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Sammanfattning 
Introduktionen av AJAX har möjliggjort skapandet av dynamiska webbapplikationer 

på Internet. Dessa dynamiska webbapplikationer bygger på att skicka data mellan 

klient och server med hjälp av asynkrona förfrågningar. Detta görs med hjälp av ett 

serialiseringsformat som används för att kompaktera data och möjliggöra 

kommunikation mellan olika programmeringsspråk. Binära serialiseringsformat har 

konsistent visat sig prestera bättre än de textbaserade alternativen på plattformar 

som tillåter binär transport av data. AJAX är en plattform som endast tillåter 

textbaserad transport av data. Detta arbete syftar till att jämföra prestandan av 

textbaserade och binära serialiseringsformat för AJAX med hjälp av bland annat 

round-trip time. Arbetet har utförts genom att skapa en webbapplikation som utför 

prestandamätningar med hjälp av olika datamängder med varierande storlek och 

innehåll. Resultaten visar att binära serialiseringsformat endast skulle kunna vara ett 

tänkbart alternativ när det rör sig om webbapplikationer som skickar mycket 

sifferdominant data. 

Nyckelord: BSON, JSON, XML, AJAX, serialisering, round-trip time 
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1 Introduktion 
I samband med övergången från statiska till dynamiska webbapplikationer har kravet på 

resurser som ställs på underliggande system ökat, mycket på grund av att webbutvecklare nu 

förväntas bygga webbapplikationer som liknar de som körs lokalt på en dator (Chu & Dean, 

2008). Den nya generationen av mobila plattformar är utvecklade för att vara små nog att 

bäras runt utan problem samtidigt som de förväntas kunna utnyttja dagens 

webbapplikationer (Gil & Trezentos, 2011). Detta medför att kravet på avancerad 

funktionalitet har ökat samtidigt som oförutsägbarheten av klientens begränsningar. För att 

överkomma de tekniska begränsningarna hos traditionella webbsidor skapades AJAX i syfte 

att möjliggöra asynkron kommunikation (Schneider et al., 2008). 

Serialisering användas för att transformera objekt eller datastrukturer till en sekvens av tal 

eller tecken (Aihkisalo & Paaso, 2011). En webbapplikation med AJAX måste använda ett 

serialiseringsformat för att möjliggöra asynkron kommunikation. Det serialiseringsformat 

som används har en direkt påverkan på svarstider och den datamängd som måste genereras 

för kommunikation mellan klient och server (Wang et al., 2011). Gligorić et al. (2011) nämner 

ett "Internet of Things" som avser en miljö där ett stort antal olika enheter interagerar. 

Många av dessa enheter har begränsade resurser när det gäller minne, energi och nätverk. Ett 

välgrundat beslut bör därför fattas för valet av serialiseringsformat för AJAX. 

Ett flertal arbeten har visat hur textbaserade serialiseringsformat presterar jämfört med 

binära alternativ. Resultaten visar att det är normalt för binära format att prestera mycket 

bättre än textbaserade format när det gäller både svarstider och kompakthet (Aihkisalo & 

Paaso, 2011; Aihkisalo & Paaso, 2012; Gil & Trezentos, 2011; Maeda, 2012; Sumaray & Makki 

2012). AJAX använder XMLHttpRequest-objektet för möjliggöra asynkron kommunikation 

mellan en klient och en server. Eftersom detta objekt består av textbaserad data måste binära 

format för AJAX lagra binär data inuti objektet som oformaterad text (W3C, 2013).  Det är av 

intresse att ta reda på hur vidare binära format fortfarande ger bättre svarstider och 

kompakthet än textbaserade format när textbaserad transport måste användas för att 

möjliggöra AJAX. 

Detta arbete undersöker round-trip time och kompakthet hos textbaserade och binära 

serialiseringsformat i en webbapplikation med AJAX. Detta sker genom ett experiment där 

olika serialiseringsformat serialiserar och avserialiserar data på både klient- och serversidan. 

För varje serialiseringsformat implementeras en version av en webbapplikation som ger 

tillgång till mätningar med både textdominanta och sifferdominanta datamängder. Round-

trip time mäts genom att både klient- och serversidan serialiserar, avserialiserar och skickar 

data mellan varandra. Kompakthet mäts genom att jämföra antalet bytes som tas upp i 

minnet av en specifik variabel på serversidan före och efter serialisering. Individuella 

svarstider för serialisering och avserialisering mäts även. På så sätt kan vikten av varje 

enskild mätning ställas i relation till helhetsbilden som ges genom round-trip time. 

