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Sammanfattning 
 

XML och JSON är två populära självbeskrivande format för dataöverföring på 

Internet. För att minska kostnader i form av tid och energi vid dataöverföring 

används ofta komprimering. På webben används generella komprimeringsalgoritmer 

för att minska storleken på data i självbeskrivande format. Ett sätt att i vissa fall 

minska storleken ytterligare är att strukturera om datamängden så att redundansen 

minskar men semantiken behålls intakt. I detta arbete undersöks förhållandet mellan 

den ökade tidsåtgången för databehandling som en omstrukturering innebär och den 

minskade överföringstid som uppstår tack vare den reducerade datastorleken. 

Arbetet har genomförts genom att experiment utförts på en applikation som 

använder olika strukturer och format för att hantera data. Resultatet visar att det 

under de givna förutsättningarna finns möjlighet till en viss vinst genom 

omstrukturering av data, detta även när omstruktureringen följs av gzip-

komprimering. Resultatet visar också att XML-formatet gynnas mer än JSON-

formatet av denna typ av operation.  

Nyckelord: XML, JSON, komprimering, kompaktering 
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1 Introduktion 

För att förenkla utbytet av data mellan olika parter på Internet används idag ofta någon form 

av standardiserat självbeskrivande dataformat. I ett självbeskrivande dataformat är varje 

dataelement kopplat till en beskrivning vilket gör den data som representeras lätt att tolka. 

Två vanligt förekommande språk för att beskriva data är XML och JSON vilka bland annat 

används i webbapplikationer för att överföra data mellan server och klient. För att utvinna 

data ur ett självbeskrivande dataformat kan exempelvis ett frågespråk användas.  

Att en datamängd som skickas över ett nätverk i ett självbeskrivande format innehåller extra 

data i form av en beskrivande uppmärkning innebär en extra kostnad i form ökad 

överföringstid. För att minska den mängd data som behöver hanteras vid en överföring på 

webben kan i de flesta fall komprimering aktiveras vilket innebär att de data som ska skickas 

packas ihop till ett mindre format. När överföring sedan gjorts till mottagaren återställs den 

ursprungliga datamängden genom uppackning. Detta stöds idag av de flesta webbservrar och 

webbläsare. Dock är denna typ av komprimering generell och inte anpassad för ett visst 

dataformat. Detta gör att det finns utrymme för att försöka åstadkomma än mer kompakt 

data för att på så vis uppnå snabbare dataöverföring. 

Data i ett självbeskrivande format struktureras som ett träd av noder där sammankopplade 

noder har en förälder-barn-relation. Strukturen kan byggas upp på ett antal olika sätt och 

ändå ha samma betydelse. Ett exempel på detta är om identiska barn-noder återkommer 

under flera förälder-noder. Detta skulle kunna innebära att en förändrad struktur där 

förälder-barn-relationen inverteras blir mer kompakt. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur kompaktering genom omstrukturering av data 

påverkar datastorleken samt hur den vinst som uppstår i form av förkortad överföringstid 

när storleken på data minskar väger emot den tid det tar att strukturera om data. 

Undersökningen görs genom att datastrukturer med varierande kompakthet jämförs med 

varandra och med andra dataformat såsom gzip-komprimerade varianter av samma data.  

Arbetet har genomförts genom att en prototypapplikation har implementerats och 

tillhörande lämplig datamängd har tagits fram vilka sedan har använts för att genomföra 

experiment. Applikationen som är webbaserad består av en klientdel och en serverdel där 

klienten efterfrågar data ifrån servern. Servern returnerar data strukturerad på två olika vis 

men med ett identiskt innehåll sett till semantiken. Förutom att storleken på de datamängder 

som returneras ifrån servern har jämförts har också mätningar av tidsåtgången för att 

omvandla och överföra data genomförts.   
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2 Bakgrund 

Märkspråk såsom XML och JSON har fått ett allt bredare användningsområde under senare 

år. Dessa märkspråk har den fördelen att de är självbeskrivande vilket innebär att varje 

dataelement representeras tillsammans med en beskrivning av elementet i klartext. Av den 

anledningen är det enkelt att tolka data som gjorts om till XML eller JSON oavsett dess 

ursprung. Detta gör dessa språk populära för att lagra och transportera data trots problemet 

med att den uppmärkning som görs kräver extra lagringsutrymme och extra tid för 

transportering över nätverk (Aihkisalo & Paaso, 2011; Downes, Belliveau, Samat, Abdur 

Rahman & Savoie, 2010; Wang 2011). 

2.1 XML 

XML (eXtensible Markup Language) är idag en erkänd standard för datarepresentation på 

webben (Sakr, 2009). Karaktäristiskt för XML är start- och sluttaggar som innesluter data 

och möjligheten att använda attribut som ett alternativ till barnelement. Attributen skrivs 

inne i elementets starttagg och varje attribut som tillhör samma element måste ha ett unikt 

namn. Däremot får ett element ha flera barnelement med samma namn. I figur 1 visas ett 

exempel på data strukturerat som XML. I figuren är pnr ett attribut till student medan namn 

och adress är barnelement. 
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<skola> 

<kurser> 

 <kurs id=”1233” hp=”7.5”> 

  <namn>Objektorienterad Programmering</namn> 

  <studenter> 

   <student pnr=”900909-9990”> 

    <namn>Sven Svensson</namn> 

    <e-post>s.svensson09@stud.skolan.se</e-post> 

    <adress> 

     <gatuadress>Studentvägen 2</gatuadress> 

     <postnummer>12345</postnummer> 

     <postort>Stockholm</postort> 

    </adress> 

   </student> 

   <student pnr=”880818-8818”> 

    <namn>Anders Andersson</namn> 

    <e-post>a.andersson09@stud.skolan.se</e-post> 

    <adress> 

     <gatuadress>Studentvägen 2</gatuadress> 

     <postnummer>12345</postnummer> 

     <postort>Stockholm</postort> 

    </adress> 

   </student> 

  </studenter> 

 </kurs> 

 <kurs id=”1011” hp=”7.5”> 

  <namn>Diskret Matematik</namn> 

  <studenter> 

   <student pnr=”900909-9990”> 

    ... 

   </student> 

   <student pnr=”880818-8818”> 

    ... 

   </student> 

  </studenter> 

 </kurs> 

 </kurser> 

</skola> 

Figur 1 Ett exempel på XML-formaterad data 

2.1.1 Utvinna data ur XML-strukturer 
Ett XML-dokument kan läsas in i minnet (parsas) antingen i sin helhet genom DOM 

(Document Object Model) eller bitvis genom SAX (Simple API for XML). När DOM används 

skapas ett träd av objekt baserat på hela XML-dokumentet som sedan ges åtkomst till i valfri 

ordning till dess att trädet raderas ur minnet. SAX drivs av event och ger sekventiell åtkomst 

till de olika delarna i dokumentet (Lam, Ding & Liu, 2008). Detta ger snabb access och liten 

minnesbelastning men lämpar sig inte för operationer som kräver tillgång till olika delar av 

dokumentet i icke-sekventiell ordning. DOM är mer minneskrävande då hela dokumentet 

läses in i minnet men ger därefter snabb tillgång till dokumentets olika delar oavsett 

accessordning. 

När endast viss specifik information ska hämtas ifrån en XML-struktur kan detta med fördel 

göras med hjälp av ett frågespråk. Det existerar ett flertal standardiserade språk för att på 

olika sätt utvinna information ur en XML-struktur. Nedan beskrivs kortfattat tre vanligt 

förekommande frågespråk med olika användningsområden och komplexitet. 
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XPath (1999) används för att komma åt information genom en viss sökväg i en XML-

struktur. Det kan liknas vid att ange en URL till en viss webbsida eller en sökväg i ett 

filsystem. I figur 2 visas tre exempel på XPath-frågor. Den första frågan ger som svar de delar 

av dokumentet som ligger under respektive student-element som i sin tur ligger under ett 

kurs-element.  Den andra frågan ger som svar de värden som ligger under namn-elementen 

under respektive student-element i dokumentet oavsett student-elementens plats i hierarkin.  

Den tredje frågan ger som svar de delar av dokumentet som ligger under adress som i sin tur 

ligger under student-elementet med det värde på pnr-argumentet som specificerats i frågan. 

Fråga 1: /skola/kurs/student/* 

Fråga 2: //student/namn/text() 

Fråga 3: /skola/kurs/student[pnr=’900909-9990’]/adress/* 

Figur 2 Exempel på frågor i språket XPath 

XQuery (2010) bygger på XPath där XPath’s syntax också är en del av XQuery. Därutöver är 

XQuery också ett frågespråk som kan liknas vid SQL för databastabeller. XQuery kan 

användas för att erhålla svar i ett visst önskat format. Exempelvis kan det användas när 

svaret önskas sorterat i en viss ordning eller när en hopslagning (join) av flera XML-

strukturer önskas som svar. Ett exempel på en XQuery-specifik fråga kan ses i figur 3 där all 

information om varje enskild student sorteras efter studenternas namn och returneras. 

for $x in doc(”skola.xml”)/skola/kurs/student 

order by $x/namn 

return $x 

Figur 3 Ett exempel på en fråga i språket XQuery 

Språket XSLT (1999) bygger även det vidare på XPath och används för att utifrån ett 

dokument i XML-format skapa någonting annat. Det som skapas kan exempelvis vara ett 

HTML dokument eller ett annat dokument i XML-format och detta görs genom att en XSLT-

stilmall appliceras på XML-dokumentet. XSLT-stilmallar kan innehålla kontrollstrukturer 

såsom for-each-loopar och selektion. I exemplet i figur 4 loopas varje kurs igenom och 

namnet på respektive kurs skrivs ut.  

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

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 

version="1.0"> 

<xsl:template match=”/”> 

 <xsl:for-each select=”.skola/kurs”> 

  Kurs:  

  <xsl:value-of select=”./namn”/><br/> 

 </xsl:for-each> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

Figur 4 Ett exempel på användandet av XSLT 

2.2 JSON 

I figur 5 visas en datastruktur i JSON-formatet vilken representerar samma datamängd som 

XML-strukturen i figur 1. Denna formatering undviker redundansen som uppstår i och med 

start- och sluttaggarna i XML. Istället föregås varje dataelement av en nyckel. Till skillnad 

från i XML-formatet där två syskonelement kan ha taggar med samma namn får två 
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syskonelement i JSON inte ha samma nyckel utan istället lagras dessa element som en array 

(Downes m.fl., 2010). Oavsett om JSON eller XML väljs för att representera datamängden 

bildar denna en trädstruktur enligt figur 6. 

{ 

 ”kurser”: [{ 

  ”id”: 1233,  

  ”hp”: 7.5, 

  ”namn”: ”Objektorienterad Programmering”, 

  ”studenter”: [{ 

   ”pnr”: ”900909-9990”, 

   ”namn”: ”Sven Svensson”, 

   ”adress”: { 

    ”gatuadress”: ”Studentvägen 2”, 

    ”postnummer”: 12345, 

    ”postort”: ”Stockholm” 

   } 

   ”e-post”: ”a.andersson09@stud.skolan.se” 

  },{ 

   ”pnr”: ”880818-8818”, 

   ”namn”: ”Anders Andersson”, 

   ”adress”: { 

    ”gatuadress”: ”Studentvägen 2”, 

    ”postnummer”: 12345, 

    ”postort”: ”Stockholm” 

   } 

   ”e-post”: ”s.svensson09@stud.skolan.se” 

  }] 

 },{ 

  ”id”: 1011,  

  ”hp”: 7.5, 

  ”namn”: ”Diskret Matematik”, 

  ”studenter”: [{ 

   ”pnr”: ”900909-9990”, 

   ... 

  },{ 

   ”pnr”: ”880818-8818”, 

   ... 

  }] 

 }] 

} 

Figur 5 Ett exempel på JSON-formaterad data 
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Figur 6 Strukturen ifrån figur 1 och 5 visualiserad som ett träd 

2.2.1 Utvinna data ur JSON-strukturer 
JSON-formatet är ursprungligen en delmängd av programmeringsspråket JavaScript. I 

JavaScript kan den inbyggda funktionen eval() användas för att avserialisera JSON till 

objekt. Detta är dock förknippat med en viss säkerhetsrisk då eval() kan användas för att 

exekvera vilken JavaScript-kod som helst (Richards, Hammer, Burg & Vitek, 2011). 

JavaScript-standarden har på senare år fått ett bättre stöd både när det gäller att skapa 

JSON-data ifrån objekt och att läsa in (parse) JSON-formatet vilket ökar säkerheten då eval() 

kan uteslutas (Ecma International, 2011). När det gäller frågespråk och JSON finns inte alls 

samma standardisering som för XML. Däremot finns för JavaScript i likhet med flera andra 

programmeringsspråk icke-standardiserade lösningar för hantering av JSON som kan 

användas för att erhålla exempelvis liknande funktionalitet som XPath ger XML. Se 

exempelvis JSONPath (Gössner, 2007).   

