Kovari (2016) menar även på att ett 

effektivt serialiseringsformat förmodligen bör ligga i den binära kategorin. 

Nedan beskrivs de två binära serialsieringsformaten Protocol Buffers och FlatBuffers som 

undersöks i denna studie. Därefter beskrivs hur olika utvecklingsmiljöer möjligen kan påverka 

valet av serialiseringsformat. 

2.2.2 Protocol Buffers 

Protocol Buffers (PB) är ett binärt serialiseringsformat som är open-source och utvecklad av 

Google (Kaur & Fuad, 2010). PB erbjuder ett plattformsneutralt sätt att serialisera och 

strukturera data vid sändning och lagring (Emeakaroha et al., 2013). Serialiseringsformatet 

PB som strävar mot enkelhet och prestanda (Giaimo et al., 2015) utvecklades av Google i syfte 

att adressera problem som uppstod med en stor mängd förfrågningar och svar från och till 

deras index server (Kaur & Fuad, 2010; Gligorić et al., 2011; Popić, Pezer, Mrazovac & Teslić 

2016). Enligt Gligorić et al. (2011), då PB är utvecklat av Google, anses det vara stabilt och väl 

testat. Programmeringsspråken som stöds nativt är bland annat C++, Java, och Python 

(Gligorić et al., 2011). Det finns också flera tredjepartsimplementeringar för andra 

programmeringsspråk (Gligorić et al., 2011), exempelvis Go (se Figur 4 nedan). 
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syntax = "proto3"; 

package pb; 

 

message Accounts { 

    repeated Account accounts = 1; 

} 

 

message Account { 

    int32 id = 1; 

    string email = 2; 

    bool admin = 3; 

} 
 

Figur 3 Procol Buffers schemadefinition 

Enligt Emeakaroha et al. (2013) använder PB sig av en schemadefinition för att beskriva data. 

Definitionerna skrivs i en ”.proto” fil och definieras på följande vis. En message typ läggs till 

för varje datastruktur som ska serialiseras. I respektive message typ specificeras fält på formen 

datatyp namn = identifierare; där identifierare är ett unikt heltal större än 1 som beskriver 

hur datan ska struktureras binärt. Enligt Kaur et al. (2010) stöder PB två olika typer av data 

för ett fält: inbyggd (skalär och icke-skalär) och användardefinierad. Skalära datatyper 

inkluderar primitiva typer såsom int32, double, bool, float, etc. Exempel på en icke-skalär 

datatyp som stöds är string. Användardefinierade datatyper är datatyper som inte är 

fördefinierade i PBs vokabulär. Dessa datatyper definieras av utvecklaren beroende på hur 

datastrukturen ska beskrivas. 

I Figur 3 illustreras ett exempel på ett PB schema som beskriver ett konto (Account) och flera 

konton (Accounts). Account består av tre fält varav två fält är skalära (int32 och bool) och en 

är icke-skalär (string). Accounts består av en lista (annoteras med repeated) av ett 

användardefinierat fält, nämligen Account som är en message-typ. Längst upp i Figur 3 

definieras syntax och package som specificerar version av PB respektive namespace. Ett 

namespace förhindrar namnkollisioner ifall message-typer skulle heta likadant i olika 

”.proto” filer. När ”.proto” filen är färdigdefinierad exekverar utvecklaren PBs egna kompilator 

mot det språket han eller hon utvecklar i (Emeakaroha et al., 2013). Kompilatorn läser ”.proto” 

filen och genererar kod för åtkomst och manipulering, samt serialisering och deserialisering 

av den strukturerade datan (Emeakaroha et al., 2013). 

Nedan beskrivs hur serialisering och deserialisering i PB kan se ut i programmeringsspråket 

Go. 
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// Serialization demonstration 

func main() { 

    // initialize account: 

    account := pb.Account{ 

        Id:    9123, 

        Email: "johnDoe@example.com", 

        Admin: false, 

    } 

    // serialize account: 

    data, err := proto.Marshal(&account) 

    if err != nil { 

        log.Fatalln("error: could not serialize account") 

    } 

    // write serialized data to file: 

    fileName := "account_data" 

    perm := os.FileMode.Perm(0644) 

    err = ioutil.WriteFile(fileName, data, perm) 

    if err != nil { 

        log.Fatalln("error: could not write to file") 

    } 

} 
 

Figur 4 Exempel på serialization i PB i programmeringsspråket Go 

Figur 4 illustrerar hur serialisation i PB kan gå till i programmeringsspråket Go. Programmet 

serialiserar ett objekt (account) och skriver den serialiserade datan till filen ”account_data”. 

Objektet är en pb.Account datastruktur från den autogenererade koden efter kompilation av 

schemafilen i Figur 3.  

Först importeras nödvändiga paket som inte förses av Go (exkluderat i Figur 4); ”pb”, den 

autogenererade koden; ”proto”, tredjepartsimplementationen som erbjuder metoder för 

serialisering (Marshal) och deserialisering (Unmarshal) för PB i Go. I Go exekveras program 

i main-funktionen. I main-funktionen börjar vi med att instantiera objektet som ska 

serialiseras. Efter det serialiserar vi objektet med Marshal-metoden från ”proto” paketet. 

Marshal-metoden anropas med minnesadressen till vårt objekt (därav &-tecknet) och 

returnerar datan (data) som en slice av bytes (en array av bytes som kan minska och öka i 

storlek, annoteras []byte), samt ett error (err). Om ett fel inträffar under serialisering, dvs. om 

err inte är nil, avslutar vi programmet och loggar ett felmeddelande till konsolen. Om vi inte 

får ett error så skriver den serialiserade datan till filen ”account_data” med hjälp av WriteFile-

metoden. För att skriva till filen måste vi ha rätt filbehörigheter. Vi använder filbehörigheten 

”0644”.  Om ett fel inträffar under skrivning till filen avslutar vi programmet och loggar 

felmeddelandet. 
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// Deserialization demonstration 

func main() { 

    // read data from file: 

    fileName := "account_data" 

    data, err := ioutil.ReadFile(fileName) 

    if err != nil { 

        log.Fatalln("error: could not read from file") 

    } 

    // declare a pb.Account: 

    var account pb.Account 

    // deserialize and write account: 

    err = proto.Unmarshal(data, &account) 

    if err != nil { 

        log.Fatalln("error: could not deserialize") 

    } 

    // print account fields to consol: 

    log.Printf("Id: %d, Email: %s, Admin: %t\n", 

        account.Id, 

        account.Email, 

        account.Admin) 

    // prints: Id: 9123, Email: "johnDoe@example.com", Admin: false 

} 
 

Figur 5 Exempel på deserialization i PB i programmeringsspråket Go 

Figur 5 illustrerar hur deserialisation i PB kan gå till i programmeringsspråket Go. 

Programmet läser in datan från filen ”account_data” som skapades i Figur 4, deserialiserar 

datan till ett objekt av datastrukturen pb.Account, och loggar respektive fält i konsolen. 

I main-funktionen börjar vi med att läsa in data från filen ”account_data” med hjälp av 

ReadFile-metoden. Datan lagras i variabeln data som en slice av bytes. Om ett error inträffar 

avslutar vi programmet och loggar ett felmeddelande till konsolen. Efter det deklareras 

pb.Account objektet som ska hålla datan. Vi deserialiserar datan med hjälp av Unmarshal-

metoden från ”proto” paketet. Unmarshal-meotden anropas med datan som första argument 

och minnesadressen till objektet som andra argument. Ifall ett error inträffar hanterar vi det 

genom att avsluta programmet och loggar ett felmeddelande till konsolen. Om inget error 

inträffar loggar vi till sist ut samtliga fält i objektet till konsolen. 

2.2.3 FlatBuffers 

Enligt Pereira et al. (2017) är FlatBuffers (FBS), precis som PB, ett plattformsneutralt binärt 

serialiseringsformat skapat av Google. FBS använder sig också av en schemadefinition för att 

beskriva data. Kompilation av schemafiler i FBS genererar kod för åtkomst och manipulering, 

samt serialisering och deserialisering av den strukturerade datan. Till skillnad från PB så 

behöver inte FBS något mellansteg vid parsning och uppackning för att kunna nå data, utan 

data ligger hierarkisk i en platt binär buffer som använder strikta regler för orientering 

(allignment) och endianhet (Giaimo et al., 2015). FBS undviker dessutom att kopiera minne 

mellan user- och kernelspace genom att använda sig av en zero-copy algoritm (Binkert, Saidi 
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& Reinhardt, 2006) för deserialisering, vilket PB inte gör (Ivin & Mikhalchenko, 2017). Enligt 

Binkert et al. (2006) ses overhead från att kopiera paketdata mellan kernel- och userspace för 

det mesta som en flaskhals vid sändning i nätverksintensiva applikationer. På grund av FBS 

zero-copy deserialiseringsalgoritm och dess allmänna prestation menar Ivin och 

Mikhalchenko (2017) på att FBS borde vara ett mer effektivt serialiseringsformat än PB. 

namespace fbs; 

 

table Accounts { 

    accounts : [Account]; 

} 

 

table Account { 

    id : int32; 

    email : string; 

    admin : bool; 

} 

 

root_type Accounts; 
 

Figur 6 FlatBuffers schemadefinition 

I Figur 6 illustreras ett exempel på ett FBS schema som beskriver ett konto (Account) och flera 

konton (Accounts). Figur 6 är FBS versionen av PB schemat som illustrerades i Figur 3. Istället 

för att ange message (som i Figur 3) anges table. Varje fält i table är på formen namn : 

datatyp;. När listor specificeras, istället för att ange repeated, skrivs datatypen omringad av 

brackets (annoteras [...]), vilket är fallet för Accounts. Istället för att ange package anges 

namespace. Till skillnad från PB, använder FBS sig av en root_type som specificerar vilken 

tabell som ska agera rot, dvs. startpunkten för den platta binära buffern. I detta fall 

specificeras Accounts som rot.  

Nedan beskrivs hur serialisering och deserialisering i FBS kan se ut i programmeringsspråket 

Go. 
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// Serialization demonstration 

func main() { 

    // initialize Builder buffer: 

    initialSize := 0 // internal Builder buffer will grow as needed 

    builder := flatbuffers.NewBuilder(initialSize) 

    // build/serialize account: 

    data := buildAccount(builder, 

        int32(9123), 

        "johnDoe@example.com", 

        false) 

    // write serialized data to file: 

    fileName := "account_data" 

    perm := os.FileMode.Perm(0644) 

    err = ioutil.WriteFile(fileName, data, perm) 

    if err != nil { 

        log.Fatalln("error: could not write to file") 

    } 

} 

 

Figur 7 Exempel på serialisering i FBS i programmeringsspråket Go (a) 

Figur 7 illustrerar hur serialisation i FBS kan gå till i programmeringsspråket Go och 

motsvarar Figur 4 som illustrerar serialisering i PB. Programmet bygger en binär buffer 

(builder) och skriver den serialiserade datan (buffern) till filen ”account_data”. I Figur 4 och 

5 ser vi att PB förser en med en datastruktur (pb.Account) som implementerar metoder för 

serialisering och deserialisering. I Go fungerar FBS inte på samma sätt. Istället konstrueras en 

binär buffer med valfria fält. Den binära buffern är en flatbuffers.Builder datastruktur från 

”flatbuffers” paketet. Efter att vi konstruerat buffern kommer den bestå av samtliga fält från 

Account i schemafilen i Figur 6. 

Först importeras nödvändiga paket som inte är förses av Go (exkluderat i Figur 7); ”fbs”, den 

autogenererade koden; ”flatbuffers”, implementationen som erbjuder metoder för 

serialisering (Marshal) och deserialisering (Unmarshal) i FBS. I main-funktionen börjar vi 

med att instantiera buffern (builder) som en pekare till datastrukturen flatbuffers.Builder av 

storleken 0. Detta gör vi med hjälp av en constructor (flatbuffers.NewBuilder) försedd av 

”flatbuffers” paketet. Buffern kommer sedan växa i storlek allteftersom vi lägger till saker i 

den. Efter att vi instantiserat buffern så bygger vi den med en egen definierad funktion 

buildAccount (se Figur 8 nedan) som också returnerar den serialiserade datan. (I FBS 

serialiseras data samtidigt som buffern byggs) Till sist skrivs datan till filen ”account_data”, 

precis som i Figur 4.   
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func buildAccount(builder *flatbuffers.Builder, 

    id int32, email string, admin bool) []byte { 

    // truncate the underlying Builder buffer for malloc-free reuse: 

    builder.Reset() 

    // encode email string to UOffsetT: 

    emailUOffsetT := builder.CreateString(email) 

    // get byte representation of admin: 

    adminByte := byte(0) 

    if admin { 

        adminByte = byte(1) 

    } 

    // build account: 

    fbs.AccountStart(builder)                  // start 

    fbs.AccountAddId(builder, id) 

    fbs.AccountAddEmail(builder, emailUOffsetT) 

    fbs.AccountAddAdmin(builder, adminByte) 

    accountUOffsetT := fbs.AccountEnd(builder) // end 

    builder.Finish(accountUOffsetT)            // finished serializing 

    return builder.Bytes[builder.Head():]      // return serialized data 

} 

 

Figur 8 Exempel på serialisering i FBS i programmeringsspråket Go (b) 

Figur 8 illustrerar den egendefinierade funktionen (buildAccount) som bygger den binära 

buffern och returnerar den serialiserade datan i Figur 7. Funktionen tar emot 4 parametrar; 

builder, den binära buffern som en pekare; och samtliga fält för ett Account i schemafilen (se 

Figur 6). För att vara säker på att buffern inte redan innehåller data så börjar funktionen med 

återställa buffern med metoden Reset på builder-objektet. Buffern stöder inte datatyperna 

string och slice av bytes i Go. Vi måste därför hämta flatbuffers.UOffsetT versionen av 

samtliga variabler som är av datatypen string eller slice av bytes. I vårt fall hämtas 

flatbuffers.UOffsetT versionen av email då det är en string. Detta görs med CreateString-

metoden på builder-objektet. Då buffern byggs i en hierarkisk ordning av datastrukturer 

måste denna typ-omvandlingen ske före vi påbörjar konstruktionen av Account. Då bool inte 

är någon datatyp som stöds av buffern i Go, hämtas byte-representationen (adminByte). Ifall 

admin har värdet true tilldelas adminByte värdet 1, annars tilldelas adminByte värdet 0. Efter 

det byggs Account i buffern. Vi anropar fbs.AccountStart-metoden som indikerar att vi ska 

börja bygga buffern. För samtliga fält anropar vi sedan metoder som lägger till dem i den 

binära buffern. Metoderna tar emot buffern som första argument och värdet för samtliga fält 

i rätt format. Allteftersom vi lägger till saker i buffern ökar den i storlek. När samtliga fält har 

lagts till i buffern anropas fbs.AccountEnd-metoden som indikerar att avsluta byggandet och 

returnerar ett flatbuffers.UOffsetT (accountUOffsetT) för Account. Efter det anropas 

builder.Finish-metoden som avslutar konstruktionen av buffern med värdet från 

accountUOffsetT. Tillsist returneras den serialiserade datan. 
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// Deserialization demonstration 

func main() { 

    // read data from file: 

    fileName := "account_data" 

    data, err := ioutil.ReadFile(fileName) 

    if err != nil { 

        log.Fatalln("error: could not read from file") 

    } 

    // deserialize data: 

    offset := 0 

    account := fbs.GetRootAsAccount(data, offset) 

    // print account fields to consol: 

    log.Printf("Id: %d, Email: %s, Admin: %d\n", 

        account.Id(), 

        string(account.Email()), 

        account.Admin()) 

    // prints: Id: 9123, Email: "johnDoe@example.com", Admin: 0 

} 
 

Figur 9 Exempel på deserialisering i FBS i programmeringsspråket Go 

Figur 9 illustrerar hur deserialisation i FBS kan gå till i programmeringsspråket Go. 

Programmet läser in datan från filen ”account_data” som skapades i Figur 8, skapar ett objekt 

(account) av datastrukturen fbs.Account, och deserialiserar respektive fält och loggar 

resultaten  i konsolen. Datastruktur fbs.Account kommer från den autogenererade koden efter 

kompilation av schemafilen i Figur 6. 

I main-funktionen börjar vi med, precis som i Figur 5, att läsa in datan från filen 

”account_data” med hjälp av ReadFile-metoden. Datan lagras i variabeln data som en slice 

av bytes. Om ett error inträffar hanterar vi det genom att avsluta programmet och loggar ett 

felmeddelande till konsolen. Vi skapar ett account-objekt av datan med metoden 

fbs.GetRootAsAccount (genererad av schemafilen) med ett offset satt till 0. Detta objekt har 

getter-metoder för att deserialisera respektive fält enskilt. Som nämnts tidigare behöver FBS 

inte något mellansteg vid parsning och uppackning för att kunna nå data (Giaimo et al., 2015). 

Metoderna anropas vid utskrivning till konsollen. Email-metoden returner en slice av bytes 

och således anropas String-metoden vid utskrivning av ett email. 

2.2.4 Olika utvecklingsmiljöer 

Nagy och Kovari (2016) diskuterar hur de-/serialisering i deras och relaterat arbete skiljer sig 

beroende på vilken utvecklingsmiljö som används. De jämför sitt arbete med Hericko, Juric, 

Rozman, Beloglavec och Zivkovic (2003) och kommer fram till att binära serialiseringsformat 

inte imponerar lika mycket i .NET (C#) som i Android (Java) vad gäller de-

/serialiseringshastighet. Sumaray och Makki (2012) är en annan artikel som jämför olika 

serialiseringsformat i Android (Java). Både Sumaray och Makki (2012) och Nagy och Kovari 

(2016) jämför deserialiseringshastighet av de binära serialiseringsformaten Protocol Buffers 

och Thrift. Sumaray och Makkis (2012) resultat visar på att Protocol Buffers presterar bättre 

än Thrift vid deserialisering, medan Nagy och Kovaris (2016) resultat visar på att 
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serialiseringsformaten presterar ungefär lika bra. Detta indikerar att serialiseringsformat kan 

prestera olika bra i olika utvecklingsmiljöer. Olika utvecklingsmiljöer är följaktligen en aspekt 

som bör tas hänsyn till vid utvärdering av serialiseringsformat.  

2.3 De-/serialisering i kartapplikationer 

I detta arbete är vi intresserade av kartapplikationer utifrån Boulos et al. (2010), Werts et al. 

(2012) och Smith (2016). Klienten ansvarar för att tolka och rendera rå kartdata i 

vektorformat, medan servern (från en annan aktör) exponerar ett webb-API som klienten kan 

anropa när den vill hämta rå kartdata. Servern ligger på ett annat nätverk och kan ha 

införskaffat kartdata från flera olika källor, t.ex. från OSM (Boulos et al., 2010; Werts et al., 

2012; Smith 2016). Tanken är att en användare ska ha möjlighet att ladda ner hela kartor och 

rendera dem offline. Kommunikationen kan ske med olika kommunikationsprotokoll såsom 

HTTP eller WebSocket (Calvo et al., 2017). HTTP sänder data i textformat, medan WebSocket 

har stöd för binärt format, textformat, och protocol-level signaling (Skvorc, Horvat & Srbljic, 

2014). Om datautbyte sker frekvent eller i realtid, vilket inte är ovanligt för kartapplikationer 

(Amirkhanyan et al., 2015), menar Calvo et al. (2017) på att WebSocket bör användas som 

kommunikationsprotokoll. Detta beror på att WebSocket endast skapar en förbindelse, medan 

HTTP måste skapa en ny förbindelse för varje förfrågning om kartdata, vilket ses som 

overhead (Calvo et al. 2017). Detta arbete testade serialiseringsformaten i både HTTP och 

WebSocket. 

Kartdata kan sändas i omfattande och varierande datamängder beroende på hur 

detaljerad/stor kartdatan som begärs är (de Souza Baptista et al., 2005; Amirkhanyan et al., 

2015). Omfattande datamängderna sätter press på nätverket och processering på klient och 

server. Desto mer data klienten begär från servern, desto längre tid tar det att processa och 

sända datan över nätverket (Aihkisalo & Paaso, 2011). När servern får en förfrågning om 

kartdata från klienten behöver den först tolka förfrågning och hämta rätt kartdata, t.ex. från 

en databas. Efter det strukturerar och serialiserar servern datan innan den sänder tillbaka 

svaret till klienten. När klienten tagit emot svaret från servern, processar klienten svaret 

genom att först läsa in datan för att sedan deserialisera datan till en datastruktur. När datan 

är tillgänglig i en datastruktur kan klienten rendera grafiken i ett användargränssnitt. Enligt 

Sun et al. (2017) kan olika problem inträffa som riskerar att påverka användarupplevelsen 

negativt om den här processen tar lång tid. Till exempel, en användare befinner sig i skogen 

där internetuppkopplingen är dålig och användaren är i behov av en karta. Om väntetiden av 

kartdata är för lång finns det risk att användaren blir otålig eller tro att något är fel och 

avbryter operationen (Sun et al., 2017). Om väntetiden är för lång ökar dessutom risken för 

nätverksfel (Sun et al., 2017).  