Detta arbete är uppdelat i fyra huvudkapitel. Kapitel 2 beskriver de bakomliggande 

teknologier som möjliggör arbetet. Kapitel 3 formulerar problemet som anses rättfärdiga 

utförandet av arbetet och beskriver även den metod som används under genomförandet av 

arbetet. Kapitel 4 beskriver själva genomförandet av arbetet från implementeringen av en 

webbapplikation till insamlandet av mätningar och analys av dessa. Kapitel 5 tar upp 

slutsatser som dragits från arbetet tillsammans med förslag för möjliga framtida arbeten.   
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2 Bakgrund 
Detta arbete berör webbapplikationer som använder sig av AJAX. Den samling teknologier 

som utgör AJAX tas upp i avsnitt 2.1. Serialisering tas upp i avsnitt 2.2 och är den komponent 

av AJAX som detta arbete främst fokuserar på. Avsnittet om serialisering tar även upp de 

textbaserade och binära serialiseringsformaten som arbetet kommer undersöka närmare. 

Round-trip time är en mätningsmetod som används för arbetet och definieras i avsnitt 2.3. 

2.1 AJAX 
Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) består av Hypertext Markup Language (HTML), 

JavaScript, Dynamical Hypertext Markup Language (DHTML) och Document Object Model 

(DOM) komponenter (Wang et al., 2011). Tillsammans används dessa komponenter för att 

bygga applikationer på World Wide Web med bättre interaktivitet än vad som tidigare var 

möjligt. Den huvudsakliga användningen för AJAX är att uppdatera en del av en webbsida 

utan att ladda om hela sidan (Chu & Dean, 2008). Skillnaderna mellan en webbsida med och 

utan AJAX kan ses i Figur 1. 

Den ökade användningen av webbtjänster med asynkron kommunikation har medfört en 

övergång från den klassiska Hypertext Transfer Protocol (HTTP) modellen som är baserad på 

att användare kopplar upp sig mot webbsidor genom hypertextlänkar eller genom att skicka 

webbaserade formulär . Istället för att vara användarstyrd automatiseras kommunikationen 

mellan klient och server; något som innebär att responstider inte längre är limiterade av 

mänsklig reaktionsförmåga (storleksordningen sekunder) och istället avgörs av JavaScript-

kodens exekveringshastighet på klientsidan (Schneider et al., 2008). Serialiseringsformatet 

som traditionellt används för AJAX är XML. Gligorić et al. (2011) visar att nyare 

serialiseringsformat kan prestera bättre än XML. Detta har väckt intresset för alternativa 

serialiseringsformat i kombination med AJAX (Wang et al., 2011).  

 

Figur 1 Jämförelse av en webbapplikation utan AJAX och en webbapplikation med 

AJAX (Schneider et al., 2008). 
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2.2 Serialisering 
Serialisering är en process som transformerar ett objekts data till en sekvens av tal eller 

tecken beroende av det format som används. Formatet kan variera från något enkelt som 

exempelvis en lista i form av en array till något mer komplext som exempelvis en XML-

representation som ses i Figur 2. Den konträra processen till serialisering kallas 

avserialisering (Aihkisalo & Paaso, 2011). Ökningen av trafikutbytet mellan klient och server 

på Internet har medfört en större betydelse av att effektivt serialisera data till en ström, 

skicka den över ett nätverk och sedan avserialisera den (Sumaray & Makki; 2012). Detta kan 

härledas av att dataformatet som används för serialisering har en direkt påverkan på 

nätverkslatensen som upplevs när objekt överförs mellan en webbapplikations klient och 

server (Aihkisalo & Paaso, 2011). 

Det finns mycket litteratur tillgängligt som jämför olika serialiseringsformat med fokus på 

hastighet och kompakthet.  Sumaray och Makki (2012) publicerade en artikel som jämför 

XML, JSON, Apache Thrift och Protocol Buffers på en mobil plattform. Wang et al. (2011) 

jämförde HTML, XML och JSON. Nurseitov et al. (2009) jämförde XML och JSON där den 

underliggande prestandan av processor och RAM-minne utvärderades. Maeda (2012) har 

publicerat ett arbete som jämför 12 olika format och är troligen en av de bredaste studierna 

som utförts inom ämnet serialisering. Gligorić et al. (2011) visade att binära format presterar 

bättre än XML.  

 

Figur 2 En datastruktur som serialiseras till XML. 

2.2.1 XML 
Extensible Markup Language (XML) är ett universellt märkspråk och en efterträdare till 

Standard Generalized Markup Language (SGML) som är ett format för strukturerad text. 

Formatet använder sig av bland annat start- och sluttaggar, barnelement och attribut för att 

strukturera data. För ett enkelt exempel av ett namn beskrivet med XML; se Figur 3. 

Formatet utvecklades med enkel användning över internet i åtanke. Det finns en stor 

användarbas och formatet används mycket tillsammans med webbtjänster (Sumaray & 

Makki, 2012). De huvudsakliga användningsområdena för XML är Remote Procedure Calls 

(RPC) och serialisering av objekt för överföring mellan applikationer (Nurseitov et al., 2009). 

