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Sammanfattning 

 

Flera system distribueras som webbapplikationer vilket gör att dessa applikationer måste 

tillhandahålla funktionalitet och beteende likt skrivbordsapplikationer. Att kunna strömma data 

i realtid över webben har blivit allt mer vanligt och för att göra det finns ett antal olika tekniker 

till förfogande. De vanligaste teknikerna är Comet, pluginbaserade sockets och WebSockets. I 

denna studie gås dessa tekniker igenom grundligt för att uppmärksamma brister respektive 

styrkor hos teknikerna. Studien innefattar även att identifiera de aspekter som är viktiga att 

beakta när en strömningsteknik skall implementeras. Genom att svara på dessa två olika 

punkter går det att fastslå vilken strömningsteknik som är mest optimal för en viss situation. 

Resultatet påvisar vilka aspekter som respektive strömningsteknik uppfyller och inte uppfyller. 

Genom att identifiera vilka aspekter som är viktiga i en viss situation och utifrån brister 

respektive styrkor går det att välja den strömningsteknik som är mest lämplig. 
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1 Inledning 
 

Mer och mer system distribueras som webbapplikationer vilket medför ett flertal fördelar. Inga 

installationer av systemet behöver göras, det blir flexibelt att uppdatera systemet och 

användarna är inte beroende av att sitta på en viss plattform, det enda som behövs är en 

webbläsare. Dessa anledningar skapar alltså förutsättningar för att skapa ett gediget och 

flexibelt system. 

Allt eftersom mer och mer system utvecklas som webbapplikationer uppstår problem, systemen 

måste klara av att tillhandahålla egenskaper och funktionalitet som skrivbordsapplikationer 

tidigare gjorde. I den klassiska klient/server-modellen sker kommunikationen helt över HTTP 

vilket begränsar webbapplikationer att uppträda likt skrivbordsapplikationer (Farrel & Nezlek, 

2007).  

På senare tid har dock olika tekniker växt fram för att skapa mer responsiva och interaktiva 

webbapplikationer. Dessa tekniker innefattar användandet av olika plugins som kan installeras i 

webbläsaren exempelvis Flash, använda Ajax för att skicka asynkrona anrop till servern samt 

användning av XUL-språk. Gemensamt för webbapplikationer som använder dessa tekniker är 

att de faller inom ramen för Rich Internet Applications (RIA). RIA innebär att 

webbapplikationerna tillhandahåller egenskaper och funktionalitet likt skrivbordsapplikationer. 

(Deitel & Deitel, 2008). Några konkreta exempel på RIA är Google docs, Facebook samt 

Twitter. 

Behovet av att kunna visa data i realtid i webbapplikationer blir allt vanligare med tanke på att 

fler system distribueras som webbapplikationer. Behovet av att visa data i realtid över webben 

finns exempelvis i olika ”groupware-applikationer”, tidskänsliga applikationer inom 

finansbranschen samt spel som körs i webbläsaren. 

För att strömma data till klienten används idag olika tekniker. En ganska vanlig teknik i dagens 

läge är att använda Comet som innefattar en mängd olika server-push teknologier. Detta 

innebär att servern ”pushar” data till klienten, det är alltså servern som tar initiativet och 

skickar ut data till klienten. Denna teknik har dock sina begränsningar då kommunikationen 

mellan server och klient sker över HTTP som inte är utvecklat för att strömma data (Lubbers, 
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Albers & Salim, 2010). En annan lösning att strömma data är med hjälp av sockets som 

tillhandahålls av exempelvis Flash och Silverlight men detta kräver att klienten installerar 

plugins.  

En ny teknik som kallas Websockets och introducerades i HTML5 är en teknik för att strömma 

data. Websockets var en del av HTML5 men har nu lyfts ut och har inte med standardiseringen 

av HTML5 att göra, dock krävs det en webbläsare som stödjer HTML5 för att kunna använda 

Websockets. Websocket sägs vara den nya tekniken för att strömma data i realtid. Websockets 

kommer troligtvis att konkurrera ut befintliga tekniker som exempelvis Comet (Gutwin, 

Lippold & Graham, 2011). Websockets är som sagt en ny teknik och lite är känt om tekniken 

vilket gör den intressant att utvärdera grundligt för att uppenbara potentiella svagheter 

respektive styrkor hos tekniken. 

Att välja en optimal strömningsteknik för en viss situation är inte helt simpelt då det finns olika 

tekniker för att strömma data. Det finns inte heller mycket information att tillgå om vissa av 

strömningsteknikerna vilket gör det svårt att välja en lämplig strömningsteknik givet en 

situation. Genom att påvisa fördelar och nackdelar med olika strömningstekniker uppenbaras 

förståelse kring när tekniken är lämplig att använda. Men för att svara på i vilken situation som 

en strömningsteknik är mest lämplig måste även förståelse kring vilka aspekter som är kritiska 

när det gäller strömning av data i realtid beaktas. 

Undersökningen har gjorts på företaget Bricknode som utvecklar ett webbaserat finanssystem. 

För att undersöka detta valdes en kvalitativ ansats eftersom problemet besvaras bättre med ord 

än statistik. En litteraturstudie har gjorts för att erhålla kunskap om området och de olika 

strömningsteknikerna. Ostrukturerade intervjuer har tillämpats för ta reda på vilka aspekter som 

anses kritiska när det gäller strömning av data samt fördelar och nackdelar med olika 

strömningstekniker. Som beskrivet ovan är WebSocket en ny teknik och lite är känt kring 

tekniken vilket gjorde det extra intressant att utvärdera lite extra. För att göra det har 

implementering av tekniken WebSocket gjorts i NET 4.0 och .NET 4.5. 

Resultatet påvisar för- och nackdelar hos respektive teknik samt aspekter som anses kritiska när 

det gäller strömning av data. Genom att kombinera dessa två resultat går det att besvara i vilken 

situation som en viss strömningsteknik är mest optimal att applicera. 
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2 Bakgrund 

2.1 Realtidsbaserade webbapplikationer 

Detta kapitel behandlar webbapplikationer och vad som karaktäriserar webbapplikationer. 

Kapitlet tar också upp olika situationer där det finns behov av att strömma data i realtid. 

Kapitlets syfte är att ge läsaren en förståelse kring webbapplikationer, vad det finns för olika 

typer samt vilken teknik olika webbapplikationer använder. Det är viktigt att förstå hur 

webbapplikationer fungerar och är uppbyggda för att ta till sig informationen i nästkommande 

kapitel som handlar om tekniker för att strömma data.  

Weblowski (2007) menar att en webbapplikation är en tillgänglig, ansluten och 

uppgiftsorienterad mjukvara. Med tillgänglig menas att webbapplikationen nås genom en 

webbläsare. ”Ansluten” innebär att den är uppkopplad (över exempelvis HTTP) för att ta emot 

och presentera information. En webbapplikation är uppgiftsorienterad då den underlättar och 

stödjer en användare att utföra sina uppgifter. 

I tidigare webbapplikationer fanns det bara stöd för grundläggande HTML vilket begränsade 

webbapplikationerna och utseendet samt känslan som fanns i skrivbordsapplikationer gick inte 

att realisera i webbapplikationer. Dessa traditionella applikationer följer den så kallade 

klient/server modellen. Klienten skickar ett anrop (request) och får tillbaka ett svar (response) 

från servern (Se figur 2.1) (Deitel & Deitel, 2008). Paulson (2005, sid. 16) skriver 

In the classic Web application model, user actions trigger an HTTP request to a 

Web server, which processes the request and returns an HTML page to the 

client. This makes technical sense but doesn’t always provide a great user 

experience because, for example, it limits interactivity and requires Web pages 

to reload for every piece of new data.  

Detta betyder att i en klassisk webbapplikation när servern bearbetat anropet returnerar servern 

en HTML-sida till klienten. Detta resulterar i att för varje handling klienten gör måste sidan 

ladda om, vilket begränsar interaktiviteten i webbapplikationen. 

Kommunikationen mellan klient och server sker över HTTP. Detta innebär att klienten tar 

initiativet och öppnar en koppling över en HTTP-port (vanligtvis port 80). Det är sedan över 

denna koppling som användaren skickar anrop till servern och får tillbaka svar från servern 

(Mateu & Mas 2010). Anropen och svaren innehåller huvuden med information i. Information i 
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anropen påpekar exempelvis typ av anrop, protokollversion samt URL. Information i svaren 

från servern är väldigt likt anropen (Mateu & Mas 2010). 

 

Figur 2.1: Den traditionella klient/server modellen 

Nackdelen med dessa traditionella webbapplikationer är att för varje handling som användaren 

gör måste servern behandla denna och uppdatera hela sidan. Detta resulterar i att väldigt 

mycket redundant data skickas runt, väntetider ökar och det blir inget flyt.  Denna typ av 

beteende kan inte uppfylla dagens krav på tidskänsliga webbapplikationer inom exempelvis 

finansbranschen (Farrel & Nezlek, 2007). 

Många av dagens webbapplikationer är ofta av typen RIA (Rich Internet Applications).
1
 RIA 

innebär att webbapplikationerna tillhandahåller egenskaper och funktionalitet liknande 

skrivbordsapplikationer. RIA kan sägas vara konsekvensen av den avancerade tekniken som 

kommit. Denna nya avancerade teknik möjliggör skapandet av mer interaktiva och avancerade 

webbapplikationer (Deitel & Deitel, 2008). Piero, Rossi & Sánchez-Figueroa (2010, sid. 10) 

säger: 

The term RIA refers to a heterogeneous family of solutions, characterized by a 

common goal of adding new capabilities to the conventional hypertext-based 

Web. RIAs combine the Web’s lightweight distribution architecture with 

desktop applications’ interface interactivity and computation power, and the 

resulting combination improves all the elements of a Web application (data, 

business logic, communication, and presentation). 

                                                        
1. Begreppet Rich internet applications kommer att användas genomgående i rapporten eftersom det inte finns någon bra 

översättning till svenska. 

 



 

5 

Citatet säger att RIA refererar till ett antal olika lösningar och dessa lösningar har ett 

gemensamt mål; att lägga till nya egenskaper till den vanliga HTML-baserade webben för att få 

mer skrivbordsliknande applikationer. Dessa egenskaper innefattar att få mer interaktiva 

webbapplikationer samt bättre prestanda. 

Det finns tre olika typer av Rich Internet Applications. Den första typen är plugin-baserad 

vilket innebär att applikationen skapas på en dedikerad plattform. Applikationen distribueras 

sedan som en inbäddad lösning eller ensamstående applikation som körs i en webbläsare. Den 

andra typen av RIA är applikationer som använder Ajax (Asynchronous Javascript and XML). 

Denna typ av RIA kallas scriptbaserad RIA och är den mest kända och använda typen (Farrel & 

Nezlek, 2007). Dessa applikationer använder en mängd olika tekniker för att fullborda det hela. 