Då det valda serialiseringsformatets underliggande de-/serialiseringsteknik påverkar hur 

snabbt de-/serialisering sker och hur mycket datastorleken kan reduceras (Aihkisalo & Paaso, 

2011), blir valet av serialiseringsformat således viktigt i kartapplikationer. Viktigt att 

poängtera är att serialiseringsformat inte påverkar hur snabbt kartapplikationen kan rendera 

grafiken när kartdata väl är tillgänglig. Serialiseringsformatet påverkar tiden det tar från att 

klienten gjort en förfrågning om kartdata, tills att klienten tagit emot svaret från servern och 

deserialiserat datan till en datastruktur (Aihkisalo & Paaso, 2011). Denna tid definieras i detta 

arbete som accesstid. Acesstiden kan i sin tur brytas ner i flera delmoment såsom 

struktureringstid och serialiseringstid på servern, deserialiseringstid på klienten, och svarstid. 
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Svarstid innebär tiden från att klienten gjort en förfrågan om kartdata, tills att klienten tagit 

emot svaret från servern, men inte deserialiserat datan. 
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3 Problemformulering  

Det identifierade problemet för arbetet är hur kartapplikationer på snabbast möjliga sätt kan 

få tillgång till kartdata. Kartdata kan sändas i omfattande datamängder (Alarabi et al., 2014; 

Amirkhanyan et al., 2015; Efentakis et al., 2017). Från klientens perspektiv, desto mer kartdata 

vi begär från servern, desto längre tid tar det att få tillgång till kartdata (Aihkisalo & Paaso, 

2011), dvs. accesstiden. I klienten, när användare triggar ett event om mer kartdata vill vi få 

tillgång till kartdata från servern på snabbast möjliga sätt för att sedan rendera grafik och 

uppdatera användargränssnittet (Schnur et al., 2017). Enligt Sun et al. 2017) riskeras 

användarupplevelsen att påverkas negativt om accesstiden är för lång. Olika problem kan 

inträffa. Användaren skulle kunna avbryta den pågående operationen och risken för ett 

potentiellt nätverksfel ökar.  

Val av serialiseringsformat påverkar accesstiden. Enligt Aihkisalo och Paaso (2011), desto mer 

serialiseringsformatets underliggande de-/serialiseringsteknik kan reducera datamängdens 

storlek (datastorlek), desto kortare blir sändningstiden och således accesstiden. Desto 

snabbare serialiseringsformatets underliggande de-/serialiseringsteknik är, desto kortare blir 

proceseringstid på klient och server. Processeringstid påverkar i sin tur accesstiden. Studierna 

Emeakaroha et al. (2013), Popić et al., (2016) och Maeda (2012) kom fram till att binära 

serialiseringsformat presterar bättre än självbeskrivande vad gäller kapacitet att reducera 

datastorlek. Sumaray och Makki (2012) och Nagy och Kovari (2016) kom fram till att binära 

serialiseringsformat presterar bättre vad gäller både kapacitet att reducera datastorlek och de-

/serialiseringshastighet. Traditionellt sätt är OSM-data i det självbeskrivande 

serialiseringsformatet XML, men behov av bättre prestanda och processering har lett till att 

det binära serialiseringsformatet Protocol Buffers (PB) blivit allt vanligare under de senaste 

åren (Neis & Zielstra, 2014). Undersökning av vetenskapliga källor visar på forskningsgapet 

att PB och FlatBuffers (FBS) inte ställts mot varandra i kartapplikationer. Jämförelsen är 

intressant då: 

 FBS, till skillnad från PB, undviker att kopiera minne mellan user- och kernelspace 

genom att använda sig av en zero-copy implementation (Binkert et al., 2006; Ivin & 

Mikhalchenko, 2017), 

 PB har visat på bra resultat i tidigare studier (se Aihkisalo & Paaso, 2011; Sumaray & 

Makki, 2012; Emeakaroha et al., 2013; Nagy & Kovari, 2016; Sikdar et al., 2017),  

 FBS är mycket diskuterat i white papers bland utvecklare samtidigt som det omnämns 

lite i peer-reviewed forskning. Ivin och Mikhalchenko (2017) förutsätter att 

FlatBuffers vara mer effektivt än Protocol Buffers, fast det saknas vetenskaplig 

information för att kunna konstatera vilket serialiseringsformat som presterar bättre. 

Detta leder till följande frågeställning: vilket binärt serialiseringsformat av Protocol Buffers 

och FlatBuffers ger kortast accesstid i kartapplikationer? 

Ivin och Mikhalchenkos (2017) förutsättning ovan motiverar Protocol Buffers som en baseline 

(Wohlin et al., 2012) och FlatBuffers som en optimering (ibid.). En nollhypotes som används 

för att besvara frågeställningen har formulerats (ibid.): det finns inte någon skillnad mellan 

baseline (Protocol Buffers) och optimering (FlatBuffers) i kartapplikationer vad gäller 

accesstid. 
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3.1 Avgränsningar och delmål 

Storleken på OSMs stora databas (Alarabi et al., 2014; Efentakis et al., 2017) gör att det blir 

svårt att testa alla olika datamängder. Av detta skäl har det skett en avgränsning till områden 

i form av städer och län i Sverige. För att kunna besvara frågeställningen sattes det upp ett 

antal delmål. Dessa är:  

1. Sätta upp testmiljö. 

2. Simulera OSM-datauppsättningen, dvs. översätta delar av datauppsättningar till 

respektive serialiseringsformat. 

3. Översätta hela OSM-datamodellen till respektive serialiseringsformat. 

4. Testa serialiseringsformaten i flera kommunikationsprotokoll. 

5. Testa serialiseringsformaten i flera programmeringsspråk. 

6. Skriva ut kartdatan i en textruta i ett användargränssnitt. 

Delmål 1 och 2 var tvungna att utföras för att kunna besvara frågeställningen. Delmål 3-5 var 

önskvärda för att kunna ge en bredare utvärdering om varför det ena serialiseringsformatet är 

bättre än det andra i kartapplikationer. Delmål 6 var extra funktionalitet. Under 

genomförandet behövdes det sättas upp en testmiljö som automatiserar tester och samlar in 

mätdata på ett så precist sätt som möjligt. Det var också nödvändigt att välja lämpat 

kommunikationsprotokoll, programmeringsspråk samt varierande datamängder av kartdata 

för tester. För att få så noggranna mätningar som möjligt var det önskvärt att översätta hela 

OSM-datamodellen till både Protocol Buffers och FlatBuffers, men som nämnts tidigare kan 

kartdata vara komplex (Schäfers & Lipeck, 2013; Hamdi et al., 2015). Om datan dessutom är 

gles (sparse) är processen att översätta hela OSM-datamodellen ännu svårare. Alternativt kan 

OSM-datamodellen simuleras. Då kartapplikationer kan använda sig av olika 

kommunikationsprotokoll och vi inte vet hur de olika kommunikationsprotokollen påverkar 

serialiseringsformaten var detta önskvärt att jämföra. Enligt Nagy och Kovari (2016) och 

Hericko et al., (2003) är val av utvecklingsmiljöer också en aspekt som kan påverka hur bra 

ett serialiseringsformat presterar. Således var det också önskvärt att undersöka 

serialiseringsformat i olika utvecklingsmiljöer såsom olika programmeringsspråk. Det är 

tillfredsställande att få bekräftelse på att kartdatan som används i tester faktiskt ger en output. 

Då detta inte ger någonting till utvärderingen räknas det dock som en extra funktionalitet. 
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4 Metod 

Nollhypotesen i problemformuleringen utgår från ett orsakssamband som säger att det inte 

finns någon skillnad mellan baseline (Protocol Buffers) och optimering (FlatBuffers) i 

kartapplikationer vad gäller accesstid av datauppsättningar med kartdata. Nollhypotesen 

prövas genom en utförd variansanalys (ANOVA) på kvantitativ och empirisk data från ett 

utfört kontrollerat experiment, enligt Wohlin et al. (2012). 

Experiment utförs enligt Wohlin et al. (2012) där faktorer mäts och variabler varieras. Utifrån 

problemformuleringen identifierades accesstid som den avgörande faktorn och utgör det 

bättre serialiseringsformatet i kartapplikationer. Accesstid inkluderar faktorer såsom svarstid, 

de-/serialiseringstid, struktureringstid, och påverkas av datastorlek. Dessa faktorer är av 

intresse att mäta, men varje enskild faktor avgör inte det bättre serialiseringsformatet vad 

gäller accesstid. Istället mäts dessa faktorer som underlag vid utvärdering och analys. Mätdata 

från mätningar som sker på servern är av mindre intresse då servern i kartapplikationer (som 

detta arbete utgår ifrån) oftast redan är exponerad med ett webb-API av en annan aktör 

(Boulos et al., 2010; Werts et al., 2012; Smith 2016). Ursprunglig datastorlek av ”.osm” filerna 

med kartdata mäts också som underlag vid utvärdering och analys av mätdatan. Följaktligen 

mäter experimentet faktorerna: accesstid, datastorlek (serialiserad och ursprunglig), svarstid, 

deserialiseringstid, serialiseringstid, och struktureringstid. Datauppsättningar av kartdata 

kan bestå av olika datamängder (Alarabi et al., 2014; Amirkhanyan et al., 2015). För att 

simulera detta varieras datamängden i experimentet. Datamängd identifieras således som en 

variabel. Variabeln testar hur serialiseringsformaten påverkas av olika datamängder. 

4.1 Experiment 

I enlighet med Calvo et al. (2017) mäts faktorer om tid i millisekunder (ms) som differensen i 

tid från att en operation startar tills att en operation slutar. Dessa faktorer är accesstid, 

svarstid, deserialiseringstid, serialiseringstid, och struktureringstid. Accesstid mäts som 

differensen i tid från att klienten gör en förfrågning om kartdata mot servern tills att klienten 

deserialiserat datan. Svarstid mäts som differensen i tid från att klienten gör en förfrågning 

om kartdata mot servern tills att klienten tagit emot och läst in all serialiserad data från 

servern och lagrat datan som en bytesekvens i minnet. De-/serialiseringstid mäts som 

differensen i tid från att de-/serialiseringsoperationen startar tills att de-

/serialiseringsoperationen slutar. Deserialisering sker efter att klienten tagit emot den 

serialiserade datan från servern. Serialisering sker på servern efter att servern tagit emot en 

förfrågan om kartdata från klienten och strukturerat all data som ska sändas till klienten. 

Struktureringstid sker på servern efter att servern tagit emot en förfrågan om kartdata från 

klienten och strukturerat alla data som sändas till klienten. Serialiserad och ursprunglig 

datastorlek mäts som längden på datan i bytes, i enlighet med Nagy och Kovari (2016), på 

servern och sänds med i svaret till klienten. I varje test varieras datamängden (variabeln). 

I enlighet med Calvo et al., 2017 loggas all mätdata på klienten. Då serialisering och 

strukturering sker på servern sänds serialiseringstid och struktureringstid med i svaret från 

servern. Varje iteration identifieras med ett inkrementellt ID som också lagras i loggfilen 

tillsammans med mätdatan. ID identifierar iterationer. Antal iterationer som körs för varje 

tester i samtliga serialiseringsformat är tusentals. Innan mätdata lagras i loggfiler körs ett 

antal uppvärmingsiterationer i enlighet med Maeda (2012). Antal uppvärmningsiterationer 
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beror på hur många datauppsättningar som används. På detta sätt hinner information om 

datastrukturerna sparas i cache-minnet (Nagy & Kovari 2016). 

4.2 Metoddiskussion 

Arbetet undersöker vilket serialiseringsformat av Protocol Buffers och FlatBuffers som ger 

kortast accesstid för kartapplikationer. Undersökningen utgår från ett orsakssamband som 

säger att det inte finns någon skillnad (Wohlin et al., 2012). Enligt Wohlin et al. (2012) 

manipulerar vi den mängd data som sänds för att pröva detta orsakssamband och se hur de 

olika serialiseringsformaten skiljer sig åt. Då vi vill ha kontroll över den här situationen och 

manipulera beteenden direkt, exakt, och systematiskt, bygger metoden på ett experiment. 

Survey, fallstudie och användarstudie (Wohlin et al., 2012) är inte applicerbart av följande 

skäl. 

En survey samlar litteratur och undersöker hur teknik eller verktyg har utvecklats under en 

viss tid eller innan de introducerats utifrån tidigare studier. I detta arbete ställs två tekniker 

mot varandra. Vi vet inte vilket serialiseringsformat av Protocol Buffers eller FlatBuffers som 

är bättre lämpat för kartapplikationer. Således är en survey inte lämplig. I en fallstudie får vi 

inte samma exekveringskontroll (execution control) som vi har i experiment. Till exempel, om 

vi hade utfört studien i ett företag med syfte om att utvärdera det bättre serialiseringsformatet 

för deras tillämpning, om ledningen väljer att avbryta mätningarna på grund av ekonomiska 

eller andra skäl, kan inte fallstudien fortsätta. Dessutom, till skillnad från experiment, då 

fallstudier är så specifika, är de svåra att replikera. Detta motiverar varför experiment används 

istället för fallstudie. Till skillnad från experiment tenderar dock en fallstudie att vara 

förankrad i pågående social verklighet och inkluderar verkliga scenarios. I experiment skapar 

vi en artificiell situation och beroende på hur testmiljön sätts upp är det möjligt att 

experimentet inte speglar verkligheten alls, vilket är en nackdel. En användarstudie är inte 

lämplig då vi analyserar kvantitativ data om två tekniker. En användarstudie hade dock varit 

lämplig för att avgöra om resultaten från experimentet faktiskt spelar någon roll. Ifall det finns 

en skillnad vad gäller accesstid mellan serialiseringsformaten, vad är det som säger 

användarna märker av denna skillnad? Enligt Berndtsson, Hansson, Olsson och Lundell 

(2008) är en annan nackdel med experiment att det aldrig kan finnas en exakt förklaring till 

varför resultaten blev som de blev. Det finns också oändligt många saker som kan gå fel i ett 

experiment och möjligtvis leda till felaktiga och missvisande resultat. Vi kan därför aldrig säga 

att en hypotes är ”bevisad”, utan istället argumenterar vi för att resultaten indikerar på att 

hypotesen är korrekt. 

Nackdelar med experimentet som utförs är de externa faktorer som inte mäts. Enligt Calvo et 

al. (2017) är exempel på externa faktorer som inte mäts men som kan påverka resultaten 

arbetsbelastning på server och klient, och nätverket. Arbetsbelastningen på server och klient 

beror på flera omständigheter såsom operativsystemets processer eller andra program som 

kör parallellt i bakgrunden. Vid experimentet går detta att kontrollera. Subtil variation av 

nätverkstrafik genererar förseningar av datapaket som sänds mellan klient och server. 

Nätverket går att kontrollera lokalt men inte över en förbindelse på Internet. En annan 

nackdel med experimentet är att serialiseringstid sänds tillsammans med svaret från servern 

till klienten. Calvo et al., 2017 menar dock på att denna extra data nästintill är obetydlig för 

resultaten. En annan aspekt som bör tas hänsyn till vid experimentet är hur simulering av 

kartdata sker. Om kartdata simuleras och simulering inte är tillräckligt lik den faktiska datan, 

då finns det risk att mätdatan blir korrupt och frågeställningen inte går att besvara.  



20 
 

Andra sätt att mäta datastorlek är genom att karaktärisera datastorlek som antal element som 

sänds över nätverket, i enlighet med Calvo et al. (2017). Detta sätt att mäta datastorlek 

används inte då vi vill undersöka hur serialiseringsformat förhåller sig till minnesanvändning. 

Till exempel, vad är det som säger att kartdata med 10 element inte tar upp mer minne än 20 

element beroende på hur kartdatan ser ut?  

4.3 Forskningsetik och etik 

Sumaray och Makki (2012) och Nagy et al. (2016) är exempel på liknande studier som inte 

publicerat programkod eller angett specifikationer för hårdvara, versioner av 

programmeringsspråk och verktyg, etc. Detta gör studien svår att replikera. Enligt Berndtsson 

et al. (2008) är replikerbarhet och testning av hypoteser avgörande för tillförlitligheten av 

resultaten då de erbjuder möjligheter att granska resultaten. I detta arbete finns programkod 

tillgänglig i Appendix C-O och arbetet med dess resultat kommer att nås och vara offentlig via 

diva-portal.org. Genomfört arbete strävar dessutom mot att beskriva och förklara 

programkoden på ett sätt som gör replikering möjligt. I detta arbete testas 

serialiseringsformaten enbart i Windows operativsystem. Det är därför etiskt inkorrekt 

(Wohlin et al., 2012) att generalisera resultaten till alla operativsystem. Detsamma gäller för 

kommunikationsprotokoll och programmeringsspråk. Hur schemafilerna för respektive 

serialiseringsformat definieras kan potentiellt påverka resultaten. Arbetet strävar därför efter 

att spegla schemafilerna mot varandra så mycket det går.  

Det finns inga kända patent- eller upphovsrättskonflikter då datan som används kommer från 

OSM och deras datauppsättningar är under Open Database licensen (Efentakis et al., 2017). 

Då experimentet inte använder sig av testpersoner behöver inga testpersoner skyddas. Det 

finns dock risk till skada om personlig integritet (Wohlin et al., 2012) ifall människor testar 

tillämpningen eller om OSMs databas består av data som kan kopplas till människor (t.ex. 

geotaggad data från sociala medier eller vilka användare som gjort ändringar i databasen). Då 

OSM-data kan vara förknippad med människor publiceras endast mätdatan och inte data som 

kommer från OSMs webbplattform. Programkoden som används är delvis egen och delvis 

importerade bibliotek från tredjeparter. Det finns risk att programkoden från de importerade 

biblioteken som används innehåller material (kod, kommentarer, etc.) som kränker 

människors personliga integritet. Koden som importeras är dock open-source och kan 

granskas. 



21 
 

5 Genomförande 

I problemformuleringen avgränsades datauppsättningar av OSM-data till områden i form av 

städer och län i Sverige. Det laddades ner 36 områden från Overpass API – ett read-only API 

som erbjuder användare att ladda ner OSM kartdata. Områdena laddades ner genom att ange 

en bounding box (annoteras bbox) som definieras av två longitud koordinater (öst och väst) 

och två latitud koordinater (syd och nord). Dessa koordinater togs fram genom att söka på 

områden på hemsidan ”mapdevelopers.com”. Det största området som laddades ner, vad 

gäller datastorlek i MB, var staden Göteborg. Göteborgs ”.osm” fil är 435.200 MB. Det minsta 

området var staden Mariestad vars ”.osm” fil är 3.639 MB. Se Appendix A för mer information 

om kartorna som används i experimentet. 

Experimentet består av två testmiljöer i en LAN-miljö. En för kommunikationsprotokollet 

HTTP och en för kommunikationsprotokollet WebSocket. Samtliga testmiljöer består av ett 

klientprogram och ett serverprogram skrivet i programmeringsspråket Go. Testmiljöerna 

använder sig av Go:s inbyggda HTTP server. I WebSocket implementationen används också 

biblioteket ”github.com/gorilla/websocket” för att uppgradera HTTP till att använda sig av 

WebSocket protokollet enligt RFC 6455. Det skapades schemafiler som beskriver OSM-data i 

Protocol Buffers (PB) och FlatBuffers (FBS). Dessa schemafiler kompilerades till Go-kod med 

programmen protoc och flatc för PB respektive FBS. Då Go använder sig av en 

tredjepartsimplementation för att kompilera ”.proto” filer behövdes även 

”github.com/golang/protobuf/protoc-gen-go” installeras - ett plugin för protoc. 

Specifikationer för hårdvara/mjukvara som användes i experimentet ses i Tabell 1 nedan.  

Tabell 1 Experiment specifikationer 

Hårdvara/mjukvara Specifikation 

Processor Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 

4.00GHz 4.00 GHz 

RAM 32 GB 

Systemtyp 64-bit, x64-baserad processor 

Operativsystem Windows 10 Education 

Go  Version 1.9.4 

flatc Version 1.8.0 

protoc Version 3.4.0 

 

5.1 Litteraturstudie 

Genomförandet underbyggs av en litteratstudie som undersökte följande: 

 Hur schemafiler i Protocol Buffers fungerar och specificeras, hur kompilatorn för 

Protocol Buffers installeras och används, samt hur Protocol Bufers används i Go. 
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 Hur schemafiler i FlatBuffers fungerar och specificeras, hur kompilatorn för 

FlatBuffers installeras och används, samt hur FlatBuffers används i Go. 

 Hur OSM-data i XML-format kan översättas till schemafiler i Protocol Buffers och 

FlatBuffers. 

 Hur XML-filer för OSM-datan kan parsas till Go-kod. 

 Hur applikationer i kommunikationsprotokollen HTTP och WebSocket skrivs i Go. 

 Hur flödet i kartapplikationer kan se ut. 

Artikeln Popić et al. (2016) är användbar för en grundlig förståelse av hur Protocol Buffers 

fungerar och hur schemafiler i Protocol Buffers specificeras, men är inte tillräcklig för detta 

arbete. Popić et al. (2016) ger exempel på schemafiler som skrivs med syntax i Protocol Buffers 

version 2 och i detta arbete används Protocol Buffers version 3 (Se tidigare Figur 3 eller senare 

Figur 10, anges med syntax = ”proto3”). För att få en djupgående förståelse är Protocol Buffers 

dokumentationssidan en bra källa. Dokumentationssidan tar upp: hur Protocol Buffers 

kompilator protoc installeras och hur kompilatorn används i Go, djupgående hur schemafiler 

i Protocol Buffers version 3 specificeras, hur Protocol Buffers används i Go, samt refererar till 

ytterligare länkar såsom Protocol Buffers officiella API för Go. Hur schemafiler specificeras 

beskrivs i Language Guide (proto3) (Protocol Buffers, 2018). Hur Protocol Buffers används i 

Go, och hur kompilatorn installeras, beskrivs i Protocol Buffer Basics: Go (Protocol Buffers, 

2017). Utöver artikeln Popić et al. (2016) och dokumentationssidan är även boken Go 

Programming Blueprints (Ryer, 2016) en bra källa som går igenom hur Protocol Buffers 

används i Go.  

Vad gäller hur FlatBuffers fungerar har dokumentationssidan för FlatBuffers varit användbar. 

Precis som i Protocol Buffers tar dokumentationssidan upp: hur FLatBuffers kompilator flatc 

installeras och hur kompilatorn används i Go, djupgående hur schemafiler i FlatBuffers 

specificeras, samt hur FlatBuffers används i Go. Hur schemafiler specificeras beskrivs i 

Writing a schema (FlatBuffers, 2017e). Hur FlatBuffers används i Go beskrivs i Tutorial 

(FlatBuffers, 2017b) och Use in Go: Tutorial (FlatBuffers, 2017c). Hur kompilatorn installeras 

beskrivs i Building (FlatBuffers, 2017a) och hur kompilatorn används beskrivs i Using the 

schema compiler (2017d). FlatBuffers dokumentationen kan anses vara svår att förstå. 