Trots att XML idag är väldigt välanvänt så har formatet ofta blivit kritiserad för att ta onödigt 

mycket plats, faktum är att den officiella specifikationen för XML nämner att kompakthet är 

av minimal betydelse (Sumaray & Makki, 2012). Utöver det så visar sig XML även prestera 

underlägset nästan andra format när det gäller serialiserings- och avserialiseringshastighet 

(Maeda, 2012; Wang et al., 2011). Detta beror mycket på uträkningskostnaderna av att 

konvertera flyttal från ASCII till en maskinrepresentation så som exempelvis IEEE 754 (Chiu 

et al., 2005). 
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Figur 3 Ett namn sparat i XML (Nurseitov et al., 2009). 

2.2.2 JSON 
JavaScript Object Notation (JSON) är ett kompakt textbaserat format för utbyte av data. Det 

är enkelt för människor att läsa och skriva men även enklare för maskiner att arbeta med i 

jämförelse med XML (Gil & Trezentos, 2011; Wang, 2011). JSON kan överföras med hjälp av 

datatyperna sträng, nummer eller boolean; en array eller ett komplext objekt kan även 

användas men praktiken används oftast datatypen objekt. Objekt blir då omslutna av 

klammerparenteser som innehåller ett antal nyckel-värde-par (Wang et al., 2011).  Ett enkelt 

exempel av ett namn beskrivet med JSON visas i Figur 4.  

JSON utvecklades av Douglas Crockford, som använde det ett antal år innan han skapade 

webbsidan json.org. Kort därefter började Yahoo och Google använda sig av formatet i ett 

antal webbtjänster (Sumaray & Makki, 2012). Trots att formatet har sina rötter i JavaScript 

så är formatet oberoende av språk. Formatet har direkt stöd inuti JavaScript och är bäst 

anpassat för JavaScript-program. Jämfört med XML behöver JSON inte något bibliotek för 

att ta emot data från DOM (Nurseitov et al., 2009). Mycket av formatets popularitet beror på 

dess synergi med AJAX; det är både effektivare och enklare att installera jämfört med XML 

(Wang, 2011). Generellt har JSON även visat sig prestera bättre än XML oavsett 

underliggande programmeringsspråk (Aihkisalo & Paaso, 2011). 

 

Figur 4 Ett namn sparat i JSON (Nurseitov et al., 2009). 

2.2.3 Apache Thrift 
Apache Thrift är ett Interface Definition Language (IDL) som de senaste åren snabbt har 

blivit populärt. Det utvecklades för att vara mer kompakt och effektivare på att serialisera och 

avserialisera än de textbaserade format som vanligtvis används idag. Genom att lagra 

namnen av alla värden som ska serialiseras lokalt på båda sidor av webbtjänsten och genom 

att binda värden till namn efter ordning så kan dataflödet kompakteras ytterligare (Sumaray 

& Makki, 2012). Apache Thrift använder sig normalt av binär transport av data men det finns 

även textbaserad transport i form av JSON.  

Apache Thrift har nyligen implementerats för JavaScript (Maeda, 2012; Apache Thrift, 2013). 

Till skillnad från andra programmeringsspråk som stödjer binära protokoll för Thrift så 

stödjer JavaScript endast AJAX i transportlagret (Apache Thrift, 2013). Apache Thrift löser 

detta problem genom att använda JSON för att skicka textbaserad data med hjälp av AJAX. 

Detta innebär att Apache Thrift inte kan ses som ett binärt serialiseringsformat när det 

används i kombination med AJAX. Till skillnad från traditionell JSON så genererar Apache 

Thrift bibliotek (både på klient- och serversidan) anpassade efter data som ska skickas av 

webbapplikationen. Biblioteken kräver ytterligare konfiguration jämfört med traditionell 

JSON men i gengäld skapas ett API vars avsikt är att underlätta programmerarens arbete. 
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2.2.4 Protocol Buffers 
Protocol Buffers är liksom Apache Thrift ett IDL som har ökat i popularitet de senaste åren. 

Protocol Buffers är framtaget av Google och har många likheter med Apache Thrift. Båda 

format använder sig av lokal lagring och producerar väldigt liknande resultat för svarstider 

och kompakthet. Protocol Buffers har officiellt stöd för programmeringsspråken C++, Java 

och Python (Sumaray & Makki, 2012). AJAX med Protocol Buffers kräver därför en 

implementering från en tredje part för att fungera i JavaScript och PHP (Google, 2013). 

2.2.5 BSON 
BSON (Binary JSON) är ett binärt serialiseringsformat som serialiserar JSON-liknande 

dokument till binära representationer (BSON, 2013). Ett exempel på detta kan ses i Figur 5. 