2.3 Val av dataformat 

Vilket format som används för att representera data kan bero på flera faktorer. I en 

applikation där de data som används kommer ifrån en källa som inte kontrolleras av 

applikationstillverkaren finns kanske ingen valmöjlighet vad gäller dataformat. I andra 

situationer där valmöjligheten finns kan det vara önskvärt att datamängden är så liten som 

möjligt till storleken så att den går snabbt att överföra via ett nätverk. Det kan också vara 

viktigt att det dataformat som används medför effektiv inläsning av data i 

klientapplikationen. För mobila enheter är det viktigt att hålla energikonsumtionen nere för 

att öka batteriets hållbarhet. Gil och Trezentos (2011) har undersökt hur valet av dataformat 

påverkar energiförbrukningen i mobila enheter. Denna undersökning visar att när ett 

nätverksgränssnitt (t.ex. WIFI och 3G) används bidrar detta till en kraftigt ökad 

energiförbrukning. Detta innebär att ju mindre mängd data som behöver överföras desto 

mindre blir energiåtgången. Vidare visar samma undersökning att beroende på vilket format 

som används för att representera data så varierar den mängd energi processorn konsumerar 

när data behandlas.    

kurs 

hp namn 

student 

pnr namn e-post 

gatuadress postnummer 

studenter 

adress 

kurser 

postort 

id 

… 

… 

skola 
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2.4 Komprimering 

För att minska den mängd data som behöver lagras eller transporteras i XML- eller JSON-

format kan komprimering användas. Generella komprimeringsalgoritmer såsom gzip, bzip2 

och ppm ger i regel ett gott resultat vid komprimering både när det gäller XML- och JSON-

strukturer. En utförlig studie av olika alternativ för komprimering av XML har genomförts av 

Sakr (2009). Denna studie visar att för ett antal utvalda XML-dokument med varierande 

struktur och innehåll så varierar storleken på de gzip-komprimerade dokumenten mellan 3 

och 46 procent av XML-dokumentens ursprungliga storlek. Tsai, Chen, Huang och Hu (2011) 

har visat att när gzip appliceras på en datamängd representerad som XML respektive JSON 

så ges generellt sett en något mindre datamängd för JSON. 

2.4.1 Komprimering vid http-överföring 
Vid http-överföring kan en applikation specificera i sin förfrågan till servern att den 

accepterar gzip-komprimering av de data som servern sedan skickar tillbaka som svar (Tsai 

m.fl., 2011). Detta innebär att komprimering sker på servern innan data skickas vilket sedan 

följs av automatisk/transparent uppackning när data anländer hos klienten. När stöd för 

gzip-komprimering finns tillgängligt menar Tsai m.fl. (2011) att datamängden som skickas 

ifrån servern generellt kan minskas med omkring 70 procent vilket överensstämmer med 

Sakr’s (2009) studie. 

2.4.2 Komprimering av XML 
Det självbeskrivande formatet hos XML kan utnyttjas av en komprimeringsalgoritm för att 

erhålla ökat resultat. Ett exempel på en sådan XML-medveten algoritm är XMill (Liefke & 

Suciu, 2000). XMill skiljer de taggar och attribut som utgör strukturen ifrån den 

representerade datamängden. Data grupperas i behållare utefter typ och därefter appliceras 

varierande komprimeringsalgoritmer på dessa behållare utefter vad som lämpar sig bäst för 

den aktuella datatypen. När komprimering har genomförts finns ingen möjlighet att ställa 

frågor mot den komprimerade datamängden utan för att kunna göra detta måsta all data 

först packas upp till sin ursprungliga form (Sakr, 2009). 

Vissa komprimeringsalgoritmer för XML använder sig av någon typ av schema (t.ex. en DTD) 

som exempelvis talar om vilken typ av värden som får förekomma för ett visst element och 

specificerar antalet barn de olika elementen får eller måsta ha. Sådan komprimering kan i 

vissa fall ge bättre resultat men det används sällan i praktiken då ingenting garanterar att ett 

schema alltid finns tillgängligt (Sakr, 2009). 

2.4.3 Frågbar komprimering av XML 
Komprimering kan göras på ett sätt som gör att det fortfarande är möjligt att ställa frågor 

till/hämta information ifrån en XML-struktur trots att den är i komprimerad form. Detta har 

den uppenbara fördelen att uppackningssteget uteblir när data skall läsas. Möjligheten att 

kunna ställa frågor mot en komprimerad XML-struktur är i många fall viktigt på system med 

begränsade resurser (Sakr, 2009). 

Algoritmer för frågbar XML-komprimering kan delas in i två kategorier. Den ena kategorin 

består av algoritmer som behåller XML-strukturen intakt och ett exempel på en tidig sådan 

homomorfisk algoritm är XGrind (Tolani & Haritsa, 2002). XGrind ersätter taggar, attribut 

och återkommande data med koder som består av få tecken. Frågor som sedan ställs i det 

ursprungliga formatet översätts till koder motsvarande den komprimerade datamängden. På 

så vis behövs i värsta fallet endast de delar av datamängden som på något vis berörs av frågan 
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packas upp till ursprungsformen. I de fall då en fråga matchar data exakt eller inledningsvis 

(prefix-matchning) behövs endast de data som ges som svar på frågan packas upp. Det är 

dessutom möjligt att utföra vissa andra operationer såsom att lägga till ny data till XML-filen 

utan att den behöver packas upp (Tolani & Haritsa, 2002). Däremot saknas stöd för vissa 

operationer såsom joins och nästlade frågor (Sakr, 2009). 

Den andra kategorin av frågbara XML-komprimerare består av icke-homomorfiska 

algoritmer alltså sådana algoritmer som inte behåller den ursprungliga strukturen på 

dokumentet. Exempelvis XQzip (Cheng & Ng, 2004) komprimerar data i block vilka kan 

packas upp oberoende av varandra. Åtkomst till data tillhörande ett visst element eller 

attribut sker genom en hashtabell vilket ger det aktuella blocket för det eftersökta datavärdet. 

De datablock som senast packats upp lagras dessutom i en cache där innehållet ifrån varje 

datablock ligger i en egen buffer med ett id motsvarande det komprimerade datablocket. 

Även datastrukturen komprimeras till ett minimalt struktureringsindex kallat SIT, Structure 

Indexs Tree (Cheng & Ng, 2004).  

2.4.4 Komprimering av JSON 
Data i JSON-strukturer är precis som i XML kopplade till en beskrivning i klartext. Detta 

medför att data strukturerad i JSON-formatet kan grupperas om på samma sätt som data i 

XML-format. Alltså kan de angreppsätt som används av exempelvis XMill för att uppnå en 

effektivare komprimering jämfört med generella datakomprimerare också användas på 

JSON-strukturer. Detta behandlas dock inte i någon nämnvärd utsträckning i 

forskningslitteraturen. Däremot finns ett antal JSON-specifika komprimeringsalgoritmer 

tillgängliga på Internet. En sådan relativt enkel algoritm är CJSON (Hanov, 2010) vilken 

ersätter återkommande nycklar med referenser. Nycklarna lagras i en array och referenserna 

motsvarar positioner i arrayen. Även för den komprimerade datamängden används JSON-

formatet men det krävs uppackning för att kunna tolka det som representeras på ett korrekt 

sätt.  

2.5 Kompaktering 

Zhang, Dyreson och Dang (2006) har presenterat ett ramverk för XML-kompaktering. De 

beskriver kompaktering som en variant på frågbar komprimering som är icke-homomorfisk. 

Kompaktering handlar om att omstrukturera en datamängd vilket i det fall som Zhang m.fl. 

(2006) presenterar rör sig om XML-strukturer men det kan också appliceras på exempelvis 

JSON. Syftet med omstruktureringen är att optimera bort redundans. Samtidigt görs 

omstruktureringen inom ramarna för det aktuella formatet vilket innebär att när en XML-

struktur kompakteras ges en XML-struktur också som resultat. Detta skiljer enligt Zhang 

m.fl. (2006) kompaktering ifrån övriga komprimeringsalgoritmer för XML där den 

komprimerade datamängden inte längre är i XML-formatet och därför kräver en speciell 

uppackare för att kunna tolkas korrekt. Vissa komprimerare såsom XGrind (Tolani & 

Haritsa, 2002) behåller själva XML-strukturen men komprimerar data så att innehållet i 

strukturen inte kan tolkas utan tillgång till algoritmen avsedd för uppackning. 

I ramverket för kompaktering som Zhang m.fl. (2006) presenterat utförs ingen 

komprimering varken när det gäller enskilda dataelement eller dokumentet i sin helhet. 

Detta innebär att utöver den vinst vad gäller minskad datamängd som kompakteringen ger 

kan också komprimeringsalgoritmer användas för att väsentligt öka vinsten ytterligare. 
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Figur 7 Minskad redundans genom flyttade bågar (röda) och avlägsnade noder  

I det ramverk som Zhang m.fl. (2006) presenterat skapas en graf utifrån de XML-strukturer 

som ska kompakteras. Detta sker i två steg där steg ett handlar om att i den graf som skapas 

ta bort redundanta noder. I figur 7 visas hur redundant information om studenter, adresser 

och hp tagits bort och hur bågar (rödfärgade) kopplade till dessa noder istället kopplas till 

semantiskt identiska noder. Detta kan göras eftersom dessa noder identifieras av sina 

ättlingar vilka i dessa fall är identiska. I steg två utökas grafen med ytterligare bågar då 

relaterade noder kopplas samman. I exemplet i figur 6 finns exempelvis en relation mellan 

skola och varje student vilket innebär att grafen kan utökas med bågar däremellan. När de 

båda stegen har utförts skapas utifrån grafen och en målsignatur (target signature) för varje 

träd som ska skapas. Målsignaturen talar om vilken relation noderna i respektive målträd ska 

ha till varandra. Resultatet av kompakteringen beror på målsignaturen vilken kan variera. I 

det ramverk som Zhang m.fl. (2006) presenterat baseras målsignaturen på 

kardinalitetsförhållanden där en-till-många-förhållanden ligger i fokus. Då bågar mellan 

skola och student-noder lagts till finns en-till-många-förhållanden både mellan skola och 

studenter och mellan skola och kurser. Ett exempel på en kompakterad variant av den XML-

formaterade datamängden ifrån figur 1 där dessa en-till-många-förhållanden beaktats kan 

ses i figur 8 och strukturen visualiserad som ett träd visas i figur 9. 

kurser 

kurs 

Id=1233 namn=Diskr. Mat. hp=7.5 

 

namn=Obj.Prog. studenter 

kurs 

Id=1011 studenter 

Namn=Sven Pnr=90… adress Epost=s.svensson… 

student student 

Namn=Anders Pnr=88… Epost=a.andersson… 

Postort=Stockholm Postnr=12345 Gatuadr=Studentv. 2 
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<skola> 

 <studenter> 

  <student pnr="900909-9990"> 

   <namn>Sven Svensson</namn> 

   <e-post>s.svensson09@stud.skolan.se</e-post> 

   <adress> 

    <gatuadress>Studentvägen 2</gatuadress> 

    <postnummer>12345</postnummer> 

    <postort>Stockholm</postort> 

   </adress> 

   <kurs id="1233"/> 

   <kurs id="1011"/> 

  </student> 

  <student pnr="880818-8818"> 

   <namn>Anders Andersson</namn> 

   <e-post>a.andersson09@stud.skolan.se</e-post> 

   <adress> 

    <gatuadress>Studentvägen 2</gatuadress> 

    <postnummer>12345</postnummer> 

    <postort>Stockholm</postort> 

   </adress> 

   <kurs id="1233"/> 

   <kurs id="1011"/> 

  </student> 

 </studenter> 

 <kurser>  

  <kurs id="1233" hp=”7.5”> 

   <namn>Objektorienterad Programmering</namn> 

  </kurs> 

  <kurs id=”1011” hp=”7.5”> 

   <namn>Diskret Matematik</namn> 

  </kurs> 

 </kurser> 

</skola> 

Figur 8 En kompaktare XML-struktur jämfört med figur 1 

 

Figur 9 Trädstruktur efter genomförd omstrukturering  

skola 

kurser studenter 

kurs student 

id namn hp namn pnr adress epost 

gatuadress postnummer postort 

… 
… 

kurs kurs 



 

 11 

3 Problemformulering 

Data som distribueras ifrån en server för att kunna användas i olika typer av applikationer 

använder ofta ett självbeskrivande format såsom XML eller JSON. Det faktum att dessa 

format innehåller extra data som beskriver innehållet i klartext bidrar till en väsentlig ökning 

av den datamängd som måste hanteras (Aihkisalo & Paaso, 2011). En ökad storlek på data 

innebär en ökad tidsåtgång för att överföra data över ett nätverk. Detta bidrar till längre 

svarstider när en klient begär data ifrån en server och det bidrar också till en väsentligt ökad 

batteriförbrukning i mobila enheter där användandet av nätverksgränssnitt drastiskt ökar 

energikonsumtionen (Gil & Trezentos, 2011). Något som också påverkar prestandan i en 

applikation med hänseende på hur snabbt data kan hanteras är i vilket format datamängden 

representeras i serialiserad form. Detta beror på att olika dataformat kräver olika hantering i 

form av algoritmer för att omvandla serialiserad data till objekt i minnet (avserialisering) 

(Aihkisalo & Paaso, 2011). 