Således är även blogginlägget Tutorial: Use FlatBuffers in Go (Winslow, 2015) en användbar 

källa. Blogginlägget är inte lika djupgående som dokumentationssidan, men går igenom hur 

FlatBuffers fungerar i Go på en enklare nivå. 

För att kunna översätta XML-formatet för OSM-data till schemafiler i Protocol Buffers och 

FlatBuffers är det nödvändigt att förstå sig på hur OSM-data fungerar och hur XML-formatet 

specificeras. Vad gäller hur OSM-data fungerar är OpenStreetMap (2017) och Hentschel & 

Wagner (2010) användbara källor. Artiklarna går igenom element och attribut i OSM-data, 

samt semantiken mellan dessa. Vad gäller hur XML-formatet specificeras finns det ingen 

officiell standard, utan bara rekommendationer som beskrivs på OSM-projektets hemsida. 

OSM-projektet rekommenderar ett inofficiellt ”xsd” schema oschrenk (2012) vilket 

inspirerade skapandet av schemafilerna för Protocol Buffers och FlatBuffers. 

Implementationen kräver också att kunna parsa XML-filerna med OSM-data till Go-kod. På 

grund av OSM-datans komplexitet är Go:s inbyggda XML-parser inte tillräcklig. Således var 

det nödvändigt att skapa en egen XML-parser. Koden för detta inspirerades av github-

projektet go-osm av glaslos (2017).  
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Boken Go Programming Blueprints (Ryer, 2016) är användbar för att förstå hur HTTP och 

WebSocket applikationer skrivs i Go. Boken går dock bara igenom hur applikationer för dessa 

kommunikationsprotokoll fungerar specifikt för de exempel som ges och är inte tillräcklig för 

att kunna implementera testmiljöerna i detta arbete. Utöver boken är således 

dokumentationssidorna för HTTP (The Go Programming Language, 2018) och WebSocket 

(Gorilla web toolkit, 2018) användbara. Vid programmeringsrelaterade problem som uppstått 

under implementationen, som boken och dokumentationssidorna inte täcker, har 

stackoverflow och bloggar varit användbara. Exempelvis är lösningen som beskrivs i Figur 13 

nedan inspirerad av svaren i stackoverflow-tråden har07 (2017). Nackdelen med 

stackoverlow, bloggar och liknande är att koden inte fungerar för alla fall. Således har kod för 

dessa källor modifierats och blivit skräddasydda till implementationen i detta arbete.  

För att få en uppfattning om hur flödet i kartapplikationer kan se ut är artiklarna Boulos et al. 

(2010), Werts et al. (2012) och Smith (2016) användbara. Artiklarna beskriver olika metoder 

att rendera kartor på. Till exempel genom att skapa map-tiles utifrån OSM-data på 

serversidan eller genom att rendera rå OSM-data direkt på klienten. Detta arbete utgår från 

kartapplikationer som renderar rå OSM-data direkt på klienten. 

5.2 Implementation 

I detta kapitel redogörs hur schemafilerna togs fram och ser ut, samt testmiljöernas flöde och 

hur de fungerar. 

5.2.1 Schemafiler 

I experimentet var det nödvändigt att skapa schemafiler för PB och FBS som beskriver OSM-

data. Schemafilerna användes i både HTTP implementation och WebSocket 

implementationen. Hur schemafilerna för PB och FBS skulle specificeras togs fram genom att 

undersöka hur OSM-data ser ut, hur XML-formatet specificeras, samt genom att undersöka 

XML-koden i ”.osm” filerna som laddades ner. OSM-projektet menar på att det inte finns 

något officiellt ”.xsd” schema som bestämmer hur XML-formatet specificeras. Detta betyder 

att alla ”.osm” filer inte alltid är konsekventa. De kan innehålla element och attribut som inte 

ingår i den rekommenderade specifikationen. OSM projektet rekommenderar dock ett 

inofficiellt ”.xsd” schema oschrenk (2012) som PB och FBS schemafilerna utgår ifrån. 
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Tabell 2 OSM-data, element och attribut 

Element Barnelement attribut 

osm bounds, node, way, relation version, generator, 

copyright, attribution, 

license 

bounds  minlat, minlon, maxlat, 

maxlon 

node tag lat, lon, id, version, 

timestamp, uid, user, 

changeset 

way tag, nd version, timestamp, uid, 

user, changeset 

relation tag, member visible, version, timestamp, 

uid, user, changeset 

tag  key, value 

nd  ref 

member  type, ref, role 

 

Undersökningen resulterade i schemafiler för PB och FBS som beskriver 8 struct:s (Go har 

inte har stöd för klasser) där samtliga element i det inofficiella ”.xsd” schemat motsvarar en 

struct. De 8 elementen, deras attribut och barnelement beskrivs i Tabell 2 ovan. Ett elements 

barnelement och attribut anges som fält i schemafilerna. Om ett barnelement kan förekomma 

mer än en gång anges barnelementet även som en lista. Barnelementet bounds förekommer 

max en gång medan resterande barnelement kan förekomma mer än en gång. I Tabell 2 ser vi 

att elementen node, way, och relation har 6 gemensamma attribut; version, timestamp, uid, 

user, och changeset. I schemafilerna beskrivs dessa gemensamma attribut som en egen struct 

för att undvika redundans. 
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syntax = "proto3"; 

package pb; 

message OSM { 

    string version = 1; 

    string generator = 2; 

    string copyright = 3; 

    string attribution = 4; 

    string license = 5; 

    Bounds bounds = 6; 

    repeated Node nodes = 7; 

    repeated Way ways = 8; 

    repeated Relation relations = 9; 

} 

message Bounds { 

    double minlat = 1; 

    double minlon = 2; 

    double maxlat = 3; 

    double maxlon = 4; 

} 

message SharedAttributes { 

    int64 id = 1; 

    int32 version = 2; 

    string timestamp = 3; 

    int64 uid = 4; 

    string user  = 5; 

    int64 changeset = 6; 

} 

... 

 

Figur 10 PB schemafil för OSM-data 

Figur 10 illustrerar en del av schemafilen som beskriver OSM-data i PB. Resterande del 

illustreras i Figur 11 nedan som visar på schemafilen för FBS. Schemafiler i PB beskriver 

klasser/structs med datatypen message. I Figur 10 ser vi att message OSM och message 

Bounds motsvarar elementen osm och bounds i Tabell 2. I message OSM är samtliga attribut-

fält av datatypen string medan barnelement-fält är användardefinierade message-typer. Då 

barnelementen node, way, och relation kan förekomma mer än en gång anges de som listor 

med nyckelordet repeated. SharedAttributes i Figur 10 beskriver struct:en för de 

gemensamma attributen som node, way, och relation har. 



26 
 

 

... 

table Node { 

    lat : double; 

    lon : double; 

    sharedAttributes : SharedAttributes; 

    tags : [Tag]; 

     

} 

table Way { 

    sharedAttributes : SharedAttributes; 

    nds : [Nd]; 

    tags : [Tag]; 

} 

table Nd { 

    ref : int64; 

} 

table Relation { 

    visible : bool; 

    sharedAttributes : SharedAttributes; 

    members : [Member]; 

    tags : [Tag]; 

} 

table Tag  { 

    key : string; 

    value : string; 

} 

table Member  { 

    type : string; 

    ref : int64; 

    role : string; 

} 

root_type OSM; 
 

Figur 11 FB schemafil för OSM-data 

Schemafilen för FBS är en spegling av schemafilen för PB. Figur 11 illustrerar en del av 

schemafilen som beskriver OSM-data i FBS och visar på de typer som Figur 10 inte 

illustrerade. I FBS beskrivs en klass/struct genom att ange table istället för message. När listor 

specificeras, istället för att ange nyckelordet repeated före datatypen, omringas datatypen av 

brackets ([…]). Då elementet osm motsvarar rot-elementet i ”.osm” filer anges root_type 

OSM; längst ner i schemafilen. 

Schemafilerna kompilerades till Go-kod med programmen protoc och flatc för PB respektive 

FBS. Den här koden placerades i det egendefinierade Go-paketet ”osmdecoder”.  
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5.2.2 Flöde i testmiljöer 

Figur 12 nedan illustrerar flödet i samtliga testmiljöer. HTTP implementationen annoteras 

som IH och WebSocket implementationen annoteras som IW. Det antas att servern och 

klienten redan är startade och att allt förarbete redan är gjort, dvs. konfiguration av HTTP 

servern, uppgraderering av HTTP till WebSocket protokollet i IW, bestämma vilket 

serialiseringsformat som ska användas vid kommunikationen, bestämma antal iterationer, 

etc. Klienten mäter deserialiseringstid, accesstid, svarstid, och datastorlek av serialiserad data. 

Servern mäter struktureringstid, serialiseringstid, och datastorlek av ”.osm” filer (ursprunglig 

datastorlek) och sänder med mätdatan till klienten där mätdatan sedan loggas till en fil. 

 

Figur 12 Flöde i testmiljöer 

Flödet i Figur 12 fungerar på följande vis: 

1. Klienten sänder en förfrågan om kartdata till servern. I varje förfrågan sänds det med 

ett ID som avgör vilken ”.osm” fil servern ska läsa in och sända tillbaka i valt 

serialiseringsformat. I IH görs en förfrågan med HTTP metoden GET via URL:en 

”http://localhost:8080/{id}” där path-segmentet ”{id}” är ett nummer. I IW skriver 

klienten ett JSON objekt med information om ID till den socket som skapades under 

WebSocket förbindelsen.  

2. Servern i samtliga implementationer beräknar vilken ”.osm” fil den ska läsa in genom 

att räkna ut antal ”.osm” filer mod id. Uträkningen resulterar i ett tal mellan 0 och antal 

”.osm” filer - 1. Servern läser in ”.osm” filen och mäter dess datastorlek (ursprunglig 

datastorleken). 

file:///C:/Users/Roger/Documents/Examensarbete/en
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3. När ”.osm” filen är tillgänglig parsas filen i en stream till X, ett objekt av en 

egendefinierad struct som beskriver OSM-data. X och funktionen för att parsa ”.osm” 

filen ligger i samma paket som schemafilerna, dvs. ”osmdecoder”. 

4. När X har skapats sker en typ-omvandling (type conversion) av X till ett objekt av en 

datastruktur genererad av kompilatorerna (utifrån schemafilerna) beroende på vilket 

serialiseringsformat som används. (Funktioner för typ-omvandling ligger i subpaket i 

paketet ”osmdecoder”) Efter typ-omvandling serialiseras objektet.  

a. I PB typ-omvandlas alla fält i X till motsvarande fält i PB-objektet. typ-

omvandlingsoperationen mäts som struktureringstid. När typ-omvandlingen är 

klar serialiseras den nya datastrukturen. 

b. I FBS byggs en binär buffer utifrån X. Då den binära buffern byggs i ett redan 

serialiserat format, är detta också serialiseringsoperationen. Detta innebär att 

FBS inte har någon struktureringstid på samma sätt som PB. Således anges 

struktureringstid i FBS alltid som 0 millisekunder (ms). 

5. Efter serialisering sänds den serialiserade kartdatan tillsammans med insamlad 

mätdata (struktureringstid, serialiseringstid, ursprunglig datastorlek av ”.osm” filen) 

inklusive det ID som klienten sände med i sin förfrågan. I IH sänds mätdata och ID från 

servern med HTTP headers i svaret. I IW är detta inte en möjlighet då HTTP headers 

endast endast sänds en gång - under förbindelsen. Istället typ-omvandlas samtlig 

mätdata och id på servern till dess bytesekvens (slice av bytes i Go) representation och 

läggs till i slutet på den serialiserade datan.  

6. Klienten tar emot och läser in svaret från servern. I IH extraherar klienten all mätdata 

från HTTP headers. I IW extraherar klienten all mätdata från datan i serversvaret. I IW, 

för att klienten ska kunna extrahera all kartdata och mätdata från serversvaret på ett 

korrekt sätt, är det kritiskt att hålla reda på start- och slutpositionen för respektive 

mätdata i datan från serversvaret. 

7. När all mätdata är extraherad deserialiserar klienten kartdatan beroende på 

serialiseringsformat. 

a. PB deserialiserar kartdatan till en datastruktur. 

b. I FBS deserialiseras inte all data till en datastruktur med fält. Som nämnts 

tidigare behöver inte FBS något mellansteg vid parsning och uppackning för att 

kunna nå data, utan data ligger hierarkisk i en platt binär buffer (Giaimo et al., 

2015). Istället förser FBS en med getter metoder till den råa datan. Dessa getter 

metoder deserialiserar endast den datan som efterfrågas. Då kartor vill komma 

åt all kartdata definieras deserialisering i FBS som att kalla på getter metoder 

för samtliga element i kartdatan. 

8. När deserialiseringsoperationen är klar och all mätdata insamlad loggar klienten till sist 

samtlig mätdata till en fil innan klienten begär ny kartdata från servern. 

Samtliga klient- och serverprogram kompileras till en exekverbar binär fil ”x” med 

kommandot ”go build -o x”. Val av serialiseringsformat och antal iterationer är sedan 

självförklarande när ”x” exekveras. 

5.3 Progression 

I detta kapitel redogörs progression under genomförandet. Implementationens version 

hänvisar till github-projektets hash ID från en commit. 

https://github.com/d15johro/examensarbete-vt18
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5.3.1 OSM-data 

Från början var tanken att automatisera exportering av OSM-data genom att ladda ner hela 

”Planet.osm” filen från OSM-projektets webbplattform och sedan filtrera och extrahera delar 

av kartan med hjälp av program. Detta visade sig vara svårt då programmen och språken för 

att filtrera ”.osm” filer hade en inlärningskurva. Manuell nerladdning av områden från 

Overpass-API visade sig var mer tidseffektivt och enklare än att lära sig programmen och att 

automatisera exportering av OSM-data.  

Från början var det tänkt att ”.osm” filer skulle parsas direkt till struct:s som genererats av 

schemakompilatorerna. Detta var komplicerat att implementera då den binära buffern som 

byggs i FlatBuffers måste byggas bottom-up och Go:s inbyggda XML-parser parsar filer top-

down. I en senare version #327547b används ett annat tillvägagångssätt. När en ”.osm” fil blir 

inläst på serversidan parsas datan till en egendefinierad struct som inte blivit genererad av 

schemakompilatorerna. Vi kallar instansen av denna struct X. Objektet X används som ett 

mellansteg vid strukturering av OSM-data till PB- och FBS-format. När X är skapad loopas 

alla X:s fält igenom och tilldelas till motsvarande fält i en instans av en struct genererad av 

schemakompilatorerna, beroende på vilket serialiseringsformat som används. Denna 

loopning är också struktureringsoperationen i flödet. Koden för den egendefinierade struct:en 

och parsning av OSM-data till denna inspirerades till stor del av glaslos (2017). 

5.3.2 Mätningar 

I en tidig version #abc3a35 mättes deserialiseringstid för FBS på klienten som tiden det tar 

lagra den binära datan från serversvaret i struct:en genererad av schemakompilatorn. Då det 

inte sker någon riktig deserialisering resulterade detta tillvägagångssätt i att 

deserialiseringstid för FBS alltid blev 0 ms. Detta beror på att FBS inte kräver något mellansteg 

vid parsning och uppackning för att kunna nå data (Giaimo et al., 2015), den binära datan 

lagras i ett fält i en struct. Schemakompilatorn för FBS förser en med getter metoder som ger 

åtkomst till fälten i schemafilen och det är här deserialiseringen sker. Då vi vill åt all kartdata 

för att kunna rendera en karta mäts deserialiseringstid i en senare version #46d9651 som 

tiden det tar att lagra datan i struct:en genererad av schemakompilatorn samt kalla på 

samtliga getter metoder. 

Som nämnts tidigare innebär serialisering i FBS att bygga en binär buffer. Således struktureras 

datan samtidigt som serialisering sker. I PB innebär serialisering att göra om ett redan 

strukturerat objekt till en bytesekvens. I en tidig version #754a50d var detta något jag inte tog 

hänsyn till. Konsekvensen var att strukturering- och serialiseringstid mättes för FBS men inte 

för PB. I en senare version #327547b mäts struktureringstid och serialiseringstid för både PB 

och FBS. Då struktureringstid och serialiseringstid i FBS sker samtidigt anges 

struktureringstid i FBS alltid som 0 ms. 

5.3.3 Designval i testmiljöer 

I en tidig version #4f49c75 implementerades WebSocket implementationen med go-routines 

(användartrådar) för skriv- och läsoperationer och channels för att synkronisera dessa 

användartrådar. Denna implementationen inspirerades av en chatt-applikation beskriven i 

boken Go Programming Blueprints (Ryer, 2016) där fler klienter kan ansluta sig till ett chatt-

rum och skicka meddelanden samtidigt. Allteftersom min kunskap om WebSockets i Go 

förbättrades under genomförandet förstod jag att dessa go-routines och channels inte var 

nödvändiga. Detta då endast en klient ansluter sig till servern i testmiljön. I en senare version 

#327547b har denna onödiga komplexitet eliminerats och flödet sker istället sekventiellt. 
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I WebSocket sänds endast HTTP headers under förbindelsen. Detta skapade komplikationer 

vad gäller hur mätdata skulle överföras server till klient i WebSocket implementationen. Ett 

första tillvägagångssätt var att inkludera mätdatan på servern i schemafilerna för respektive 

serialiseringsformat. Detta tillvägagångssätt avbröts under implementationen då vi inte vet 

serialiseringstid förens efter att serialiseringsoperationen skett och binär data är svår att 

mutera. I en senare version #327547b typ-omvandlas istället samtlig mätdata till dess 

bytesekvens representation och läggs till i slutet på den serialiserade datan. På klienten 

extraheras denna data innan deserialisering av kartdatan sker. Tillvägagångssättet utgår från 

att samtliga noder i kommunikationen processar binär data med den minst signifikanta bit:en 

först (little endian). 

func handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { 

    ... 

    data = appendFloat64ToBytes(data, serializationTime) 

    ... 

} 

 

func float64ToBytes(f float64) []byte { 

    bits := math.Float64bits(f) 

    bytes := make([]byte, 8) 

    binary.LittleEndian.PutUint64(bytes, bits) 

    return bytes 

} 

 

func appendFloat64ToBytes(data []byte, f float64) []byte { 

    buf := float64ToBytes(f) 

    for i := 0; i < len(buf); i++ { 

        data = append(data, buf[i]) 

    } 

    return data 

} 
 

Figur 13 Mätdata i serversvaret i WebSocket Implementationen 

Figur 13 illustrerar hur serialiseringstid läggs till i den serialiserade bytesekvensen på servern 

i WebSocket implementationen. Serialiseringstid är av datatypen float64 som tar upp 8 bytes 

i minnet. Funktionen float64ToBytes tar emot en float64 och returnerar dess bytesekvens 

representation. Funktionen appendFloat64ToBytes lägger till bytesekvens representationen 

av en float64 till en redan existerande bytesekvens, dvs. data. I funktionen handler som 

hanterar logiken för WebSocket kommunikationen i serverprogrammet, läggs 

serialiseringstiden till i den serialiserade datan (data).  

Från början var tanken att logga mätdata på två olika ställen, både på klienten och på servern. 

Med risk av att loggningarna sker osynkroniserat sänds istället i en senare version #327547b 

all mätdata från servern med till klienten i serversvaret. Utöver all mätdata sänder servern 

dessutom tillbaka det ID som klienten sände med i förfrågningen. På klienten valideras detta 

ID. Om ID från klienten inte matchar ID från servern har ett fel inträffat och mätningarna 

avbryts.  
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... 

for i := 0; i < *iterations; i++ { 

    ... 

    // Request data from server: 

    requestMessage := struct { 

        ID                  uint32 `json:"id"` 

        SerializationFormat string `json:"serializationFormat"` 

    }{ID: uint32(i + 1), SerializationFormat: *serializationFormat} 

    if err := conn.WriteJSON(&requestMessage); err != nil { 

        log.Println(err) 

        break 

    } 

    ... 

    // Read response data from server: 

    _, data, err := conn.ReadMessage() 

    if err != nil { 

        log.Println(err) 

        break 

    } 

    ... 

    // Extract and validate id from data: 

    m.ID = extractUint32FromBytes(data, len(data)-4, len(data)) 

    if m.ID != requestMessage.ID { 

        log.Println("ID from requestMessage doesn't match ID recieved from 

server") 

        break 

    } 

    ... 

} 

... 

 

Figur 14 Validering av ID i WebSocket implementationen 

Figur 14 illustrerar validering av ID på klienten. Klienten börjar med att skriva ett objekt med 

information om ID och serialiseringsformat i JSON-format till servern (conn.WriteJSON). 

När servern har processat förfrågan från klienten sänder den tillbaka ett svar med data 

(kartdata och mätdata) som klienten läser in (conn.ReadMessage). Klienten extrahera ID från 

datan (m.ID) och validerar ID emot det ID den själv sände med i sin förfrågan 

(requestMessage.ID). Om ID från servern visar sig vara invalid avbryter klienten pågående 

test och skriver ett meddelande till konsolen. 

5.4 Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes för att utvärdera genomförbarhet, tid att mäta, samt att identifiera och 

rätta till eventuella brister i experimentet.  Pilotstudien bestod av 4 tester; ett test för samtliga 

serialiseringsformat (PB och FBS) i både HTTP implementationen och WebSocket 

implementationen. Testerna itererade samtliga 36 kartor två gånger varvid första iterationen 
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var en uppvärmningsiteration som inte loggades. Nätverket var begränsat till 800 Mbit/s med 

programmet NetLimiter och iteration av samtliga 36 kartor tog ca 3.5 minuter. Nedan 

presenteras resultaten från den genomförda pilotstudien följt av en analys och diskussion. 