BSON har tagits fram för användning med databasen MongoDB (MongoDB, 2013). Till 

skillnad från Apache Thrift och Protocol Buffers har BSON ingen lokal lagring eftersom 

kompakthet inte är ett av formatets huvudsakliga mål. De tre målen för BSON är snabb 

skanning av dokument, enkel manipulation av information inuti ett redan skapat dokument 

och ett utökat antal datatyper jämfört med formatet JSON (MongoDB, 2011). 

 

Figur 5 Ett exempel på ett JSON som serialiseras till BSON (BSON, 2013). 

2.3 Round-trip time 
Round-trip time (eller på svenska tur- och returtid) är den tid det tar för ett datapaket att 

skickas från en dator till en annan samt den tid det tar för mottagaren av datapaketet att 

skicka en bekräftelse till sändaren (Meenakshi & Raghavan, 2006). Wang et al. (2000) mätte 

round-trip time genom latens. Round-trip time behöver dock inte karaktäriseras av att 

mottagaren skickar en bekräftelse så fort som möjligt efter datapaketet har anlänt. Aihkisalo 

och Paaso (2012) utförde exempelvis serialisering och avserialisering och mätte round-trip 

time av hela processen mellan klient och server genom tidsstämplar på klientsidan. Ett 

exempel på round-trip time som är mer relevant för detta arbete följer i Figur 6.

 

Figur 6 I detta exempel börjar round-trip time mätas från det att moment då en 

datastruktur börjar hämtas ur databasen (DB) av databashanteraren (DBMS) till den 

tidpunkt då servern är klar med avserialiseringen av datastrukturen. 
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2.4 Kompakthet 
Termen kompakthet innebär storleken ett objekt tar upp i datorns minne. Kompakthet mäts 

oftast i bytes. När ett mer komplext objekt så som en array serialiseras till ett simplare objekt 

som exempelvis en sträng innebär detta oftast att den serialiserade strängen tar upp ett 

mindre antal bytes i minnet än arrayen. Kompakthet är en fördelaktig egenskap för 

serialiseringsformat eftersom mindre data måste skickas mellan klient och server. När en 

mindre mängd data måste skickas över ett nätverk påverkar det round-trip time positivt 

eftersom en mindre mängd data naturligtvis går snabbare att skicka än en större mängd data.  

Sumaray och Makki (2012), Maeda (2012) och Gil och Trezentos (2011) är alla exempel på 

arbeten som har undersökt serialiseringsformat genom att bland annat mäta kompakthet. 

Den vanligaste metoden för att jämföra kompakthet mellan olika serialiseringsformat är att 

formaten används för att serialisera samma objekt. Storleken efter serialisering jämförs 

seden mellan formaten och med objektets ursprungliga storlek. 
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3 Problemformulering 
Aihkisalo och Paaso (2011) nämner att prestandan av en applikation som använder en klient-

server arkitektur beror mycket på dataöverföringen. Många jämförelser av olika metoder för 

serialisering har utförts. XML har jämförts med JSON (Nurseitov et al., 2008; Wang et al., 

2011), textbaserade format har jämförts med binära format (Aihkisalo & Paaso, 2011; Gil & 

Trezentos, 2011; Sumaray & Makki, 2012) och olika parsers har jämförts med varandra 

(Aihkisalo & Paaso, 2011; Zhang & van Engelen, 2008). Aihkisalo och Paaso (2012) jämförde 

XML och JSON samt två binära alternativ med hjälp av en applikation skriven i Java som 

använde en klient-server arkitektur. Utöver en prestandajämförelse av de olika dataformaten 

så jämfördes även applikationens round-trip time med de olika dataformaten. Fördelen med 

att använda denna mätningsmetod är att helhetsbilden bättre prövas då alla faktorer som 

påverkar resultatet samspelar. 

Aihkisalo och Paaso (2012) fokuserar på att studera round-trip time för olika tekniker som 

vanligtvis används i webbtjänster. Applikationen som de skapade för arbetet använder sig av 

en klient-server arkitektur men tar inte användning av AJAX eller databashanterare. AJAX 

kan spela en lämplig roll för webbapplikationer i realtid på grund av dess stöd för asynkrona 

överföringar och lokal uppdatering hos klienten (Wang et al., 2011). En databashanterare i en 

webbtjänst lagrar data i en databas till skillnad mot ett dataset som skapas direkt i minnet av 

en applikation. Data måste då hämtas ur databasen av webbservern innan den kan hanteras. 

Detta medför ytterligare beräkningstid för att förbereda data för serialisering (Lindström & 

Raatikainen, 1999). 

Kompaktheten av ett dataformat spelar en större roll i en webbtjänst med AJAX eftersom det 

vanligtvis används för att skicka mindre mängder data asynkront (Wang et al., 2011). 