Dessa tekniker innefattar HTML, CSS, DOM och JavaScript. HTML och CSS används för att 

styla och presentera ett gränssnitt, JavaScript används för att göra ett asynkront anrop till 

servern och DOM används för att dynamiskt uppdatera innehållet på sidan (Weiguo, Liping, 

Peisheng & Xiaoyan, 2009). Om dessa tekniker tillämpas behövs inga installationer göras hos 

klienten. Den tredje och sista typen är så kallade webbläsarbaserade applikationer där ett XUL 

(XML User Interface Language) används. Det gemensamma för dessa olika typer av 

applikationer är att de kommunicerar med motorn som skickar att anrop och sedan visar den 

data som kommit tillbaka (Farrel & Nezlek, 2007).  

Som beskrivet ovan är Ajax den teknik som används mest för att skapa Rich Internet 

Applications. Traditionellt skickar klienten ett anrop till servern, väntar, och sidan uppdateras. 

Ajax däremot tillåter klienten att skicka asynkrona anrop till servern och endast delar av 

applikationen uppdateras. Detta innebär att klienten inte blockeras och kan fortsätta att 

interagera med applikationen (Weiguo, m.fl. 2009). Ajax applikationer skapar en Javascript-

motor som körs direkt i webbläsaren. Denna motor presenterar sedan data som efterfrågats (Se 

figur 2.2). När motorn hämtar data från servern görs detta i bakgrunden, klientens gränssnitt 

fryser inte när motorn kommunicerar med servern (Paulson, 2005). 
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Figur 2.2: Ajax arkitektur. Omarbetad från: Paulson (2005) 

Enligt Bozdag, Mesbah och Deursen (2008) finns det ett flertal situationer då det är kritiskt att 

klienten notifieras när förändringar sker på serversidan. Bozdag m.fl. (2008) menar att exempel 

på webbapplikationer där denna typ av notifieringar anses kritiska är: 

 En auktionshemsida där användaren måste bli uppmärksammad när en annan användare 

lägger ett högre bud. 

 En hemsida som presenterar aktiekurser vilket uppdateras väldigt frekvent. 

 Chatprogram, där meddelandet från en användare skall sändas ut till andra anslutna 

klienter. 

 Nyhetsportaler, nyheter kommer upp direkt när de publiceras. 

I dagsläget används ofta polling och andra ”server-side push” teknologier för att utveckla 

realtidsbaserade webbapplikationer. I dessa lösningar används ofta Ajax för att kommunicera 

med servern (Lubbers, m.fl. 2010). 
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I detta kapitel har teori om webbapplikationer presenterats. Olika typer av webbapplikationer 

har tagits upp, den klassiska klient/server modellen samt Rich Internet Applications. Tekniker 

som används för att skapa RIA har presenterats med störst betoning på Ajax eftersom det är den 

mest använda tekniken för att skapa RIA. Realtidsbaserade webbapplikationer använder ofta 

Ajax för att skapa realtidslösningar över webben och dessa typer av applikationer faller alltså 

inom ramen för RIA. Situationer där strömning av data i realtid är kritiskt har tagits upp. I nästa 

kapitel kommer olika tekniker för att strömma data mellan klient och server tas upp. 
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2.2 Strömningstekniker 

Detta kapitel tar upp olika strömningstekniker som är populära för att skapa realtidsbaserade 

webbapplikationer. De olika teknikerna kommer att gås igenom grundligt genom att beskriva 

hur de fungerar samt fördelar och nackdelar med respektive teknik. Syftet med detta kapitel är 

att läsaren skall få insikt i vilka olika strömningstekniker som ofta används vid strömning av 

data. Detta kapitel är kritiskt eftersom arbetet går ut på att utvärdera olika strömningstekniker. 

Det finns tre olika tekniker som är vanliga att använda för att utveckla realtidslösningar över 

webben. Dessa tekniker är pluginbaserade sockets, Comet och Websockets (Gutwin, m.fl. 

2011). Dessa tekniker kommer nu att presenteras och redogöras för grundligt. 

2.2.1 Pluginbaserade sockets 

Att använda plugins i webbläsare är en vanlig teknik för att skapa realtidslösningar. Sockets 

som tillhandahålls av Flash, Java Applets och ActiveX kan användas för att servern skall kunna 

skicka data till klienten när förändringar sker på serversidan (Ying & Zhenxing, 2010). 

Teknikner som Flash och Applets är så kallade plugins och har länge använts I webbläsare för 

att visa olika dokumentformat, spela upp filmer och skapa olika realtidslösningar över webben 

(Gutwin, m.fl. 2011). Gutwin, m.fl. (2011) menar att de tre vanligaste plugins är: 

 Java Applets, baserat på Java-språket. 

 Flash, baserat på Flex eller Actionscript. 

 Silverlight, baserat på .NET. 

Gemensamt för dessa tekniker är att de tillhandahåller funktionalitet för grafik, gränssnitt, 

hantera indata från användaren och nätverkande. Flera utvecklare och företag som utvecklar 

webbapplikationer har dock tagit avstånd från dessa tekniker (Gutwin, m.fl. 2011). Gutwin, 

m.fl. (2011) menar att orsakerna till detta är: 

 Installation och tillgänglighet: För att klienten skall kunna använda webbapplikationer 

som är baserade på plugins måste användaren installera dessa. Detta ger belastning på 

användaren som kanske har svårt att hitta och installera dessa plugins. Webbläsare i 

Smartphones stödjer inte heller plugins vilket ger problem då funktionaliteten inte blir 

tillgänglig. 
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 Beroende av stängd teknologi: Utvecklaren har inte kontroll över tekniken eftersom den 

är proprietär, tekniken tillhandahålls av en tredjepart. 

 Säkerhetsproblem: Plugins är stora och komplexa mjukvaror och är sårbara för attacker 

och säkerhetsproblem. 

Ett annat stort problem är att användarna kan installera ”add-ons” för att helt blockera plugins 

(Gutwin, m.fl. 2011). Fördelen med pluginbaserade sockets är att det är god prestanda (Huang, 

Xiong & Li, 2004). 

2.2.2 Comet 

Lubbers, m.fl. (2010) säger att polling och andra push-teknologier faller under namnet Comet. 

Generellt fungerar Comet-tekniker på samma sätt, HTTP-svaret från servern fördröjs tills 

servern har något lämpligt att skicka tillbaka (Lubbers, m.fl. 2010). Syftet med Comet är att 

uppnå realtidsuppdateringar (Bozdag, Mesbah och Deursen, 2008). Comet kallas även för 

Reverse Ajax (Bozdag, m.fl. 2008). Ying och Zhenxing (2010, sid. 390) skriver “Comet is a 

neologism to describe a web application model in which a long-held HTTP request allows a 

web server to push data to a browser, without the browser explicity requesting it. Comet is an 

implement of server-push technique”. “Server-side push” teknologier innebär alltså att servern 

förmedlar ut data utan att klienten hela tiden måste anropa servern. Istället för att klienten tar 

initiativet, som det brukar vara, så gör servern det. Utifrån citatet går det även att urskilja att 

kommunikationen mellan server och klient sker helt över HTTP.  

Comet innefattar en mängd olika tekniker som ”pushar” data till klienten. En av dessa tekniker 

är polling. Polling är en av de vanligaste teknikerna för att strömma data (Jiyun, 2009). Vid en 

polling-lösning skickar klienten anrop till servern inom regelbundna intervaller och får direkt 

tillbaka ett svar från servern. Denna teknik är bra att använda om det är känt när det kommer in 

ny data (Lubbers, m.fl. 2010). Realtidsdata är dock inte förutsägbar och kommer ofta i 

oregelbundna intervaller. Detta gör att onödiga svar skickas från server till klient. 

En annan av dessa tekniker är long-polling. long-polling innebär att klienten skickar ett anrop 

till servern. Servern håller kvar detta anrop på servern tills det finns något lämpligt att skicka 

ut. När servern har skickat ett svar återupprättar klienten kopplingen genom att skicka ännu ett 

anrop till servern (Se figur 2.3). Denna teknik skiljer sig alltså från polling då servern svarar 

först när det finns någon ny data tillgänglig (Bozdag, m.fl. 2008). 
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Figur 2.3: Long-polling. Omarbetad från: Bozdag, Mesbah och Deursen (2008) 

 

Ett konkret exempel där Long-polling kan tillämpas är en webbplats som visar aktuella 

aktiekurser. Klienten skickar ett anrop till servern och eftersom det är det första anropet svarar 

servern direkt med ett aktuellt värde på en aktie, exempelvis att aktiens värde är 14,62. Klienten 

skickar ett nytt anrop till servern som håller kvar anropet tills aktiens värde har förändrats. 

Aktiens värde kanske förändras efter tio sekunder till 14,76 och då ”pushar” servern data till 

klienten. 

I ett long-polling läge måste alltså klienten skicka ett anrop till servern och servern skickar 

sedan ett svar när det finns något lämpligt att skicka. Long-polling är egentligen en 

kombination av “client-pull” och “server-side push” eftersom klienten skickar anrop, tar emot 

data och kopplar upp sig återigen genom att skicka ett anrop (Bozdag, m.fl. 2008). 

En stor nackdel med Comet är att protokollet HTTP används. HTTP anrop och svar innehåller 

huvuden med onödig data vilket medför att prestandan blir sämre. En annan brist ar att det är en 

envägskommunikation och två kopplingar behövs för att kunna skicka data. Konsekvensen av 

detta blir att denna lösning kräver mycket resurser och komplexiteten ökar (Lubbers, m.fl. 

2010). En annan nackdel är när servern håller kvar requesten på serversidan har inte klienten 

möjlighet att skicka andra anrop till servern (Furukaw, 2011). Fördelen med Comet att inga 

plugins behöver installeras för att det skall fungera (Ying & Zhenxing, 2010). 
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2.2.3 WebSockets 

WebSockets är en teknologi som tillhandahåller en två-vägs kommunikation över endast en 

TCP-socket. Detta innebär att data skickas och tas emot genom en och samma ”socket” 

(Casario, Elst, Brown, Wormser & Hanquez, 2011). Data skickas i en fullständig två-

vägskommunikation vilket innebär att data kan skickas i båda riktningar samtidigt (Se figur 

2.4). En WebSocket-koppling etableras med att klienten och server går igenom en 

handskakningsprocess. Handskakningsprocessen inleds med att klienten skickar ett vanligt 

HTTP-anrop till servern . Detta anrop innehåller information om att klienten vill öppna en 

Websocket-koppling. På serversidan evalueras anropet och är anropet giltigt skickar servern 

tillbaka ett svar till klienten och anslutningen mellan klient och server upprättas. När 

kopplingen upprättats går det att skicka data fram och tillbaka mellan servern och klienten. 

Denna koppling terminerar inte förrän server eller klienten bestämmer sig för att stänga 

kopplingen (Lubbers, m.fl. 2010). 

 

Figur 2.4:  WebSocket-uppkoppling mellan server och klient. Omarbetad från: Lubbers, m.fl. 

(2010)  

En fördel med WebSockets är att det hela tiden är en öppen koppling mellan klient och server. 