5.4.1 Resultat 

Figurer 15-17 nedan visar på grafer och diagram utifrån mätdata som samlats in under testerna 

i HTTP implementationen med nätverkshastigheten begränsad till 800 Mbit/s. Samma 

observationer och slutsatser som kan dras från HTTP implementationen, kan dras från 

resultaten av testerna i WebSocket implementationen med samma begränsning på 

nätverkshastighet.  

 
 

Figur 15 Pilotstudie - Datastorlek medelvärde 
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Figur 16 Pilotstudie - De-/serialisering- och struktureringstider i relation till 
ursprunglig datastorlek 

 

 
 

Figur 17 Pilotstudie– Accesstid i relation till ursprunglig datastorlek 
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5.4.2 Analys 

Figur 15 visar på datastorlek medelvärde för ursprunglig OSM-data, PB och FBS. PB reducerar 

den ursprungliga datastorleken med ca 64 %, medan FBS reducerar den ursprungliga 

datastorleken med ca 17 %. Denna skillnad är avsevärd.  

Från Figur 16 kan vi se att de-/serialiseringstid och struktureringtider växer positivt och beter 

sig linjärt i relation till ursprunglig datastorlek för både PB och FBS. Detta gäller även för 

svarstid, accesstid och datastorlek. Således finns det ingen faktor som växer exponentiellt och 

tar ut de andra faktorerna allteftersom mer data efterfrågas av klienten. I Figur 16 kan vi se ett 

antal abnormiteter där operationerna på vissa kartor inte följer den förväntade linjära 

trenden. T.ex., på kartan närmast 300 från vänster på x-axeln, ser vi att samtliga linjer 

förutom FBS deserialiseringstid och FBS struktureringstid har en dipp. Dipparna indikerar 

att de operationerna går snabbare att utföra än vad som är förväntat hos just den kartan. I 

Figur 16, om vi jämför operationerna med varandra ser vi att:  

 Operationen att serialisera plus strukturera för FBS och PB sker ungefär lika snabbt. 

(Enligt tidigare nämnd definition tar operationen att strukturera i FBS alltid 0s). 

 I både FBS och PB går operationen att deserialisera snabbare än operationen att 

serialisera plus strukturera. 

 I PB, när datan väl är strukturerad, går det snabbare att serialisera än att deserialisera. 

 I PB är operationen att strukturera snabbare än operationen att serialisera. 

 FBS deserialiserar snabbare än PB.  

Figur 17 visar på accesstiderna för PB och FBS. Vi ser att linjerna i grafen ligger på varandra. 

Detta indikerar att PB och FBS i princip ger samma accesstider. Om vi jämför accesstiderna i 

Figur 17 med de-/serialiserings- och struktureringstiderna i Figur 16 ser vi att de-

/serialisering- och struktureringstider endast utgör en liten del av accesstiden. Den största 

tiden går förmodligen åt till att sända den serialiserade datan över nätverket. Som nämnts 

tidigare påverkas nätverket till stor del av mängden data som sänds, dvs. hur mycket 

serialiseringsformatet kan reducera datastorleken. Eftersom serialiserad datastorlek skiljer 

sig avsevärt i Figur 15 är det således underligt att PB och FBS ger så lika accesstider..  

5.4.3 Diskussion 

Från Figur 16 observerade vi ett antal abnormiteter; hos vissa kartor följer de-/serialisering- 

och struktureringsoperationerna inte den förväntade linjära trenden. Detta skulle exempelvis 

kunna bero på hur OSM-datan i kartan ser ut, eller hur operativsystemet betedde sig vid dessa 

tidpunkter under mätningen. Vi undersöker om dessa abnormiteter är slumpmässiga genom 

att öka antal iterationer för testerna. Om abnormiteterna är kvar efter tusentals mätningar 

kan vi anta att de inte är slumpmässiga. En annan observation som drogs från resultaten var 

att FBS och PB i princip ger samma resultat vad gäller accesstid, även fast serialiserad 

datastorleka mellan serialiseringsformaten skiljer sig markant och den största delen utav 

accesstid förmodligen går åt till att sända datan över nätverket. Vi undersöker detta genom att 

försöka utesluta nätverket. 

Viktiga förändringar som gjordes utifrån resultaten i pilotstudien var att utesluta nätverket 

och öka antal mätpunkter. Uteslutning av nätverket görs genom att utföra tester där 

nätverkshastigheten dessutom begränsas till 200 Mbit/s och 50 Mbit/s, istället för bara 800 

Mbit/s. Således utfördes 12 tester i experimentet; ett test för samtliga serialiseringsformat (PB 

och FBS) och nätverkshastigheter (800 Mbit/s, 200 Mbit/s och 50 Mbit/s) i både HTTP 
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implementationen och WebSocket implementationen. Mätningar för experimentet skedde i 5-

7 dagar och det tog 3.5 minuter att iterera samtliga 36 kartor en gång. Det beräknades hinnas 

med 9000 iterationer för samtliga tester med nätverkshastigheten begränsad till 800Mbit/s, 

4500 iterationer för samtliga tester med nätverkshastigheten begränsad till 200Mbit/s, samt 

2036 tester ned nätverkshastigheten begränsad till 50 Mbit/s, varvid 36 iterationer var 

uppvärmningsiterationer. 
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6 Utvärdering 

Experimentet utförde 12 tester; ett test för samtliga serialiseringsformat (Protocol Buffers och 

FlatBuffers) och kommunikationsprotokoll (HTTP och WebSocket) där nätverket begränsats 

till 800 Mbit/s, 200 Mbit/s och 50 Mbit/s. Precis som i pilotstudien begränsades nätverket 

med programmet NetLimiter. Testerna med nätverket begränsat till 800 Mbit/s resulterade i 

8964 mätpunkter. Testerna med nätverket begränsat till 200 Mbit/s resulterade i 4464 

mätpunkter. Testerna med nätverket begränsat till 200 Mbit/s resulterade i 2000 

mätpunkter. Således utvärderas Protocol Buffers (PB) och FlatBuffers (FBS) i 6 fall:  

 HTTP 800 Mbit/s 

 HTTP 200 Mbit/s 

 HTTP 50 Mbit/s 

 WebSocket 800 Mbit/s 

 WebSocket 200 Mbit/s 

 WebSocket 50 Mbit/s 

I samtliga fall utvärderas serialiseringsformatens accesstid med en variansanalys (ANOVA). 

Variansanalysen görs med en förtroendenivå (confidence level) på 95 % och en signifikansnivå 

(significance level) på 5 %. För att kunna analysera och dra slutsatser om varför den statistiskt 

signifikanta skillnaden existerar eller inte utvärderas även resultaten med diagram och grafer. 

Nedan presenteras resultaten från fallen följt av en analys och slutsatser.  

6.1 Resultat 

6.1.1 Datastorlek 

Ursprunglig- och serialiserad datastorlek är konstant oberoende av vilket 

kommunikationsprotokoll som används eller av hur många mätningar som utförs. Således 

presenteras inget stapeldiagram på ursprunglig- och serialiserad datastorlek medelvärde igen, 

utan refereras till Figur 15 i pilotstudien. 
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6.1.2 De-/serialisering- och strukturering 

 
 

Figur 18 HTTP 800 Mbit/s – Linjediagram med de-/serialisering- och 
struktureringstid i relation till ursprunglig datastorlek 
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Figur 19 WebSocket 800 Mbit/s - Linjediagram med de-/serialisering- och 
struktureringstid i relation till ursprunglig datastorlek 

Figur 18-19 visar på linjediagram med de-/serialisering- och struktureringstid i relation till 

ursprunglig datastorlek för samtliga fall där nätverkshastigheten är begränsad till 800 Mbit/s. 

Samma observationer kan göras från de fall som använder samma kommunikationsprotokoll, 

oberoende av begränsning på nätverkshastighet. Således presenteras motsvarande 

linjediagram för resterande fall i Appendix B (se Figur 63-66). I Figur 18 och 19 har kartor som 

är av intresse vid analys blivit märkta med deras ursprungliga datastorlek.   
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6.1.3 Accesstid 

 

Figur 20 HTTP 800 Mbit/s – FBS accesstid brusdata på karta med ursprunglig 
datastorlek 2.701838 MB 

 

 

Figur 21 HTTP 800 Mbit/s – PB accesstid brusdata på karta med ursprunglig 
datastorlek 2.701838 MB 

 

171.7062

275.105

0

50

100

150

200

250

300
1

1
0

1
9

2
8

3
7

4
6

5
5

6
4

7
3

8
2

9
1

1
0

0

1
0

9

1
1

8

1
2

7

1
3

6

1
4

5

1
5

4

1
6

3

1
7

2

1
8

1

1
9

0

1
9

9

2
0

8

2
1

7

2
2

6

2
3

5

2
4

4

A
cc

es
st

id
 (

m
s)

Iteration

HTTP 800 Mbit/s - FBS accesstid brusdata på karta 
med ursprunglig datastorlek 2.701838 MB

170.163

261.2503

0

50

100

150

200

250

300

1

1
0

1
9

2
8

3
7

4
6

5
5

6
4

7
3

8
2

9
1

1
0

0

1
0

9

1
1

8

1
2

7

1
3

6

1
4

5

1
5

4

1
6

3

1
7

2

1
8

1

1
9

0

1
9

9

2
0

8

2
1

7

2
2

6

2
3

5

2
4

4

A
cc

es
st

id
 (

m
s)

Iteration

HTTP 800 Mbit/s - BPB accesstid brusdata på karta 
med ursprunglig datastorlek 2.701838 MB



40 
 

 

Figur 22 WebSocket 800 Mbit/s – FBS accesstid brusdata på karta med 
ursprunglig datastorlek 2.701838 MB 

 

 

Figur 23 WebSocket 800 Mbit/s – PB accesstid brusdata på karta med 
ursprunglig datastorlek 2.701838 MB 
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Figur 24 HTTP 800 Mbit/s – FBS accesstid brusdata på karta med ursprunglig 
datastorlek 133.075836 MB 

 

 

Figur 25 HTTP 800 Mbit/s – FBS accesstid brusdata på karta med ursprunglig 
datastorlek 133.075836 MB 

Figur 20-23 visar på brusdata för kartan med ursprunglig datastorlek 2.701838 MB i fallen 

HTTP 800 Mbit/s och WebSocket 800 Mbit/s. Figur 24-25 visar på brusdata för kartan med 

ursprunglig datastorlek 133.075836 MB i fall HTTP 800 Mbit/s. Motsvarande diagram i fall 

WebSocket 800 Mbit/S är snarlik och presenteras således i Appendix B (se Figur 45-46). 

Brusdata för kartan med ursprunglig datastorlek 445.643871 MB är snarlik brusdata för 

kartan med ursprunglig datastorlek 133.075836 MB, i både HTTP 800 Mbit/s och WebSocket 

800 Mbit/s. Av den anledningen presenteras de också i Appendix B (se Figur B 47-50).  
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Figur 26 HTTP 800 Mbit/s – Linjediagram med accesstid i relation till 
ursprunglig datastorlek 

 

 
 

Figur 27 HTTP 200 Mbit/s - Linjediagram med accesstid i relation till 
ursprunglig datastorlek 
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Figur 28 HTTP 50 Mbit/s - Linjediagram med accesstid i relation till ursprunglig 
datastorlek 

Figur 26-28 visar på linjediagram med accesstid i relation till ursprunglig datastorlek för 

samtliga fall där kommunikationsprotokollet HTTP används. Då samma observationer kan 

göras från de fall som har samma begränsning på nätverkshastighet, oberoende av 

kommunikationsprotokoll, presenteras motsvarande linjediagram för de fall som använder 

kommunikationsprotokollet WebSocket i Appendix B (se Figur 51-53). I Figur 26 och 27 har 

kartor som är av intresse vid analys blivit märkta med sin ursprungliga datastorlek.   
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Figur 29 HTTP 800 Mbit/s - Accesstid medelvärde stapeldiagram med 
Standard Error bars 

 

 
 

Figur 30 HTTP 200 Mbit/s - Accesstid medelvärde stapeldiagram med 
Standard Error bars 
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Figur 31 HTTP 50 Mbit/s - Accesstid medelvärde stapeldiagram med 
standardfel 

Figur 29-31 visar på stapeldiagram med accesstiders medelvärde för samtliga fall där 

kommunikationsprotokollet HTTP används. Samma observationer kan göras från de fall som 

har samma begränsning på nätverkshastighet, oberoende av kommunikationsprotokoll. 

Således presenteras motsvarande stapeldiagram för de fall som använder 

kommunikationsprotokollet WebSocket i Appendix B (se Figur 54-56). I stapeldiagrammen 

visas standardfel (Standard Error). Värden för standardfel hittas i beskrivande statistik för 

accesstid i Figur 39-44 i Appendix B.  

 

Tabell 3 Accesstid ANOVA P-värde för samtliga fall. P-värden härleds från Figur 33-38 i 

Appendix B. 

Fall ANOVA P-värde 

HTTP 800 Mbit/s 0.728286 

HTTP 200 Mbit/s 7.8612E-06 

HTTP 50 Mbit/s 3.3072E-17 

WebSocket 800 Mbit/s 0.532348 

WebSocket 200 Mbit/s 1.05E-06 

WebSocket 50 Mbit/s 1.7077E-18 
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ANOVA och beskrivande statistik (Descriptive Statistics) för accesstid presenteras i Appendix 

B (se Figur 33-38 för ANOVA och Figur 39-44 för beskrivande statistik). I Tabell 3 ovan 

sammanställs P-värdena från ANOVA-datan i samtliga fall. 

6.1.4 Svarstid 

 
 

Figur 32 WebSocket 50 Mbit/s – Linjediagram med svarstid i relation till 
ursprunglig datastorlek 

Figur 32 visar på linjediagram med svarstid i relation till ursprunglig datastorlek för fall 

WebSocket 50 Mbit/s. Svarstid beter sig likadant som motsvarande fall i accesstid. Således 

presenteras resterande linjediagram med svarstid i relation till ursprunglig datastorlek i 

Appendix B (se Figur 57-62).  

6.2 Analys 

6.2.1 Datastorlek 

I Figur 15 i pilotstudien ser vi att PB reducerar den ursprungliga datastorleken med ca 64 %, 

medan FBS reducerar den ursprungliga datastorleken med ca 17 %. Serialiserad datastorlek 

är konstant oberoende av antal mätpunkter på en karta, kommunikationsprotokoll eller 

begränsning på nätverkshastighet. Detta är inte konstigt då kartorna alltid ser likadana ut och 

serialiserad datastorlek påverkas inte av externa faktorer (hur operativsystemet schemalägger 

processer, nätverket, etc.) som t.ex. mätning av faktorer med tidsenheter gör.  

6.2.2 De-serialisering- och struktureringstid 

Samtliga linjediagram med de-/serialisering- och struktureringstid i relation till ursprunglig 

datastorlek jämförs (se Figur 18-19 samt Figur 63-66 i Appendix B). Vi ser att alla operationer 

tar mindre än 2s att utföra samt att de beter sig linjärt i relation till ursprunglig datastorlek. 

Eftersom de beter sig linjärt vet vi att det inte finns någon operation som tar över någon annan 
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operation och på så sätt blir en avgörande faktor för accesstid. Om vi jämför operationerna 

med varandra ser vi att: 

 Operationen att serialisera plus strukturera för FBS och PB sker ungefär lika snabbt. 

(Enligt tidigare nämnd definition tar operationen att strukturera i FBS alltid 0 

sekunder). 

 I både FBS och PB går operationen att deserialisera snabbare än operationen att 

serialisera plus strukturera. 

 I PB, när datan väl är strukturerad, går det snabbare att serialisera än att deserialisera. 

 I PB är operationen att strukturera snabbare än operationen att serialisera. 

 FBS deserialiserar snabbare än PB.  

Ovan observationer är samma som gjordes i pilotstudien (se Figur 16). I Figur 18 och 19 har 

två kartor av intresse blivit märkta med sin ursprungliga datastorlek i MB. Vi definierar kartan 

med ursprunglig datastorlek 284.085714 MB som X och kartan med  332.453965 MB som Y. 

Hos kartorna X och Y är det vissa operationer som inte följer den förväntade linjära trenden. 

Hos kartan X, i samtliga fall där kommunikationsprotokollet HTTP används, är FBS 

serialiseringstid snabbare än den förväntade linjära trenden. Detta är även fallet hos kartan 

Y fast för PB struktureringstid i de fall där kommunikationsprotokollet WebSocket används. 

Då dessa abnormiteter endast är gemensamma mellan kommunikationsprotokoll, beror de 

troligtvis inte på nätverkshastigheten eller kartan själv. Att abnormiteterna inte beror på 

nätverkshastigheten är inte konstigt då de-/serialisering och strukturering är 

processeringsoperationer. Att dessa abnormiteter skulle bero på kommunikationsprotokoll är 

dock inte troligt. Då de-/serialisering och strukturering är processeringsoperationer borde de 

inte bero på vilket protokoll som används vid kommunikation. Gemensamt för samtliga fall är 

att PB serialiseringstid är långsammare än den förväntade linjära trenden hos kartan Y. Då 

denna abnormitet är gemensam oberoende av kommunikationsprotokoll eller 

nätverkshastighet beror den troligtvis på kartan själv. 

6.2.3 Accesstid 

Vi analyserar brusdatan i Figur 20-25 och 45-50 i Appendix B och ser att det inte finns några 

avsevärda spikar, trappor, perioder, trender eller uppenbara mönster. I brusen finns ett antal 

toppar som sticker ut. Topparna bland mätningarna är så många och för små för att de ska 

kunna filtreras bort utan att påverka standardavvikelsen negativt. Från brusdatan ser vi även 

att bruset inte ökar i storlek allteftersom mer iterationer utförs (finns ingen ökande trend). 

Således verkar bruset inte bero på någon bugg i programkod i testmiljöerna, utan på grund av 

någon extern källa (t.ex. operativsystemet eller nätverket). Bruset verkar vara naturligt och 

kommer från omgivande faktorer. Desto större ursprunglig datastorlek kartorna har, desto 

mer ökar bruset i accesstid. Bruset blir dock mindre i procent. Vi får ett brus som är beroende 

av datamängden. Bruset är dessutom förvillande lika mellan serialiseringsformaten när kartor 

med samma ursprungliga datastorlek används.  

Vi jämför samtliga linjediagram med accesstid i relation till ursprunglig datastorlek (se Figur 

26-28 samt Figur 51-53 i Appendix B). Vi ser att accesstid beter sig linjärt i relation till 

ursprunglig datastorlek. I samtliga fall där nätverkshastigheten är begränsad till 800 Mbit/s, 

oberoende av kommunikationsprotokoll, ligger linjerna för accesstid på varandra. Detta 

indikerar att serialiseringsformaten presterar lika bra vad gäller accesstid i dessa fall. Desto 

mer vi sänker nätverkshastigheten, desto mer skiljer sig linjernas lutning och desto sämre 

presterar FBS i jämförelse med PB. I Figur 26 har en karta av intresse blivit märkt med sin 
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ursprungliga datastorlek i MB. Vi definierar denna karta med ursprunglig datastorlek 

133.075836 MB som Z. Hos kartan Z, i samtliga fall där nätverkshastigheten är begränsad till 

800 Mbit/s, är accesstid hos båda serialiseringsformaten snabbare än den förväntade linjära 

trenden. Då denna abnormitet endast existerar när nätverkshastigheten är begränsad till 800 

Mbit/s, oberoende av kommunikationsprotokoll, beror den troligtvis på nätverket och inte av 

kommunikationsprotokoll eller kartan själv. Jämför vi accesstid med de-/serialisering- och 

struktureringstider ser vi att de-/serialisering och strukturering endast utgör en liten del av 

accesstiden. Detta indikerar att den största delen av accesstid går åt till sända data över 

nätverket.  

Samtliga stapeldiagrammen med accesstiders medelvärde jämförs (se Figur 29-31 samt Figur 

54-56 i Appendix B). Desto mer vi sänker nätverkshastigheten, desto mer skiljer sig FBS och 

PBs medelvärde. Detta stämmer överens med linjediagrammen med accesstid i relation till 

ursprunglig datastorlek; desto mer vi sänker nätverkshastigheten, desto mer skiljer sig 

linjernas lutning. Skillnaden i linjernas lutning blir tydligare desto större kartornas 

ursprungliga datastorlek är. I de fall då nätverkshastigheten är begränsad till 800 Mbit/s ser 

vi i stapeldiagrammen att standardfelen överlappar varandra. Då standardfelen överlappar 

varandra kan vi konstatera att det inte existerar en statistisk signifikant skillnad i dessa fall. I 

de fall då nätverket är begränsat till 200 Mbit/s och 50 Mbit/s ser vi att standardfelen inte 

överlappar varandra. Då standardfelen inte överlappar varandra har vi inte tillräckligt med 

bevis för att avgöra om det existerar en statistisk signifikant skillnad eller inte. I dessa fall 

måste vi jämföra P-värden från ANOVA accesstid med signifikansnivån.  

I Tabell 3 sammanställs P-värden från ANOVA accesstid i samtliga fall. Vi jämför P-värdena 

med varandra och ser att fall med nätverkshastigheten begränsad till 800 Mbit/s har ett P-

värde större än signifikansnivån (0.05). I dessa fall, då P-värdet är större än signifikansnivån, 

existerar ingen statistisk signifikant skillnad mellan FBS och PB vad gäller accesstid. Detta 

stämmer överens med tidigare observation: stapeldiagrammen med accesstiders medelvärde 

har överlappande standardfel (se Figur 30 samt Figur 53 i Appendix B). Detta resultat är inte 

förväntat av följande skäl: de serialiserade datastorlekarna skiljer sig avsevärt; sändningstid 

påverkas av hur mycket serialiseringsformaten kan reducera den ursprungliga datastorleken; 

den största delen av accesstid går åt till att sända data över nätverket. I resterande fall där 

nätverkshastigheten är begränsad till 200 Mbit/s och 50 Mbit/s är P-värdet mindre än 

signifikansnivån. I dessa fall existerar således en statistisk signifikant skillnad. Om vi jämför 

ANOVA-datan (se Figur 34-35 och 37-38 i Appendix B) och samtliga diagram/grafer om 

accesstid ser vi att PB är det bättre presterande serialiseringsformatet i dessa fall. Vi kan också 

observera att desto mer nätverkshastigheten sänks, desto större blir den statistiskt 

signifikanta skillnaden. Detta indikerar att serialiseringsformatens accesstid påverkas olika av 

nätverkshastigheten och desto mer nätverkshastigheten begränsas, desto bättre presterar PB 

i jämförelse med FBS. Vid en specifik begränsning på nätverkshastighet mellan 200 och 800 

Mbit/s måste den statistiska skillnaden gå från att vara icke-signifikant till signifikant. Denna 

begränsning skulle vara intressant att hitta. 