För att minska den mängd data som måste lagras eller transporteras över ett nätverk kan 

komprimering användas vilket innebär att en algoritm appliceras på datamängden vilken 

görs om till ett mindre format. Datamängden kan sedan helt eller delvis återställas till 

ursprungsformatet med hjälp av en för detta syfte anpassad algoritm. I många fall kan 

datamängden effektivt reduceras genom användandet av en komprimerare för godtycklig 

data exempelvis gzip. Dock beror resultatet av komprimeringen till stor del på hur den 

datamängd som komprimeras är strukturerad. Detta är något som formatspecifika 

komprimerare såsom XMill (Liefke & Suciu, 2000) för XML hanterar genom att först 

strukturera om data på ett sätt som leder till ökad effekt vid påföljande komprimering. 

Formatspecifika komprimerare såsom XMill ger ett bättre resultat i form av mindre storlek 

på den komprimerade datamängden jämfört med vanlig gzip-komprimering. Dock blir 

tidsåtgången för komprimering och uppackning något längre jämfört med gzip när den 

existerande implementation i C++ används (Sakr, 2009). Då stöd saknas för den här typen av 

komprimering i dagens webbservrar och webbläsare skulle en implementation i exemplevis 

PHP och JavaScript behövas. Dock gör komplexiteten hos ett system såsom XMill att det 

lämpar sig dåligt för implementering i den typen av interpreterande språk. 

Zhang m.fl. (2006) presenterar ett ramverk för kompaktering som ett alternativt eller 

komplement till komprimering för att minska storleken på den datamängd som hanteras. 

Syftet med kompakteringen är att strukturera om datamängden så att den blir mer kompakt 

utan att dess semantik förändras. Detta medför att dataformatet behålls intakt även efter 

kompaktering vilket innebär att kompakterad data kan behandlas utan att den först måste 

återställas till sitt ursprung. På så vis kan data kompakteras hos servern utan att det 

nödvändigtvis behöver medföra någon ytterligare databehandling hos en klient jämfört med 

data i ursprungsformatet. 

Hameseder, Fowler och Peterson (2011) har genomfört en studie av olika alternativ för att 

serialisera data för överföring i webbaserade applikationer vilken utförs med hjälp av en 

existerande applikation. Studien inkluderar XML och JSON men endast i icke-komprimerat 

format. Samma sak gäller för den prestandajämförelse av serialiseringsmetoder som gjorts av 

Aihkisalo och Paaso (2011) vilken behandlar ett antal olika parsers både för XML och för 

JSON. Sakr (2009) jämför i sitt arbete ett antal olika lösningar för komprimering av XML-

formatet. Gil och Trezentos (2011) inkluderar både komprimerade och icke-komprimerade 

versioner av XML och JSON i sin prestandajämförelse som fokuserar på formatens 
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energipåverkan. Inget av de arbeten som nämns ovan inkluderar det alternativ till 

komprimering som Zhang m.fl. (2006) kallar kompaktering. Zhang m.fl. tittar i sin artikel 

enbart på kompaktering av XML ur ett datastorleksperspektiv och utan att göra någon 

jämförelse med andra format. 

Detta arbete syftar till att undersöka vilka möjligheter som finns vad gäller användandet av 

kompaktering som ett alternativ eller komplement till komprimering för att i 

webbapplikationer uppnå ökad hastighet vid kommunikation av data. 

3.1 Metodbeskrivning 

I likhet med arbeten som gjorts av bland andra Aihkisalo och Paaso (2011), Gil och Trezentos 

(2011) och Sakr (2009) ska i detta arbete prestandajämförelser av olika format för att 

representera identisk data göras. I arbetet är det dels storleken på data i de olika formaten 

som kommer jämföras och dels den totala tidsåtgången för att komprimera och 

omstrukturera samt transportera data över nätverk. De format som ska jämföras är XML- 

och JSON-strukturer med varierande kompakthet och andra för webbapplikationer vanligt 

förekommande format såsom gzip-komprimerade varianter av XML och JSON.  

3.1.1 Delmål - Implementera prototypapplikation 
För att kunna göra en jämförelse av responstider när olika format på data används kommer 

en prototyp av en applikation som använder självbeskrivande dataformat för att hantera data 

att  implementeras. Prototypen kommer sedan användas för att genomföra experiment på 

data i kompakterad form och på lämpliga alternativa format för att minska datastorleken. En 

del av applikationen kommer bestå av en algoritm för att omvandla data i ett 

självbeskrivande format ifrån en viss strukturering till en annan. 

3.1.2 Delmål – Ta fram ursprunglig datamängd 
Då en större mängd data ska behandlas av applikationen och struktureras på olika vis krävs 

att en lämplig sådan ursprunglig datamängd tas fram som sedan den implementerade 

algoritmen kan appliceras på. Detta för att erhålla semantiskt identiska varianter av 

datamängden i önskat självbeskrivande dataformatet. 

3.1.3 Delmål – Ta fram alternativ till kompaktering 
Alternativa lämpliga formateringslösningar för att erhålla en ytterligare minskad datastorlek 

såsom exempelvis CJSON (Hanov, 2010) ska också lyftas in i jämförelsen. För att hitta 

sådana alternativa lösningar kommer en litteraturstudie att genomföras. 

3.1.4 Delmål – Genomföra experiment 
Experiment ska genomföras på den prototypapplikation med tillhörande datamängd som 

tagits fram i tidigare delmål. Experimenten kommer bestå i att i applikationen utföra 

operationer som resulterar i att responstider och datastorlekar för de olika dataformaten kan 

jämföras. En liknande metod har använts i det arbete som genomförts av Hameseder m.fl. 

(2011). 

3.1.5 Delmål – Presentera och analysera resultat 
Resultaten ifrån de experiment som genomförs ska på ett tydligt vis presenteras med hjälp av 

diagram och tabeller. Utifrån resultaten görs en analys av hur användandet av kompaktering 

kan påverka hanteringen av data med hänseende på hur snabbt dess transportering kan ske 

över ett nätverk.  
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3.1.6 Alternativ till vald metod 
Ett alternativ till att implementera en prototyp och på denna genomföra experiment vore att 

enbart titta på storleken på data vilket också är vad Zhang m.fl. (2006) presenterar i sin 

artikel där den varierande kompaktheten hos två XML-strukturer också resulterar i skilda 

storlekar sett till antalet bytes. Att enbart titta på datastorlekar ger dock inte nödvändigtvis 

en korrekt uppfattning om hur de olika dataformaten faktiskt presterar i en verklig 

applikation där andra faktorer påverkar vid databehandlingen. Att implementera en prototyp 

och faktiskt genomföra operationer på de olika dataformaten kan ge en annan bild.  
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4 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs genomförandet av arbetet genom den metod som tidigare beskrivits. 

Inledningsvis beskrivs uppbyggnaden av den applikation som använts när experimenten 

genomförts följt av en presentation av hur de datamängder som använts har varit uppbyggda. 

Därefter behandlas de alternativ för att erhålla en minskad datastorlek som förefallit sig vara 

lämpliga att föra in i jämförelsen. Slutligen ges upplägget för genomförandet av de 

experiment som gjorts följt av att dess resultat presenteras och analyseras. 

4.1 Delmål - Implementera prototypapplikation 

En prototypapplikation har konstruerats för att kunna genomföra experiment. Valet föll på 

att bygga en applikation för att presentera fakta om filmer såsom exempelvis medverkande 

skådespelare, inspelningsår och vilka genrer en film tillhör. Anledningen till detta val är att 

data som förekommer i ett sådant sammanhang tenderar att upprepas genom exempelvis 

många-till-många förhållandet mellan filmer och skådespelare. Detta ger en redundans vilket 

är en förutsättning för att användandet av kompaktering ska kunna vara gynnsamt. 

 

Figur 10 Applikationens olika delar 

Applikationen består av en klientdel skriven i HTML och JavaScript och en serverdel skriven 

i PHP. Dessa delar kommunicerar med varandra genom AJAX där XML och JSON är vanligt 

förekommande format för överföring av data. Klientdelen av applikationen skickar en 

förfrågan till servern om att få erhålla en viss datamängd vilket i det här fallet rör sig om 

information om ett antal filmer. När servern mottagit en förfrågan görs ett urval ur den 

datakälla som finns lagrad i ett XML-dokument på servern baserat på förfrågan. XML-

dokumentet hanteras genom DOM. Urvalet ur denna datamängd görs med hjälp av XPath 

och därefter ges denna delmängd som respons till klienten antingen i XML- eller JSON-

format. Denna applikationsuppbyggnad visas i grova drag i figur 10. Klientdelen av 

applikationen använder sedan XSLT-transformering för att utifrån den XML-data som 

mottagits presentera en lista över mottagna filmer. Koden för detta listas i Appendix E. Då 

ingen välutvecklad motsvarighet till XSLT har påträffats för JSON används ren JavaScript för 

att presentera data i JSON-format och koden för detta kan ses i Appendix F. Samma kod 

används oavsett vilken struktur som används då endast filmens titel listas och denna kan 

erhållas genom samma stig oavsett struktur. För att lista all information tillhörande en viss 

film krävs att koden anpassas efter strukturen. XSLT-kod för detta listas i Appendix G för 

originalstrukturen och i Appendix H för den separerade strukturen. 

Klient Server 

Förfrågan 

(text) XML-

dokument 

Klient Server HTTP 

HTTP 

Förfrågan 

(text) 

Respons 

(XML/JSON) 

Respons 

(XML/JSON) 

Urval och 

Strukturering 
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Figur 11 Datamängdens originalstruktur 

 

Figur 12 Separerad struktur 

Servern kan strukturera den datamängd som ska skickas över till klienten på olika vis vilket 

ger olika stora datamängder. De olika strukturer som använts när experimenten genomförts 

kan ses i figur 11 respektive figur 12. Strukturen i figur 11 överensstämmer med strukturen i 

den ursprungliga datamängden vilket innebär att ingen extra hantering behövs utöver den 

XPath-fråga som gör urvalet och den output som skapar responsen till klienten. Denna 

struktur kallas hädanefter i rapporten för originalstrukturen. För strukturen i figur 12 krävs 

däremot en omstrukturering efter att urvalet gjorts där de skådespelare, regissörer och 

manusförfattare som hör till filmerna i urvalet bryts ut. Dessa entiteter ska i denna 

omstrukturering endast förekomma en gång. Dessutom måste samtliga filmer som hör ihop 

med respektive person läggas in under personen i den nya strukturen. För skådespelare 

måste relationen mellan film och karaktär behållas intakt. Denna struktur benämns i 

fortsättningen av rapporten som den separerade strukturen. 

movieDB 

movies actors directors writers 

movie 

title year genres 

actor director writer 

name year_born country movies 

name year_born country movies 

name year_born country movies 

movie 

character title 

… … … … 

… 

movie … 

movie … 

movieDB 

movies 

movie 

title year genres cast writers director 

genre actor writer name year_born country 

name year_born country name year_born country 

… … … 

… 

character 
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4.2 Delmål – Ta fram ursprunglig datamängd 

En stor datamängd innehållande filmer med tillhörande fakta i det önskade formatet 

behövdes för att kunna genomföra experimenten. Ett alternativ som övervägdes var att 

kopiera lämplig data ifrån en verklig databas som tillhandahåller denna typ av information. 

Detta hade dock varit mycket tidskrävande för att få fram en datamängd med tillräcklig 

storlek och de egenskaper som önskades. Istället valdes att skriva ett program som kunde 

generera data för användande i applikationen. 

Under experimenten har två olika datamängder med varierande storlek använts som källa. 

Dessa datamängder består av 400 respektive 4000 film-element (movie) med ett antal 

tillhörande regissörer (director), manusförfattare (writer) och skådespelare (actor). Varje 

film-element utgörs av en titel (title), ett inspelningsår (year), mellan ett och tre genre-

element, ett regissör-element, två manusförfattare-element och tio skådespelare-element. 

Varje element för regissör, manusförfattare och skådespelare består av namn (name), 

nationalitet (country) och födelseår (year_born). Varje skådespelare har också en karaktär 

(character) som hör till den aktuella filmen. Strukturen för den datamängd som används 

som källa överensstämmer med trädstrukturen i figur 11. Vilka skådespelare, regissörer och 

manusförfattare som kopplats ihop med respektive film har avgjorts av en slumpgenerator. 