Klienten måste inte återupprätta kopplingen efter att data har skickats från servern. Detta 

innebär att HTTP inte behöver användas vilket gör att överflödig data inte skickas runt 

(Wessels, Purvis, Jackson & Rahman 2011). Ett stort framsteg med WebSockets är oberoendet 

av plugins. För att WebSockets skall fungera behöver inte klienten installera någonting 

eftersom det finns inbyggt stöd för tekniken i webbläsare (Gutwin, m.fl. 2011). WebSockets är 

dock en ny teknik och problemet är att alla webbläsare inte stödjer tekniken. Casario, m.fl. 

(2011) tar upp ett antal webbläsare som stödjer WebSockets: 
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 Chrome 

 Firefox 

 Opera 

 Safari 

För tillfället stödjer inte Internet Explorer (IE) Websockets vilket är en stor nackdel. En stor del 

av användare på internet använder IE och detta gör att dessa användare inte kan ta del av 

WebSockets. 

Enligt Lubbers, m.fl. (2010) Har WebSockets god prestanda om det jämförs med olika Comet-

metoder. Comet-metoder gör att väldigt mycket mer data behöver skickas mellan klient och 

server. HTTP-huvuden för anrop och svar innehåller en massa data som hela tiden behöver 

skickas mellan klienten och servern. För att konkretisera detta går det att ställa polling mot 

WebSockets och påvisa hur mycket data som skickas mellan klient och server för respektive 

teknik. I detta exempel innehåller varje huvud 871 byte. Detta exempel är taget från Lubbers, 

m.fl. (2010). 

 I användarfall A är det 1 000 klienter anslutna 

 I användarfall B är det 10 000 klienter anslutna 

 I användarfall C är det 100 000 klienter anslutna 

Utifrån diagrammet uppenbaras att polling skickar enormt mycket mer data. Det går även att 

urskilja desto mer klienter som är anslutna, desto mer påtaglig blir skillnaden mellan 

WebSockets och Polling (Se Figur 2.5). 
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Figur 2.5: Hur mycket data som skickas mellan klient och server vid användning av polling och 

WebSocket. 

I detta kapitel har de tre vanligaste teknikerna för att strömma data tagits upp. Dessa tekniker 

innefattar pluginbaserade sockets, Comet samt WebSockets. Vardera teknik har förklarats 

genom att presentera hur teknikerna fungerar, vad som kännetecknar teknikerna samt 

teknikernas fördelar respektive nackdelar. 
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3 Problemområde 

Traditionella webbapplikationer uppfyller inte behovet av att kunna visa data i realtid. Detta 

beror på att klient/server modellen inte är skapad för detta. Flera system distribueras som 

webbapplikationer och tanken är att dessa applikationer skall bete sig likt 

skrivbordsapplikationer, alltså falla inom ramen för Rich Internet Applications. Det finns olika 

situationer då strömning av data i realtid över webben är kritisk. 

Utifrån den teori som presenterades i bakgrunden går det att konstatera att det finns olika 

tekniker för att strömma data i realtid. Varje teknik har sina fördelar respektive nackdelar. Att 

implementera en strömningsteknik är inte trivialt med tanke på antalet strömningstekniker och 

deras olika egenskaper. För att ta reda på detta krävs en utvärdering för att få fram vilken 

strömningsteknik som är lämplig att implementera för att uppnå realtidsuppdateringar i 

webbapplikationer. 

Gutwin, m.fl. (2011) menar att lite är känt kring olika strömningstekniker, särskilt WebSockets 

eftersom det är en väldigt ny teknik på frammarsch. Det finns inte mycket information att tillgå 

om WebSockets och därför är det kritiskt att denna teknik utvärderas extra noggrant. Detta kan 

göras genom att implementera olika exempel för att uppenbara potentiella brister hos tekniken. 

Dessa potentiella brister hos tekniken är essentiella att fastställa för att kunna utvärdera i vilken 

situation som tekniken är lämplig att använda. 

3.1 Syfte och Frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka vilken strömningsteknik som är mest lämplig givet en viss 

situation. Att välja rätt teknik i en specifik situation är kritiskt för att strömning av data skall bli 

optimal. Detta leder fram till frågeställningen: 

I vilka situationer är de olika strömningsteknikerna lämpliga att implementera i 

realtidsbaserade webbapplikationer? 

I detta fall är en situation där valet av en strömningsteknik skall ske. Begränsningarna för 

situationen är att en webbapplikation skall utvecklas och utvecklingsmiljön skall vara .NET. 

Den implementering som kommer att ske görs i .NET vilket gör att studiens resultat kommer 

att vara relevant vid .NET-utveckling. 
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För att kunna besvara denna huvudfråga måste även följande underfrågor behandlas: 

 Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med de olika strömningsteknikerna? 

 Vilka aspekter anses kritiska när det gäller val av strömningsteknik? 

För att välja rätt strömningsteknik i en situation är det viktigt uppenbara vilka aspekter som är 

kritiska när det gäller val av strömningsteknik. Det är också kritiskt att påvisa fördelar samt 

nackdelar med varje strömningsteknik för att uppenbara i vilka situationer som tekniken är 

applicerbar. 

3.2 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet är att få fram rekommendationer kring vilken strömningsteknik som är 

optimal att implementera i en viss kontext. Dessa rekommendationer är tänkta att stödja valet 

av strömningsteknik för realtidsbaserade webbapplikationer. Kontextens förutsättningar skall 

vara att en webbapplikation skall utvecklas, data skall strömmas i webbapplikationen och 

utvecklingsmiljön skall vara .NET. Detta eftersom implementering av strömningstekniken 

WebSocket kommer att ske i .NET och den som intervjuas har spetskompetens inom .NET. 

3.3 Avgränsningar 

Teknikerna Comet, pluginbaserade sockets och WebSocket är de strömningstekniker som 

kommer att behandlas i undersökningen. Implementering av WebSocket-lösningar kommer att 

göras i .NET 4.0 och .NET 4.5. WebSocket är den enda teknik som kommer att implementeras 

eftersom det är en väldigt ny teknik och lite är känt kring tekniken. 
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras vilken forskningsstrategi som kommer att tillämpas i studien. De 

metoder som anses lämpliga för att svara på den givna frågeställningen kommer att redogöras 

och motiveras. Den process som genomförts kommer att visualiseras och redogöras grundligt. 

4.1 Val av forskningsstrategi 

Bryman och Bell (2011) menar att kvalitativ forskning är en forskningsstrategi som lyfter fram 

ord och inte kvantifiering i insamlingen och analysen av data. En kvalitativ ansats har valts till 

detta problem eftersom problemet besvaras bättre med ord än statistik. För att kunna svara på 

frågeställningen krävs att tankar och perspektiv från människor uppenbaras vilket gör att en 

kvalitativ ansats passar bättre. Dels kommer litteratur- och dokumentstudie göras för att erhålla 

kunskap kopplat till problemet samt intervjuer. Insamling av data med hjälp av dokument och 

litteratur samt intervju hamnar inom ramen för kvalitativ analys. För att samla in data kommer 

även implementering av tekniken WebSocket att göras. Eftersom det är en väldigt teknisk 

insamlingsmetod så finns det här möjlighet till att faktiskt kvantifiera resultatet, exempelvis 

siffror på prestanda. I denna studie har det dock inte varit möjligt att kvantifiera resultatet från 

implementeringen och detta tas upp och motiveras tydligt i kapitel 4.3.4. I kvalitativ forskning 

finns det starka relationer mellan forskaren själv och de människor som medverkar i studien 

(Bryman & Bell, 2011). Studien görs ute på ett företag där de anställda medverkar i studien 

genom ostrukturerade intervjuer. Fallstudien beskrivs i kapitel 4.3. 

I kvalitativ forskning finns det starka relationer mellan forskaren själv och de människor som 

medverkar i studien. Konsekvensen av detta är att flera kvalitativa tillvägagångssätt tagits fram, 

detta eftersom människor är med och spelar en mer aktiv roll i designen av forskningen och 

inverkar mer på resultatet av forskningen. En av dessa kvalitativa tillvägagångssätt är 

Aktionsforskning (Bryman & Bell, 2011). Aktionsforskning är ett perspektiv och 

tillvägagångssätt som är lämpligt att tillämpa när specifik kunskap i samband med ett specifikt 

problem i en specifik situation krävs. Aktionsforskning passar också när ett nytt synsätt skall 

överföras till ett befintligt system (Bell, 2006). Denna specifika kunskap besitter jag i form av 

programmering samt webbutveckling. Detta möjliggör att jag kan använda min kunskap för att 

undersöka det givna problemet i en specifik situation. Aktionsforskning passar alltså som en 

bra ansats för detta problem. Forskningen utförs av praktiker som själva har uppmärksammat 

att det finns behov av förändring eller förbättring, dock är det inte alltid praktikern själv som 
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identifierar problemet utan kan få hjälp med detta utifrån (Bell, 2006). Företaget har presenterat 

ett område där jag som praktiker självständigt identifierat ett problem. Det slutgiltiga målet 

med aktionsforskning är att komma fram med rekommendationer som kan hjälpa till att hantera 

problem eller förbättra en verksamhet genom att förändra (Bell, 2006). 

Fallstudier är lämpliga när forskaren jobbar enskilt eftersom det finns möjlighet att gå ner på 

djupet och studera ett väldigt smalt problem under begränsad tid. I en fallstudie skall 

undersökningen planeras noggrant. Information om den företeelsen som undersöks skall samlas 

in på ett strukturerat sätt genom exempelvis intervjuer (Bell, 2006). Att utföra fallstudie i denna 

undersökning anses relevant eftersom denna undersökning innefattar att studera ett smalt 

problem. Det givna problemet som presenterats karaktäriseras av att det är ett avgränsat 

problem med tydligt fokus. Problemet ligger även inom en begränsad tidsrymd. 

Undersökningen sker på egen hand, alltså praktikern jobbar enskilt för att undersöka problemet.  

4.2 Datainsamling 

I detta avsnitt tas teori upp om de olika teknikerna som kommer att tillämpas för att samla in 

data. Hur de olika teknikerna applicerats i undersökningen framgår i kapitel 4.3. 

4.2.1 Dokumentstudie 

Insamling och granskning av dokument är ofta en central del i kvalitativ forskning. Data som 

samlas in genom dokumentstudie är svår att erhålla från andra metoder. Dels kan denna typ av 

datainsamling stödja forskare att validera data som presenterats från andra metoder samt bidra 

till att från olika nivåer analysera utdata från andra metoder. Som sagt används ofta dokument 

av kvalitativa forskare men dokumenten används sällan på egen hand. I de flesta fall används 

dokument till att erhålla ännu mer data om något ämne samt kontrollera fynd från andra källor 

(Bryman, 1989).  

4.2.2 Litteraturstudie 

En kritisk aspekt i den kvalitativa forskningsprocessen är att granska litteratur inom området. 