6.2.4 Svarstid 

Från Figur 32 ser vi att svarstid beter sig likadant som accesstid. Den processeringstid som 

existerar från att klienten tagit emot datan tills att klienten börjar deserialiseringsoperationen 

är försumbar. Således är svarstid i princip accesstid subtraherat med deserialiseringstid. 

Samma observationer som görs med accesstid kan därför göras med svarstid. 
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6.3 Diskussion 

I samtliga fall där nätverkshastigheten är begränsad till 800 Mbit/s visade analysen att 

serialiseringsformaten inte var statistiskt signifikanta vad gäller accesstid. Således finns det 

inte tillräckligt med bevis för att avvisa nollhypotesen. I de fall där nätverkshastigheten är 

begränsad till 200 Mbit/s och 50 Mbit/s existerar en statistisk signifikant skillnad och vi kan 

avvisa nollhypotesen. Ju långsammare nätverkshastigheten är, desto sämre presterar FBS i 

jämförelse med PB vad gäller accesstid. Detta beror troligtvis på att PB reducerar den 

ursprungliga datastorleken avsevärt mer än FBS och att mindre kartor gynnas vid lägre 

nätverkshastighet jämfört med större kartor. Vad gäller accesstid betyder det här för 

kartapplikationer att det inte spelar någon roll vilket serialiseringsformat som väljs när 

nätverkshastigheten är begränsad till 800 Mbit/s eller högre. När nätverkshastigheten är 

begränsad till lägre än 800 Mbit/s bör förmodligen PB användas.  

I analysen identifierade vi ett antal abnormiteter hos de-/serialisering- och 

struktureringstider; vissa operationer följer inte den förväntade linjära trenden. När en 

abnormitet är gemensam över samtliga fall beror den troligtvis på kartan själv och inte på 

kommunikationsprotokoll eller begränsning på nätverkshastighet. Vissa abnormiteter var 

gemensamma mellan de fall som använder samma kommunikationsprotokoll. Att en 

abnormitet skulle bero på kommunikationsprotokollet är inte troligt då de-/serialisering och 

strukturering är processeringsoperationer som inte borde bero på vilket protokoll som 

används vid kommunikation. En teori skulle vara att denna typ av abnormitet beror på hur 

testmiljöerna för WebSocket och HTTP är kodade, men då koden för de-/serialisering och 

strukturering nästintill är identisk i båda testmiljöerna är denna teori inte sannolik. En annan 

teori är att operativsystemet prioriterar och schemalägger processer olika när olika 

kommunikationsprotokoll används, vilket i sin tur påverkar processeringsoperationerna för 

de här kartorna.  
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7 Avslutande Diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Val av serialiseringsformat är kritiskt för alla webbapplikationer som sänder och tar emot 

omfattande datamängder (Aihkisalo & Paaso, 2011). Kartapplikationer är ett område som 

hanterar omfattande datamängder (de Souza Baptista et al., 2005; Amirkhanyan et al., 2015). 

I detta arbete utvärderas de binära serialiseringsformaten Protocol Buffers (PB) och 

FlatBuffers (FBS) i kartapplikationer där klienten hanterar rå kartdata i vektorformat, medan 

servern exponerar ett webb-API som klienten kan anropa när den vill hämta kartdata. Dessa 

kartor är nerladdade från OpenStreetMap (OSM) i XML-format. 

Accesstid identifierades som den avgörande faktorn för vilket serialiseringsformat som 

presterar bäst i kartapplikationer. För att avgöra vilket serialiseringsformat som presterar bäst 

formulerades följande frågeställning: vilket binärt serialiseringsformat av Protocol Buffers 

och FlatBuffers ger kortast accesstid i kartapplikationer? För att besvara frågeställningen 

formulerades en nollhypotes. Nollhypotesen lyder: det finns inte någon skillnad mellan 

baseline (Protocol Buffers) och optimering (FlatBuffers) i kartapplikationer vad gäller 

accesstid. Det sattes även upp 6 delmål, varav nedan 4 utfördes:  

1. Sätta upp testmiljö. 

2. Simulera OSM-datauppsättningen, dvs. översätta delar av datauppsättningar till 

respektive serialiseringsformat. 

3. Översätta hela OSM-datamodellen till respektive serialiseringsformat. 

4. Testa serialiseringsformaten i flera kommunikationsprotokoll. 

Nollypotesen prövas med ett experiment. Experimentet varierar datamängd (kartor med olika 

urprunglig datastorlek) och mäter faktorerna accesstid, svarstid, de/serialiseringstid, 

struktureringstid och datastorlek (serialiserad och ursprunglig). De nedladdade kartorna 

översattes till schemafiler i PB och FBS utifrån OSM-datamodellen och ett inofficiellt ”xsd” 

schema. Serialiseringsformaten testades i två testmiljöer i programmeringsspråket Go, en 

testmiljö för kommunikationsprotokollet HTTP och en för kommunikationsprotokollet 

WebSocket. 

Innan utförandet av experimentet genomfördes en pilotstudie. Pilotstudien kom fram till att 

serialiseringsformaten skulle testas i nätverkshastigheterna 800, 200 och 50 Mbit/s i samtliga 

testmiljöer, samt hur många mätningar som skulle utföras i varje test. Således utvärderas 6 

fall där PB och FBS ställs emot varandra. Ett fall för varje testmiljö i nätverkshastigheterna 

800, 200 och 50 Mbit/s. Vad gäller accesstid visade resultaten från mätningarna att det inte 

existerar någon statistisk signifikant skillnad mellan PB och FBS i de fall där 

nätverkshastigheten är begränsad till 800 Mbit/s. I dessa fall verkar det som att PB och FBS 

presterar lika bra och vi har inte tillräckligt med bevis för att kunna avvisa nollhypotesen. I de 

fall där nätverkshastigheten är begränsad till 200 och 50 Mbit/s existerar en signifikant 

skillnad mellan PB och FBS. PB presterade bättre än FBS. Således kan vi i dessa fall avvisa 

nollhypotesen. Vad gäller accesstid indikerar detta att PB är bättre lämpat som 

serialiseringsformat i kartapplikationer när nätverkshastigheten är begränsad till 200 Mbit/s 

eller mindre, medan det inte spelar någon roll när nätverkshastigheten är begränsad till 800 

Mbit/s eller mer. 
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7.2 Diskussion 

Studierna av Aihkisalo och Paasos (2011), Emeakaroha et al. (2013), Maeda (2012), Nagy och 

Kovari (2016), Sumaray och Makki (2012), Popić et al., (2016) och Sikdar et al. (2017)                

har jämfört PB med andra serialiseringsformat i olika domäner/områden. PB har visat sig ge 

bra resultat och varit i framkant i samtliga av studierna. Exempelvis påvisade studien 

Aihkisalo och Paasos (2011) att PB presterade bäst av 18 olika serialiseringsformat (både 

binära och självbeskrivande) vid nätverksöverföring av data. Trots att FBS blivit mycket 

uppmärksammad i white papers så har i nuläget ingen vetenskaplig studie ställt PB och FBS 

mot varandra. I detta arbete ställs PB och FBS mot varandra i inom tillämpningsområdet 

kartapplikationer. Val av serialiseringsformat är viktigt i kartapplikationer då de sänder och 

tar emot omfattande datamängder över ett nätverk vilket påverkar accesstiden. 

Tidigare forskning har förutsagt att FBS skall vara mer effektivt än PB på grund av FBS zero-

copy deserialiseringsalgoritm (Ivin och Mikhalchenko 2017). Det är sant att FBS deserialiserar 

snabbare än PB, men då det i utvärderingen visade sig att de-/serialisering och 

struktureringsoperationer endast utgör en mindre del av accesstiden i det valda 

tillämpningsområdet, så visar detta arbete på att förutsägelsen om effektivitet endast stämmer 

delvis. Den största delen av accesstiden i kartapplikationer i detta arbete visade sig gå åt till 

att sända data (kartor) över nätverket. Här presterade PB bättre när nätverkshastigheten var 

begränsad till 200 MBit/s och 50 Mbit/s. I likhet med Aihkisalo och Paasos (2011) studie beror 

tiden det tar att sända data över nätverket till största del av serialiseringsformatets kapacitet 

att reducera storleken på den mängd data som sänds, dvs. serialiserad datastorlek. I detta 

arbete blev skillnaden i accesstid tydligare desto större kartorna var som sändes över 

nätverket. Således kan inte Ivin och Mikhalchenkos förutsägelse generaliseras till alla 

områden. Förutsägelsen verkar gälla för områden där snabb deserialisering är kritisk och där 

applikationer inte sänder omfattande datamängder över nätverket. Fler vetenskapliga studier 

inom olika applikationsområden behövs för att belägga det sistnämnda antagandet, samt 

också för att ytterligare förstå effektivitet kopplat till Flatbuffers och Protocol Buffers. 

I jämförelse med tidigare beskrivna vetenskapliga studier så visar detta arbete att: 

 PB verkar vara det mest lämpade serialiseringsformatet jämfört med FBS vad gäller 

accesstid i kartapplikationer. 

 Det beror av att processeringsoperationer såsom de-/serialisering har en mindre 

betydelse jämfört med sändningstid i kartapplikationer. Detta i sig har sin orsak i att 

mängden data som sänds över nätverket är omfattande 

 Nätverket är ytterligare en faktor som påverkar valet av serialiseringsformat vad gäller 

accesstid i kartapplikationer. När nätverkshastigheten var begränsad till 800 Mbit/s 

så verkade skillnaden i serialiserad datastorlek mellan serialiseringsformaten inte 

spela någon roll för accesstiden. Här presterade PB och FBS lika bra vad gäller 

accesstid. Men, desto mer vi sänkte nätverkshastigheten desto mer influerade den 

serialiserade storleken sändningstiden, vilket gynnade PB mer. 

 Om schemafiler inte har någon påverkan på serialiserad datastorlek skulle resultaten 

om serialiserad datastorlek från detta arbete eventuellt kunna generaliseras till fler 

områden/domäner som sänder och tar emot omfattande datamängder. Det är dock 

oklart ifall den avsevärda skillnaden i serialiserad datastorlek beror på hur schemafiler 

i serialiseringsformaten specificeras. Fler studier behövs. 
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Andra påverkande faktorer att ta hänsyn till förutom accesstid vid val av serialiseringsformat 

är hur lätt serialiseringsformatet är att använda samt interoperabilitet. Vad gäller 

serialiseringsformat, så är min personliga åsikt att PB var enklare att utveckla i och hade en 

kortare inlärningskurva jämfört med FBS. FBS var svårt att sätta sig in i och det krävdes 

dessutom mer arbete och kod för att bygga upp den binära buffern i FBS jämfört med att 

använda färdiga funktioner för de-/serialisering i PB. Vad gäller interoperabilitet, så är det 

enklare att dela data mellan olika system i PB jämfört med FBS. I schemafiler för PB finns det 

t.ex. stöd för JSON Mapping så att datastrukturerna genererade från schemafiler även kan de-

/serialiseras till JSON-format. Detta stöd i schemafiler finns inte i FBS. Den här aspekten kan 

vara viktigt ifall olika kartapplikationer med olika serialiseringsformat vill kommunicera med 

varandra. Således rekommenderar jag att alltid att överväga PB framför FBS i 

kartapplikationer. 

7.2.1 Samhällelig nytta  

Vad gäller accesstid kan vi utläsa från resultaten att valet av serialiseringsformat inte spelar 

någon roll för applikationer som skickar mindre datamängd åt gången, exempelvis under 30 

MB ursprunglig datastorlek. Detta skulle t.ex. kunna gälla drönare och självkörande bilar som 

efterfrågar kartdata mer frekvent och i mindre datamängder. I andra applikationer där större 

datamängder kartdata efterfrågas kan fel val av serialiseringsformat påverkas användares 

upplevelse negativt, t.ex. vid nedladdning av offline-kartor. Exempel på ett scenario där snabb 

åtkomst till stora datamängder kartdata är kritisk är en skogsbrand i ett område där täckning 

och nätuppkoppling är dålig. Brandmän behöver ladda ner en stor offline-karta för att kunna 

navigera sig i skogen och förbättra kommunikation mellan brandmännen. I detta scenario kan 

sekunder avgöra liv för djur och människor och då gäller det att ha det mest optimala systemet. 

I det här scenariot är således valet av serialiseringsformat kristisk vad gäller accesstid av 

kartdata.  

Förhoppningen med detta arbete är att resultaten och slutsatserna ska ge utvecklare underlag 

till val om serialiseringsformat vid utvecklandet kartapplikationer. Utifrån ett perspektiv om 

accesstid; om utvecklare av kartapplikationer vet att deras målgrupp använder sig av 

nätverkshastigheten 800 Mbit/s eller högre, och utvecklarna är bekvämare med FBS, borde 

valet vara FBS som serialiseringsformat. Om detta inte är fallet kan slutsatsen dras utifrån 

detta arbete att PB förmodligen bör användas. Om accesstiden inte är relevant (t.ex. om 

kartorna redans finns nedladdade i ett serialiserat format på klienten) och minne inte är något 

bekymmer så bör utvecklarna välja FBS. Detta då det visade sig att FBS deserialiserar 

snabbare än PB, men har sämre kapacitet att reducera datastorlek. När ett val om 

serialiseringsformat är gjort skulle också schemafilerna i detta arbete kunna återanvändas vid 

utveckling av renderingsverktyg till kartapplikationer. 

7.2.2 Forskningsetik och etik 

Som tidigare beskrivet är val av utvecklingsmiljö en faktor som kan påverka hur 

serialiseringsformat presterar. Detta arbete har använt programmeringsspråket Go som 

utvecklingsmiljö, och jämför FBS och PB. Således är det forskningsetiskt inkorrekt att 

generalisera resultaten i detta arbete som gällande för flera utvecklingsmiljöer (t.ex. .NET och 

Android). Samma argument gäller för operativsystem och kommunikationsprotokoll. I detta 

arbete har vi endast testat serialiseringsformaten i Windows 10 och 

kommunikationsprotokollen HTTP och WebSoket. Vad gäller accesstid betedde sig 
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serialiseringsformaten likadant oavsett om HTTP eller WebSocket användes. Det finns dock 

andra kommunikationsprotokoll såsom gRPC som vi inte kan generalisera resultaten till.  

Kod, hård- och mjukvarospecifikationer samt resultat publiceras vilket möjliggör replikering. 

Av etiska skäl publiceras inte datauppsätningarna som används i experimentet. Istället 

hänvisas de nerladdade kartornas område, urprunglig datastorlek och Bounding Box (bbox) 

till Appendix A. Då OSMs databas konstant ändras är det dock inte garanterat att kartor med 

samma bbox har samma ursprungliga datastorlek i framtiden.  

Det finns en risk att mätdata blir korrupt och frågeställningen inte går att besvara ifall kartdata 

simuleras och simulering inte är tillräckligt lik den faktiska OSM-datamodellen. I detta arbete 

finns alla element och attribut som krävs för att rita ut en karta specificerade i schemafilerna. 

På vilket sätt schemafilerna för respektive serialiseringsformat specificeras kan också påverka 

resultaten. Det är möjligt att det finns olika sätt att specificera schemafilerna så att det ena 

serialiseringsformatet gynnas mer. I detta arbete speglades schemafilerna så mycket som 

möjligt. Det finns en risk att detta sätt att specificera serialiseringsformat gynnade PB mer. Vi 

kan således inte generalisera resultat och slutsatser till alla kombinationer av schemafiler, 

utan endast till de som skapades i detta arbete. 

Vilka datauppsättningar som används i experimentet (kartor) är också en faktor som avgör 

huruvida experimentet reflekterar verkligheten. Är kartorna som används i experimentet 

representativa för verkligheten? I detta arbete simuleras inte kartdata. Istället används 

nedladdade OSM-kartor. Andra faktorer som kan ha påverkat resultaten är arbetsbelastning 

på klient och server (processering) i testmiljöerna samt nätverket. Arbetsbelastning på klient 

och server kan bero på flera omständigheter såsom operativsystemets processer eller andra 

program som kör parallellt i bakgrunden (Calvo et al., 2017). Under experimentet 

kontrollerades det att samma bakgrundsprocesser kördes i samtliga tester. Nätverket går att 

kontrollera lokalt men inte över en förbindelse på Internet (Calvo et al., 2017). I detta arbete 

utfördes tester i ett lokalt nätverk (LAN), och det kontrollerades att endast testmaskinen hade 

tillgång till nätverket under testning. 

7.3 Framtida arbete 

När nätverkshastigheten i detta arbete var begränsad till 800 Mbit/s existerade ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan PB och FBS vad gäller accesstid. När nätverkshastigheten 

var begränsad till 200 Mbit/s och 50 Mbit/s existerade en statistisk signifikant skillnad mellan 

PB och FBS. I detta arbete mättes inte faktorer i nätverket som kan ha skapat den skillnad i 

beteenden när olika begränsningar på nätverkshastighet används. Vi kan således inte via detta 

arbete analysera varför serialiseringsformaten beter sig annorlunda när olika begränsningar 

på nätverkshastighet används, utan bara konstatera att serialiseringsformatens beteenden 

påverkas av detta. I detta arbete mätte vi inte heller vilken påverkan FBS zero-copy 

deserialiseringsalgoritm har. För att kunna dra bredare slutsatser om varför och när det ena 

serialiseringsformatet presterar bättre än det andra i kartapplikationer behövs mer 

kunskap/studier om FBS zero-copy deserialiseringsalgoritmen i förhållande till olika 

nätverkshastigheters inverkan på serialiseringsformaten. Detta skulle kunna undersökas på 

kort sikt. 
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I detta arbete utfördes endast 4 utav 6 delmål. De resterande delmålen som inte utfördes är:  

5. Testa serialiseringsformaten i flera programmeringsspråk. 

6. Skriva ut kartdatan i en textruta i ett användargränssnitt. 

Med kort tidsperspektiv om framtiden skulle även dessa delmål kunna utföras. Delmål 5 är 

extra viktig ifall vi på ett etiskt korrekt sätt ska ha möjlighet till att generalisera resultaten till 

flera programmeringsspråk. Detsamma gäller för operativsystem som inte är ett delmål. I 

framtiden skulle vi också kunna testa att specificera schemafilerna på olika sätt. Som nämnts 

tidigare speglar schemafilerna varandra och det finns en risk att denna spegling gynnar det 

ena serialiseringsformatet mer. Genom att utföra samma experiment som i detta arbete fast 

där schemafilerna är specificerade på andra sätt, skulle vi kunna se ifall sättet att specificera 

schemafilerna har någon inverkan på resultaten. I detta arbete testas serialiseringsformaten 

endast i en LAN-miljö. På kort sikt skulle vi även kunna utföra samma experiment fast i en 

WAN-miljö och se om serialiseringsformaten påverkar accesstiden annorlunda. Den 

avsevärda skillnaden i serialiserad datastorlek mellan serialiseringsformaten kanske har en 

annan inverkan i en WAN-miljö än i en LAN-miljö.  

I utvärderingen identifierades ett antal kartor som inte följer den förväntade linjära trenden i 

de-/serialisering- och struktureringstider. När dessa abnormiteter var gemensam mellan 

kommunikationsprotokoll kunde vi inte dra riktiga slutsatser om beteendet, utan bara teorier 

om varför abnormiteterna existerar. T.ex. att operativsystemet prioriterar processer olika när 

olika kommunikationsprotokoll annorlunda. På kort sikt skulle vi i framtiden kunna 

undersöka dessa abnormiteter ännu mer.  