Databashanteraren påverkar även tidsåtgången innan data kan serialiseras eftersom data 

måste hämtas ur databasen och förberedas åt webbtjänsten (Lindström & Raatikainen, 

1999). Klientsidan på en webbtjänst är heterogen; hårdvaran, operativsystemet och 

webbläsaren kan variera mellan sessioner (Gligorić et al., 2011). När fler teknologier 

samspelar i en applikation ökar chansen att en flaskhals uppstår (Konaha et al., 2009). Det 

räcker därför inte till att undersöka hur olika dataformat presterar med en webbapplikation; 

det som även bör undersökas är hur en webbapplikation presterar tillsammans med olika 

dataformat.  

När AJAX används för att transportera binär data över ett nätverk uppstår en problematik 

eftersom XMLHttpRequest-objektet som skickar data asynkront mellan klient och server 

använder en textbaserad representation för transport av data (W3C, 2013). Apache Thrift 

löser denna problematik genom att använda JSON för transport av data medan BSON 

använder sig utav en binär databuffert för att skicka data över AJAX. Apache Thrift finns 

tillgängligt för JavaScript och PHP och kan konfigureras för AJAX (Apache Thrift, 2013) men 

använder sig då av ett textbaserat serialiseringsformat för transport av data. BSON finns 

tillgängligt för JavaScript genom Node.js och PHP (BSON, 2013). BSON finns även 

tillgängligt genom en inofficiell implementering för AJAX (Hedman, 2012) i form av ett 

JavaScript-bibliotek. Protocol Buffers finns endast officiellt för C++, Java och Python. 

Inofficiella implementeringar som inte stöds direkt av Google finns tillgängliga för JavaScript 

och PHP, men dessa fungerar inte nödvändigtvis i kombination med AJAX (Google, 2013). 

Syftet med arbetet är att undersöka round-trip time och kompakthet hos 

textbaserade och binära serialiseringsformat i en webbapplikation med AJAX. 
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3.1 Metodbeskrivning 
I likhet med tidigare arbeten av bland andra Aihkisalo och Paaso (2012), Sumaray och Makki 

(2012), Wang (2011) och Wang et al. (2011) ska detta arbete jämföra serialiseringshastighet, 

avserialiseringshastighet, kompakthet och round-trip time för textbaserade och binära 

serialiseringsformat i en webbapplikation med AJAX. 

3.1.1 Delmål – Implementera webbapplikation 
För att kunna göra en jämförelse av serialiseringsformaten kommer en webbapplikation att 

implementeras. Webbapplikationens syfte är att utföra experiment som visar hur olika 

serialiseringsformat presterar och påverkar dess round-trip time. Innan webbapplikationen 

implementeras kommer en litteraturstudie genomföras för att ett informerat beslut av valet 

av tekniker och mätverktyg ska kunna fattas. Klientsidan kommer bestå av en webbläsare 

som använder sig av AJAX i likhet med Schneider et al. (2008) och Wang et al. (2011). 

Serversidan kommer bestå av webbservern Apache som använder sig av skriptspråket PHP 

och databashanteraren MySQL i likhet med Amza et al. (2002), Andreolini et al. (2004) samt 

Ramana och Prabhakar (2005). 

3.1.2 Delmål – Generera dataset 
För att kunna utföra experimenten på webbapplikationen behövs passande dataset. Binära 

serialiseringsformat har visat sig prestera bäst när de hanterar binära dataset (Sumaray & 

Makki, 2012). Det skulle därför vara lämpligt att ta fram två typer av dataset där en typ är 

textdominant respektive sifferdominant. Den framtagna datamängden bör liksom den 

använd av Kangasharju och Tarkoma (2007) visa hur dataset med varierande storlek 

påverkar tidsåtgången av experimenten. Dessa önskvärda egenskaper innebär tillsammans 

en utmaning i genomförandet då alla textbaserade objekt måste ha en binär motsvarighet av 

samma storlek i jämförande syfte, samtidigt som den framtagna datamängden måste vara 

realistisk. Anpassas objekt efter storlek utan att innehåll uppmärksammas kan det resultera i 

att en allt för syntetisk datamängd framställs, något som måste beaktas i genomförandet. 

3.1.3 Delmål – Utföra experiment 
Experimenten kommer bestå av att webbapplikationen beräknar serialiseringshastighet, 

avserialiseringshastighet och kompakthet för de olika dataformaten. Webbapplikationen 

kommer även mäta round-trip time för dataformat i likhet med Aihkisalo och Paaso (2012). 

Tidigare arbeten av Meenakshi och Raghavan (2006) och Wang et al. (2000) har även använt 

round-trip time i sin metodologi. Eftersom experimentet är automatiserat uppstår en 

problematik som måste tas i akt i analysen; skillnader mellan svarstider för de olika formaten 

påvisar inte nödvändigtvis en mänskligt märkbar skillnad när det rör sig om tillräckligt små 

tidsenheter (Nah, 2004). En alternativ metod som Cheng et al. (2004) använde utvärderade 

både kognitiva aspekter och round-trip time genom att använda testpersoner.  