Slumpgenereringen har gjorts på ett sådant vis att antalet filmer per skådespelare varierar i 

antal mellan två och 114. Tabell 1 visar egenskaperna för respektive datakälla. 

Tabell 1 Egenskaper för de datakällor som använts 

 #filmer #regissörer #manusförf. #skådesp. #element Dokumentstorlek  

Källa 1 400 50 65 200 27982 1010933 bytes 

Källa 2 4000 500 650 2000 280028 10130665 bytes 

 

Namn på personer har genererats slumpmässigt vad gäller uppbyggnad med bokstäver men 

inom längdbegränsningar som likar verkliga namn. Samma sak gäller för titlar på filmer. För 

att få en viss redundans i datamängden förekommer endast sex olika nationaliteter för 

personer och dessa är ej jämt fördelade utan vissa förekommer betydligt oftare än andra. 

Samma sak gäller för genrer vilka har slumpats ut och bygger på statistik ifrån IMDb 

(www.imdb.com/stats). Tanken med denna redundans är att göra datamängden mer 

verklighetstrogen och detta kan också göra att traditionella komprimeringstekniker som 

används av exempelvis gzip presterar bättre. På så vis gör detta att en jämförelse med 

exempelvis gzip blir mer rättvis. Även årtal har slumpats fram inom avgränsningen 1910 till 

2010. XML-strukturen med typisk data för en film hämtad ur datamängden visas i figur 13. 

Dock har antalet skådespelare reducerats ifrån tio till två för att spara plats. 
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<movies> 

 <movie> 

  <title>Kwvi Xvfhqfa</title> 

  <year>1986</year> 

  <genres> 

   <genre>Comedy</genre> 

   <genre>Family</genre> 

  </genres> 

  <director> 

   <name>Aggmpb Gzvbafa</name> 

   <country>USA</country> 

    <year_born>1949</year_born> 

  </director> 

  <writers> 

   <writer> 

    <name>Pkc Zlhwuskdn</name> 

    <country>USA</country> 

    <year_born>1945</year_born> 

   </writer> 

   <writer> 

    <name>Qptqq Wea</name> 

    <country>USA</country> 

    <year_born>1929</year_born> 

   </writer> 

  </writers> 

  <cast> 

   <actor> 

    <name>Bxcok Sfz</name> 

    <country>England</country> 

    <year_born>1953</year_born> 

    <character>Yeev Dgga</character> 

   </actor> 

   <actor> 

    <name>Froccd Dstrpaq</name> 

    <country>USA</country> 

    <year_born>1973</year_born> 

    <character>Drtef Llameo</character> 

   </actor> 

   ... 

  </cast> 

 </movie> 

 ... 

</movies> 

Figur 13 XML-strukturen över en film ifrån datakällan 

4.3 Delmål – Ta fram alternativ till kompaktering 

En litteraturstudie har genomförts för att hitta lämpliga alternativa lösningar för att minska 

storleken på en datamängd som kommuniceras över webben. Det har visat sig förekomma 

ytterst få färdiga lösningar anpassade för integrering i en webbapplikation av det slag som 

implementerats i detta arbete. Detta beror sannolikt på att en algoritm för detta ändamål 

implementerad i skriptspråken PHP och JavaScript blir relativt långsam i jämförelse med 

gzip som numera vanligtvis är en integrerad del i webbläsare och webbservrar. Dock 

påträffades några alternativa lösningar för att minska storleken på JSON-data. CJSON 

(Hanov, 2010) är en algoritm som angriper problemet att nycklar i en JSON-struktur 

upprepas varje gång den typ av värde som nyckeln pekar ut återkommer. CJSON lagrar 

nycklar endast en gång och ersätter dem med index i datastrukturen. JSONH (Giammarchi, 
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2011) är en annan algoritm för att reducera storleken på JSON-data framtagen för enkla 

homogena datasamlingar. Algoritmen omvandlar en JSON-array av objekt med samma 

nycklar till en array av värden där de inledande värdena utgör antalet nycklar följt av 

nycklarnas benämning och därefter samtliga värden. JSONH hanterar inte nästlade arrayer 

vilket gör att den lämpar sig dåligt för den strukturering av data som behandlas i detta arbete 

där exempelvis ett objekt i arrayen movies innehåller en array av skådespelare (cast). Samma 

sak gäller för JSONDB (Govett, 2011) vilket är en liknande algoritm. 

Två alternativ för att reducera storleken på data i ett självbeskrivande format har valts ut och 

kommer i detta arbete att jämförs med att kompaktera datamängden. Dessa alternativ är gzip 

vilket är en integrerad del i den webbklient och webbserver som används och CJSON vilket är 

en algoritm implementerad i JavaScript. 

4.4 Delmål – Genomföra experiment 

För att kunna mäta den tid det tar mellan det att klienten gör en förfrågan till servern till dess 

att svar ges och presenteras i applikationen har mätpunkter lagts in i programvaran. 

Mätningen startar precis innan klienten skickar förfrågan till servern och avslutas precis efter 

att den returnerade datamängden har skrivits ut i klientdelen av applikationen.  

Klientdelen av applikationen har under experimenten körts på en mobiltelefon med 

benämningen IPhone 4S med version 5.1.1 av operativsystemet och dess medföljande 

webbläsare Safari. Anledningen till detta val är att denna enhet kan kommunicera både via 

3G och WiFi utan extra tillägg och att det är en modern produkt som är populär på 

marknaden idag. Inga applikationer på klienten förutom Safari har varit igång under 

testerna. Detta för att minimera belastningen på nätverksgränssnitt och processor.  

De nätverksgränssnitt som använts när experimenten genomförts är dels en 3G-uppkoppling 

med en maximal hastighet på 3 Mbit per sekund och en fast bredbandsuppkoppling med en 

maximal hastighet på 24 Mbit per sekund vilken ges åtkomst till via WiFi. En 

referensmätning har även gjorts av överföring via 2G-nätet. 

Experimenten består i att klienten skickar en förfrågan till servern innehållande namnet på 

en skådespelare. Ur det XML-dokument som finns lagrat på servern görs sedan ett urval där 

endast de filmer i vilka den efterfrågade skådespelaren medverkar ingår. Urvalet görs genom 

följande XPath-fråga där actorName motsvarar den förfrågan som klienten skickat. 

/movies/movie[cast/actor/name='actorName'] 

 Beroende på vilken struktur som ska användas på den datamängd som utgör responsen till 

klienten görs efter urvalet en omstrukturering. Den algoritm som implementerats i detta 

arbete för att göra omstruktureringen är specifik för just den originalstruktur som framtagits 

och skapar den önskade separerade strukturen medan Zhang m.fl. beskriver en generell 

algoritm för att omstrukturera en godtycklig XML-struktur till dess mest kompakta format. 

Efter urval och eventuell omstrukturering skapas respons innehållande den efterfrågade 

datamängden genom utskrift med echo. I Appendix A listas den algoritm som används för att 

returnera en separerad struktur för JSON och i Appendix B listas motsvarande algoritm för 

XML. Det enda som skiljer dessa åt är vilken typ av respons som skapas. De algoritmer som 

skapar en respons i enlighet med originalstrukturen listas i Appendix C respektive Appendix 

D.   
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För genomförandet av experimenten har fyra skådespelare valts ut som sökkriterium så att 

urvalet ifrån den ursprungliga datamängden varierar mellan fyra olika storlekar vad gäller 

antalet filmer. Förfrågningarna ifrån klienten resulterar i 2, 16, 75 respektive 114 returnerade 

filmer. 

4.5 Delmål – Presentera och analysera resultat  

Här presenteras de resultat som erhållits genom experimenten. Inledningsvis presenteras 

datastorlekar för de olika format som använts samt antalet element för de XML-

strukturerade datamängder som behandlats. Därefter redovisas resultaten ifrån mätningen 

av responstider för XML- och JSON-formaterad data med de olika struktureringar som 

använts. Detta görs också med respektive utan användandet av gzip-komprimering.  

4.5.1 Datastorlek 

 

Figur 14 Antal element i respektive XML-struktur 

 

Figur 15 Procentuell minskning från original till separerad struktur 
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Diagrammet i figur 14 visar antalet element de olika XML-strukturerna som representerar 

urvalet består av för respektive källa. Den procentuella minskningen i antalet element vid 

omstrukturering ifrån originalstruktur till separerad struktur visas diagrammet i figur 15. En 

negativ procentsats innebär att den separerade strukturen innehåller fler element än 

originalstrukturen alltså en ökning i antal element. Diagrammen visar att ju fler filmer desto 

större nytta gör omstruktureringen med hänseende på reducerat antal element. För källa 1 

mer än halveras antalet element när urvalet är som störst. Att skillnaden mellan 

originalstruktur och separerad struktur är betydligt mindre för källa 2 beror på att urvalet 

som görs ifrån denna avsevärt större datamängd innehåller mindre redundans vad gäller 

skådespelare etc. Hade urvalet varit linjärt med storleken på källan hade skillnaderna varit 

jämnare.  

 

Figur 16 Storleken på dataurval ifrån källa 1 

I diagrammet i figur 16 visas datastorlekar för respektive struktur efter urval ifrån källa 1 och 

i de båda formaten XML och JSON. Här syns tydligt att XML ger en betydligt större 

datamängd än JSON. Diagrammet visar att separeringen ger en vinst i form av minskad 

datastorlek för alla urvalsstorlekar utom det minsta. Det visar också på en betydligt större 

vinst för XML-formatet än för JSON-formatet. Detta beror på att mer data försvinner ifrån 

en XML-struktur när ett värde med tillhörande taggar tas bort än när ett värde med 

tillhörande nyckel eller ett värde ur en array raderas ifrån en JSON-struktur. Ändå ger den 

separerade strukturen för JSON liksom för XML en påtaglig vinst för de tre största urvalen. 

I diagrammet har också storleken på CJSON-komprimerad JSON förts in för jämförelse. 

CJSON ger den minsta storleken på data i samtliga fall.  Vid ett större antal film-element 

erhålls den allra minsta datastorleken genom att data först separeras och att därefter CJSON 

appliceras. Separeringen angriper då problemet med återkommande data och dess 

tillhörande nycklar och CJSON angriper problemet med återkommande nycklar generellt. 

Detta gör dock att när CJSON appliceras på den separerade strukturen är redan mycket av 

redundansen borttagen. Detta leder till att skillnaden i storlek mellan originalstruktur och 

separerad struktur blir betydligt mindre när CJSON används jämfört med icke-komprimerad 

JSON. 
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Figur 17 Storleken på gzip-komprimerad data ifrån källa 1 

De returnerade datamängderna ifrån källa 1 har komprimerats med gzip och storleken på 

respektive komprimerad datamängd visas i figur 17. Användandet av gzip minskar storleken 

på data radikalt och resultatet ligger inom ramarna för vad bland andra Gil och Trezentos 

(2011), Ottaviano och Grossi (2011) och Sakr (2009) presenterar i sina studier där gzip 

applicerats på olika datamängder i XML- och JSON-format. De största datamängderna vilka 

också innehåller mest redundans komprimeras bäst vilket leder till att storleksskillnaderna 

mellan de olika formaten och strukturerna jämnas ut. När det gäller det största och näst 

största urvalet komprimeras de separerade XML-strukturerna ner till en storlek mindre än 

de separerade JSON-strukturerna. Detta trots att respektive XML-struktur var betydligt 

större än motsvarande JSON-struktur i icke-komprimerad form (se figur 16). De CJSON-

komprimerade datamängderna ger den minsta datastorleken även efter gzip-komprimering 

men marginalerna är små och det rör sig som mest om knappt 2 kilobyte i jämförelse med 

JSON utan CJSON-komprimering. 

 

Figur 18 Storleken på dataurval ifrån källa 2 
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Datastorlekarna för respektive struktur efter urval ifrån källa 2 och i de båda formaten XML 

och JSON illustreras i figur 18. Diagrammet visar att när JSON-formatet används ger den 

separerade strukturen en större datamängd än originalstrukturen även för det största 

urvalet. Som nämnts tidigare så är det som avgör huruvida det är lönsamt att separera data 

eller ej ifrån filmerna en fråga om hur enskilda datavärden representeras samt hur stor 

redundansen är. I det här fallet är alltså redundansen för liten för att det ska löna sig att 

separera JSON-data. För XML-formatet ges dock en viss vinst vid separering för det största 

urvalet medan det är storleksmässigt nästintill jämnt vad gäller det näst största urvalet. I 

övriga fall ger originalstrukturen en mindre datastorlek vilket beror på att redundansen vad 

gäller information tillhörande de olika filmerna i dessa fall är mycket liten eller obefintlig. 

CJSON ger även här bäst resultat i samtliga fall vad gäller minskning av datastorlek och bäst 

blir resultatet när CJSON appliceras på originalstrukturen. 