Att granska litteratur hjälper forskaren att formulera ett problem, välja metod samt välja 

analysteknik. (Backman, 2008). Litteraturen stödjer också forskaren att stärka sin kunskap i 

området. En viktig del i forskning är att jämföra det resultat som undersökningen resulterar i 

med befintlig litteratur. Att jämföra befintlig litteratur med sitt resultat gör att det antingen går 

att stödja eller motsäga tidigare forskning (Kumar, 2011). 
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4.2.3 Ostrukturerade intervjuer 

Intervjuer är den mest använda metoden när det gäller kvalitativ forskning. I kvalitativ 

forskning pratas det ofta om olika typer av kvalitativa intervjuer. Exempel på dessa typer av 

intervjuer är fokusgrupper, semistrukturerade intervjuer samt ostrukturerade intervjuer 

(Bryman & Bell, 2011). Ostrukturerade intervjuer kan genomföras utifrån ett visst ämne eller 

område som ligger i fokus. Ett allmänt samtal över ett visst ämne kan ge bra förståelse kring ett 

visst problem (Bell, 2006). En ostrukturerad intervju genomförs på ett väldigt informellt sätt 

där respondenten har stor frihet och ofta finns inte ens fördefinierade frågor (Bryman, 1989). 

Ofta ställs endast en fråga som respondenten får tala fritt om. Under denna tid kan intervjuaren 

ställa följdfrågor om någon intressant punkt som respondenten tar upp. Ostrukturerade 

intervjuer kännetecknas av att de är väldigt lika vanliga konversationer. 

4.3 Genomförande 

Denna del presenterar den process och det tillvägagångssätt som har tillämpats för att 

genomföra studien. Studien genomfördes i samarbete med Bricknode som är ett företag inom 

IT-branschen. Bricknode är i behov att implementera en strömningsteknik för att kunna 

strömma data i realtid mellan klient och server. Bricknode behövde implementera en 

strömningsteknik som är optimal för just deras situation. Fallstudien innefattade att samla in 

data genom dokument- och litteraturstudie, ostrukturerade intervjuer samt implementering av 

WebSockets. Hur de olika insamlingsteknikerna har tillämpats kommer att beskrivas grundligt. 

För att visualisera genomförandet har en modell skapats över den process som genomförts 

(Figur 4.1). 

 

 

 

 

Figur 4.1: Modell över processen.  
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4.3.1 Litteraturstudie 
 

Den första delen i processen innefattade att göra en litteraturstudie inom området. Litteraturen 

har valts ut genom att använda olika sökdatabaser. De databaser som använts är Scopus, IEEE 

Xplore och Libhub. I vissa fall när inte fulltext av artiklar funnits tillgängliga har titeln använts 

på artikeln för att söka på Google Scholar vilket ofta har lett till att artikeln hittats på någon 

sida. Sökord som använts vid sökandet av artiklar är namn på strömningsteknikerna exempelvis 

”WebSocket”, ”Comet” men även meningar som ”Streaming real-time web applications”, 

”Server-push technologies” och ”Rich Internet Applications”. Artiklarna valdes sedan ut 

genom att läsa inledningen eller sammanfattningen för att se om de var lämpliga och relevanta 

för denna studie. 

En litteraturstudie ansågs essentiellt att börja med eftersom det är vitalt att erhålla kunskap 

inom det givna området. Kunskapen var tänkt stödja praktikern i att förstå området bättre samt 

se vad andra gjort inom området. Den kunskap som var tänkt att utvinnas från litteratur är 

främst kunskap om de olika strömningsteknikerna. Det är kritiskt att förstå hur de olika 

teknikerna fungerar, vad som kännetecknar de olika teknikerna samt teknikernas fördelar 

respektive nackdelar. Denna typ av information är kritisk eftersom en del av frågeställningen 

gick ut på att presenterna för- och nackdelar med de olika strömningsteknikerna. 

4.3.2 Dokumentstudie 
 

Parallellt med litteraturstudien har en dokumentstudie genomförts. Syftet med dokumentstudien 

var att erhålla än mer kunskap och information om WebSocket som kunde stödja 

implementeringen. De dokument som använts är olika ”tutorials” och forumposter om 

WebSocket som beskriver själva kodningen. WebSocket API:et från W3C är ett annat exempel 

på dokument som använts i studien. Dessa typer av dokument har valts ut genom att söka på 

sökmotorn Google. Dokumentstudien skiljer sig från litteraturstudien genom att syftet med 

litteraturstudien var att få kunskap kring de olika strömningsteknikerna och deras brister 

respektive styrkor. Syftet med dokumentstudien var att stödja implementeringen av WebSocket 

som senare skulle leda till att få fram brister respektive styrkor med tekniken. I 

dokumentstudien har även mer informella källor använts medan källor i litteraturstudien är 

publicerade verk.  
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4.3.3 Ostrukturerade intervjuer 
 

Ostrukturerade intervjuer har genomförts med en anställd på Bricknode. Respondenten är 

senior utvecklare och har lång erfarenhet av systemutveckling i .NET. Respondenten har också 

erfarenhet kring strömning av data i webbapplikationer. Intervjuerna har genomförts på ett 

väldigt informellt sätt där respondenten hade stor frihet. En fråga har ställts som respondenten 

sedan fick tala fritt om. Om det uppkom någon intressant aspekt ställdes följdfrågor till 

respondenten.  

Syftet med intervjuerna var dels att erhålla information om företagets syn på strömning av data, 

vad som är kritiskt för dem och vad de har för krav på strömningen. Denna information ansågs 

vitalt för att hitta aspekter som anses kritiska. Intervjuer har också använts för att hitta fördelar 

respektive nackdelar om de olika strömningsteknikerna. 

De ostrukturerade intervjuerna tog fart efter litteraturstudien när jag som praktiker ansåg mig 

ha tillräcklig kunskap inom området för att kunna ställa relevanta frågor och samtala om ämnet. 

Efter litteraturstudien genomfördes intervjuerna kontinuerligt under en viss tid. Eftersom det 

har varit ostrukturerade intervjuer och jag har dagligen befunnit mig på företaget gjorde att 

intervjuerna skedde lite då och då. Detta har gjort antal gånger som intervjuer skett inte är känt. 

4.3.4 Implementering 
 

Implementering av WebSockets har gjorts i .NET och Microsofts webbserver IIS har använts 

för att hosta lösningar. Den kunskap som utvanns från implementering av Websockets har 

främst påvisat vad det finns för fördelar och nackdelar med denna strömningsteknik. I denna 

del kommer det klargöras kring vad som har testats när tekniken implementerades. 

Prestanda har att testats genom att skapa en Websocket-lösning där data skickades flera gånger 

per sekund. Det ansågs kritiskt att kolla på hur strömning av data med WebSocket beter sig vid 

väldigt frekventa uppdateringar. Uppdateringar av data gjordes några gånger per sekund. För att 

testa detta har två olika applikationer utvecklats. En applikation visade aktiekurser i realtid och 

den andra applikationen var en gruppbaserad applikation där flera användare samtidigt kunde 

rita på en canvas. Tidigare i metodkapitlet beskrevs att en kvalitativ ansats har valts till denna 

undersökning. Prestanda är dock något som går att kvantifiera men prestandatestningen av 

WebSocket i denna implementering har varit väldigt generell och inte särskilt djup vilket har 

gjort att inga siffror på prestanda har tagits fram. Tanken var att testa och ansluta flera klienter 
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och sedan öka antalet klienter för att se hur mycket servern påverkades beroende på hur många 

klienter som var anslutna. Problemet med detta var att i tiden för denna undersökning fanns 

inget inbyggt stöd för WebSocket i utvecklingsmiljön vilket gjorde att denna typ av tester på 

prestanda inte gick att genomföra. Därför har inga kvantifierbara resultat framkommit från 

implementering av WebSocket när det gäller prestanda. 

Implementeringen innefattade även att studera hur väl Websocket-trafiken passerar mellan 

klient och server. Detta är viktigt att undersöka för att se om det är flexibelt att skicka data 

mellan klient och server. Detta testades genom att skapa en applikation som strömmar data med 

hjälp av Websocket och hosta lösningen på IIS-webserver. Sedan anslöts en klient till servern 

för att se hur trafiken beter sig. 

Kompabilitet i olika webbläsare har testats genom att testa en Websocket-lösning i olika 

webbläsare. Detta är essentiellt eftersom det finns ett flertal populära webbläsare som skiljer sig 

och inte stödjer tekniken Websocket. De mest populära webbläsarna har testats och dessa 

innefattar Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari och Opera. Kompabilitet har 

testats genom att försöka öppna en WebSocket-koppling mellan klient och server och har 

kopplingen nekats så stöds inte den aktuella webbläsaren. 

Websocket-lösningar har gjorts både i .NET 4.0 och .NET 4.5. Lösningar i .NET 4.0 har hostats 

på IIS 7 och .NET 4.5 lösningar har hostats på IIS 8. Tanken med detta var se hur de olika 

.NET versionerna samt Microsoft nya webbserver beter sig när det gäller tekniken WebSocket. 

I .NET 4.5 och IIS 8 skall det nämligen finnas mer inbyggt stöd för tekniken. Från början var 

det tänkt att endast .NET 4.0 skulle användas men betaversioner av .NET 4.5 och IIS 8 

lanserades under tiden för undersökningen vilket gjorde att .NET 4.5 även kunde testas. 
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5 Resultat 

Kapitlet tar upp de aspekter som framkommit utifrån de ostrukturerade intervjuerna som gjorts 

samt fördelar och nackdelar om respektive strömningsteknik som framkommit genom litteratur- 

och dokumentstudie, intervjuer samt implementering. Kapitlet kommer att delas upp i 

underkapitel efter frågeställningarna som togs upp i problemområdet.  

5.1 Fördelar och nackdelar med respektive strömningsteknik 

Fördelar och nackdelar för respektive teknik har identifierats genom att utföra en 

litteraturstudie, intervjuer samt implementering av tekniken WebSocket. Syftet med 

litteraturstudien samt intervjuer var att finna för- och nackdelar med respektive 

strömningsteknik. Syftet med implementering av WebSocket var att få fram fördelar respektive 

nackdelar om tekniken eftersom den är väldigt ny och lite är känt kring tekniken.  

Implementeringen har påvisat både styrkor och brister med tekniken. Implementeringen har 

visat att tekniken har god prestanda då det inte är några problem med att skicka ut data till 

klienten flera gånger i sekunden. Prestanda innebär i detta sammanhang hur mycket servern 

belastas och vid väldigt frekventa uppdateringar finns det risk att servern kan bli överbelastad. 

Genom att skicka ut frekventa uppdateringar till klienten har prestandan testats och det är inte 

några problem att skicka data frekvent till klienten. Värt att notera är att detta prestandatest är 

väldigt generellt och det finns inte några siffror för att visa hur mycket servern faktiskt belastas. 

Det har inte heller testats att ansluta ett flertal klienter till servern och se hur mycket servern 

belastas. Är det ett flertal klienter behöver mer information skickas mellan klienter och server 

vilket kan påverka serverns prestanda. 

När det gäller testning av kompabilitet visade det sig som väntat, alla webbläsare stödjer inte 

WebSockets. 

De webbläsare som har testats och har stöd för WebSockets är: 

 Google Chrome 18 

 Firefox 11.0 

 Safari 5.1.5 

 Internet Explorer 10 
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De Webbläsare som testats och inte har stöd för WebSockets är: 

 Opera 10.6 

 Internet Explorer 8 och 9 

Kompabilitet i webbläsare testades genom att försöka öppna en WebSocket-koppling mellan 

klient och server. Nekades kopplingen kördes ett JavaScript i webbläsaren för att verifiera att 

det verkligen inte fanns något stöd för WebSocket. Det script som kördes i webbläsaren var 

vanlig JavaScript-kod som kollade med en if-sats om det fanns stöd för WebSocket. Påvisade 

scriptet samma resultat så fastslogs att webbläsaren inte hade stöd för WebSocket. 