I detta arbete renderades ingen grafik på klienten när datan väl var tillgänglig. På längre sikt i 

framtiden skulle man kunna implementera en fullständig kartapplikation. Till exempel en 

Google Maps liknande applikation. Istället för att låta accesstid vara den avgörande faktorn 

för vilket serialiseringsformat som är bäst lämpat i kartapplikationer, skulle man kunna mäta 

hela kommunikationscykeln. Hela kommunikationscykeln skulle då innefatta: från att en 

användare triggar ett event i klientens användargränssnitt om uppdaterad kartdata, tills det 

att klienten tagit emot, deserialiserat och renderat kartdatan från servern. Ett annat scenario 

skulle vara att klienten redan har serialiserad kartdata nerladdad. I detta scenario utesluts 

nätverket och serialisering. Då nätverket och serialisering utesluts skulle slutsatsen om vilket 

serialiseringsformat som är bäst lämpat i kartapplikation kunnat se annorlunda ut jämfört 

med detta arbete. Detta då FBS visade sig prestera bättre vad gäller deserialisering. I dessa 

scenarion, då användare är inblandade, skulle man även kunna införa användbarhetstester 

och utvärdera ifall resultaten faktiskt har någon betydelse i praktiken. Dessa scenarion kräver 

även att det skapas verktyg för rendering av kartor som stöder schemafilernas 

implementation. 
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Appendix A -  OSM-datauppsättning för experiment 

Tabell 4 OSM-datauppsättning för experiment 

Område Datastorlek i MB Bbox (N, S, E, W) 

Göteborg 435.200 57.863055, 57.538929, 

12.193316, 11.594357 

Stockholm 324.663 59.427841, 59.224443, 

18.198229, 17.765876 

Halland 277.428 57.573174, 56.324419, 

13.717681, 11.821994 

Västmanland 238.104 60.190657, 59.216259, 

16.945859, 15.417470 

Blekinge 129.957 56.502214, 55.989304, 

16.071102, 14.352885 

Gotland 104.576 58.399807, 56.903099, 

19.350510, 17.953584 

Öland 101.318 57.368784, 56.194696, 

17.150608, 16.369023 

Malmö 96.587 55.639951, 55.500386, 

13.150761, 12.881184 

Linköping 82.345 58.453127, 58.354450, 

15.746158, 15.475389 

Uppsala 74.311 59.904146, 59.762413, 

17.770990, 17.545904 

Sollentuna 61.983 59.499291, 59.396776, 

18.018998, 17.828958 

Lund 61.481 55.744079, 55.669524, 

13.260202, 13.135790 

Härnosand 59.396 62.926461, 62.479276, 

18.238947, 17.155836 

Helsingborg 57.607 56.088599, 55.981377, 

12.797023, 12.665612 

Västerås 47.091 59.676659, 59.572525, 

16.653936, 16.436245 
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Umeå 44.096 63.875971, 63.777877, 

20.365735, 20.118188 

Norrköping 41.289 58.637933, 58.535395, 

16.285862, 16.082647 

Upplands Väsby 40.896 59.560552, 59.457314, 

18.004065, 17.857237 

Örebro 32.921 59.328670, 59.227477, 

15.280409, 15.124500 

Karlskrona 28.321 56.230162, 56.147416, 

15.691235, 15.559306 

Gävle  26.518 60.741160, 60.634524, 

17.304316, 17.074989 

Halmstad 25.318 56.715510, 56.625852, 

12.956753, 12.699323 

Luleå 24.356 65.629758, 65.543566, 

22.307168, 22.057593 

Karlskoga 22.878 59.372881, 59.295808, 

14.613586,  14.450197 

Södertälje 21.349 59.224237, 59.145044, 

17.686328, 17.553966 

Borås 20.407 57.767507, 57.681879, 

13.042238, 12.812101 

Eskilstuna 19.903 59.408728, 59.327076, 

16.588564, 16.424533 

Skövde 16.133  

Jönköping 15.693 57.826499, 57.685495, 

14.283289, 14.093219 

Kristianstad 13.260 56.064617, 55.986753, 

14.228929, 14.062349 

Eslöv 12.102 55.856420, 55.820682, 

13.334712, 13.268274 

Ystad 9.701 55.452035, 55.417550, 

13.867252, 13.766362 

Oskarshamn 8.819 57.292096, 57.239841, 

16.488402, 16.375529 
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Sölvesborg 3.828 56.067665, 56.031770, 

14.632777, 14.555850 

Ronneby 3.250 56.234886, 56.186624, 

15.329960, 15.242033 

Mariestad 2.639 58.732944, 58.676214, 

13.880519, 13.784577 

 



iv 
 

Appendix B -  Appendix B – Experiment resultat 
diagram och grafer 

Accesstid 

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups Count Sum Average Variance

FBS 8964 43936653.04 4901.46 46039783.59

PB 8964 44249112.63 4936.31 44199609.20

ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 5445727 1 5445727 0.120695114 0.728286 3.841978

Within Groups 8.09E+11 17926 45119696

Total 8.09E+11 17927

 
 

Figur 33 HTTP 800 Mbit/s – Accesstid ANOVA 

 

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups Count Sum Average Variance

FBS 4464 28302690.22 6340.21 87717392.95

PB 4464 24627344.61 5516.88 63623005.02

ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 1513011345 1 1513011345 19.99481124 7.8612E-06 3.842500833

Within Groups 6.75432E+11 8926 75670198.99

Total 6.76945E+11 8927  
 

Figur 34 HTTP 200 Mbit/s – Accesstid ANOVA 
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Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups Count Sum Average Variance

FBS 2000 27098717.8 13549.36 370977539.1

PB 2000 18223377.2 9111.69 177586521.3

ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 19692917923 1 19692917923 71.79806096 3.3072E-17 3.84378581

Within Groups 1.09658E+12 3998 274282030.2

Total 1.11627E+12 3999

 

Figur 35 HTTP 50 Mbit/s – Accesstid ANOVA 

 

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups Count Sum Average Variance

FBS 8964 41789547 4661.93 42331355.03

PB 8964 42328597.7 4722.07 40802526.09

ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 16207927.3 1 16207927.3 0.389923509 0.532348 3.841977624

Within Groups 7.45129E+11 17926 41566940.6

Total 7.45145E+11 17927

 

Figur 36 WebSocket 800 Mbit/s – Accesstid ANOVA 
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Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups Count Sum Average Variance

FBS 4464 27143006 6080.42 82375431

PB 4464 23272644 5213.41 58203096

ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 1.68E+09 1 1.68E+09 23.87042 1.05E-06 3.842500833

Within Groups 6.27E+11 8926 70289263

Total 6.29E+11 8927

 

Figur 37 WebSocket 200 Mbit/s – Accesstid ANOVA 

 

Anova: Single Factor

SUMMARY

Groups Count Sum Average Variance

FBS 2000 25356115 12678.06 350296654.8

PB 2000 16409391 8204.70 164399936.7

ANOVA

Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 2E+10 1 2.0011E+10 77.75830384 1.7077E-18 3.843785811

Within Groups 1.03E+12 3998 257348296

Total 1.05E+12 3999

 

Figur 38 WebSocket 50 Mbit/s – Accesstid Anova 
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FBS PB

Mean 4901.45616 Mean 4936.313323

Standard Error 71.6664204 Standard Error 70.21959024

Median 2579.07255 Median 2570.46005

Mode 208.1995 Mode 173.1659

Standard Deviation 6785.26223 Standard Deviation 6648.278665

Sample Variance 46039783.6 Sample Variance 44199609.2

Kurtosis 5.34956829 Kurtosis 5.170534886

Skewness 2.42212281 Skewness 2.376835752

Range 31611.0287 Range 31194.7879

Minimum 168.1611 Minimum 169.1618

Maximum 31779.1898 Maximum 31363.9497

Sum 43936653 Sum 44249112.63

Count 8964 Count 8964

Confidence Level(95.0%) 140.482574 Confidence Level(95.0%) 137.6464556  

 

Figur 39 HTTP 800 Mbit/s – Accesstid beskrivande statistik 

 

FBS PB

Mean 6340.20838 Mean 5516.878274

Standard Error 140.178292 Standard Error 119.3836894

Median 2762.12645 Median 2523.8885

Mode 209.2004 Mode 245.235

Standard Deviation 9365.7564 Standard Deviation 7976.403013

Sample Variance 87717393 Sample Variance 63623005.02

Kurtosis 5.21019396 Kurtosis 5.337636517

Skewness 2.40486958 Skewness 2.43582993

Range 42740.0371 Range 36391.1056

Minimum 169.1623 Minimum 171.1632

Maximum 42909.1994 Maximum 36562.2688

Sum 28302690.2 Sum 24627344.61

Count 4464 Count 4464

Confidence Level(95.0%) 274.818935 Confidence Level(95.0%) 234.0512058  
 

Figur 40 HTTP 200 Mbit/s – Accesstid beskrivande statistik 
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FBS PB 

Mean 13549.35891 Mean 9111.688587

Standard Error 430.6840716 Standard Error 297.9819804

Median 6436.0376 Median 4185.9615

Mode #N/A Mode 173.166

Standard Deviation 19260.77722 Standard Deviation 13326.15928

Sample Variance 370977539.1 Sample Variance 177586521.3

Kurtosis 5.100463782 Kurtosis 5.090778452

Skewness 2.372454434 Skewness 2.375527646

Range 86621.709 Range 59794.6535

Minimum 322.4225 Minimum 171.1633

Maximum 86944.1315 Maximum 59965.8168

Sum 27098717.83 Sum 18223377.17

Count 2000 Count 2000

Confidence Level(95.0%) 844.6366787 Confidence Level(95.0%) 584.387784  
 

Figur 41 HTTP 50 Mbit/s – Accesstid beskrivande statistik 

FBS PB

Mean 4661.930718 Mean 4722.065787

Standard Error 68.71952696 Standard Error 67.4671868

Median 2430.9753 Median 2374.5975

Mode 198.1899 Mode 166.1592

Standard Deviation 6506.255069 Standard Deviation 6387.685503

Sample Variance 42331355.03 Sample Variance 40802526.09

Kurtosis 5.636525378 Kurtosis 5.318663093

Skewness 2.462685634 Skewness 2.395895845

Range 30677.5908 Range 29990.8081

Minimum 162.3205 Minimum 163.8941

Maximum 30839.9113 Maximum 30154.7022

Sum 41789546.95 Sum 42328597.71

Count 8964 Count 8964

Confidence Level(95.0%) 134.7059885 Confidence Level(95.0%) 132.2511154

 

Figur 42 WebSocket 800 Mbit/s – Accesstid beskrivande statistik 
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FBS PB

Mean 6080.422528 Mean 5213.40588

Standard Error 135.8428415 Standard Error 114.185498

Median 2468.3216 Median 2427.7584

Mode 199.1906 Mode 241.2311

Standard Deviation 9076.091183 Standard Deviation 7629.09534

Sample Variance 82375431.17 Sample Variance 58203095.7

Kurtosis 5.423261343 Kurtosis 5.63120907

Skewness 2.436395144 Skewness 2.48794776

Range 41622.7275 Range 35366.2166

Minimum 162.9531 Minimum 164.1573

Maximum 41785.6806 Maximum 35530.3739

Sum 27143006.17 Sum 23272643.9

Count 4464 Count 4464

Confidence Level(95.0%) 266.3193023 Confidence Level(95.0%) 223.860174  
 

Figur 43 WebSocket 200 Mbit/s – Accesstid beskrivande statistik 

 

FBS PB 

Mean 12678.057 Mean 8204.695376

Standard Error 418.50726 Standard Error 286.7053686

Median 5713.355 Median 3475.2414

Mode #N/A Mode 241.2319

Standard Deviation 18716.214 Standard Deviation 12821.85387

Sample Variance 350296655 Sample Variance 164399936.7

Kurtosis 5.3767723 Kurtosis 5.406327776

Skewness 2.4305568 Skewness 2.446030776

Range 85449.426 Range 58629.3598

Minimum 294.9534 Minimum 164.1578

Maximum 85744.38 Maximum 58793.5176

Sum 25356115 Sum 16409390.75

Count 2000 Count 2000

Confidence Level(95.0%) 820.75611 Confidence Level(95.0%) 562.2726407

 

Figur 44 WebSocket 50 Mbit/s – Accesstid beskrivande statistik 
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Figur 45 WebSocket 800 Mbit/s – FBS accesstid brusdata på karta med 
ursprunglig datastorlek 133.075836 MB 

 

 
 

Figur 46 WebSocket 800 Mbit/s - PB accesstid brusdata på karta med 
ursprunglig datastorlek 133.075836 MB 
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Figur 47 WebSocket 800 Mbit/s - FBS accesstid brusdata på karta med 
ursprunglig datastorlek 445.643871 MB 

 

 
 

Figur 48 WebSocket 800 Mbit/s - PB accesstid brusdata på karta med 
ursprunglig datastorlek 445.643871 MB 
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Figur 49 HTTP 800 Mbit/s – FBS accesstid brusdata på karta med ursprunglig 
datastorlek 445.643871 MB 

 

 
 

Figur 50 HTTP 800 Mbit/s – PB accesstid brusdata på karta med ursprunglig 
datastorlek 445.643871 MB 
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Figur 51 WebSocket 800 Mbit/s - Linjediagram med accesstid i relation till 
ursprunglig datastorlek 

 

 
 

Figur 52 WebSocket 200 Mbit/s - Linjediagram med accesstid i relation till 
ursprunglig datastorlek 
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Figur 53 WebSocket 50 Mbit/s – Linjediagram med accesstid I relation till 
ursprunglig datastorlek 

 

 

Figur 54 WebSocket 800 Mbit/s - Accesstid medelvärde stapeldiagram med 
standardfel 
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Figur 55 WebSocket 200 Mbit/s - Accesstid medelvärde stapeldiagram med 
standardfel 

 

 
 

Figur 56 WebSocket 50 Mbit/s – Accesstid medelvärde stapeldiagram med 
standardfel 
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Svarstid 

 
 

Figur 57 HTTP 800 Mbit/s - Linjediagram med svarstid i relation till 
ursprunglig datastorlek 

 
 

Figur 58 HTTP 200 Mbit/s - Linjediagram med svarstid i relation till 
ursprunglig datastorlek 
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Figur 59 HTTP 50 Mbit/s - Linjediagram med svarstid i relation till ursprunglig 
datastorlek 

 

 
 

Figur 60 WebSocket 800 Mbit/s - Linjediagram med svarstid i relation till 
ursprunglig datastorlek 
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Figur 61 WebSocket 200 Mbit/s - Linjediagram med svarstid i relation till 
ursprunglig datastorlek 

 

 

Figur 62 WebSocket 50 Mbit/s – Linjediagram med svarstid i relation till 
ursprunglig datastorlek 
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De-/serialisering- och struktureringstider 

 
 

Figur 63 HTTP 200 Mbit/s - Linjediagram med de-/serialisering- och 
struktureringstid i relation till ursprunglig datastorlek 
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Figur 64 HTTP 50 Mbit/s - Linjediagram med de-/serialisering- och 
struktureringstid i relation till ursprunglig datastorlek 
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Figur 65 WebSocket 200 Mbit/s - Linjediagram med de-/serialisering- och 
struktureringstid i relation till ursprunglig datastorlek 

 

 
 

Figur 66 WebSocket 50 Mbit/s - Linjediagram med de-/serialisering- och 
struktureringstid i relation till ursprunglig datastorlek 
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Appendix C -  http/client/main.go 

package main 

 

import ( 

 "flag" 

 "fmt" 

 "io/ioutil" 

 "log" 

 "net/http" 

 "strconv" 

 "time" 

 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/expcodec" 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/metrics" 

) 

 

var ( 

 serializationFormat = flag.String("sf", "", "Serialization format") 

 iterations          = flag.Int("itr", 0, "# iterations") 

 warmups             = flag.Int("wm", 0, "# warmups") 

) 

 

func init() { 

 flag.Parse() 

 // Flags are required: 

 if *serializationFormat == "" || *iterations == 0 || *warmups == 0 

{ 

  log.Fatal("The following flags must be 

provided:\nflag\t\tvalue\t\tmeaning\nsf\t\tpb or fb\tThe 

serializationformat to use\nitr\t\tgreater than 0\t# of 

iterations\nwm\t\tgreater than 0\t# of warmup iterations") 

 } 

} 

 

func main() { 

 m := metrics.New() 

 m.Filepath = "./http_" + *serializationFormat + ".txt" 

 if err := m.Setup(); err != nil { 

  log.Fatalln(err) 

 } 

 c := http.Client{} 

 for i := 0; i < *iterations; i++ { 

  log.Println(i) 

  startAccessClock := time.Now() 

  startResponseClock := time.Now() 

  // Send GET request to server: 

  url := fmt.Sprintf("http://localhost:8080/%d", i) 

  resp, err := c.Get(url) 

  if err != nil { 

   log.Fatalln(err) 

  } 

  defer resp.Body.Close() 

  // Validate response: 

  if resp.StatusCode != http.StatusOK { 

   log.Fatalln(http.StatusText(resp.StatusCode)) 

  } 

  // Collect metrics from response header: 

  id, err := strconv.Atoi(resp.Header.Get("id")) 

  if err != nil { 
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   log.Fatalln(err) 

  } 

  m.ID = uint32(id + 1) 

  originalDataSize, err := 

strconv.Atoi(resp.Header.Get("originalDataSize")) 

  if err != nil { 

   log.Fatalln(err) 

  } 

  m.OriginalDataSize = uint64(originalDataSize) 

  serializationDuration, err := 

time.ParseDuration(resp.Header.Get("serializationDuration")) 

  if err != nil { 

   log.Fatalln(err) 

  } 

  m.SerializationTime = serializationDuration.Seconds() * 

1000 

  structuringDuration, err := 

time.ParseDuration(resp.Header.Get("structuringDuration")) 

  if err != nil { 

   log.Fatalln(err) 

  } 

  m.StructuringTime = structuringDuration.Seconds() * 1000 

  // Read response data: 

  log.Println("reading...") 

  data, err := ioutil.ReadAll(resp.Body) 

  if err != nil { 

   log.Fatalln(err) 

  } 

  log.Println("msg read") 

  m.ResponseTime = time.Since(startResponseClock).Seconds() * 

1000 

  m.SerializedDataSize = len(data) 

  // Deserialize data: 

  startDeserializationClock := time.Now() 

  switch *serializationFormat { 

  case "pb": 

   if err := expcodec.DeserializePB(data); err != nil { 

    log.Fatalln(err) 

   } 

  case "fbs": 

   if err := expcodec.DeserializeFbs(data); err != nil 

{ 

    log.Fatalln(err) 

   } 

  default: 

   log.Fatalln("serialization format not supported") 

  } 

  m.DeserializationTime = 

time.Since(startDeserializationClock).Seconds() * 1000 

  m.AccessTime = time.Since(startAccessClock).Seconds() * 

1000 

  // Log data to file after warmup iterations: 

  if i >= *warmups { 

   m.ID = m.ID - uint32(*warmups) 

   m.Log() 

  } 

 } 

} 
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Appendix D -  http/server/main.go 

package main 

 

import ( 

 "flag" 

 "fmt" 

 "log" 

 "net/http" 

 "os" 

 "strconv" 

 "strings" 

 "time" 

 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/expcodec" 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/fs" 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/osmdecoder/pbconv" 

 flatbuffers "github.com/google/flatbuffers/go" 

 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/osmdecoder" 

) 

 

var ( 

 addr                = flag.String("addr", ":8080", "the address to 

host the server") 

 serializationFormat = flag.String("sf", "", "Serialization format") 

 mapsDir             = "../../data/maps/" 

 numberOfFiles       uint32 

) 

 

type handler struct{} 

 

func init() { 

 flag.Parse() 

 // sf flag is required: 

 if *serializationFormat == "" { 

  log.Fatal("The following flags must be 

provided:\nflag\t\tvalue\t\tmeaning\nsf\t\tpb or fb\tThe 

serializationformat to use") 

 } 

 var err error 

 numberOfFiles, err = fs.FileCount(mapsDir) 

 if err != nil { 

  log.Fatalln(err) 

 } 

} 

 

func main() { 

 log.Println(numberOfFiles) 

 srv := &http.Server{ 

  Addr:           *addr, 

  Handler:        &handler{}, 

  ReadTimeout:    10 * time.Second, 

  WriteTimeout:   1000 * time.Second,         // we are 

writing large files to client... 

  MaxHeaderBytes: http.DefaultMaxHeaderBytes, // ~2 MB 

 } 

 log.Println("running http server on", *addr) 

 log.Fatalln(srv.ListenAndServe()) 

} 
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func (h *handler) ServeHTTP(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { 

 // Validate http method: 

 if r.Method != http.MethodGet { 

  http.Error(w, http.StatusText(http.StatusMethodNotAllowed), 

http.StatusMethodNotAllowed) 

  return 

 } 

 // Validate URL path: 

 segs := pathSegments(r.URL.Path) 

 if len(segs) != 1 { 

  http.Error(w, http.StatusText(http.StatusBadRequest), 

http.StatusBadRequest) 

  return 

 } 

 // Extract and validate id from path segments: 

 id, err := strconv.Atoi(segs[0]) 

 if err != nil { 

  http.Error(w, http.StatusText(http.StatusBadRequest), 

http.StatusBadRequest) 

  return 

 } 

 // Decode .osm file depending on id: 

 filename := mapsDir + "map" + fmt.Sprintf("%d", 

uint32(id)%numberOfFiles) + ".osm" 

 file, err := os.Open(filename) 

 if err != nil { 

  http.Error(w, 

http.StatusText(http.StatusInternalServerError), 

http.StatusInternalServerError) 

  return 

 } 

 x, err := osmdecoder.Decode(file) 

 if err != nil { 

  http.Error(w, 

http.StatusText(http.StatusInternalServerError), 

http.StatusInternalServerError) 

  return 

 } 

 file.Close() 

 // get original file size: 

 fileinfo, err := os.Stat(filename) 

 if err != nil { 

  http.Error(w, 

http.StatusText(http.StatusInternalServerError), 

http.StatusInternalServerError) 

  return 

 } 

 originalDataSize := fileinfo.Size() 

 // Serialize object: 

 var ( 

  data                    []byte 

  startSerializationClock time.Time 

  startStructuringClock   time.Time 

  structuringDuration     time.Duration 

 ) 

 switch *serializationFormat { 

 case "pb": 

  startStructuringClock = time.Now() 

  osm, err := pbconv.Make(x) 

  if err != nil { 
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   http.Error(w, 

http.StatusText(http.StatusInternalServerError), 

http.StatusInternalServerError) 

   return 

  } 

  structuringDuration = time.Since(startStructuringClock) 

  startSerializationClock = time.Now() 

  data, err = expcodec.SerializePB(osm) 

  if err != nil { 

   log.Println(err) 

   http.Error(w, 

http.StatusText(http.StatusInternalServerError), 

http.StatusInternalServerError) 

   return 

  } 

 case "fbs": 

  // Since flatbuffers already stores data in a "serialized" 

form, serialization basically 

  // means getting a pointer to the internal storage. 