 

Figur 19 Storleken på gzip-komprimerad data ifrån källa 2 

Även när det gäller urvalet av data ifrån källa 2 har komprimering gjorts med gzip och 

resultatet av detta visas i figur 19. Precis som i fallet med källa 1 minskar datastorlekarna 

avsevärt och blir mer jämna efter gzip-komprimering. Minst datastorlek uppnås även här 

genom att CJSON appliceras på originalstrukturen före gzip-komprimering.  

4.5.2 Responstid 
För att få en bild av hur de olika formaten påverkar den tid det tar att hantera och överföra 

data har mätningar av responstider gjorts. Det som uppmätts är tiden det tar ifrån att en 

förfrågan skickas ifrån klienten i form av en textsträng till dess att data returnerats ifrån 

servern och presenterats i det grafiska gränssnittet. Varje förfrågan har utförts tio gånger 

vilket resulterat i tio mätvärden. Av dessa mätvärden har medianvärdet valts ut som det 

representativa värdet vilket presenteras i diagrammen. Anledningen till att medianvärdet 

används är att det visar resultatet ifrån en dataöverföring där förhållandena varken är 

optimala eller allt för bristfälliga. De dataformat som responstid uppmätts för är XML och 

JSON i både icke-komprimerad form och med gzip aktiverat. Dessa format har använts för 

både originalstruktur och separerad struktur. 
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Figur 20 WiFi-överföring av XML med gzip-komprimering 

Diagrammet i figur 20 visar överföringstiden för gzip-komprimerad XML över en WiFi-

anslutning. För källa 2 är tiden betydligt längre än för källa 1. För den separerade strukturen 

beror detta dels på att datastorleken på urvalet ifrån källa 2 är större i dessa fall på grund av 

mindre redundans i originalstrukturen. De huvudsakliga orsakerna till att det tar längre tid 

att hämta data ifrån källa 2 är dock dels att XPath-frågan som väljer ut de filmer som 

matchar förfrågan tar längre tid ju större datakällan är. Dessutom tar det något längre tid att 

separera data när redundansen är mindre då detta ger fler skådespelare, manusförfattare och 

regissörer att bryta ut. Diagrammet visar att separeringen inte ger någon vinst för källa 2. 

När det gäller källa 1 ger separeringen en liten vinst för de tre största urvalen. Som mest rör 

det sig om drygt 150 millisekunder.   

 

Figur 21 WiFi-överföring av JSON med gzip-komprimering 

Tidsåtgången för WiFi-överföring av gzip-komprimerad JSON visas i figur 21. Diagrammet 

visar att originalstrukturen ger snabbast respons för alla storlekar på urval förutom det 

minsta. Att separeringen ger en hastighetsvinst för data ifrån källla 1 när den är i XML-
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format men ej i JSON-format överensstämmer väl med storleken på gzip-komprimerad data i 

respektive format där skillnaden mellan originalstruktur och separerad struktur är större för 

XML (se figur 17). Den tid det tar att separera data är längre än den tidsvinst som blir när 

JSON-strukturen skickas över nätverket i en mindre storlek (separerad struktur). Däremot är 

alltså separeringstiden kortare än tidsvinsten som blir när den mindre XML-strukturen 

skickas. Att responstiden när det gäller det minsta urvalet än kortare för den separerade 

JSON-strukturen än för originalet kan inte förklaras på annat vis än att 

nätverketshastigheten varit högre när de separerade strukturerna skickats. För sådana små 

datamängder (drygt 800 bytes) behövs inga större störningar på nätverket för att resultatet 

ska påverkas. 

 

Figur 22 3G-överföring av XML med gzip-komprimering 

I diagrammet i figur 22 visas responstiden för gzip-komprimerad XML sänt över en 3G-

anslutning. Hastighetsskillnaden i jämförelse med WiFi-överföring (se figur 20) är inte 

anmärkningsvärt stor. Detta borde leda till ett resultat som ganska väl överensstämmer med 

det resultat som presenteras i figur 21 då det enda som skiljer dessa tester åt är det 

nätverksgränssnitt som används. Så är också fallet bortsett ifrån resultatet för det näst största 

urvalet ifrån källa 1. Här ger originalstrukturen snabbast respons vid 3G-överföring medan 

den separerade strukturen ger snabbast respons vid WIFi-överföring. Rimligtvis borde 

separering i de fall då det leder till en minskad datastorlek ge större prestandavinst ju 

långsammare överföringen sker.  
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Figur 23 3G-överföring av JSON med gzip-komprimering 

Resultatet av att gzip-komprimerad JSON använts i kombination med 3G-anslutningen visas 

i diagrammet i figur 23. Resultatet överensstämmer med resultatet ifrån motsvarande WiFi-

överföring (se figur 21) på så vis att originalstrukturen i samtliga fall ger snabbare respons. 

Däremot vore det rimligt att förutsätta precis som i fallet med XML tidigare att det 

långsammare nätverksgränssnittet skulle gynna den separerade strukturen i de fall då denna 

datamängd är mindre. Tvärtemot ökar skillnaden i hastighet mellan originalstruktur och 

separerad struktur för de tre största urvalen ifrån källa 1 när 3G används.      

 

Figur 24 WiFi-överföring av XML utan komprimering 

I figur 24 visas resultatet av WiFi-överföring av icke-komprimerad XML. Resultatet är väldigt 

varierande och överensstämmer inte med tidigare test av gzip-komprimerad XML över WiFi. 

Det mest anmärkningsvärda är att den separerade strukturen ifrån källa 2 ger snabbare 

respons än originalstrukturen för de två mellanstora urvalen men inte för de övriga två. Detta 

överensstämmer inte med förväntningen att separering av data ger mer vinst i form av 
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överföringshastighet ju större redundansen är i originalstrukturen. Detta skulle kunna vara 

ett tecken på att resultatet är missvisande och att testet behöver göras om.     

 

Figur 25 WiFi-överföring av JSON utan komprimering 

Diagrammet i figur 25 visar resultaten av när icke-komprimerad JSON används som respons 

via WiFi. Intressant här är att separering av data ger en prestandavinst för det näst minsta 

urvalet ifrån källa 2 vilket påminner om föregående resultat för XML men där det dock gällde 

de båda mellanstora urvalen. Responstiden i jämförelse med XML är generellt något kortare 

vilket ligger i linje med JSON-formatets mindre storlek. 

 

Figur 26 3G-överföring av XML utan komprimering 

De överlägset längsta responstiderna erhålls vid överföring via 3G och utan användandet av 

komprimering. För de XML-formaterade datamängderna visas dessa resultat i figur 26. 

Hastigheten är här i de flesta fall mer än halverad jämfört med när XML överförs via WiFi 

utan komprimering (se figur 24). Anmärkningsvärt är att de två största urvalen ger kortast 

responstid när källa 2 används och att det varierar vilken struktur som ger snabbast respons. 
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Detta bör tyda på att nätverkshastigheten har varit varierande under tiden då dessa 

experiment utförts. Eftersom överföringstiden blir längre ju större datamängd som skickas 

ökar också risken för att störningar uppstår under den tid då data skickas. 

 

Figur 27 3G-överföring av JSON utan komprimering 

I figur 27 visas responstiderna för när icke-komprimerad JSON skickats via 3G-anslutningen. 

Resultaten överensstämmer väl med storleken på de datamängder som skickats där den 

separerade strukturen är mindre för de tre största urvalen när data hämtas ifrån källa 1 och 

det omvända gäller för källa 2. Detta resultat överensstämmer däremot inte med tidigare 

resultat för XML som presenterats i figur 26. Detta stärker misstanken om att det resultat 

som visas i figur 26 är något missvisande.  

Då hastigheten vid 3G-överföring har en tendens att variera mycket över tiden beroende på 

hur god täckningen är och hur hög belastningen är på den basstation som anslutningen sker 

emot togs beslutet att göra om samtliga tester som involverar 3G. Tidigare tester utfördes 

efter varandra på ett sådant vis att samtliga tio mätningar för en och samma datamängd 

gjordes i en följd. Därefter gjordes tio mätningar för nästa format och/eller struktur. De 

resultat som presenteras nedan har tagits fram genom att mäta responstiden när överföring 

görs varannan gång med originalstrukturen och varannan gång med den separerade 

strukturen.  Tanken med detta är att minska risken att responstiden för endast en av 

strukturerna påverkas om överföringshastigheten förändras. 
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Figur 28 Nya mätvärden för XML via 3G med gzip-komprimering 

Diagrammet i figur 28 visar resultatet ifrån nya mätningar när XML skickas via 3G-

gränssnittet och gzip-komprimering är aktiverat. Detta resultat överensstämmer ej fullt ut 

med resultatet ifrån motsvarande tidigare mätning (se figur 22). Dock bör detta resultat ge en 

mer korrekt bild med tanke på utformningen av de nya mätningarna. Dessutom 

överensstämmer resultatet mer med vad som kan förväntas sett till storleken på de 

datamängder som transporteras. Resultatet för det näst minsta urvalet ifrån källa 2 är dock 

oväntad med tanke på att originalstrukturens storlek i detta fall är mindre än den separerade 

strukturens. Storleksskillnaden är dock endast 20 bytes och det är därför troligt att det även 

här är en skiftande nätverkshastighet som påverkar resultatet. Omstrukturering till en 

separerad struktur ger en tidsvinst för de två största urvalen ifrån källa 1 vilket kan förväntas 

med tanke på tidigare resultat ifrån motsvarande WiFi-överföring och med tanke på 

datastorlekarna. Vinsten blev i det här fallet knappt 300 millisekunder för det största urvalet. 

 

Figur 29 Nya mätvärden för JSON via 3G med gzip-komprimering 
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Resultaten ifrån de nya mätningar som gjorts av 3G-överföring med JSON-formatet och gzip-

komprimering aktiverat ses i figur 29. Mätvärdena överensstämmer ganska väl med 

resultatet ifrån motsvarande tidigare mätning (se figur 23). Staplarna visar på vist för 

separering i två fall där dock datastorlekarna är mycket jämna och detta tyder återigen på att 

nätverkshastigheten har varierat något under mätningarna.   

 

Figur 30 Nya mätvärden för XML via 3G utan komprimering 

Som nämnts tidigare så är det vid 3G-överföring utan komprimering som nyttan av 

omstrukturering till den separerade strukturen bör vara som störst. Resultatet för XML 

under dessa förutsättningar visas i figur 30. Till skillnad ifrån motsvarande tidigare resultat 

erhålla här snabbare respons ifrån källa 1 vid större urval vilket bättre överensstämmer med 

storleken på de datamängder som hanteras. Omstrukturering till den separerade strukturen 

ger en tidsvinst på nästan en och en halv sekund när urvalet är som störst och knappt 250 

millisekunder för det näst största urvalet. När data hämtas ifrån källa två ger separeringen en 

vinst vad gäller responstid på knappt en halv sekund för det största urvalet och i övriga fall 

innebär omstruktureringen en förlust. För det minsta urvalet är responstiden omkring den 

dubbla för källa 2 jämfört med källa 1. Detta ger en indikation på hur stor del av responstiden 

ifrån respektive källa som utgörs av den XPath-fråga som gör urvalet. 
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Figur 31 Nya mätvärden för JSON via 3G utan komprimering 

Resultatet ifrån 3G-överföring av JSON utan komprimering visas i diagrammet i figur 31. 

Resultatet skiljer sig ifrån motsvarande tidigare mätningar där källa 1 i flera fall gav 

långsammare respons än källa 2. Resultatet ifrån de nya mätningarna överensstämmer bättre 

med de datastorlekar som överförs. Omstruktureringen ger ingen vinst när det gäller källa 2 

vilket är helt enligt förväntningarna då omstruktureringen i samtliga fall resulterar i en större 

datamängd. Omstruktureringen ger däremot en vinst för de tre största urvalen ifrån källa 1 

och vinsten uppgår som mest till drygt 800 millisekunder alltså en betydligt mindre vinst 

jämfört med motsvarande resultat för XML.  

 

Figur 32 2G-överföring utan komprimering 

Slutligen för att säkerställa att de korrekta datamängderna transporteras visas i figur 32 

resultatet av när XML respektive JSON utan komprimering överförts via en 2G-anslutning. 

Responstiderna ligger i stort sett i linje med storleken på de datamängder som transporteras 

vilket beror på att tiden det tar att överföra data är väsentligt mycket större än tiden det tar 

att sammanställa responsen. 
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5 Slutsatser 

I följande delkapitel sammanfattas resultatet av genomförandet och resultatet av de 

mätningar som genomförande ledde fram till. Därefter ges en diskussion kring arbetet i sin 

helhet och hur arbetet kan ha inflytande i ett större perspektiv. Slutligen presenteras idéer 

kring ett fortsatt arbete både i ett kort perspektiv och på längre sikt.  