Testning av hur trafiken mellan klient och server beter sig har uppenbarat en stor brist. 

WebSocket-trafiken kan inte gå över samma port som webbtrafiken. Webbtrafiken går alltid 

över port 80 eftersom denna port är öppen i brandväggar. WebSocket-trafiken måste också gå 

över port 80 för att trafiken skall passera obehindrat. Detta är alltså en stor brist eftersom 

WebSocket-trafiken måste köras på en annan port och detta gör att klienten måste öppna denna 

port i sin brandvägg. När det gäller implementering av tekniken är det väldigt enkelt på 

klientsidan. På serversidan är det dock mer komplext då det inte finns något inbyggt stöd för 

WebSockets. Mer om varför implementeringen är enklare på klientsidan och svårare på 

serversidan redogörs grundligt i kapitel 6. 

I .NET 4.5 tillsammans med IIS 8 finns det inbyggt stöd för WebSockets vilket gör att trafiken 

flyter bättre mellan klient och server. Webbtrafiken och WebSocket-trafiken kan samtidigt 

köras på port 80 vilket är ett problem när .NET 4.0 används. I .NET 4.5 finns det även inbyggd 

funktionalitet för att utveckla applikationer som använder sig av WebSocket. Dock finns .NET 

4.5 och IIS 8 endast ute i betaversioner vilket gör att dessa utvecklingsmiljöer inte används 

skarpt än. 

5.1.1 Fördelar  

Nedan presenteras de fördelar som tagits fram från litteratur, intervjuer samt implementering. 

Fördelarna som tagits fram om WebSocket är både från litteraturen samt den implementering 

som gjorts. Fördelarna som tagits fram om Comet är från intervjuer samt litteraturstudie och 

fördelarna om pluginbaserade sockets är endast från litteratur. 
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Pluginbaserade sockets: 

Enligt litteraturen har pluginbaserade sockets god prestanda. I detta sammanhang innebär 

prestanda hur mycket data som skickas mellan klient och server, desto mer data som behöver 

skickas desto mer påverkas servern och prestandan minskar. Huang, m.fl. (2004) menar att en 

socket-uppkoppling mellan klient och server resulterar i en mer effektiv kommunikation mellan 

klient och server än om HTTP skulle användas. Fördelarna för pluginbaserade sockets 

presenteras i punktlistan nedan: 

 God prestanda 

Comet: 

Respondenten säger att trafiken mellan klient och server passerar obehindrat mellan klient och 

server då det är vanliga HTTP-anrop som görs till servern. HTTP anrop går över port 80 vilket 

som standard är öppet i brandväggar. Detta gör att trafiken mellan klient och server inte störs. 

Respondenten menar på att detta är väldigt kritiskt då klienten inte skall behöva göra några 

inställningar, exempelvis öppna portar i brandväggen för att det skall fungera. 

Fördelen med Comet att inga plugins behöver installeras för att det skall fungera (Ying & 

Zhenxing, 2010). Detta styrks också av de intervjuer som gjorts. Respondenten menar för att 

Comet skall fungera behöver inte klienten installera några plugin. 

Respondenten tar även upp att Comet fungerar i de flesta moderna webbläsare. Respondenten 

menar att detta är en stor fördel för en teknik då det finns stor chans att väldigt många av 

klienterna kan ta del av tekniken. Bozdag, m.fl. (2007) menar också att Comet fungerar i de 

flesta moderna webbläsare. 

De fördelar som framkommit om Comet presenteras i punktlistan nedan: 

 Vanliga HTTP anrop vilket gör att trafiken passerar obehindrat 

 Inga installationer av plugin behövs 

 Fungerar i de flesta moderna webbläsare 

WebSocket: 

Enligt Lubbers, m.fl. (2010) Har WebSockets god prestanda om det jämförs med olika Comet-

metoder. Comet-metoder gör att väldigt mycket mer data behöver skickas mellan klient och 

server på grund av HTTP. Desto mer data som behöver skickas mellan klient och server desto 
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mer påverkas serverns prestanda. Wessels, m.fl. (2011) menar också att prestandan ökar vid 

användning av WebSocket eftersom det hela tiden är en öppen koppling mellan klient och 

server som inte behöver återupprättas. När det gäller implementeringen har den också påvisat 

god prestanda då det går att skicka ut väldigt frekventa uppdateringar. Någon ordentlig 

utvärdering har inte gjorts av prestanda men litteraturen stödjer att en fördel med WebSocket är 

god prestanda. 

För att WebSockets skall fungera behöver inte klienten installera några plugin alls för att det 

skall fungera i klientens webbläsare. Detta eftersom det finns inbyggt stöd för tekniken i 

webbläsare (Gutwin, m.fl. 2011). Implementeringen stödjer även detta påstående eftersom det 

inte behövdes göra någon installation av plugin för att WebSocket skall fungera. 

Lubbers, m.fl. (2010) menar att implementeringen på klientsidan är väldigt simpel eftersom det 

finns ett färdigt JavaScript-gränssnitt som kan användas för att implementera WebSocket på 

klientsidan. Implementeringen av WebSocket har också fastställt att klientsidan är väldigt enkel 

att implementera. Detta förklaras och illustreras med hjälp av kod i kapitel 6. 

Fördelarna gällande WebSocket i .NET 4.0 och IIS 7 sammanfattas i nedanstående punktlista: 

 God prestanda 

 Ingen installation av plugin behövs 

 Enkel implementering på klientsidan 

Implementering av WebSocket har även gjorts i .NET 4.5 tillsammans med IIS 8. Denna 

implementering har visat att programmeringen på serversidan underlättas eftersom det finns 

inbyggt stöd för WebSocket i .NET 4.5. Detta förklaras och illustreras med hjälp av kod i 

kapitel 6. En till fördel med att använda webbservern IIS 8 är att WebSocket-trafiken kan köras 

parallellt med webbtrafiken på samma port. När IIS 7 används passerar inte trafiken obehindrat 

eftersom trafiken inte kan köras över samma port. 

I denna del har fördelar kring de olika strömningsteknikerna presenterats. Varifrån fördelarna 

som identifierats kommer ifrån har redogjorts grundligt, om de är från litteratur, intervjuer eller 

implementeringen av WebSocket. 

5.1.2 Nackdelar 

Nedan presenteras de nackdelar som tagits fram från litteratur, intervjuer samt implementering. 

Nackdelarna som tagits fram om WebSocket är både från litteraturen samt den implementering 
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som gjorts. Nackdelarna som tagits fram om Comet är från intervjuer samt litteratur och 

nackdelarna om pluginbaserade sockets är endast från litteratur. 

Pluginbaserade sockets: 

En nackdel med pluginbaserade sockets är att klienten måste installera plugin för att kunna köra 

applikationen (Gutwin, m.fl. 2011;Ying & Zhenxing, 2010). Gutwin, m.fl. (2011) menar att de 

plugin som behövs för att köra applikationen kan saknas eller vara otillgängliga. Detta innebär 

att utvecklarna inte har kontroll över om deras applikation kommer att köras korrekt när den 

distribuerats vilket innebär att användarna behöver ta sig tid till att försöka hitta och installera 

de nödvändiga plugins (Gutwin, m.fl. 2011). Webbapplikationer som använder plugins kan 

alltså bli krångliga för användaren att få igång eftersom det är användaren som belastas och 

denne måste se till att hitta och installera rätt plugin. 

När plugin används förlitar sig utvecklarna på en tredjepart som tillhandahåller tekniken. Detta 

gör att utvecklarna känner sig begränsade eftersom de inte har kontroll över tekniken (Gutwin, 

m.fl. 2011). 

Ett stort problem med att utveckla en webbapplikation som baseras på plugin är att det inte 

kommer att stödjas i webbläsare i smartphones och surfplattor (Gutwin, m.fl. 2011). Detta är 

givetvis en stor nackdel eftersom användare som har dessa typer av enheter kan inte 

överhuvudtaget använda webbapplikationen.  

Nackdelarna för pluginbaserade sockets sammanfattas i punktlistan nedan: 

 Kräver installation av plugin 

 Tekniken är proprietär 

 Fungerar inte i webbläsare i smartphones och surfplattor 

Comet: 

Prestandan blir lidande när Comet används och anledningen till detta är att protokollet HTTP 

används för att kommunicera med servern. Detta resulterar i att mycket information måste 

skickas i varje anrop och svar vilket påverkar prestandan (Bozdag, m.fl. 2007). När flera 

klienter är anslutna i kombination med frekventa uppdateringar av data blir prestandan väldigt 

lidande (Bozdag, m.fl. 2007;Gutwin, m.fl. 2011). Respondenten menar också att mycket 

information skickas mellan klient och server eftersom HTTP används för att kommunicera med 

servern. Respondenten säger att det blir svårt att göra frekventa uppdateringar eftersom väldigt 
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mycket information måste skickas mellan klient och server. Respondenten menar också att vid 

ett högt antal anslutna klienter måste än mer information skickas mellan klient och server vilket 

påverkar servern negativt. Att det blir dålig prestanda när tekniken Comet används stöds både 

av litteraturen samt de intervjuer som gjorts. 

Respondenten tar upp att implementeringen bli komplex och Comet skall användas som teknik 

för att strömma data. Anledningen till detta är olika webbläsare kräver olika lösningar. Klienter 

med en viss webbläsare måste behandlas på visst för att strömning av data skall fungera med 

Comet. Detta gör att utvecklare måste ha koll på vilka webbläsare som klienter kan ha och 

sedan skapa unika lösningar för varje webbläsare. 

 Dålig prestanda vid frekventa uppdateringar samt dålig prestanda vid högt antal 

anslutna klienter. 

 Implementeringen blir komplex då olika webbläsare kräver olika lösningar. 

WebSocket: 

Litteraturen tar upp att WebSocket inte stöds i alla webbläsare. Casario, m.fl. (2011) tar upp att 

WebSocket stöds av Chrome, Safari, Opera och FireFox men WebSocket stöds inte i Internet 

Explorer. Detta styrks även av den implementering som gjorts då kompabilitet testats. 

Tidigare i detta kapitel presenterades vilka webbläsare som stödjer och inte stödjer WebSocket. 

Utifrån detta går det att konstatera att alla webbläsare inte stödjer WebSocket. Testet av 

kompabilitet har fastställt att Internet Explorer version 8 och 9 samt Opera 10.6 saknade stöd 

för WebSocket. Version 8 och 9 av Internet Explorer används av väldigt många användare på 

internet vilket gör att många användare inte kan använda webbapplikationer som använder 

WebSocket. Implementeringen har alltså fastställt att det finns kompabilitetsproblem med 

WebSocket.  