Therefore, unlike pb where we start the 

  // serialize clock after the pb.OSM object has been 

structured, full build/serialize cycle 

  // is measured. 

  startSerializationClock = time.Now() 

  builder := flatbuffers.NewBuilder(0) 

  data, err = expcodec.SerializeFBS(builder, x) 

  if err != nil { 

   log.Println(err) 

   http.Error(w, 

http.StatusText(http.StatusInternalServerError), 

http.StatusInternalServerError) 

   return 

  } 

  // Structuring time is not meaused in fbs since its the 

same as serialization time. We send 

  // the default value of time.Duration back to the client. 

 default: 

  log.Fatalln("serialization format not supported") 

 } 

 serializationDuration := time.Since(startSerializationClock) 

 // Write header and data to response: 

 w.Header().Add("id", segs[0]) 

 w.Header().Add("originalDataSize", fmt.Sprint(originalDataSize)) 

 w.Header().Add("serializationDuration", 

serializationDuration.String()) 

 w.Header().Add("structuringDuration", structuringDuration.String()) 

 w.WriteHeader(http.StatusOK) 

 _, err = w.Write(data) 

 if err != nil { 

  log.Println("write:", err) 

  http.Error(w, 

http.StatusText(http.StatusInternalServerError), 

http.StatusInternalServerError) 

  return 

 } 

} 

 

func pathSegments(p string) []string { 

 return strings.Split(strings.Trim(p, "/"), "/") 

} 
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Appendix E -  websocket/client/main.go 

package main 

 

import ( 

 "encoding/binary" 

 "flag" 

 "log" 

 "math" 

 "time" 

 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/expcodec" 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/metrics" 

 "github.com/gorilla/websocket" 

) 

 

var ( 

 dialURL             = flag.String("du", 

"ws://localhost:8080/websocket", "url to dial websocket server") 

 serializationFormat = flag.String("sf", "", "Serialization format") 

 iterations          = flag.Int("itr", 0, "# iterations") 

 warmups             = flag.Int("wm", 0, "# warmups") 

) 

 

func init() { 

 flag.Parse() 

 // Flags are required: 

 if *serializationFormat == "" || *iterations == 0 || *warmups == 0 

{ 

  log.Fatal("The following flags must be 

provided:\nflag\t\tvalue\t\tmeaning\nsf\t\tpb or fb\tThe 

serializationformat to use\nitr\t\tgreater than 0\t# of 

iterations\nwm\t\tgreater than 0\t# of warmup iterations") 

 } 

} 

 

func main() { 

 m := metrics.New() 

 m.Filepath = "./websocket_" + *serializationFormat + ".txt" 

 if err := m.Setup(); err != nil { 

  log.Fatalln(err) 

 } 

 log.Printf("dialing websocket server on %s using %s as 

serialisering format...", *dialURL, *serializationFormat) 

 conn, resp, err := websocket.DefaultDialer.Dial(*dialURL, nil) 

 if err == websocket.ErrBadHandshake { 

  log.Fatalln("handshake failed with status %d\n", 

resp.StatusCode) 

 } 

 if err != nil { 

  log.Fatalln(err) 

 } 

 defer func() { 

  if err := conn.Close(); err != nil { 

   log.Fatalln(err) 

  } 

 }() 

 for i := 0; i < *iterations; i++ { 

  log.Println(i) 

  // Request data from server: 
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  startAccessClock := time.Now() 

  startResponseClock := time.Now() 

  requestMessage := struct { 

   ID                  uint32 `json:"id"` 

   SerializationFormat string 

`json:"serializationFormat"` 

  }{ID: uint32(i + 1), SerializationFormat: 

*serializationFormat} 

  if err := conn.WriteJSON(&requestMessage); err != nil { 

   log.Println(err) 

   break 

  } 

  log.Println("reading...") 

  // Read response data from server: 

  _, data, err := conn.ReadMessage() 

  if err != nil { 

   log.Println(err) 

   break 

  } 

  log.Printf("msg read: %d bytes\n", len(data)) 

  m.ResponseTime = time.Since(startResponseClock).Seconds() * 

1000 

  // Extract structuring time, serialization time, and 

original data size from data: 

  m.OriginalDataSize = extractUint64FromBytes(data, 

len(data)-4-8-8-8, len(data)-4-8-8) 

  m.StructuringTime = extractFloat64FromBytes(data, 

len(data)-4-8-8, len(data)-4-8) 

  m.SerializationTime = extractFloat64FromBytes(data, 

len(data)-4-8, len(data)-4) 

  // Extract and validate id from data: 

  m.ID = extractUint32FromBytes(data, len(data)-4, len(data)) 

  if m.ID != requestMessage.ID { 

   log.Println("ID from requestMessage doesn't match ID 

recieved from server") 

   break 

  } 

  // Extract osm data from data: 

  data = data[:len(data)-8-8-8-4] 

  m.SerializedDataSize = len(data) 

  // Deserialize data: 

  startDeserializationClock := time.Now() 

  switch *serializationFormat { 

  case "pb": 

   if err := expcodec.DeserializePB(data); err != nil { 

    log.Println(err) 

    break 

   } 

  case "fbs": 

   if err := expcodec.DeserializeFbs(data); err != nil 

{ 

    log.Println(err) 

    break 

   } 

  default: 

   log.Fatalln("serialization format not supported") 

  } 

  m.DeserializationTime = 

time.Since(startDeserializationClock).Seconds() * 1000 

  m.AccessTime = time.Since(startAccessClock).Seconds() * 

1000 
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  // Log data to file after warmup iterations 

  if i >= *warmups { 

   m.ID = m.ID - uint32(*warmups) 

   m.Log() 

  } 

 } 

} 

 

func extractUint64FromBytes(data []byte, start, end int) uint64 { 

 return binary.LittleEndian.Uint64(data[start:end]) 

} 

 

func extractUint32FromBytes(data []byte, start, end int) uint32 { 

 return binary.LittleEndian.Uint32(data[start:end]) 

} 

 

func extractFloat64FromBytes(data []byte, start, end int) float64 { 

 return float64FromBytes(data[start:end]) 

} 

 

func float64FromBytes(bytes []byte) float64 { 

 bits := binary.LittleEndian.Uint64(bytes) 

 f := math.Float64frombits(bits) 

 return f 

} 
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Appendix F -  websocket/server/main.go 

package main 

 

import ( 

 "encoding/binary" 

 "flag" 

 "fmt" 

 "log" 

 "math" 

 "net/http" 

 "os" 

 "time" 

 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/expcodec" 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/fs" 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/osmdecoder" 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/osmdecoder/pbconv" 

 flatbuffers "github.com/google/flatbuffers/go" 

 "github.com/gorilla/websocket" 

) 

 

var ( 

 addr          = flag.String("addr", "localhost:8080", "http server 

address") 

 mapsDir       = "../../data/maps/" 

 numberOfFiles uint32 

) 

 

var upgrader = websocket.Upgrader{ 

 ReadBufferSize:  1024, 

 WriteBufferSize: 1024 * 10000, 

} 

 

func init() { 

 flag.Parse() 

 var err error 

 numberOfFiles, err = fs.FileCount(mapsDir) 

 if err != nil { 

  log.Fatalln(err) 

 } 

} 

 

func main() { 

 log.Println(numberOfFiles) 

 http.HandleFunc("/websocket", handler) 

 log.Println("server listening on", *addr) 

 log.Fatalln(http.ListenAndServe(*addr, nil)) 

} 

 

func handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { 

 conn, err := upgrader.Upgrade(w, r, nil) 

 if err != nil { 

  log.Fatalln(err) 

 } 

 defer func() { 

  if err := conn.Close(); err != nil { 

   log.Fatalln(err) 

  } 

 }() 
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 for { 

  // Read client request: 

  var requestMessage struct { 

   ID                  uint32 `json:"id"` 

   SerializationFormat string 

`json:"serializationFormat"` 

  } 

  if err := conn.ReadJSON(&requestMessage); err != nil { 

   log.Println(err) 

   break 

  } 

  // Decode .osm file depending on id from request message: 

  filename := mapsDir + "map" + fmt.Sprintf("%d", 

requestMessage.ID%numberOfFiles) + ".osm" 

  file, err := os.Open(filename) 

  if err != nil { 

   log.Println(err) 

   break 

  } 

  x, err := osmdecoder.Decode(file) 

  if err != nil { 

   log.Println(err) 

   break 

  } 

  file.Close() 

  // get original file size: 

  fileinfo, err := os.Stat(filename) 

  if err != nil { 

   log.Println(err) 

   break 

  } 

  originalDataSize := uint64(fileinfo.Size()) 

  // Serialize object: 

  var ( 

   data                    []byte 

   startSerializationClock time.Time 

   startStructuringClock   time.Time 

   structuringTime         float64 

  ) 

  switch requestMessage.SerializationFormat { 

  case "pb": 

   startStructuringClock = time.Now() 

   osm, err := pbconv.Make(x) 

   if err != nil { 

    log.Println(err) 

    break 

   } 

   structuringTime = 

time.Since(startStructuringClock).Seconds() * 1000 

   startSerializationClock = time.Now() 

   data, err = expcodec.SerializePB(osm) 

   if err != nil { 

    log.Println(err) 

    break 

   } 

  case "fbs": 

   // Since flatbuffers already stores data in a 

"serialized" form, serialization basically 

   // means getting a pointer to the internal storage. 

Therefore, unlike pb where we start the 
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   // serialize clock after the pb.OSM object has been 

structured, full build/serialize cycle 

   // is measured. This is done in 

osmcodec.SerializeFBS(x *osmdecoder.OSM). 

   startSerializationClock = time.Now() 

   builder := flatbuffers.NewBuilder(0) 

   data, err = expcodec.SerializeFBS(builder, x) 

   if err != nil { 

    log.Println(err) 

    break 

   } 

   // Structuring time is not meaused in fbs since its 

the same as serialization time. We send 

   // the default value of time.Duration back to the 

client. 

  default: 

   log.Fatalln("serialization format not supported") 

  } 

  serializationTime := 

time.Since(startSerializationClock).Seconds() * 1000 

 

  // Send data to client: 

  data = appendUint64ToBytes(data, originalDataSize) 

  data = appendFloat64ToBytes(data, structuringTime) 

  data = appendFloat64ToBytes(data, serializationTime) 

  data = appendUint32ToBytes(data, requestMessage.ID) 

  if err := conn.WriteMessage(websocket.BinaryMessage, data); 

err != nil { 

   log.Println(err) 

   break 

  } 

 } 

} 

 

func uint64ToBytes(ui uint64) []byte { 

 bytes := make([]byte, 8) 

 binary.LittleEndian.PutUint64(bytes, ui) 

 return bytes 

} 

 

func appendUint64ToBytes(data []byte, ui uint64) []byte { 

 buf := uint64ToBytes(ui) 

 for i := 0; i < len(buf); i++ { 

  data = append(data, buf[i]) 

 } 

 return data 

} 

 

func uint32ToBytes(ui uint32) []byte { 

 bytes := make([]byte, 4) 

 binary.LittleEndian.PutUint32(bytes, ui) 

 return bytes 

} 

 

func appendUint32ToBytes(data []byte, ui uint32) []byte { 

 buf := uint32ToBytes(ui) 

 for i := 0; i < len(buf); i++ { 

  data = append(data, buf[i]) 

 } 

 return data 

} 
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func float64ToBytes(f float64) []byte { 

 bits := math.Float64bits(f) 

 bytes := make([]byte, 8) 

 binary.LittleEndian.PutUint64(bytes, bits) 

 return bytes 

} 

 

func appendFloat64ToBytes(data []byte, f float64) []byte { 

 buf := float64ToBytes(f) 

 for i := 0; i < len(buf); i++ { 

  data = append(data, buf[i]) 

 } 

 return data 

} 
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Appendix G -  expocodec/expocodec.go 

// Package expcodec contains codec functions for experiment. 

package expcodec 

 

import ( 

 "fmt" 

 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/osmdecoder" 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/osmdecoder/fbsconv" 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/osmdecoder/fbsconv/fbs" 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/osmdecoder/pbconv/pb" 

 "github.com/golang/protobuf/proto" 

 flatbuffers "github.com/google/flatbuffers/go" 

) 

 

func SerializePB(x proto.Message) ([]byte, error) { 

 return proto.Marshal(x) 

} 

 

// unlike pb, fbs serialize when building the buffer. You don't have to 

structure the data in a pb.OSM equivalent 

// struct before serializing, the buffer ends up in a serialized form. 

func SerializeFBS(builder *flatbuffers.Builder, x *osmdecoder.OSM) ([]byte, 

error) { 

 builder.Reset() 

 err := fbsconv.Build(builder, x) 

 if err != nil { 

  return nil, err 

 } 

 return builder.Bytes[builder.Head():], nil 

} 

 

// Deserialize functions are not returning any pointers to structs 

(*fbs.OSM or *pb.OSM) since we are not doing anything with the data, 

// we are only measuring how long it takes to deserialize. 

 

func DeserializePB(data []byte) error { 

 osm := &pb.OSM{} 

 return proto.Unmarshal(data, osm) 

} 

 

// Unlike pb, deserializing fbs basically means storing the raw binary data 

in a struct. 

// Therefore, the deserialization time for fbs will probably always be 0ms. 

Since maps 

// want access to all data we measure deserialization for fbs as time it 

takes to access all data 

// from memory. This means that we have to call all the getter methods for 

all elements in the map. 

func DeserializeFbs(data []byte) error { 

 // osm: 

 offset := flatbuffers.UOffsetT(0) 

 n := flatbuffers.GetUOffsetT(data[offset:]) 

 osm := &fbs.OSM{} 

 osm.Init(data, n+offset) 

 // osm attributes: 

 osm.Attribution() 

 osm.Copyright() 

 osm.Generator() 
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 osm.License() 

 osm.Version() 

 // nodes: 

 for i := 0; i < osm.NodesLength(); i++ { 

  // node: 

  var node fbs.Node 

  ok := osm.Nodes(&node, i) 

  if !ok { 

   return fmt.Errorf("bad deserialization") 

  } 

  // node attributes: 

  node.Lat() 

  node.Lon() 

  // shared attributes: 

  var sharedAttributes fbs.SharedAttributes 

  sA := node.SharedAttributes(&sharedAttributes) 

  sA.Version() 

  sA.User() 

  sA.Uid() 

  sA.Timestamp() 

  sA.Id() 

  sA.Changeset() 

  // tags: 

  for j := 0; j < node.TagsLength(); j++ { 

   // tag: 

   var tag fbs.Tag 

   ok := node.Tags(&tag, j) 

   if !ok { 

    return fmt.Errorf("bad deserialization") 

   } 

   //tag attributes: 

   tag.Key() 

   tag.Value() 

  } 

 } 

 // ways: 

 for i := 0; i < osm.WaysLength(); i++ { 

  // way: 

  var way fbs.Way 

  ok := osm.Ways(&way, i) 

  if !ok { 

   return fmt.Errorf("bad deserialization") 

  } 

  // shared attributes: 

  var sharedAttributes fbs.SharedAttributes 

  sA := way.SharedAttributes(&sharedAttributes) 

  sA.Version() 

  sA.User() 

  sA.Uid() 

  sA.Timestamp() 

  sA.Id() 

  sA.Changeset() 

  // nds: 

  for j := 0; j < way.NdsLength(); j++ { 

   // nd: 

   var nd fbs.Nd 

   ok := way.Nds(&nd, j) 

   if !ok { 

    return fmt.Errorf("bad deserialization") 

   } 

   // nd attributes: 
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   nd.Ref() 

  } 

  // tags: 

  for j := 0; j < way.TagsLength(); j++ { 

   // tag: 

   var tag fbs.Tag 

   ok := way.Tags(&tag, j) 

   if !ok { 

    return fmt.Errorf("bad deserialization") 

   } 

   //tag attributes: 

   tag.Key() 

   tag.Value() 

  } 

 } 

 // relations 

 for i := 0; i < osm.RelationsLength(); i++ { 

  // relation: 

  var relation fbs.Relation 

  ok := osm.Relations(&relation, i) 

  if !ok { 

   return fmt.Errorf("bad deserialization") 

  } 

  // relation attributes: 

  relation.Visible() 

  // shared attributes: 

  var sharedAttributes fbs.SharedAttributes 

  sA := relation.SharedAttributes(&sharedAttributes) 

  sA.Version() 

  sA.User() 

  sA.Uid() 

  sA.Timestamp() 

  sA.Id() 

  sA.Changeset() 

  // members: 

  for j := 0; j < relation.MembersLength(); j++ { 

   // member: 

   var member fbs.Member 

   ok := relation.Members(&member, j) 

   if !ok { 

    return fmt.Errorf("bad deserialization") 

   } 

   // member attributes: 

   member.Ref() 

   member.Role() 

   member.Type() 

  } 

  // tags: 

  for j := 0; j < relation.TagsLength(); j++ { 

   // tag: 

   var tag fbs.Tag 

   ok := relation.Tags(&tag, j) 

   if !ok { 

    return fmt.Errorf("bad deserialization") 

   } 

   //tag attributes: 

   tag.Key() 

   tag.Value() 

  } 

 } 

 return nil 
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} 
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Appendix H -  osmdecoder/osm.go 

package osmdecoder 

 

type OSM struct { 

 Version     string `xml:"version,attr,omitempty"` 

 Generator   string `xml:"generator,attr,omitempty"` 

 Copyright   string `xml:"copyright,attr,omitempty"` 

 Attribution string `xml:"attribution,attr,omitempty"` 

 License     string `xml:"license,attr,omitempty"` 

 Bounds      Bounds 

 Nodes       []Node 

 Ways        []Way 

 Relations   []Relation 

} 

 

type Bounds struct { 

 Minlat float64 `xml:"minlat,attr,omitempty"` 

 Minlon float64 `xml:"minlon,attr,omitempty"` 

 Maxlat float64 `xml:"maxlat,attr,omitempty"` 

 Maxlon float64 `xml:"maxlon,attr,omitempty"` 

} 

 

type Node struct { 

 SharedAttributes 

 Lat  float64 `xml:"lat,attr,omitempty"` 

 Lon  float64 `xml:"lon,attr,omitempty"` 

 Tags []Tag   `xml:"tag,omitempty"` 

} 

 

type Relation struct { 

 SharedAttributes 

 Visible bool     `xml:"visible,attr,omitempty"` 

 Members []Member `xml:"member,omitempty"` 

 Tags    []Tag    `xml:"tag,omitempty"` 

} 

 

type Way struct { 

 SharedAttributes 

 Tags []Tag `xml:"tag,omitempty"` 

 Nds  []Nd  `xml:"nd,omitempty"` 

} 

 

type SharedAttributes struct { 

 ID        int64  `xml:"id,attr,omitempty"` 

 Version   int32  `xml:"version,attr,omitempty"` 

 Timestamp string `xml:"timestamp,attr,omitempty"` 

 UID       int64  `xml:"uid,attr,omitempty"` 

 User      string `xml:"user,attr,omitempty"` 

 ChangeSet int64  `xml:"changeset,attr,omitempty"` 

} 

 

type Tag struct { 

 Key   string `xml:"k,attr,omitempty"` 

 Value string `xml:"v,attr,omitempty"` 

} 

 

type Nd struct { 

 Ref int64 `xml:"ref,attr,omitempty"` 

} 
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type Member struct { 

 Type string `xml:"type,attr,omitempty"` 

 Ref  int64  `xml:"ref,attr,omitempty"` 

 Role string `xml:"role,attr,omitempty"` 

} 
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Appendix I -  osmdecoder/osmdecoder.go 

package osmdecoder 

 

import ( 

 "encoding/xml" 

 "fmt" 

 "io" 

 "os" 

) 

 

// DecodeFile decodes a .osm file given path. 

func DecodeFile(path string) (*OSM, error) { 

 file, err := os.Open(path) 

 if err != nil { 

  return nil, fmt.Errorf("DecodeFile: %s", err.Error()) 

 } 

 defer file.Close() 

 return Decode(file) 

} 

 

// Decode decodes a stream of .osm data into the OSM struct. 

func Decode(reader io.Reader) (*OSM, error) { 

 osm := &OSM{} 

 decoder := xml.NewDecoder(reader) 

 for { 

  token, _ := decoder.Token() 

  if token == nil { 

   break 

  } 

  switch typedToken := token.(type) { 

  case xml.StartElement: 

   switch typedToken.Name.Local { 

   case "osm": 

    attrs := typedToken.Attr 

    for i := 0; i < len(attrs); i++ { 

     attr := attrs[i] 

     switch attr.Name.Local { 

     case "version": 

      osm.Version = attr.Value 

     case "generator": 

      osm.Generator = attr.Value 

     case "copyright": 

      osm.Copyright = attr.Value 

     case "attribution": 

      osm.Attribution = attr.Value 

     case "license": 

      osm.License = attr.Value 

     } 

    } 

   case "node": 

    var node Node 

    err := decoder.DecodeElement(&node, 

&typedToken) 

    if err != nil { 

     return nil, err 

    } 

    osm.Nodes = append(osm.Nodes, node) 

 

   case "way": 
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    var way Way 

    err := decoder.DecodeElement(&way, 

&typedToken) 

    if err != nil { 

     return nil, err 

    } 

    osm.Ways = append(osm.Ways, way) 

 

   case "relation": 

    var relation Relation 

    err := decoder.DecodeElement(&relation, 

&typedToken) 

    if err != nil { 

     return nil, err 

    } 

    osm.Relations = append(osm.Relations, 

relation) 

   } 

  } 

 } 

 return osm, nil 

} 
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Appendix J -  osmdecoder/fbsconv/osm.fbs 

namespace fbs; 

 

// generate with "flatc -g osm.fbs" in current dir. 

 

table OSM { 

    version : string; 

    generator : string; 

    copyright : string; 

    attribution : string; 

    license : string; 

    bounds : Bounds; 

    nodes : [Node]; 

    ways : [Way]; 

    relations : [Relation]; 

}  

 

table Bounds { 

    minlat : double; 

    minlon : double; 

    maxlat : double; 

    maxlon : double; 

} 

 

table SharedAttributes { 

    id : int64; 

    version : int32; 

    timestamp : string; 

    uid : int64; 

    user : string; 

    changeset : int64; 

} 

 

table Node { 

    lat : double; 

    lon : double; 

    sharedAttributes : SharedAttributes; 

    tags : [Tag]; 

     

} 

 

table Way { 

    sharedAttributes : SharedAttributes; 

    nds : [Nd]; 

    tags : [Tag]; 

} 

 

table Nd { 

    ref : int64; 

} 

 

table Relation { 

    visible : bool; 

    sharedAttributes : SharedAttributes; 

    members : [Member]; 

    tags : [Tag]; 

} 

 

table Tag  { 
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    key : string; 

    value : string; 

} 

 

table Member  { 

    type : string; 

    ref : int64; 

    role : string; 

} 

 

root_type OSM; 
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Appendix K -  osmdecoder/pbconv/osm.proto 

syntax = "proto3"; 

package pb; 

 

// generate with "protoc --go_out=./pb osm.proto" in current dir. 