5.1 Resultatsammanfattning 

En prototyp av en applikation för att presentera information om filmer inklusive 

genretillhörigheter, inspelningsår, medverkande skådespelare, manusförfattare och 

regissörer implementerades. Applikationen bestod av en klientdel skriven i HTML och 

JavaScript och en serverdel skriven i PHP vilka kommunicerade över HTTP med hjälp av 

AJAX.  Applikationens implementation gav möjligheten att kunna mäta tidsåtgången för att 

ifrån dess klientdel begära en uppsättning data ifrån serverdelen och sedan sända över denna 

datamängd för presentation i klientdelen. Möjligheten gavs också att erhålla den returnerade 

datamängden strukturerad på två olika vis. Den ena strukturen överensstämmer med 

strukturen på originaldatamängden och den andra bryter ut skådespelare, regissörer och 

manusförfattare så att information om dessa endast lagras en gång.  

Två olika stora datamängder i XML-formatet togs fram för att användas som datakälla i 

applikationen. Datakällorna gavs en struktur som var lämplig för att representera film-data. 

Datakällorna fylldes med innehåll som till största delen var framslumpat inom bestämda 

ramar men som också delvis byggde på statistik inom området film. Redundans i 

datauppbyggnaden vad gäller antal filmer per skådespelare, regissör och manusförfattare 

skapades. Detta gav förutsättning för att det skulle vara storleksmässigt lönsamt att 

strukturera om datamängden. 

Alternativa lösningar för att minska storleken på data undersöktes. Det mest självklara 

alternativet föreföll sig vara gzip då det används i stor utsträckning på webben och ger ett 

gott resultat för både XML och JSON vilket visats av bland andra Gil och Trezentos (2011). 

Algoritmen CJSON (Hanov, 2010) togs också in i den del av arbetet där storleksmässiga 

jämförelser gjordes för att undersöka hur kompaktering kan prestera i jämförelse med en 

sådan algoritm.  

Jämförelsen av de olika strukturerna och dataformaten delades in i två delar. I den inledande 

delen undersöktes hur storleken på datamängden påverkas av vilken struktur och vilket 

format som används. Den andra delen av undersökningen jämförde tidsåtgången för att på 

klientsidan erhålla efterfrågad data ifrån servern. Detta för att få en bild av hur storleken på 

den datamängd som skickas står i förhållande till den tid det tar att strukturera data. 

Den storleksmässiga jämförelsen visade att brytpunkten i antalet film-element där det börjar 

löna sig storleksmässigt att separera information om skådespelare, regissörer och 

manusförfattare ifrån film-noderna ligger strax under 16 för JSON och något lägre för XML, 

detta när källa 1 användes. När källa 2 användes steg brytpunkten till strax under 75 för XML 

och över 114 för JSON vilket beror på den betydligt mindre redundansen i dessa urval jämfört 

med motsvarande urval ifrån källa 1. Den storleksmässiga jämförelsen visar att separeringen 

är betydligt mer gynnsam för XML än för JSON vilket hänger ihop med hur enskilda 

dataelement representeras i respektive format. Procentuellt gav omstruktureringen som mest 
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en minskning i antal bytes på 40 % för XML och 28 % för JSON vilket kan jämföras med det 

resultat av kompaktering av artikeldata på 18 % som Zhang m.fl. (2006) nämner i sitt arbete. 

Att använda CJSON på originalstrukturen gav i samtliga fall ett bättre resultat än att 

omstrukturera data till den separerade strukturen. Med ett stort urval ur källa 1 blev dock 

datastorleken som minst när CJSON applicerades efter att omstrukturering till den 

separerade strukturen gjorts. 

När gzip-komprimering applicerades bibehölls brytpunkterna där det övergår från att 

storleksmässigt löna sig att bibehålla originalstrukturen till att vara lönsamt att använda den 

separerade strukturen. Däremot jämnades storleksskillnaderna ut avsevärt från att icke-

komprimerat varit som mest knappt 80 kilobyte till att bli som mest knappt fyra kilobyte. 

Användandet av CJSON gav även efter gzip-komprimering den minsta storleken när det 

gäller de större datamängderna. 

5.1.1 Återkoppling till frågeställningen 
Resultaten av mätningarna av responstider visar att redundansen i den datamängd som 

representeras behöver vara ganska stor för att användandet av kompaktering ska kunna ge 

någon prestandavinst att räkna med sett till den totala responstiden. Det visar dock att en 

omstrukturering av XML som ger en minskning i antal element på 26,5 % kan ge en vinst i 

överföringstid även då det snabbare nätverksgränssnittet i undersökningen (WiFi) används 

och gzip-komprimering är aktiverat. Vinsten ökar sedan ju större redundansen är i den 

datamängd som representeras. När källa 2 användes under experimenten var minskningen i 

antal XML-element ifrån originalstruktur till separerad struktur som mest 17 % vilket kan 

jämföras med 55 % som mest för källa 1. När det snabbare nätverksgränssnittet används 

krävs således ett större urval ifrån källa 2 för att få en redundans som gör omstrukturering 

lönsamt. 

När det långsammare nätverksgränssnittet (3G) används ökar nyttan av att alltid använda 

den struktur som ger minst redundans i och med att storleken på den datamängd som 

överförs påverkar den totala responstiden i större utsträckning. Jämfört med motsvarande 

WiFi-överföring visar både det ursprungliga och det omgjorda testet som gjordes med XML 

över 3G och med gzip aktiverat på omkring en tredubbling av vinsten vid omstrukturering 

när det största urvalet hämtas ifrån källa 1. När JSON användes som överföringsformat via 

3G och gzip var aktiverat gav omstruktureringen ett negativt resultat för samtliga urval. Detta 

beror på att den tidsvinst som uppstår tack vare att en mindre datamängd behöver 

transporteras är mindre än tidsåtgången för att omstrukturera data på servern.   

Avaktivering av gzip-komprimering leder till kraftigt ökade överföringstider framförallt när 

det långsammare nätverksgränssnittet (3G) används. Detta leder i sin tur till att nyttan av att 

använda den struktur som ger minst redundans ökar. Resultaten ifrån experimenten visar att 

en separering av det största urvalet ifrån källa 1 ger en vinst vad gäller responstid på nästan 

1,5 sekund.        

Mätningarna av responstider visar alltså att det under de förutsättningar som ges i den 

prototypapplikation och med de data som använts finns möjlighet till en viss prestandavinst 

genom användandet av kompaktering. Det krävs dock en förhållandevis hög redundans i den 

ursprungliga datamängden för att kostnaden av att omstrukturera data ska betala sig i form 

av en förkortad överföringstid.  
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5.2 Diskussion 

Då den kompaktering som Zhang m.fl. (2006) beskriver inte förändrar den data som 

behandlas förutom att redundant information tas bort var det för kompakteringens skull inte 

viktigt exakt vilka värden som lagrades i de ursprungliga datamängderna. Däremot kan 

nyttan av kompakteringen påverkas av storleken på enskilda dataelement. Om exempelvis 

varje skådespelare fått en biografi lagrad under sig på tusentals tecken hade skillnaden i tid 

för att överföra information om en skådespelare en gång och tio gånger förändrats markant. 

Valet av de strukturer som använts i detta arbete grundas i att de ger goda möjligheter att 

minska redundansen. Det finns dock ett stort antal olika strukturer som skulle vara möjliga 

att använda och där vissa av dessa i specifika fall skulle kunna ge ännu bättre resultat i form 

av en minskad datastorlek. När det gäller de brytpunkter som nämns i föregående kapitel är 

dessa inte fast förankrade utan bygger på att ett större urval ger en större redundans. Det 

skulle teoretiskt sett kunna finnas ett urval på två filmer med en mycket hög redundans likväl 

som att det också skulle vara möjligt att erhålla ett stort urval med en liten redundans. Det 

går alltså inte att utifrån storleken på urvalet avgöra vilken struktur som ger minst 

datastorlek. 

I applikationen görs till skillnad från i det ramverk som Zhang m.fl. (2006) presenterat ingen 

analys av datauppbyggnaden för att ta fram den struktur som ska användas utan detta är 

redan bestämt när servern anropas. Skulle serverimplementationen behöva göra en sådan 

analys skulle det innebära en ökad tidsåtgång för den databehandling som görs på servern. 

Detta skulle i sin tur kräva en större redundans i dataurvalet för att göra denna extra 

databehandling lönsam. Det skulle också krävas att serverdelen av applikationen utökades 

med möjligheten att kunna skapa en godtycklig struktur i likhet med vad Zhang och Dyreson 

(2006) beskriver. Även detta riskerar att leda till en ökad tidsåtgång då en mer generell 

algoritm måste användas. På klientsidan krävs att alla de möjliga struktureringar som 

servern eventuellt skapar kan behandlas. Även här vore det fördelaktigt med en generell 

lösning som kan hantera semantiskt identisk data men med olika strukturer. XMorph 

(Dyreson, Bhowmick, Jannu, Mallampalli & Zhang, 2010) är ett exempel på vad som skulle 

kunna utgöra en möjlig sådan lösning. Detta ger å andra sidan en ökad databehandling på 

klientsidan jämfört med att i likhet med vad som gjorts i detta arbete ha specialskriven kod 

för varje typ av struktur.  

5.2.1 Arbetet i ett vidare perspektiv 
För att kompaktering ska kunna göra nytta i ett större sammanhang exempelvis som en 

inbyggt del i en webbserver krävs alltså betydligt mer generella algoritmer än vad som 

implementerats i detta arbete. Det ramverk som Zhang m.fl. (2006) presenterat är en sådan 

mer generell lösning. Detta arbete ger trots de förenklingar som gjorts vad gäller 

implementation ändå en förbättrad bild av förhållandet mellan kompaktering och 

komprimering på webben. Det ger också en bild av hur stor nytta kompaktering av JSON kan 

göra i jämförelse med kompaktering av XML. 

Programvaror som utför service åt användaren befinner sig idag i många fall någon 

annanstans än på ett lagringsmedium i klientplattformen. Därav ökar vikten av att snabbt 

kunna kommunicera data mellan det så kallade ”molnet” och användarens klientenhet. Det 

faktum att användandet av bärbara enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor ökar leder 

också till ett behov av att kunna kommunicera data till och från i stort sett vilka platser som 

helst. De nätverk som används kan dock ofta ge relativt låga hastigheter. Detta gör att nyttan 



 

 34 

av att minska storleken på de datamängder som överförs ökar och kompaktering kan vara en 

del i detta då informationen som skickas ofta är i fotmaten XML och JSON. 

Det ska understrykas att de resultat som erhållits i detta arbete är specifika för just den 

datauppbyggnad och den redundans som finns i de specifika datamängder som behandlats. 

Om de datamängder som använts som källor haft en annan struktur hade resultatet kunnat 

se helt annorlunda ut. Om exempelvis skådespelare, manusförfattare och regissörer redan 

varit separerade i datakällorna hade det krävts mindre behandling för att returnera data med 

denna struktur. Det hade däremot krävts mer behandling av data i form av omstrukturering 

för att returnera en struktur där all information tillhörande en film finns samlad under en 

nod. 

5.2.2 Vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter 
Ur ett forskningsetiskt perspektiv är det fördelaktigt att programkod för den implementerade 

algoritmen som utför den omstrukturering av data som arbetet bygger på ligger med som 

bilaga till rapporten. Även uppbyggnaden av de datastrukturer som behandlats under 

experimenten beskrivs i rapporten. Således är det möjligt för den som är intresserad att 

exempelvis upprepa de experiment som gjorts eller testa samma algoritm med en annan typ 

av data och göra en rättvis jämförelse av resultaten. 

Detta arbete behandlar resultat ifrån mätningar på en implementerad algoritm. Inga 

testpersoner, gestaltningar av människor eller annat som kan sägas direkt beröra genus och 

kulturella aspekter förekommer. 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilka möjligheter som finns när det gäller att 

öka hastigheten vid databehandling och dataöverföring genom användandet av kompaktering 

(Zhang m.fl., 2006). Storleken på en datamängd det vill säga antalet ettor och nollor som 

skickas över ett nätverk är alltid relativ till tidsåtgången för överföringen. Som nämnts 

tidigare under kapitel 2.3 innebär den minskade användningen av nätverksgränssnittet som 

blir när mindre data behöver transporteras också en minskad energiförbrukning. Detta leder 

i slutändan till en minskad miljöpåverkan. Ur detta perspektiv har användandet av 

kompaktering potential att göra nytta framförallt när långsammare nätverksgränssnitt 

används.  

5.3 Framtida arbete 

I ett kortsiktigt framtida arbete skulle formatet CJSON kunna implementeras i applikationen 

så att inte bara en storleksmässig jämförelse kunde göras med detta format utan också en 

jämförelse av tidsåtgången för att erhålla efterfrågad data. Detta då tidsåtgången inte enbart 

påverkas av storleken på datamängden utan också av vilka åtgärder som behöver göras på 

server respektive klient för att omvandla data. Även en motsvarande algoritm för att minska 

storleken på XML-formaterad data skulle vara lämpligt att lyfta in i undersökningen. Detta 

för att se hur XML-kompaktering står sig emot eller i kombination med en sådan algoritm.  