Implementeringen påvisade också att det finns problem med trafiken mellan klient och server 

då trafiken inte passerar obehindrat genom brandväggar när WebSocket används. Vid detta test 

hostades en webbapplikation på webbservern IIS 7 och sedan anslöts en klient till servern. När 

en klient skulle anslutas över port 80 som standard är öppen i brandväggar kunde inte 

kopplingen upprätthållas. Istället kopplades klienten upp över en annan port och kopplingen 

öppnades mellan klient och server och det gick att skicka data över denna koppling. Dock 

behövdes denna port öppnas i brandväggen hos klienten för att kopplingen mellan klient och 
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server skulle upprätthållas. Implementeringen har fastställt att det finns problem när det gäller 

trafiken mellan klient och server när WebSocket används. 

När implementering av WebSocket har gjorts har det kommit fram att implementering på 

serversidan blir komplex. Detta eftersom det inte finns något inbyggt stöd för WebSocket i 

.NET 4.0. Avsaknaden av stöd i .NET 4.0 gör att utvecklare måste bygga hela koden på 

serversidan själva för att hantera WebSocket. 

Nackdelarna för WebSockets i .NET 4.0 tillsammans med IIS 7 presenteras nedan: 

 Inte kompatibelt i alla webbläsare 

 Problem med att köra Websocket-trafiken på samma port som webbtrafiken 

 Implementering på serversidan blir komplex 

I .NET 4.5 finns det dock inbyggt stöd för WebSocket på serversidan. När WebSockets 

implementerats i .NET 4.5 har det fastställts att det underlättar implementeringen på 

serversidan avsevärt. När IIS 8 används kan också WebSocket-trafiken och webbtrafiken köras 

på samma port. Detta tas upp mer djupgående i kapitel 6.  

5.2 Kritiska aspekter vid val av strömningstekniker 

Syftet med de ostrukturerade intervjuerna var också att få fram aspekter som anses kritiska när 

det gäller strömning av data. En aspekt som ansågs kritisk var prestandan. Enligt respondenten 

är prestandan särskilt kritisk när det gäller väldigt frekventa uppdateringar. En annan aspekt 

som respondenten tog upp var kompabilitet. Respondenten menar att strömningstekniker bör 

fungera i olika webbläsare. Respondenten menade också att det är viktigt att data som 

strömmas passerar obehindrat förbi proxies och brandväggar. Att lägga belastning på 

användaren genom att den behöver installera plugins eller öppna portar i brandväggen är inte 

önskvärt. Respondenten menar också att det är viktigt att strömningstekniker skall vara lätta att 

implementera. 

För att sammanfatta intervjuerna har några kritiska aspekter uppenbarats när det gäller 

strömning av data. Dessa aspekter är: 

 Prestanda. 

 Kompabilitet. 

 Trafik skall passera obehindrat mellan klient och server. 
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 Enkel implementering. 

Kapitel 5 har tagit upp resultatet av empirin och resultatet har presenterats med beaktande på de 

underfrågor som togs upp i kapitel 3. I nästa kapitel kommer resultatet att analyseras.
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6 Analys 

Detta kapitel behandlar den analys som gjorts av den empiri och teori som uppenbarats. 

Empirin och teorin kommer att analyseras och redogöras. Kapitlet kommer att delas upp i för- 

och nackdelar samt de kritiska aspekter som presenterades i Kapitel 5. 

6.1 Fördelar och nackdelar med respektive strömningsteknik 

I denna del presenteras för- och nackdelar med respektive strömningsteknik. De fördelar och 

nackdelar som identifierats för de olika strömningsteknikerna kommer att motiveras och 

redogöras grundligt. Genom att visa för- och nackdelar med strömningsteknikerna ger 

förståelse kring vad det finns för brister och styrkor med respektive strömningsteknik. Dessa 

brister och styrkor är essentiella för att fastställa i vilken situation som en strömningsteknik är 

lämplig att använda. 

6.1.1 WebSocket 
 

Tabell 6.1 sammanfattar fördelarna respektive nackdelarna som uppenbarats både av 

litteraturstudien samt implementeringen av Websocket i .NET 4.0. Denna tabell har tagits fram 

utifrån det resultat som presenterades i föregående kapitel och används som utgångspunkt för 

att analysera fördelarna samt nackdelarna med WebSocket. 

Tabell 6.1: Fördelar och nackdelar funna från litteraturstudien samt implementeringen av 

WebSockets i .NET 4.0. Fördel = +, nackdel = -  

 Litteratur Implementering 

God prestanda + + 

Ingen installation av 

plugins 
+ + 

Kompabilitet - - 

Trafik Säger inget - 

Implementering + -/+ 
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WebSocket har god prestanda och detta har framkommit både genom litteraturstudien samt 

implementeringen. WebSocket har god prestanda eftersom det är en öppen koppling mellan 

klient och server som inte behöver återupprättas varje gång klienten eller servern vill skicka 

data (Lubbers, m.fl. 2010). Implementeringen har också påvisat att en fördel med WebSocket 

är prestanda. Frekventa uppdateringar är inte några stora problem när tekniken används. För att 

testa detta har en applikation som visar aktiekurser där uppdateringar sker var 10 till 50 

millisekund utvecklats. En gruppbaserad realtidsapplikation har även tagits fram där flera 

klienter kan rita tillsammans på en canvas. Figur 6.1 och 6.2 visar skärmdumpar på de båda 

applikationerna. 

 

 

 

Figur 6.1: Gruppbaserad realtidsapplikation med WebSocket 
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Figur 6.2: Applikation som visar aktiekurser. 

Både litteraturen och implementeringen har påvisat att inga plugin behöver finnas installerade 

hos klienten för att WebSocket skall fungera. Gutwin, m.fl, (2011) menar att WebSocket 

fungerar utan några plugins eftersom det finns inbyggt stöd för tekniken i webbläsaren. 

Implementeringen av WebSocket har även påvisat att inga plugin behöver installeras för att 

använda tekniken utan det som behövs är en webbläsare som har stöd för tekniken. Detta leder 

in på kompabilitet som är en nackdel för WebSocket. 

WebSocket är inte kompatibelt i alla webbläsare eftersom det är en väldigt ny teknik (Casario. 

m.fl. 2011). Implementeringen stödjer också detta påstående då det framkommit att WebSocket 

inte går att använda i alla webbläsare. Eftersom tekniken är så pass ny har vissa webbläsare inte 

riktigt hunnit med i utvecklingen när det gäller WebSocket. I föregående kapitel presenterades 

vilka webbläsare som stödjer och inte stödjer WebSocket. 
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När det gäller trafik mellan klient och server har en stor brist med WebSocket upptäckts. 

Bristen är att webbtrafiken och WebSocket-trafiken inte kan köras över samma port. 

Standardporten för webbtrafik är port 80 och är som standard öppen i brandväggar. Eftersom 

WebSocket inte kan köras på denna port krävs att en annan port öppnas i brandväggen för att 

kunna använda tekniken. Detta gör att problemet även flyttas ut till användarna som måste göra 

inställningar för att tekniken skall fungera. 

När det gäller WebSocket har litteraturen påvisat att implementeringen är enkel. Lubbers, m.fl. 

(2010) menar att implementeringen på klientsidan är väldigt okomplicerad då det finns ett 

färdigt gränssnitt i JavaScript. Uttalandet om att implementeringen av WebSocket är enkel på 

klientsidan stöds även av den implementering som gjorts med WebSockets. Längre ner 

presenteras och motiveras just varför implementeringen är okomplicerad på klientsidan (Figur 

6.3). Litteraturen säger dock inget om implementeringen på serversidan. Implementeringen har 

visat att implementering på serversidan är mer komplex än den på klientsidan. På serversidan 

måste funktionalitet skapas vilket evaluerar anrop och skickar tillbaks svar, upprätthåller 

kopplingen, lagrar kopplingar etc. All den funktionalitet måste byggas på serversidan vilket gör 

det komplext. 

Figur 6.3 visar hur implementeringen av WebSocket kan se ut på klientsidan. När ett 

WebSocket-objekt skapas skickas ett HTTP-anrop till servern som evalueras och om det är ett 

giltigt anrop upprättas kopplingen mellan klient och server. Parametern som anges till 

konstruktorn när WebSocket-objektet skapas är adressen dit anropet skall skickas. I koden har 

även olika händelsehanterare definierats och kod som skall köras för respektive händelse. 

Dessa händelser finns redan definierade i API:et och det enda som behöver göras är att 

implementera egen kod för vad som skall göras när en händelse sker. API:et definierar endast 

två metoder, skicka data över kopplingen samt stänga kopplingen. Sammanfattningsvis är 

implementeringen väldigt enkel på klientsidan eftersom det finns ett färdigt gränssnitt i 

JavaScript. 
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    var uri = "ws://192.168.10.38/supportws/gamehandler.ashx"; 
    
    websocket = new WebSocket(uri); 
 
    $('#closeButton').click(function () { 
         websocket.close(); 
    }); 
 
    $("#sendButton").click(function () { 
         websocket.send($('#inputbox').val()); 
    }); 
 
    websocket.onopen = function () { 
        $('#messages').prepend('Connected.'); 
    }; 
 
    websocket.onclose = function () { 
        $('#messages').prepend('Closed.'); 
    }; 
 
    websocket.onerror = function (event) { 
        $('#messages').prepend('ERROR'); 
    }; 
 
    websocket.onmessage = function (event) { 
 
        $('#chatframe').prepend(event.data); 
   }; 

 

 

 

Figur 6.3: WebSocket-implementering på klientsidan 

Ovanstående fördelar och nackdelar när det gäller implementering av WebSocket har 

identifierats när .NET 4.0 använts tillsammans med IIS 7. I kapitel 4.3.4 togs det upp att även 

.NET 4.5 och webbservern IIS 8 skulle användas för att testa WebSocket. I dessa nya versioner 

skall det finnas mer inbyggt stöd för WebSocket vilket gjorde det intressant att testa och 

jämföra med .NET 4.0 och IIS 7.  

Skillnaden mellan de två versionerna är hur trafiken beter sig samt implementeringen på 

serversidan. Det togs upp tidigare i kapitlet att det är ett problem med att dela webbtrafiken och 

WebSockettrafiken på samma port när .NET 4.0 används tillsammans med IIS 7. Vid 

implementering av WebSocket i .NET 4.5 tillsammans med IIS 8 är detta dock inget problem 

längre då webbtrafiken kan samsas med WebSockettrafiken på samma port. Detta testades 

genom att öppna en koppling mellan klient och server och köra webbtrafiken och WebSocket-

trafiken på samma port. Eftersom webbtrafiken och WebSockettrafiken kan köras på samma 

port gör att användaren inte behöver öppna några portar i sin brandvägg för att trafiken skall 
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passera obehindrat. Detta problem med trafiken som uppstod i .NET 4.0 och IIS 7 finns alltså 

inte längre kvar när .NET 4.5 används tillsammans med IIS 8. 

Eftersom det finns inbyggt stöd för WebSockets i .NET 4.5 blir implementeringen enklare på 

serversidan. För att konkretisera stödet som finns i .NET 4.5 för WebSocket presenteras dessa 

kodfragment. 

 

I .NET 4.5 går det att importera ovanstående namnrymd vilket innehåller funktionalitet för 

WebSockets. 