 

message OSM { 

    string version = 1; 

    string generator = 2; 

    string copyright = 3; 

    string attribution = 4; 

    string license = 5; 

    Bounds bounds = 6; 

    repeated Node nodes = 7; 

    repeated Way ways = 8; 

    repeated Relation relations = 9; 

} 

 

message Bounds { 

    double minlat = 1; 

    double minlon = 2; 

    double maxlat = 3; 

    double maxlon = 4; 

} 

 

message SharedAttributes { 

    int64 id = 1; 

    int32 version = 2; 

    string timestamp = 3; 

    int64 uid = 4; 

    string user  = 5; 

    int64 changeset = 6; 

} 

 

message Node { 

    double lat = 1; 

    double lon = 2; 

    SharedAttributes sharedAttributes = 3; 

    repeated Tag tags = 4; 

} 

 

message Way { 

    SharedAttributes sharedAttributes = 1; 

    repeated Tag tags = 2; 

    repeated Nd nds = 3; 

     

} 

 

message Nd { 

    int64 ref = 1; 

} 

 

message Relation { 

    bool visible = 1; 

    SharedAttributes sharedAttributes = 2; 

    repeated Member members = 3; 

    repeated Tag tags = 4; 

} 
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message Tag { 

    string key = 1; 

    string value = 2; 

} 

 

message Member { 

    string type = 1; 

    int64 ref = 2; 

    string role = 3; 

} 
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Appendix L -  osmdecoder/pbconv/pbconv.go 

package pbconv 

 

import ( 

 "errors" 

 "fmt" 

 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/osmdecoder" 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/osmdecoder/pbconv/pb" 

) 

 

// Make makes a pb.OSM out of a osmdecoder.OSM. 

func Make(osm *osmdecoder.OSM) (*pb.OSM, error) { 

 if osm == nil { 

  return nil, fmt.Errorf("osm cannot be nil") 

 } 

 pbOSM := &pb.OSM{ 

  Version:     osm.Version, 

  Generator:   osm.Generator, 

  Copyright:   osm.Copyright, 

  Attribution: osm.Attribution, 

  License:     osm.License, 

  Bounds:      makeBounds(osm.Bounds), 

 } 

 if nodes, err := makeNodes(osm.Nodes); err == nil { 

  pbOSM.Nodes = nodes 

 } 

 if relations, err := makeRelations(osm.Relations); err == nil { 

  pbOSM.Relations = relations 

 } 

 if ways, err := makeWays(osm.Ways); err == nil { 

  pbOSM.Ways = ways 

 } 

 return pbOSM, nil 

} 

 

func makeBounds(bounds osmdecoder.Bounds) *pb.Bounds { 

 return &pb.Bounds{ 

  Minlat: bounds.Minlat, 

  Maxlat: bounds.Maxlat, 

  Minlon: bounds.Minlon, 

  Maxlon: bounds.Maxlon, 

 } 

} 

 

func makeNodes(nodes []osmdecoder.Node) ([]*pb.Node, error) { 

 if len(nodes) == 0 { 

  return nil, fmt.Errorf("nodes cannot be of length 0") 

 } 

 pbNodes := []*pb.Node{} 

 for i := 0; i < len(nodes); i++ { 

  pbSharedAttributes := 

makeSharedAttributes(nodes[i].SharedAttributes) 

  pbNode := &pb.Node{ 

   Lat:              nodes[i].Lat, 

   Lon:              nodes[i].Lon, 

   SharedAttributes: pbSharedAttributes, 

  } 

  if tags, err := makeTags(nodes[i].Tags); err == nil { 
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   pbNode.Tags = tags 

  } 

  pbNodes = append(pbNodes, pbNode) 

 } 

 return pbNodes, nil 

} 

 

func makeRelations(relations []osmdecoder.Relation) ([]*pb.Relation, error) 

{ 

 if len(relations) == 0 { 

  return nil, fmt.Errorf("relations cannot be of length 0") 

 } 

 pbRelations := []*pb.Relation{} 

 for i := 0; i < len(relations); i++ { 

  pbSharedAttributes := 

makeSharedAttributes(relations[i].SharedAttributes) 

  pbRelation := &pb.Relation{ 

   Visible:          relations[i].Visible, 

   SharedAttributes: pbSharedAttributes, 

  } 

  if tags, err := makeTags(relations[i].Tags); err == nil { 

   pbRelation.Tags = tags 

  } 

  if members, err := makeMembers(relations[i].Members); err 

== nil { 

   pbRelation.Members = members 

  } 

  pbRelations = append(pbRelations, pbRelation) 

 } 

 return pbRelations, nil 

} 

 

func makeWays(ways []osmdecoder.Way) ([]*pb.Way, error) { 

 if len(ways) == 0 { 

  return nil, fmt.Errorf("ways cannot be of length 0") 

 } 

 pbWays := []*pb.Way{} 

 for i := 0; i < len(ways); i++ { 

  pbSharedAttributes := 

makeSharedAttributes(ways[i].SharedAttributes) 

  pbWay := &pb.Way{ 

   SharedAttributes: pbSharedAttributes, 

  } 

  if tags, err := makeTags(ways[i].Tags); err == nil { 

   pbWay.Tags = tags 

  } 

  if nds, err := makeNds(ways[i].Nds); err == nil { 

   pbWay.Nds = nds 

  } 

  pbWays = append(pbWays, pbWay) 

 } 

 return pbWays, nil 

} 

 

func makeTags(tags []osmdecoder.Tag) ([]*pb.Tag, error) { 

 if len(tags) == 0 { 

  return nil, fmt.Errorf("tags cannot be of length 0") 

 } 

 pbTags := []*pb.Tag{} 

 for i := 0; i < len(tags); i++ { 

  pbTag := &pb.Tag{ 
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   Key:   tags[i].Key, 

   Value: tags[i].Value, 

  } 

  pbTags = append(pbTags, pbTag) 

 } 

 return pbTags, nil 

} 

 

func makeNds(nds []osmdecoder.Nd) ([]*pb.Nd, error) { 

 if len(nds) == 0 { 

  return nil, errors.New("nds cannot be of length 0") 

 } 

 pbNds := []*pb.Nd{} 

 for i := 0; i < len(nds); i++ { 

  pbNd := &pb.Nd{Ref: nds[i].Ref} 

  pbNds = append(pbNds, pbNd) 

 } 

 return pbNds, nil 

} 

 

func makeMembers(members []osmdecoder.Member) ([]*pb.Member, error) { 

 if len(members) == 0 { 

  return nil, errors.New("members cannot be of length 0") 

 } 

 pbMembers := []*pb.Member{} 

 for i := 0; i < len(members); i++ { 

  pbMember := &pb.Member{ 

   Role: members[i].Role, 

   Type: members[i].Type, 

   Ref:  members[i].Ref, 

  } 

  pbMembers = append(pbMembers, pbMember) 

 } 

 return pbMembers, nil 

} 

 

func makeSharedAttributes(sharedAttributes osmdecoder.SharedAttributes) 

*pb.SharedAttributes { 

 return &pb.SharedAttributes{ 

  Id:        sharedAttributes.ID, 

  Version:   sharedAttributes.Version, 

  Timestamp: sharedAttributes.Timestamp, 

  Uid:       sharedAttributes.UID, 

  User:      sharedAttributes.User, 

  Changeset: sharedAttributes.ChangeSet, 

 } 

} 
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Appendix M -  osmdecoder/fbsconv/fbsconv.go 

package fbsconv 

 

import ( 

 "errors" 

 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/osmdecoder/fbsconv/fbs" 

 

 "github.com/d15johro/examensarbete-vt18/osmdecoder" 

 "github.com/google/flatbuffers/go" 

) 

 

// Build builds a fbs.OSM out of a osmdecoder.OSM. 

func Build(builder *flatbuffers.Builder, osm *osmdecoder.OSM) error { 

 if osm == nil { 

  return errors.New("osm cannot be nil") 

 } 

 builder.Reset() 

 root := buildOSM(builder, osm) 

 builder.Finish(root) 

 return nil 

} 

 

func buildOSM(builder *flatbuffers.Builder, osm *osmdecoder.OSM) 

flatbuffers.UOffsetT { 

 version := builder.CreateString(osm.Version) 

 generator := builder.CreateString(osm.Generator) 

 copyright := builder.CreateString(osm.Copyright) 

 attribution := builder.CreateString(osm.Attribution) 

 license := builder.CreateString(osm.License) 

 bounds := buildBounds(builder, osm.Bounds) 

 // nodes: 

 nodesUOffsetTs := buildNodesUOffsetTs(builder, osm.Nodes) 

 fbs.OSMStartNodesVector(builder, len(osm.Nodes)) 

 for i := len(osm.Nodes) - 1; i >= 0; i-- { 

  builder.PrependUOffsetT(nodesUOffsetTs[i]) 

 } 

 nodes := builder.EndVector(len(osm.Nodes)) 

 // ways: 

 waysUOffsetTs := buildWaysUOffsetTs(builder, osm.Ways) 

 fbs.OSMStartNodesVector(builder, len(osm.Ways)) 

 for i := len(osm.Ways) - 1; i >= 0; i-- { 

  builder.PrependUOffsetT(waysUOffsetTs[i]) 

 } 

 ways := builder.EndVector(len(osm.Ways)) 

 // relations: 

 relationsUOffsetTs := buildRelationsUOffsetTs(builder, 

osm.Relations) 

 fbs.OSMStartNodesVector(builder, len(osm.Relations)) 

 for i := len(osm.Relations) - 1; i >= 0; i-- { 

  builder.PrependUOffsetT(relationsUOffsetTs[i]) 

 } 

 relations := builder.EndVector(len(osm.Relations)) 

 // OSM: 

 fbs.OSMStart(builder) 

 fbs.OSMAddVersion(builder, version) 

 fbs.OSMAddGenerator(builder, generator) 

 fbs.OSMAddAttribution(builder, attribution) 

 fbs.OSMAddCopyright(builder, copyright) 
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 fbs.OSMAddLicense(builder, license) 

 fbs.OSMAddBounds(builder, bounds) 

 fbs.OSMAddNodes(builder, nodes) 

 fbs.OSMAddWays(builder, ways) 

 fbs.OSMAddRelations(builder, relations) 

 return fbs.OSMEnd(builder) 

} 

 

func buildBounds(builder *flatbuffers.Builder, bounds osmdecoder.Bounds) 

flatbuffers.UOffsetT { 

 fbs.BoundsStart(builder) 

 fbs.BoundsAddMaxlat(builder, bounds.Maxlat) 

 fbs.BoundsAddMaxlon(builder, bounds.Maxlon) 

 fbs.BoundsAddMinlat(builder, bounds.Minlat) 

 fbs.BoundsAddMinlon(builder, bounds.Minlon) 

 return fbs.BoundsEnd(builder) 

} 

 

func buildNodesUOffsetTs(builder *flatbuffers.Builder, nodes 

[]osmdecoder.Node) []flatbuffers.UOffsetT { 

 if len(nodes) == 0 { 

  return nil 

 } 

 fbsNodes := make([]flatbuffers.UOffsetT, len(nodes)) 

 for i := 0; i < len(nodes); i++ { 

  sharedAttributes := buildSharedAttributes(builder, 

osmdecoder.SharedAttributes{ 

   ID:        nodes[i].ID, 

   User:      nodes[i].User, 

   UID:       nodes[i].UID, 

   ChangeSet: nodes[i].ChangeSet, 

   Version:   nodes[i].Version, 

   Timestamp: nodes[i].Timestamp, 

  }) 

  // tags: 

  tagsUOffsetTs := buildTagsUOffsetTs(builder, nodes[i].Tags) 

  fbs.NodeStartTagsVector(builder, len(nodes[i].Tags)) 

  for i := len(nodes[i].Tags) - 1; i >= 0; i-- { 

   builder.PrependUOffsetT(tagsUOffsetTs[i]) 

  } 

  tags := builder.EndVector(len(nodes[i].Tags)) 

  // node: 

  fbs.NodeStart(builder) 

  fbs.NodeAddLat(builder, nodes[i].Lat) 

  fbs.NodeAddLon(builder, nodes[i].Lon) 

  fbs.NodeAddSharedAttributes(builder, sharedAttributes) 

  fbs.NodeAddTags(builder, tags) 

  fbsNodes[i] = fbs.NodeEnd(builder) 

 } 

 return fbsNodes 

} 

 

func buildWaysUOffsetTs(builder *flatbuffers.Builder, ways 

[]osmdecoder.Way) []flatbuffers.UOffsetT { 

 if len(ways) == 0 { 

  return nil 

 } 

 fbsWays := make([]flatbuffers.UOffsetT, len(ways)) 

 for i := 0; i < len(ways); i++ { 

  sharedAttributes := buildSharedAttributes(builder, 

osmdecoder.SharedAttributes{ 
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   ID:        ways[i].ID, 

   User:      ways[i].User, 

   UID:       ways[i].UID, 

   ChangeSet: ways[i].ChangeSet, 

   Version:   ways[i].Version, 

   Timestamp: ways[i].Timestamp, 

  }) 

  // nds: 

  ndsUOffsetTs := buildNdsUOffsetTs(builder, ways[i].Nds) 

  fbs.WayStartNdsVector(builder, len(ways[i].Nds)) 

  for i := len(ways[i].Nds) - 1; i >= 0; i-- { 

   builder.PrependUOffsetT(ndsUOffsetTs[i]) 

  } 

  nds := builder.EndVector(len(ways[i].Nds)) 

  // tags: 

  tagsUOffsetTs := buildTagsUOffsetTs(builder, ways[i].Tags) 

  fbs.WayStartTagsVector(builder, len(ways[i].Tags)) 

  for i := len(ways[i].Tags) - 1; i >= 0; i-- { 

   builder.PrependUOffsetT(tagsUOffsetTs[i]) 

  } 

  tags := builder.EndVector(len(ways[i].Tags)) 

  // way: 

  fbs.WayStart(builder) 

  fbs.WayAddSharedAttributes(builder, sharedAttributes) 

  fbs.WayAddNds(builder, nds) 

  fbs.WayAddTags(builder, tags) 

  fbsWays[i] = fbs.WayEnd(builder) 

 } 

 return fbsWays 

} 

 

func buildRelationsUOffsetTs(builder *flatbuffers.Builder, relations 

[]osmdecoder.Relation) []flatbuffers.UOffsetT { 

 if len(relations) == 0 { 

  return nil 

 } 

 fbsRelation := make([]flatbuffers.UOffsetT, len(relations)) 

 for i := 0; i < len(relations); i++ { 

 

  visible := byte(0) 

  if relations[i].Visible { 

   visible = byte(1) 

  } 

  sharedAttributes := buildSharedAttributes(builder, 

osmdecoder.SharedAttributes{ 

   ID:        relations[i].ID, 

   User:      relations[i].User, 

   UID:       relations[i].UID, 

   ChangeSet: relations[i].ChangeSet, 

   Version:   relations[i].Version, 

   Timestamp: relations[i].Timestamp, 

  }) 

  // members: 

  membersUOffsetTs := buildMembersUOffsetTs(builder, 

relations[i].Members) 

  fbs.RelationStartMembersVector(builder, 

len(relations[i].Members)) 

  for i := len(relations[i].Members) - 1; i >= 0; i-- { 

   builder.PrependUOffsetT(membersUOffsetTs[i]) 

  } 

  members := builder.EndVector(len(relations[i].Members)) 
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  // tags: 

  tagsUOffsetTs := buildTagsUOffsetTs(builder, 

relations[i].Tags) 

  fbs.RelationStartTagsVector(builder, 

len(relations[i].Tags)) 

  for i := len(relations[i].Tags) - 1; i >= 0; i-- { 

   builder.PrependUOffsetT(tagsUOffsetTs[i]) 

  } 

  tags := builder.EndVector(len(relations[i].Tags)) 

  // relation: 

  fbs.RelationStart(builder) 

  fbs.RelationAddVisible(builder, visible) 

  fbs.RelationAddSharedAttributes(builder, sharedAttributes) 

  fbs.RelationAddMembers(builder, members) 

  fbs.RelationAddTags(builder, tags) 

  fbsRelation[i] = fbs.RelationEnd(builder) 

 } 

 return fbsRelation 

} 

 

func buildSharedAttributes(builder *flatbuffers.Builder, sharedAttributes 

osmdecoder.SharedAttributes) flatbuffers.UOffsetT { 

 timestamp := builder.CreateString(sharedAttributes.Timestamp) 

 user := builder.CreateString(sharedAttributes.User) 

 fbs.SharedAttributesStart(builder) 

 fbs.SharedAttributesAddTimestamp(builder, timestamp) 

 fbs.SharedAttributesAddUser(builder, user) 

 fbs.SharedAttributesAddId(builder, sharedAttributes.ID) 

 fbs.SharedAttributesAddUid(builder, sharedAttributes.UID) 

 fbs.SharedAttributesAddChangeset(builder, 

sharedAttributes.ChangeSet) 

 fbs.SharedAttributesAddVersion(builder, sharedAttributes.Version) 

 return fbs.SharedAttributesEnd(builder) 

} 

 

func buildMembersUOffsetTs(builder *flatbuffers.Builder, members 

[]osmdecoder.Member) []flatbuffers.UOffsetT { 

 if len(members) == 0 { 

  return nil 

 } 

 fbsMembers := make([]flatbuffers.UOffsetT, len(members)) 

 for i := 0; i < len(members); i++ { 

  role := builder.CreateString(members[i].Role) 

  mType := builder.CreateString(members[i].Type) 

  fbs.MemberStart(builder) 

  fbs.MemberAddRef(builder, members[i].Ref) 

  fbs.MemberAddRole(builder, role) 

  fbs.MemberAddType(builder, mType) 

  fbsMembers[i] = fbs.MemberEnd(builder) 

 } 

 return fbsMembers 

} 

 

func buildNdsUOffsetTs(builder *flatbuffers.Builder, nds []osmdecoder.Nd) 

[]flatbuffers.UOffsetT { 

 if len(nds) == 0 { 

  return nil 

 } 

 fbsNds := make([]flatbuffers.UOffsetT, len(nds)) 

 for i := 0; i < len(nds); i++ { 

  fbs.NdStart(builder) 
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  fbs.NdAddRef(builder, nds[i].Ref) 

  fbsNds[i] = fbs.NdEnd(builder) 

 } 

 return fbsNds 

} 

 

func buildTagsUOffsetTs(builder *flatbuffers.Builder, tags 

[]osmdecoder.Tag) []flatbuffers.UOffsetT { 

 if len(tags) == 0 { 

  return nil 

 } 

 fbsTags := make([]flatbuffers.UOffsetT, len(tags)) 

 for i := 0; i < len(tags); i++ { 

  key := builder.CreateString(tags[i].Key) 

  value := builder.CreateString(tags[i].Value) 

  fbs.TagStart(builder) 

  fbs.TagAddKey(builder, key) 

  fbs.TagAddValue(builder, value) 

  fbsTags[i] = fbs.TagEnd(builder) 

 } 

 return fbsTags 

} 
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Appendix N -  metrics/metrics.go 

package metrics 

 

import ( 

 "fmt" 

 "log" 

 "os" 

) 

 

func New() *Metrics { 

 return &Metrics{} 

} 

 

type Metrics struct { 

 ID                  uint32 

 AccessTime          float64 

 ResponseTime        float64 

 SerializationTime   float64 

 DeserializationTime float64 

 StructuringTime     float64 

 SerializedDataSize  int 

 OriginalDataSize    uint64 

 Filepath            string 

} 

 

func (m *Metrics) Log() { 

 s := fmt.Sprintf("%d,%d,%d,%f,%f,%f,%f,%f\n", 

  m.ID, 

  m.OriginalDataSize, 

  m.SerializedDataSize, 

  m.AccessTime, 

  m.ResponseTime, 

  m.SerializationTime, 

  m.StructuringTime, 

  m.DeserializationTime) 

 file, err := os.OpenFile(m.Filepath, os.O_APPEND|os.O_WRONLY, 0600) 

 if err != nil { 

  log.Fatalln(err) 

 } 

 defer file.Close() 

 if _, err = file.WriteString(s); err != nil { 

  log.Fatalln(err) 

 } 

} 

 

func (m *Metrics) Setup() error { 

 // check if file exists. If it exists, remove it 

 _, err := os.Stat(m.Filepath) 

 if err != nil { 

  if !os.IsNotExist(err) { 

   if err := os.Remove(m.Filepath); err != nil { 

    return err 

   } 

  } 

 } 

 // create file 

 file, err := os.Create(m.Filepath) 

 if err != nil { 

  return err 
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 } 

 defer file.Close() 

 // write first line to file 

 s := "ID,Orginal Datastorlek,Serialiserad 

Datastorlek,Accesstid,Svarstid,Serialiseringstid,Struktureringstid,Deserial

iseringstid\n" 

 if _, err = file.WriteString(s); err != nil { 

  log.Fatalln(err) 

 } 

 return nil 

} 
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Appendix O -  fs/fs.go 

// Package fs contains filesystem util functions for the experiment. 

package fs 

 

import "io/ioutil" 

 

func FileCount(dirpath string) (uint32, error) { 

 i := 0 

 files, err := ioutil.ReadDir(dirpath) 

 if err != nil { 

  return 0, err 

 } 

 for _, file := range files { 

  if !file.IsDir() { 

   i++ 

  } 

 } 

 return uint32(i), nil 

} 
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