3.1.4 Delmål – Presentera och analysera resultat 
En analys av resultaten kommer genomföras för att hitta eventuella flaskhalsar och för att ta 

reda på hur valet av serialiseringsformat påverkar överföringshastigheten av en webbtjänst. 

Nicola och John (2003) visar att XML påverkar databasprestanda negativt på grund av dess 

verbositet. Trent et al. (2008) visar att PHP är ett långsamt skriptspråk på grund av dess 

dynamiska natur. Dessa studier pekar på att flaskhalsar kan uppstå när ett olämpligt 

dataformat används; analysen bör därför bedöma om avvikelser mellan dataformatens 

prestanda och webbapplikationens round-trip time indikerar en flaskhals i systemet. 
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4 Genomförande 
Detta kapitel redogör genomförandet av den metod som presenterades i avsnitt 3.1. Detaljer 

rörande implementeringen av webbapplikationen tas upp i avsnitt 4.1. Motivationen kring val 

av databaser och de val som fattats för att integrera framtagna dataset i webbapplikationen 

beskrivs i avsnitt 4.2. Pilottester med resulterande förändringarna samt testplattform, 

parametrar och data tas upp i avsnitt 4.3. Resultaten av genomförandet presenteras och 

analyseras i avsnitt 4.4. 

4.1 Delmål – Implementera webbapplikation 
En webbapplikation har implementerats vars syfte är att genomföra experiment som 

producerar data som kan användas för att jämföra de fyra utvalda serialiseringsformaten. 

Klientsidan består av HTML och JavaScript. Serversidan består av PHP och en textfil för 

lokal lagring av resultat. Klientsidans gränssnitt består av en kontrollpanel som låter 

användaren välja databas, antal rader ur databasen och antal förfrågningar som ska skickas. 

När ett experiment påbörjas tolkas de valda parametrarna med hjälp av JavaScript. En 

förfrågan som specificerar antalet rader ur den valda databasen förbereds och skickas till 

serversidan med hjälp av jQuery och AJAX. Serversidan tar emot förfrågningen med hjälp av 

PHP och genererar sedan en SQL-fråga utifrån en förbered lista med primärnycklar. Frågan 

ställs för att hämta data som lagras i ett objekt som en associativ array. Objektet serialiseras 

till en sträng som skickas som respons till klientsidan. Klientsidan avserialiserar strängen till 

ett objekt som sedan åter igen serialiseras till en sträng som skickas till ett annat skript på 

serversidan som avserialiserar strängen till ett objekt en sista gång. När serversidan bekräftat 

att skriptet är klart så har en round-trip skett. Denna process upprepas fram tills det att det 

valda antalet förfrågningar har gjorts. Webbapplikationens gränssnitt visas i Figur 7 och dess 

arbetsflöde illustreras i Figur 8 och Figur 9. 

 

Figur 7 Webbapplikationens gränssnitt för JSON efter ett experiment. 
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Figur 8 Webbapplikationens arbetsflöde på klientsidan. 

 

Figur 9 Webbapplikationens arbetsflöde på serversidan. 
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Webbapplikationen är uppdelad i tre delar; en för varje implementerat serialiseringsformat. 

De textbaserade serialiseringsformaten XML och JSON har implementerats med hjälp av 

jQuery och de inbyggda funktioner som finns tillgängliga i JavaScript och PHP medan det 

binära serialiseringsformatet BSON har krävt mer konfiguration under implementeringen. 

Apache Thrift har inte kunnat inkluderas i arbetet eftersom det i nuläget inte finns någon 

dokumentation tillgänglig rörande implementering i PHP. Protocol Buffers har inte 

inkluderats i arbetet eftersom en implementering kompatibel med AJAX inte finns tillgänglig 

i dagsläget. De följande tre avsnitten beskriver hur serialisering och avserialisering utförs 

med XML, JSON och BSON. 

4.1.1 XML 
Serialisering på klientsidan sköts av det inbyggda JavaScript-objektet XMLSerializer som 

använder metoden serializeToString. Avserialisering på klientsidan sköts av jQuery som 

använder metoden parseXML. Serialisering på serversidan sköts av SimpleXML som 

inkluderas i PHP 5.3.10 och en funktion som loopar igenom en array, konkatenerar XML-

element genererade från nyckel-värde par och returnerar en sträng. Avserialiseringen på 

serversidan sköts även av SimpleXML. Se Figur 10 till 13 för kodexempel gällande 

serialisering och avserialisering av XML. 

xmlText = serializer.serializeToString(document); 

Figur 10 Serialisering av XML på klientsidan (JavaScript). 

var document = $.parseXML(xmlText); 

Figur 11 Avserialisering av XML på klientsidan (JavaScript). 

function array_to_xml_string(array $array, SimpleXMLElement $xml) {    

foreach ($array as $key => $value) { 

        $key = (is_numeric($key)) 

            ? 'item' 

            : $key; 

        is_array($value) 

            ? array_to_xml_string($value, $xml->addChild($key)) 

            : $xml->addChild($key, $value); 

    } 

    return $xml; 

} 

$data = array_to_xml_string( 

    $rows, 

    new SimpleXMLElement('<root/>') 

)->asXML(); 

Figur 12 Serialisering av XML på serversidan (PHP). 