 

När namnrymden importerats kan ovanstående kod användas för att se om det inkomna anropet 

är ett WebSocket-anrop, är detta sant accepteras anropet. 

 

När namnrymden importerats går det också att använda WebSocket-klassen. 

Dessa kodfragment stödjer påståendet att .NET 4.5 har inbyggd funktionalitet för att hantera 

WebSockets vilket förenklar implementeringen på serversidan avsevärt. 

Tabell 6.3 jämför vilka fördelar respektive nackdelar som de olika versionerna har när det 

gäller implementering av WebSocket på serversidan. 

Tabell 6.3: Fördelar och nackdelar med WebSocket i .NET 4.0 och .NET 4.5. Fördel = +, 

nackdel = -  

 .NET 4.0 (IIS 7) .NET 4.5 (IIS 8) 

Trafik - + 

Enkel implementering - + 
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Sammanfattningsvis så underlättas utvecklingen av webbapplikationer som använder 

WebSocket när .NET 4.5 används tillsammans med webbservern IIS 8. Dels underlättar 

utvecklingen och kodningen på serversidan eftersom det finns stöd och inbyggd funktionalitet 

för WebSocket. I .NET 4.0 finns inget stöd och all funktionalitet måste utvecklaren själv bygga 

för att hantera WebSocket. Användandet av IIS 8 gör också att webbtrafiken och WebSoc ket-

trafiken kan köras på samma port. När IIS 7 användes är trafiken tvungen att delas upp på två 

olika portar. Eftersom port 80 är öppen som standard i brandväggar bör all trafik gå igenom 

denna port, annars tvingas klienten till att öppna portar i sin brandvägg. IIS 8 eliminerar detta 

problem eftersom webbtrafiken och WebSocket-trafiken kan köras på samma port. 

6.1.2 Comet 
 

Tabell 6.4 visar för- och nackdelar med strömningstekniken Comet. För- och nackdelarna har 

uppenbarats från litteratur samt intervjuer. 

Tabell 6.4: För- och nackdelar med strömningstekniken Comet. Fördel = +, nackdel = - 

Comet Litteratur Intervju 

Prestanda - - 

Plugins + + 

Kompabilitet + + 

Trafik + + 

Implementering Säger inget - 

 

Prestanda - När det gäller prestanda är detta en nackdel för Comet och både litteratur samt 

intervjuer stödjer detta. Anledningen till detta är att protokollet HTTP används för att 

kommunicera med servern. Detta resulterar i att mycket information måste skickas i varje anrop 

och svar vilket påverkar prestandan (Lubbers, m.fl. 2010;Bozdag, m.fl. 2007). När flera 

klienter är anslutna i kombination med frekventa uppdateringar av data blir prestandan väldigt 

lidande (Lubbers, m.fl. 2010;Bozdag, m.fl. 2007;Gutwin, m.fl. 2011). Frekventa och 

oförutsägbara uppdateringar är vanliga i realtidsbaserade webbapplikationer. 
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Plugins – När Comet används behöver inga plugin installeras för att det ska fungera eftersom 

det är vanliga HTTP-anrop som görs till servern (Ying & Zhenxing, 2010). Det behövs alltså 

ingen installation av plugin på klientsidan för att tekniken skall fungera vilket är en fördel då 

det enda som behövs är en webbläsare. 

Kompabilitet – Comet är kompatibelt i alla moderna webbläsare (Bozdag, m.fl. 2007). 

Intervjuerna påvisar också att Comet är kompatibelt i de flesta webbläsare. 

Trafik – Litteraturen tar inte upp något om hur trafiken beter sig mellan klient och server och 

detta har varit svårt att ta reda på eftersom ingen implementering har gjorts med denna teknik. 

Dock är det vanliga HTTP-anrop vilket gör att trafiken bör passera obehindrat mellan klient 

och server. Detta stöds av intervjuer som gjorts där respondenten menar att trafiken passerar 

obehindrat mellan klient och server eftersom det är vanliga HTTP-anrop. 

Implementering – Litteraturen säger inget särskilt om implementeringen. Intervjuerna har 

dock uppenbarat att implementeringen är krånglig då det krävs olika lösningar i olika 

webbläsare och även särskilda moduler måste implementeras på serversidan. 

6.1.3 Pluginbaserade Sockets 
 

Tabell 6.5 visar för- och nackdelar med pluginbaserade sockets. För- och nackdelarna har 

uppenbarats från litteratur. 

Tabell 6.5: För- och nackdelar med pluginbaserade sockets. 

Pluginbaserade sockets Litteratur 

Prestanda + 

Plugins - 

Kompabilitet - 

Trafik Säger inget 

Implementering Säger inget 
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Prestanda - Pluginbaserade sockets fungerar likt WebSocket, alltså används en socket för att 

skicka data mellan klient och server vilket gör att prestandan blir bra (Huang, Xiong & Li, 

2004). 

Plugins – Pluginbaserade sockets kräver att klienten installerar plugins för att tekniken skall 

fungera (Gutwin, m.fl. 2011). Detta är en nackdel eftersom belastning läggs på användaren som 

alltså måste installera mjukvara för att det skall fungera. 

Kompabilitet – Pluginbaserade sockets är inte kompatibla i webbläsare på smartphones 

(Gutwin, m.fl. 2011). Detta gör att mobilanvändare inte kan nyttja tekniken vilket är en 

nackdel. När det gäller kompabilitet har många användare Flash installerat vilket gör att de 

ändå kan nyttja tekniken. 

Litteraturen säger inget om trafik mellan klient och server och inte heller om komplexiteten när 

det gäller implementering av pluginbaserade sockets. 

6.2 Kritiska aspekter vid val av strömningsteknik 

I denna del behandlas de kritiska aspekter som är viktiga att beakta när det gäller strömning av 

data i webbapplikationer. Dessa aspekter har uppkommit från de intervjuer som gjorts. 

Prestanda - Prestanda är en kritisk aspekt när det gäller val av strömningsteknik för 

realtidsbaserade webbapplikationer. Anledningen till att realtidsbaserade webbapplikationer har 

höga krav på prestanda är just för att uppdateringar sker mestadels väldigt frekvent och 

oförutsägbart. Om stora mängder redundant information måste skickas mellan klient och server 

påverkas servern och prestandan blir lidande. Om prestandan blir lidande måste fler servrar 

köpas in vilket ger stora utgifter. 

Enkel implementering - Enkel implementering är en annan aspekt som anses kritisk när en 

strömningsteknik skall implementeras. Enkel implementering sparar in tid och är koden ”enkel” 

blir det även lättare att sätta sig in i koden om den behöver ändras.  

Kompabilitet - Kompabilitet är en annan essentiell aspekt som uppenbarats. Den är kritisk 

eftersom det är viktigt att alla användare kan ta del av funktionaliteten oavsett vilken 

webbläsare som används. En fördel med att distribuera ett system som en webbapplikation är 

plattformsoberoendet, det enda som användaren behöver är en webbläsare. Det är därför vitalt 

att den funktionalitet som finns i en webbapplikation blir tillgänglig för användaren oavsett 
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vilken webbläsare som används. Exempelvis så bör alltså en strömningsteknik vara kompatibel 

i de webbläsare som finns. 

Trafik - Trafik mellan klient och server är också kritisk då trafiken måste kunna passera 

obehindrat. Kan inte trafiken flyta mellan klient och server kommer användarna inte kunna ta 

del av den data som strömmas. 

 

Huvudfrågan som presenterades i kapitel 3 handlade om att ta reda på i vilka situationer som de 

olika strömningsteknikerna är lämpliga att implementera i realtidsbaserade webbapplikationer. 

För att svara på denna fråga presenterades två underfrågor. Den ena innefattade att hitta för- 

och nackdelar med respektive strömningsteknik och den andra att ta reda på vilka aspekter som 

är kritiska att beakta när det gäller strömning av data. För- och nackdelarna för de olika 

strömningsteknikerna är essentiella att identifiera för att se i vilken situation en 

strömningsteknik kan vara lämplig eftersom för- och nackdelarna påvisar brister respektive 

styrkor hos teknikerna. Genom att beakta dessa brister och styrkor hos teknikerna går det att 

fastställa vilka av de kritiska aspekter som de olika strömningsteknikerna uppfyller. 

 

I kapitel 5 och detta kapitel har de olika för- och nackdelarna som kommit fram presenterats 

och tanken är att denna kunskap som erhållits skall stödja valet av en strömningsteknik i en 

situation. De aspekterna som anses kritiska att beakta vid val av strömningsteknik har också 

presenterats. 

 

De aspekter som uppenbarats samt vilka aspekter som respektive strömningsteknik uppfyller 

utifrån de för- och nackdelar som identifierats sammanfattas i Tabell 6.6. 
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Tabell 6.6: Vilka aspekter som respektive strömningsteknik uppfyller. + = uppfyller, - = 

uppfyller inte 

 

Kritiska aspekter 
Pluginbaserade 

sockets 
Comet WebSocket 

Prestanda + - + 

Kompabilitet - + - 

Trafik Inte känt + +/- 

Implementering Inte känt - +/- 

 

Pluginbaserade sockets uppfyller aspekten prestanda då det visat sig att tekniken har god 

prestanda. Pluginbaserade sockets har dock kompabilitetsproblem då användarna måste 

installera plugin för att tekniken skall fungera. Denna teknik stöds inte heller i webbläsare i 

smartphones och surfplattor vilket gör att aspekten kompabilitet inte uppfylls för denna teknik. 

Om aspekterna trafik och implementering uppfylls har inte kommit fram i denna undersökning. 

Comet har inte bra prestanda då kommunikationen sker över HTTP och kopplingen mellan 

klient och server måste hela tiden återupprättas när klienten har tagit emot data. Detta resulterar 

i att mycket redundant information måste skickas mellan klient och server. Aspekten prestanda 

uppfylls alltså inte av Comet. Comet är kompatibelt i de flesta moderna webbläsare vilket gör 

att tekniken fungerar i de flesta fall. Detta gör att tekniken kompabilitet uppfylls av Comet. 

Aspekten trafik uppfylls också av Comet då trafiken passerar obehindrat mellan klient och 

server. Trafiken passerar obehindrat eftersom det är vanliga HTTP-anrop och HTTP-svar 

mellan klient och server. När det gäller implementering av Comet blir det komplext eftersom 

olika webbläsare kräver olika lösningar. 

WebSocket har visat sig ha god prestanda vilket gör att aspekten prestanda uppfylls. 

Prestandan är god vid tillämpning av WebSocket eftersom det hela tiden är en öppen koppling 

mellan klient och server där data kan skickas i en fullständig tvåvägskommunikation. 

Kopplingen mellan klient och server behöver inte återupprättas vilket är ett problem med 

Comet. WebSocket är en ny teknik och därför stödjer inte alla webbläsare tekniken. Därför 

uppfylls inte aspekten kompabilitet när det gäller WebSocket. Aspekten implementering 
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uppfylls beroende vilken version av .NET som används. Vid utveckling av WebSocket-

applikationer i .NET 4.5 finns inbyggd funktionalitet för att hantera WebSocket på serversidan. 