De mätningar som gjorts vad gäller responstider skulle kunna göras för andra typer av 

nätverksgränssnitt. Endast en mätning av överföring via 2G har genomförts i detta arbete. I 

ett framtida arbete skulle samtliga mätningar som gjorts för 3G och WiFi kunna genomföras 

även för 2G för att exempelvis se om omstruktureringen gör stor nytta även när gzip-

komprimering är aktiverat.   
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Ett större framtida arbete skulle kunna handla om att implementera en algoritm som utför 

motsvarande omstrukturering i en webbserver. Detta skulle innebära snabbare exekvering 

vilket skulle leda till ökad nytta av omstruktureringen. I ett första skede skulle en enklare 

algoritm för omstrukturering liknande den som tagits fram i detta arbete kunna användas. På 

så vis kan en jämförelse vad gäller hastighet mellan en algoritm skriven i PHP och en 

algoritm implementerad som en native del i webbservern göras. Därefter skulle en 

implementering av en generell algoritm för kompaktering kunna integreras i en webbserver 

och liknande mätningar göras.  

Ett fortsatt arbete skulle också kunna undersöka hur användandet av frågespråk påverkas av 

hur data strukturerats. Detta skulle dels kunna handla om att undersöka vilka olika metoder 

som presenteras inom forskningen för att möjliggöra strukturoberoende behandling av data 

och jämföra dessa med varandra. Det skulle också kunna handla om att undersöka hur 

effektiviteten vid användandet av frågespråk påverkas av hur dataelementen är 

strukturerade.   
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Appendix A  -  PHP-kod för omstrukturering JSON 

<?PHP 

 header ("Content-Type:application/json");   

 

 //ob_start(); // disable gzip 

 ob_start( 'ob_gzhandler' ); // enable gzip 

  

 $dom = new DOMDocument; 

 $dom->preserveWhiteSpace = false; 

 $dom->load('movies4000.xml'); 

  

 $xp = new DOMXPath($dom); 

 $actorName = $_POST['actorName']; 

 $movieNode = $xp->query("/movies/movie[cast/actor/name='". $actorName 

. "']"); 

 $numberOfMovies = $movieNode->length; 

     

 for ($i=0; $i<=$numberOfMovies-1; $i++) { // loop through selected 

movies 

  // separate actors from movie 

  $castNode = $movieNode->item($i)->childNodes->item(5); 

  $numberOfActors = $castNode->childNodes->length; 

  for ($j=0; $j<=$numberOfActors-1; $j++) { 

   $nameOfActor = $castNode->childNodes->item($j)->childNodes-

>item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

   if ($name[$nameOfActor] != 0) { // if actor already 

separated, add new movie and character only 

    $character[$nameOfActor][$i] = $castNode->childNodes-

>item($j)->childNodes->item(3)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $title[$nameOfActor][$i] = $movieNode->item($i)-

>childNodes->item(0)->nodeValue; 

   } 

   else { // if new actor to separate, add all info 

    $actorNode = $castNode->childNodes->item($j); 

    $name[$nameOfActor] = $actorNode->childNodes->item(0)-

>childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $country[$nameOfActor] = $actorNode->childNodes-

>item(1)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $yearBorn[$nameOfActor] = $actorNode->childNodes-

>item(2)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $character[$nameOfActor][$i] = $actorNode->childNodes-

>item(3)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $title[$nameOfActor][$i] = $movieNode->item($i)-

>childNodes->item(0)->nodeValue; 

   } 

  } 

  // separate writers from movie 

  $writersNode = $movieNode->item($i)->childNodes->item(4); 

  $numberOfWriters = $writersNode->childNodes->length; 

  for ($j=0; $j<=$numberOfWriters-1; $j++) { 

   $nameOfWriter = $writersNode->childNodes->item($j)-

>childNodes->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

   if ($writersName[$nameOfWriter] != 0) { // writer already 

separated, add new movie only 

    $writersTitle[$nameOfWriter][$i] = $movieNode->item($i)-

>childNodes->item(0)->nodeValue; 

   } 

   else { // new writer to separate, add all info 

    $writerNode = $writersNode->childNodes->item($j); 
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    $writersName[$nameOfWriter] = $writerNode->childNodes-

>item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $writersCountry[$nameOfWriter] = $writerNode-

>childNodes->item(1)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $writersYearBorn[$nameOfWriter] = $writerNode-

>childNodes->item(2)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $writersTitle[$nameOfWriter][$i] = $movieNode->item($i)-

>childNodes->item(0)->nodeValue; 

   } 

  } 

  // separate director from movie 

  $directorNode = $movieNode->item($i)->childNodes->item(3); 

  $nameOfDirector = $directorNode->childNodes->item(0)->childNodes-

>item(0)->nodeValue; 

  if ($directorsName[$nameOfDirector] != 0) { // director already 

separated, add new movie only 

   $directorsTitle[$nameOfDirector][$i] = $movieNode->item($i)-

>childNodes->item(0)->nodeValue; 

  } 

  else { // new director to separate, add all info 

   $directorsName[$nameOfDirector] = $directorNode->childNodes-

>item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

   $directorsCountry[$nameOfDirector] = $directorNode-

>childNodes->item(1)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

   $directorsYearBorn[$nameOfDirector] = $directorNode-

>childNodes->item(2)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

   $directorsTitle[$nameOfDirector][$i] = $movieNode->item($i)-

>childNodes->item(0)->nodeValue; 

  } 

 } 

  

 $response = ""; 

 $response .= "{"; 

 $response .= '"movieDB":{'; 

 $response .= '"movies":['; 

 for ($i=0; $i<$numberOfMovies; $i++) { 

  $response .= '{'; 

  $response .= '"title":"'.$movieNode->item($i)->childNodes-

>item(0)->nodeValue.'",'; 

  $response .= '"year":"'.$movieNode->item($i)->childNodes->item(1)-

>nodeValue.'",'; 

  $response .= '"genres":['; 

  $genresNode = $movieNode->item($i)->childNodes->item(2)-

>childNodes; 

  for ($k=0; $k<$genresNode->length; $k++) { 

   $response .= '"'.$genresNode->item($k)->nodeValue.'"'; 

   if ($k != $genresNode->length-1) $response .= ","; 

  } 

  $response .= "]"; 

  $response .= "}"; 

  if ($i != $numberOfMovies-1) { 

   $response .= ","; 

  } 

 } 

 $response .= "]"; 

  

 $response .= ',"actors":['; 

 foreach ($name as $theName => $value) { 

  $response .= '{'; 

  $response .= '"name":"'.$name[$theName].'",'; 

  $response .= '"country":"'.$country[$theName].'",'; 
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  $response .= '"year_born":"'.$yearBorn[$theName].'",'; 

  $response .= '"movies":['; 

  foreach ($title[$theName] as $key => $value) { 

   $response .= '{'; 

   $response .= '"character":"'.$character[$theName][$key].'",'; 

   $response .= '"title":"'.$title[$theName][$key].'"},'; 

  } 

  $response = substr($response,0,-1); 

  $response .= "]"; 

  $response .= "}"; 

  $response .= ","; 

 } 

 $response = substr($response,0,-1); 

 $response .= "],"; 

  

 $response .= '"directors":['; 

 foreach ($directorsName as $theName => $value) { 

  $response .= '{'; 

  $response .= '"name":"'.$directorsName[$theName].'",'; 

  $response .= '"country":"'.$directorsCountry[$theName].'",'; 

  $response .= '"year_born":"'.$directorsYearBorn[$theName].'",'; 

  $response .= '"movies":['; 

  foreach ($directorsTitle[$theName] as $key => $value) { 

   $response .= '"'.$directorsTitle[$theName][$key].'",'; 

  } 

  $response = substr($response,0,-1); 

  $response .= ']'; 

  $response .= '}'; 

  $response .= ','; 

 } 

 $response = substr($response,0,-1); 

 $response .= '],'; 

  

 $response .= '"writers":['; 

 foreach ($writersName as $theName => $value) { 

  $response .= '{'; 

  $response .= '"name":"'.$writersName[$theName].'",'; 

  $response .= '"country":"'.$writersCountry[$theName].'",'; 

  $response .= '"year_born":"'.$writersYearBorn[$theName].'",'; 

  $response .= '"movies":['; 

  foreach ($writersTitle[$theName] as $key => $value) { 

   $response .= '"'.$writersTitle[$theName][$key].'",'; 

  } 

  $response = substr($response,0,-1); 

  $response .= ']'; 

  $response .= '}'; 

  $response .= ','; 

 } 

 $response = substr($response,0,-1); 

 $response .= ']'; 

 $response .= '}}';  

  

 echo $response; 

?> 
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Appendix B  -  PHP-kod för omstrukturering XML 

<?PHP 

 header ("Content-Type:text/xml");   

 

 //ob_start(); // disable gzip 

 ob_start( 'ob_gzhandler' ); // enable gzip 

  

 $dom = new DOMDocument; 

 $dom->preserveWhiteSpace = false; 

 $dom->load('movies4000.xml'); 

  

 $xp = new DOMXPath($dom); 

 $actorName = $_POST['actorName']; 

 $movieNode = $xp->query("/movies/movie[cast/actor/name='". $actorName 

. "']"); 

 $numberOfMovies = $movieNode->length; 

     

 for ($i=0; $i<=$numberOfMovies-1; $i++) { // loop through selected 

movies 

  // separate actors from movie 

  $castNode = $movieNode->item($i)->childNodes->item(5); 

  $numberOfActors = $castNode->childNodes->length; 

  for ($j=0; $j<=$numberOfActors-1; $j++) { 

   $nameOfActor = $castNode->childNodes->item($j)->childNodes-

>item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

   if ($name[$nameOfActor] != 0) { // if actor already 

separated, add new movie and character only 

    $character[$nameOfActor][$i] = $castNode->childNodes-

>item($j)->childNodes->item(3)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $title[$nameOfActor][$i] = $movieNode->item($i)-

>childNodes->item(0)->nodeValue; 

   } 

   else { // if new actor to separate, add all info 

    $actorNode = $castNode->childNodes->item($j); 

    $name[$nameOfActor] = $actorNode->childNodes->item(0)-

>childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $country[$nameOfActor] = $actorNode->childNodes-

>item(1)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $yearBorn[$nameOfActor] = $actorNode->childNodes-

>item(2)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $character[$nameOfActor][$i] = $actorNode->childNodes-

>item(3)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $title[$nameOfActor][$i] = $movieNode->item($i)-

>childNodes->item(0)->nodeValue; 

   } 

  } 

  // separate writers from movie 

  $writersNode = $movieNode->item($i)->childNodes->item(4); 

  $numberOfWriters = $writersNode->childNodes->length; 

  for ($j=0; $j<=$numberOfWriters-1; $j++) { 

   $nameOfWriter = $writersNode->childNodes->item($j)-

>childNodes->item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

   if ($writersName[$nameOfWriter] != 0) { // writer already 

separated, add new movie only 

    $writersTitle[$nameOfWriter][$i] = $movieNode->item($i)-

>childNodes->item(0)->nodeValue; 

   } 

   else { // new writer to separate, add all info 

    $writerNode = $writersNode->childNodes->item($j); 
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    $writersName[$nameOfWriter] = $writerNode->childNodes-

>item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $writersCountry[$nameOfWriter] = $writerNode-

>childNodes->item(1)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $writersYearBorn[$nameOfWriter] = $writerNode-

>childNodes->item(2)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

    $writersTitle[$nameOfWriter][$i] = $movieNode->item($i)-

>childNodes->item(0)->nodeValue; 

   } 

  } 

  // separate director from movie 

  $directorNode = $movieNode->item($i)->childNodes->item(3); 

  $nameOfDirector = $directorNode->childNodes->item(0)->childNodes-

>item(0)->nodeValue; 

  if ($directorsName[$nameOfDirector] != 0) { // director already 

separated, add new movie only 

   $directorsTitle[$nameOfDirector][$i] = $movieNode->item($i)-

>childNodes->item(0)->nodeValue; 

  } 

  else { // new director to separate, add all info 

   $directorsName[$nameOfDirector] = $directorNode->childNodes-

>item(0)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

   $directorsCountry[$nameOfDirector] = $directorNode-

>childNodes->item(1)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

   $directorsYearBorn[$nameOfDirector] = $directorNode-

>childNodes->item(2)->childNodes->item(0)->nodeValue; 

   $directorsTitle[$nameOfDirector][$i] = $movieNode->item($i)-

>childNodes->item(0)->nodeValue; 

  } 

 } 

 

 $response = ""; 

 $response .= "<movieDB>"; 

 $response .= "<movies>"; 

 for ($i=0; $i<$numberOfMovies; $i++) { 

  $response .= "<movie>"; 

  $response .= "<title>".$movieNode->item($i)->childNodes->item(0)-

>nodeValue."</title>"; 