$object = simplexml_load_string($xml_string); 

Figur 13 Avserialisering av XML på serversidan (PHP). 
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4.1.2 JSON 
Serialisering på klientsidan sköts av det inbyggda JavaScript-objektet JSON som använder 

metoden stringify. Avserialiseringen på klientsidan sköts av jQuery som använder metoden 

parseJSON. Serialisering på serversidan sköts av den inbyggda funktionen json_encode. 

Avserialisering på serversidan sköts av den inbyggda funktionen json_decode. Se Figur 14 till 

17 för kodexempel gällande serialisering och avserialisering av JSON. 

jsonText = JSON.stringify(object); 

Figur 14 Serialisering av JSON på klientsidan (JavaScript). 

var object = $.parseJSON(jsonText); 

Figur 15 Avserialisering av JSON på klientsidan (JavaScript). 

$data = json_encode($rows); 

Figur 16 Serialisering av JSON på serversidan (PHP). 

$object = json_decode($json_string); 

Figur 17 Avserialisering av JSON på serversidan (PHP). 

4.1.3 BSON 
För serialisering och avserialisering av BSON används ett JavaScript bibliotek på klientsidan 

(Hedman, 2012) och biblioteket för (men inte själva databasen) MongoDB 1.3.6 på 

serversidan (MongoDB, 2013). Serialisering på klientsidan sköts av objektet BSON som 

använder metoden serialize. Avserialisering på klientsidan sköts av objektet BSON som 

använder metoden deserialize. Serialisering på serversidan sköts av funktionen bson_encode. 

Avserialisering på serversidan sköts av funktionen bson_decode. Se Figur 18 till 21 för 

kodexempel gällande serialisering och avserialisering av BSON. 

var bson = BSON.serialize(object); 

Figur 18 Serialisering av BSON på klientsidan (JavaScript). 

var object = BSON.deserialize(array); 

Figur 19 Avserialisering av BSON på klientsidan (JavaScript). 

$data = bson_encode($rows); 

Figur 20 Serialisering av BSON på serversidan (PHP). 

$object = bson_decode($bson_string); 

Figur 21 Avserialisering av BSON på serversidan (PHP). 
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4.1.4 Mätningssystem 
För att kunna utföra experiment med ett stort antal förfrågningar behövdes det ett sätt att 

automatisera dem. De flesta webbläsare som används idag kan hantera åtminstone sex 

jämlöpande förfrågningar (Browserscope, 2013). Valet föll mellan att låta webbapplikationen 

köra sex jämlöpande förfrågningar eller en förfrågan åt gången. Eftersom skripten på 

serversidan skriver experimentets resultat till en fil finns det en risk att jämlöpande 

förfrågningar skulle bilda en kö för att få skriva till filen. Då detta skulle påverka round-trip 

time negativt på ett oförutsägbart sätt föll valet på att endast skicka en förfrågan åt gången. 

En tidig prototyp använde en fast tidsfördröjning mellan förfrågningar. Det visade sig då att 

en enda round-trip som av någon anledning tog längre tid än det förväntade tidsintervallet 

orsakade en bugg som förstörde resultaten för resten av experimentet, dessutom tog 

experiment lång tid då förfrågningar fick vänta onödigt länge. Lösningen blev då att använda 

en rekursiv funktion som avslutade med att skriva ut klientsidans resultat i webbläsaren när 

alla förfrågningar hade skickats och besvarats. 

Serversidan använder ett skript för att lagra storleken på arrayen genererad från databasen 

och storleken på den serialiserade strängen i bits samt svarstid för databasen och 

serialisering i millisekunder, se Figur 22. Ett andra skript används för att lagra svarstid för 

avserialisering i millisekunder, se Figur 23. Tiden hämtas med precisionen mikrosekunder 

genom funktionen microtime. Funktionen size_of_var returnerar storlek i bits, se Figur 24. 

$serialization_start_time = microtime(TRUE); 

$data = json_encode($rows); 

$serialization_end_time = microtime(TRUE); 

echo $data; 

$file = fopen("results.txt", "a"); 

fwrite($file, size_of_var($rows) . "," . size_of_var($data) . "," . 

($query_end_time - $query_start_time)*1000 . "," . 

($serialization_end_time - $serialization_start_time)*1000 . ","); 

fclose($file); 

Figur 22 Kodsnutt som serialiserar till JSON och lagrar resultaten i en fil (PHP). 