I .NET 4.0 tvingas utvecklare att bygga funktionalitet för WebSocket helt från grunden vilket 

gör implementeringen mer komplex. På klientsidan är implementeringen väldigt okomplicerad 

då det finns ett fördefinierat gränssnitt i JavaScript för att hantera WebSocket. 

Implementeringen på klientsidan är likadan oavsett vilken .NET-version som används. 

Aspekten trafik uppfylls inte när IIS 7 används eftersom webbtrafiken och WebSocket-trafiken 

kan inte köras på samma port. När IIS 8 används för att hosta webbapplikationer som använder 

WebSocket är detta problem eliminerat då webbtrafiken och WebSocket-trafiken kan köras på 

samma port. 

I detta kapitel har de för- och nackdelar som uppenbarats kring varje strömningsteknik 

presenterats och analyserats. De aspekter som anses viktiga har också presenterats och 

förklarats. I slutet sammanfattades vilka av de framtagna aspekter som respektive 

strömningsteknik uppfyller. Resultatet av analysen kommer att användas för att komma fram 

till en slutsats. 
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7 Slutsats 
 

Kapitlet syftar till att svara på frågeställningen som presenterades i problemområdet genom att 

sammanfatta resultatet som analyserats. Huvudfrågan lyder: 

I vilka situationer är de olika strömningsteknikerna lämpliga att implementera i 

realtidsbaserade webbapplikationer? 

För att kunna svara på denna huvudfråga presenterades två underfrågor i problemområdet och 

dessa kommer att fungera som utgångspunkter i detta kapitel. Dessa två frågor lyder: 

 Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med de olika strömningsteknikerna? 

 Vilka aspekter anses kritiska när det gäller val av strömningsteknik? 

Utifrån litteratur, intervjuer och implementering har för- och nackdelar för respektive 

strömningsteknik uppenbarats. Dessa för- och nackdelar som uppmärksammats ger en bra 

förståelse kring vad respektive strömningsteknik uppfyller och inte uppfyller. Genom att veta 

vad en viss strömningsteknik uppfyller och inte uppfyller leder till förståelse kring vilken 

situation som en strömningsteknik är mest optimal att använda.  

Den andra underfrågan gick ut på att finna vilka aspekter som anses kritiska när det gäller val 

av strömningsteknik. Dessa aspekter togs fram genom intervjuer. Dessa aspekter kan stödja 

valet kring vilken strömningsteknik som är lämplig givet vilka aspekter som anses kritiska i en 

situation. Genom att använda tabellen som presenterades i analyskapitlet går det att urskilja 

vilka aspekter som respektive strömningsteknik uppfyller och sedan välja den strömningsteknik 

som anses mest optimal för situationen. 

Genom att kombinera för- och nackdelarna som framkommit med de aspekter som uppenbarats 

kan detta användas för att välja en optimal strömningsteknik för realtidsbaserade 

webbapplikationer i en viss situation. För att konkretisera detta kan vi exempelvis påvisa att en 

nackdel för strömningstekniken WebSocket är kompabilitet. Eftersom en nackdel för 

WebSocket är kompabilitet så uppfyller tekniken inte aspekten kompabilitet. Tabellen som 

presenterades i analyskapitlet specificerar vilka aspekter som respektive strömningsteknik 
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uppfyller och denna tabell presenterades och förklarades. Samma tabell presenteras även i detta 

kapitel (tabell 7.1). 

 

Tabell 7.1: Vilka aspekter som respektive strömningsteknik uppfyller. 

Kritiska aspekter 
Pluginbaserade 

sockets 
Comet WebSocket 

Prestanda + - + 

Kompabilitet - + - 

Trafik Inte känt + +/- 

Implementering Inte känt - +/- 

 

Denna tabell kan användas för att välja den mest optimala strömningstekniken. Det förväntade 

resultatet, beskrivet i problemområdet, förklarade att det förväntade resultatet var att få fram 

rekommendationer kring val av en optimal strömningsteknik i en viss situation för 

realtidsbaserade webbapplikationer. Resultatet har visat sig vara det som förväntades då dessa 

rekommendationer som tagits fram kan stödja valet av strömningsteknik. Exempelvis kan en 

situation vara där aspekterna kompabilitet och trafik identifierats som kritiska aspekter. Utifrån 

tabellen går det att urskilja att Comet uppfyller dessa två aspekter och kan då vara lämplig för 

just den situationen.  

Viktigt att beakta med resultatet är de begränsningar som finns för situationen. Förutsättningar 

som krävs i en situation för att kunna använda detta resultat är att systemet som skall utvecklas 

är en webbapplikation. Studien har gjorts inom .NET-miljö när det gäller implementering av 

WebSocket. Även den respondent som medverkat i studien har jobbat med strömning i .NET. 

Detta gör att situationen även begränsas med att utvecklingsmiljön skall vara .NET. Detta 

resultat anses dock vara applicerbart i många situationer eftersom många webbapplikationer 

utvecklas i .NET. 



 

44 

8 Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras den litteratur och källor som använts, metodval, genomförandet, 

etiska aspekter och implementeringen av WebSockets. Resultatet av studien kommer att 

diskuteras och förslag på framtida arbete kommer att behandlas. 

8.1 Litteratur 
 

Den litteratur som använts är artiklar skrivna av forskare men även böcker skrivna av personer 

med lång erfarenhet. Det mesta av litteraturen är väldigt aktuell och den äldsta använda 

referensen som använts är från 2005. Detta kan vara just för att det nu på senare tid blivit 

aktuellt att bygga mer ”rika” applikationer över webben. Litteraturen har varit en väldigt central 

del i undersökningen och har påverkat resultatet väldigt mycket. Mycket av det som tas upp i 

exempelvis en artikel tas även upp i en annan vilket jag tycker stärker validiteten avsevärt 

eftersom flera forskare säger samma. 

8.2 Metodval 
 

En kvalitativ ansats har tillämpats i denna studie och detta anser jag ha varit ett bra val. Dels 

har studien gjorts ute på ett företag vilket ger en förutsättning att skapa en stark relation mellan 

mig som praktiker och de på företaget som medverkat i studien. Exempelvis har intervjuer 

gjorts som hamnar in ramen för kvalitativ forskning. Just eftersom det även fanns ett specifikt 

problem i en viss kontext som jag kunde lösa genom min kompetens om webbutveckling och 

programmering gjorde att aktionsforskning ansågs som ett lämpligt tillvägagångssätt för att 

lösa problemet. Målet med aktionsforskning är att få fram rekommendationer kring hur 

någonting bör förändras för att någonting skall förbättras. Jag anser att jag har nått detta mål 

med min studie eftersom jag tagit fram rekommendationer som förbättrar strömningen av data i 

webbapplikationer.  

En av insamlingsteknikerna var ostrukturerade intervjuer vilket liknar vanliga konversationer 

och denna teknik anses ha varit lämplig. Dels hamnar intervjuer inom ramen för kvalitativ 

ansats. Ostrukturerade intervjuer anses ha varit en plausibel typ av intervju eftersom studien har 

gjorts ute på företaget där jag som praktiker befunnit mig på företaget dagligen. Detta gjorde att 

jag enkelt kunde ha konversationer med den anställda när det behövdes. Hade mer 

strukturerade intervjuer genomförts hade mer förberedelser och bokningar behövt göras vilket 
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skulle hämma den frekventa återkopplingen som är nödvändig när exempelvis 

programmeringen görs. 

8.3 Etiska aspekter 
 

Under den tid som undersökningen skedde beaktades etiska aspekter. Jag har hört med 

företaget om dess företagsnamn får användas i rapporten vilket godkändes av företaget. Jag har 

också frågat om respondentens namn får användas i rapporten och detta godkändes men det 

ansågs inte nödvändigt att använda respondentens namn. Syftet med undersökningen har även 

klargjorts för den medverkande. Jag anser att det inte blir några förödande konsekvenser av den 

här studien som exempelvis kan skada andra människor. Detta har gjort att denna typ av etiska 

aspekter inte har behövt beaktas i denna undersökning. 

8.4 Implementering 
 

Implementeringen av WebSockets i .NET har varit en väldigt central del då väldigt mycket tid 

har lagts ner på detta moment. Dels har det inte funnits mycket information att tillgå om 

tekniken vilket gjorde att jag själv fick undersöka och testa tekniken vilket var tidskrävande. 

Just eftersom lite är känt om tekniken gjorde att implementeringen gav mycket kunskap om 

tekniken som inte kunde erhållas från litteraturen och andra källor. Implementeringen har 

påvisat brister respektive styrkor hos tekniken som har varit kritiska för att kunna svara på i 

vilka situationer som tekniken är plausibel att använda. Utvecklingsmiljön som använts är 

.NET och tanken från början var att implementering endast skulle göras i den nuvarande 

versionen, .NET 4.0 tillsammans med webbservern IIS 7.0. Under tiden för undersökningen 

släpptes dock .NET 4.5, Windows server 8 och IIS 8 vilket gjorde det intressant att även testa 

dessa nya versioner. Det som gjorde det intressant var att dessa nya versioner sades ha inbyggt 

stöd för WebSockets vilket saknades i .NET 4.0 och IIS 7. I undersökningen testades dessa nya 

versioner vilket gav än mer kunskap om WebSockets och flera brister som identifierades när 

.NET 4.0 med IIS 7 användes var åtgärdade i .NET 4.5 med IIS 8. Sammanfattningsvis tycker 

jag implementeringen av WebSockets har givit mycket värdefull information kring tekniken 

som hade varit omöjlig att försöka uppenbara genom att bara studera litteratur. Det som kunde 

gjorts annorlunda när det gäller implementering är att ansluta flera klienter och se hur mycket 

det påverkar prestandan på servern. 
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8.5 Framtida arbete 
 
Förslag på framtida arbete skulle kunna vara att göra implementering i andra 

utvecklingsmiljöer än .NET för att se hur WebSockets stöds i andra utvecklingsmiljöer. Alla 

utvecklingsmiljöer skiljer sig ifrån varandra vilket gör att WebSockets kan stödjas bra eller 

mindre bra beroende på utvecklingsmiljö. Många webbapplikationer utvecklas i andra miljöer 

som exempelvis PHP och Java och därför skulle det kunna vara viktigt att studera hur 

WebSockets beter sig i andra utvecklingsmiljöer. 

 

En annan intressant aspekt att testa är prestanda på de olika strömningsteknikerna och ta fram 

siffror på detta. I denna studie testades prestanda väldigt generellt och detta gjorde att inga 

siffror på prestanda togs fram. Utifrån min studie har jag förstått att prestanda är en väldigt 

kritisk aspekt och bör därför utvärderas grundligt. Siffror på prestanda skulle kunna användas 

som underlag för att ställa olika strömningstekniker mot varandra och jämföra prestanda mellan 

teknikerna. 

 

I denna studie har endast tekniken WebSockets implementerats och detta har givit mycket 

kunskap och information om tekniken. Det skulle även vara intressant att implementera Comet-

lösningar och lösningar med pluginbaserade sockets. Det tror jag hade kunnat uppenbara kritisk 

kunskap och information kring dessa tekniker än enbart från litteratur och intervjuer.  
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