  $response .= "<year>".$movieNode->item($i)->childNodes->item(1)-

>nodeValue."</year>"; 

  $response .= "<genres>"; 

  $genresNode = $movieNode->item($i)->childNodes->item(2)-

>childNodes; 

  for ($k=0; $k<$genresNode->length; $k++) { 

   $response .= "<genre>".$genresNode->item($k)-

>nodeValue."</genre>"; 

  }   

  $response .= "</genres>"; 

  $response .= "</movie>"; 

 } 

 $response .= "</movies>"; 

 $response .= "<actors>"; 

 foreach ($name as $theName => $value) { 

  $response .= "<actor>"; 

  $response .= "<name>".$name[$theName]."</name>"; 

  $response .= "<country>".$country[$theName]."</country>"; 

  $response .= "<year_born>".$yearBorn[$theName]."</year_born>"; 

  $response .= "<movies>"; 

  foreach ($title[$theName] as $key => $value) { 
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   $response .= "<movie 

character='".$character[$theName][$key]."'>".$title[$theName][$key]."</movi

e>"; 

  } 

  $response .= "</movies>"; 

  $response .= "</actor>"; 

 } 

 $response .= "</actors>"; 

 $response .= "<directors>"; 

 foreach ($directorsName as $theName => $value) { 

  $response .= "<director>"; 

  $response .= "<name>".$directorsName[$theName]."</name>"; 

  $response .= "<country>".$directorsCountry[$theName]."</country>"; 

  $response .= 

"<year_born>".$directorsYearBorn[$theName]."</year_born>"; 

  $response .= "<movies>"; 

  foreach ($directorsTitle[$theName] as $key => $value) { 

   $response .= 

"<movie>".$directorsTitle[$theName][$key]."</movie>"; 

  } 

  $response .= "</movies>"; 

  $response .= "</director>"; 

 } 

 $response .= "</directors>"; 

 $response .= "<writers>"; 

 foreach ($writersName as $theName => $value) { 

  $response .= "<writer>"; 

  $response .= "<name>".$writersName[$theName]."</name>"; 

  $response .= "<country>".$writersCountry[$theName]."</country>"; 

  $response .= 

"<year_born>".$writersYearBorn[$theName]."</year_born>"; 

  $response .= "<movies>"; 

  foreach ($writersTitle[$theName] as $key => $value) { 

   $response .= 

"<movie>".$writersTitle[$theName][$key]."</movie>"; 

  } 

  $response .= "</movies>"; 

  $response .= "</writer>"; 

 } 

 $response .= "</writers>"; 

 $response .= "</movieDB>"; 

  

 echo $response; 

?> 
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Appendix C  -  PHP-kod utan omstrukturering JSON 

<<?PHP 

 header ("Content-Type:application/json");   

 

 //ob_start(); // disable gzip 

 ob_start( 'ob_gzhandler' ); // enable gzip 

  

 $dom = new DOMDocument; 

 $dom->preserveWhiteSpace = false; 

 $dom->load('movies400.xml'); 

     

 $xp = new DOMXPath($dom); 

 $actorName = $_POST['actorName']; 

 $movieNode = $xp->query("/movies/movie[cast/actor/name='". $actorName 

. "']"); 

 $actMovieCount = $movieNode->length; 

  

 echo "{"; 

 echo '"movieDB":{'; 

 echo '"movies":['; 

 for ($i=0; $i<$actMovieCount; $i++) { 

  echo '{'; 

  echo '"title":"'.$movieNode->item($i)->childNodes->item(0)-

>nodeValue.'",'; 

  echo '"year":"'.$movieNode->item($i)->childNodes->item(1)-

>nodeValue.'",'; 

  $genresNode = $movieNode->item($i)->childNodes->item(2)-

>childNodes; 

  $directorNode = $movieNode->item($i)->childNodes->item(3)-

>childNodes; 

  $writersNode = $movieNode->item($i)->childNodes->item(4)-

>childNodes; 

  $castNode = $movieNode->item($i)->childNodes->item(5)->childNodes; 

  echo '"genres":['; 

  for ($k=0; $k<$genresNode->length; $k++) { 

   echo '"'.$genresNode->item($k)->nodeValue.'"'; 

   if ($k != $genresNode->length-1) echo ","; 

  } 

  echo "],"; 

  echo '"director":{'; 

  echo '"name":"'.$directorNode->item(0)->nodeValue.'",'; 

  echo '"country":"'.$directorNode->item(1)->nodeValue.'",'; 

  echo '"year_born":"'.$directorNode->item(2)->nodeValue.'"},'; 

  echo '"writers":['; 

  for ($k=0; $k<$writersNode->length; $k++) { 

   echo '{'; 

   echo '"name":"'.$writersNode->item($k)->childNodes->item(0)-

>nodeValue.'",'; 

   echo '"country":"'.$writersNode->item($k)->childNodes-

>item(1)->nodeValue.'",'; 

   echo '"year_born":"'.$writersNode->item($k)->childNodes-

>item(2)->nodeValue.'"}'; 

   if ($k != $writersNode->length-1) echo ","; 

  }     

  echo "],"; 

  echo '"cast":['; 

  for ($k=0; $k<$castNode->length; $k++) { 

   echo '{'; 
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   echo '"name":"'.$castNode->item($k)->childNodes->item(0)-

>nodeValue.'",'; 

   echo '"country":"'.$castNode->item($k)->childNodes->item(1)-

>nodeValue.'",'; 

   echo '"year_born":"'.$castNode->item($k)->childNodes-

>item(2)->nodeValue.'",'; 

   echo '"character":"'.$castNode->item($k)->childNodes-

>item(3)->nodeValue.'"}'; 

   if ($k != $castNode->length-1) echo ","; 

  }    

  echo "]"; 

  echo "}"; 

  if ($i != $actMovieCount-1) { 

   echo ","; 

  } 

 } 

 echo "]"; 

 echo '}}';  

?> 
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Appendix D  -  PHP-kod utan omstrukturering XML 

<?PHP 

 header ("Content-Type:text/xml");   

 

 //ob_start(); // disable gzip 

 ob_start( 'ob_gzhandler' ); // enable gzip 

  

 $dom = new DOMDocument; 

 $dom->preserveWhiteSpace = false; 

 $dom->load('movies4000.xml'); 

 

 $xp = new DOMXPath($dom); 

 $actorName = $_POST['actorName']; 

 $movieNode = $xp->query("/movies/movie[cast/actor/name='". $actorName 

. "']"); 

 $numberOfMovies = $movieNode->length; 

 

 echo "<movieDB>"; 

 echo "<movies>"; 

 for ($j=0; $j<$numberOfMovies; $j++) { 

  echo "<movie>"; 

  echoSubNodes($movieNode->item($j)); 

  echo "</movie>"; 

 } 

 echo "</movies>"; 

 echo "</movieDB>"; 

 

 function echoSubNodes($rootNode) { 

  for ($i=0; $i<=$rootNode->childNodes->length-1; $i++) { 

   echo "<".$rootNode->childNodes->item($i)->nodeName.">"; 

   if ($rootNode->childNodes->item($i)->childNodes->item(0)-

>nodeType==1) { 

    echoSubNodes($rootNode->childNodes->item($i)); 

   } 

   else { 

    echo $rootNode->childNodes->item($i)->childNodes-

>item(0)->nodeValue; 

   } 

   echo "</".$rootNode->childNodes->item($i)->nodeName.">"; 

  } 

 } 

?>  
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Appendix E  -  XSLT-kod för att lista filmer 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:key name="movies" match="movie" use="title"/> 

 <xsl:template match="/"> 

  <h2>Movies</h2> 

  <table border="1"> 

  <tr bgcolor="#9acd32"> 

   <th align="left">Title</th> 

  </tr> 

  <xsl:for-each select="movieDB/movies/movie[generate-id() = 

generate-id(key('movies', title)[1])]"> 

   <tr> 

    <td><xsl:attribute 

name="onClick">listMovieInfoXML('<xsl:value-of select="title" 

/>')</xsl:attribute><xsl:value-of select="title" /></td> 

   </tr> 

  </xsl:for-each> 

  </table> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 
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Appendix F  -  JS-kod för att lista filmer (JSON) 

var globalJSONData; 

 

function listMoviesJSON(returnedData) { 

 globalJSONData = returnedData; // store returned data for later use 

 dataObject = JSON.parse(globalJSONData); 

 oText = '<h2>Movies</h2><table border="1">'; 

 oText += '<tr bgcolor="#cd9a32"><th align="left">Title</th></tr>'; 

 for (i=0; i<dataObject.movieDB.movies.length; i++) { 

  oText += "<tr><td>" + dataObject.movieDB.movies[i].title + 

"</td></tr>"; 

 } 

 oText += "</table>"; 

 document.getElementById("movieNames").innerHTML = oText;  

} 
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Appendix G  -  XSLT-kod för originalstruktur 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:param name="movieTitle" /> 

 <xsl:variable name="moviePath" 

select="movieDB/movies/movie[title=$movieTitle]" /> 

 <xsl:variable name="directorPath" select="$moviePath/director" /> 

 

 <xsl:template match="/"> 

  <h2><xsl:copy-of select="$movieTitle" /> (<xsl:value-of 

select="$moviePath/year" />)</h2> 

   

  <xsl:for-each select="$moviePath/genres/genre"> 

   <xsl:value-of select="." />. 

  </xsl:for-each> 

   

  <h3>Director</h3> 

  <table border="1"> 

  <tr bgcolor="#9acd32"><th align="left">Name</th><th 

align="left">Country</th><th align="left">Year of birth</th></tr> 

  <tr><td><xsl:value-of select="$directorPath/name"/></td> 

  <td><xsl:value-of select="$directorPath/country"/></td> 

  <td><xsl:value-of select="$directorPath/year_born"/></td></tr> 

  </table> 

   

  <h3>Writers</h3> 

  <table border="1"> 

  <tr bgcolor="#9acd32"><th align="left">Name</th><th 

align="left">Country</th><th align="left">Year of birth</th></tr> 

  <xsl:for-each select="$moviePath/writers/writer"> 

   <tr><td><xsl:value-of select="name" /></td><td><xsl:value-of 

select="country" /></td><td><xsl:value-of select="year_born" /></td></tr> 

  </xsl:for-each> 

  </table> 

   

  <h3>Cast</h3> 

  <table border="1"> 

  <tr bgcolor="#9acd32"><th align="left">Name</th><th 

align="left">Country</th><th align="left">Year of birth</th></tr> 

  <xsl:for-each select="$moviePath/cast/actor"> 

   <tr><td><xsl:value-of select="name" /> (<xsl:value-of 

select="character" />)</td><td><xsl:value-of select="country" 

/></td><td><xsl:value-of select="year_born" /></td></tr> 

  </xsl:for-each> 

  </table> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 
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Appendix H  -  XSLT-kod för separerad struktur 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:param name="movieTitle" /> 

 <xsl:variable name="moviePath" 

select="movieDB/movies/movie[title=$movieTitle]" /> 

 <xsl:variable name="directorPath" 

select="movieDB/directors/director[movies/movie=$movieTitle]" /> 

 

 <xsl:template match="/"> 

  <h2><xsl:copy-of select="$movieTitle" /> (<xsl:value-of 

select="$moviePath/year" />)</h2> 

   

  <xsl:for-each select="$moviePath/genres/genre"> 

   <xsl:value-of select="." />. 

  </xsl:for-each> 

   

  <h3>Director</h3> 

  <table border="1"> 

  <tr bgcolor="#9acd32"><th align="left">Name</th><th 

align="left">Country</th><th align="left">Year of birth</th></tr> 

  <tr><td><xsl:value-of select="$directorPath/name"/></td> 

  <td><xsl:value-of select="$directorPath/country"/></td> 

  <td><xsl:value-of select="$directorPath/year_born"/></td></tr> 

  </table> 

   

  <h3>Writers</h3> 

  <table border="1"> 

  <tr bgcolor="#9acd32"><th align="left">Name</th><th 

align="left">Country</th><th align="left">Year of birth</th></tr> 

  <xsl:for-each 

select="movieDB/writers/writer[movies/movie=$movieTitle]"> 

   <tr><td><xsl:value-of select="name" /></td><td><xsl:value-of 

select="country" /></td><td><xsl:value-of select="year_born" /></td></tr> 

  </xsl:for-each>  

  </table> 

   

  <h3>Cast</h3> 

  <table border="1"> 

  <tr bgcolor="#9acd32"><th align="left">Name</th><th 

align="left">Country</th><th align="left">Year of birth</th></tr> 

  <xsl:for-each 

select="movieDB/actors/actor[movies/movie=$movieTitle]"> 

   <tr><td><xsl:value-of select="name" /> (<xsl:value-of 

select="movies/movie[text()=$movieTitle]/@character" 

/>)</td><td><xsl:value-of select="country" /></td><td><xsl:value-of 

select="year_born" /></td></tr> 

  </xsl:for-each> 

  </table> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

 