$json_string = file_get_contents("php://input"); 

$deserialization_start_time = microtime(TRUE); 

$object = json_decode($json_string); 

$deserialization_end_time = microtime(TRUE); 

$file = fopen("results.txt", "a"); 

fwrite($file, ($deserialization_end_time - 

$deserialization_start_time) . ",\n"); 

fclose($file); 

Figur 23 Kodsnutt som avserialiserar från JSON och lagrar resultaten i en fil (PHP). 

function size_of_var($var) { 

    $start_memory = memory_get_usage(); 

    $tmp = unserialize(serialize($var)); 

    return memory_get_usage() - $start_memory - PHP_INT_SIZE * 8; 

} 

Figur 24 Funktionen som mäter hur många bits en variabel tar upp i minnet (PHP). 
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Klientsidan lagrar resultat för round-trip time, serialisering och avserialisering i tre separata 

arrayer. Varje gång den rekursiva funktionen requestLoop exekveras läggs ytterligare ett 

värde till i slutet av respektive array. Tiden mäts i millisekunder med objektet performance. 

När alla förfrågningar besvarats fylls en textruta med resultaten, se Figur 25 för kodexempel. 

function requestLoop() { 

    var startRTT = performance.now(); 

    $.ajax({ 

        type: "GET", 

        url:  db, 

        data: "rows=" + rows, 

        dataType: 'text', 

        success: function(jsonText){ 

            var start = performance.now(); 

            var object = $.parseJSON(jsonText); 

            var end = performance.now(); 

            deserialize.push(end - start); 

            start = performance.now(); 

            jsonText = JSON.stringify(object); 

            end = performance.now(); 

            serialize.push(end - start); 

            $.ajax({ 

                type: "POST", 

                url: 'deserialize.php', 

                data: jsonText, 

                success: function(){ 

                    var endRTT = performance.now(); 

                    rtt.push(endRTT - startRTT); 

                    if (requests > 1) { 

                        requestLoop(); 

                        requests--; 

                    } else { 

                        var string = "Serialisering: \n"; 

                        for (var i=0;i<serialize.length;i++) 

                            string += serialize[i] + ",\n"; 

                        $('[id$=s-data]').text(string); 

                        string = "Avserialisering: \n"; 

                        for (var i=0;i<deserialize.length;i++) 

                            string += deserialize[i] + ",\n"; 

                        $('[id$=d-data]').text(string); 

                        string = "Round-trip time: \n"; 

                        for (var i=0;i<rtt.length;i++) 

                            string += rtt[i] + ",\n"; 

                        $('[id$=r-data]').text(string); 

                    } 

                     

                } 

            }); 

        } 

    }); 

} 

Figur 25 Funktionen som loopar igenom förfrågningar för JSON (JavaScript).  
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4.2 Delmål – Generera dataset 
För att kunna jämföra hur olika serialiseringsformat presterar med text och siffror i likhet 

med Sumaray och Makki (2012) behövdes en textdominant och en sifferdominant datakälla. 

Med upprepbarhet i åtanke föll valet på att använda två allmänt tillgängliga datakällor. Den 

första datamängden genererades med folkräkningsdata för delstaten Wyoming i USA för 

årtalet 2010 (U.S. Census Bureau, 2010). Datamängden importerades som en enda tabell i en 

databas. Den andra datamängden använder Sakila Sample Database som designades för att 

representera en DVD-butik på nätet (Oracle Corporation, 2011). Valet föll på att använda vyn 

actor_info eftersom 25 av dess rader lagrad i en array storleksmässigt kan jämföras med en 

rad ur tabellen wyoming lagrad i en array. Tabell 1 visar datamängdernas egenskaper. 

Tabell 1 Egenskaper för tabellen wyoming och vyn actor_info 

Datamängd #rader #kolumner #element Storlek 

wyoming 336 190 63840 344064 bytes 

actor_info 200 4 800 163840 bytes 

 

Eftersom actor_info är en vy måste databashanteraren först slå ihop de tabeller vyn visar. 

Valet föll på att använda en vy eftersom det bättre visar hur round-trip time påverkas av 

databasens svarstider. För att fortfarande kunna jämföra round-trip time mellan de två 

datamängderna gjordes ett beslut mellan att skapa en tabell med samma innehåll som vyn 

eller att mäta svarstid för databasen tillsammans med round-trip time. Valet föll på att mäta 

databasens svarstid eftersom det anses ge fler möjligheter att analysera resultaten på. 

För att motverka frågeoptimering från databashanterarens sida så hämtas det valda antalet 

rader slumpvis ur databasen. Detta sker genom att klientsidan skickar med en parameter 

som anger hur många rader ur databasen som ska hämtas och serialiseras. Serversidan tar 

emot denna parameter för att sedan konstruera en SQL-fråga utifrån en array med 

primärnycklar som blandas, se Figur 26 för ett exempel. Slumpandet av rader prövades både 

på klient- och serversidan. På klientsidan kunde SQL-frågan förberedas innan round-trip 

time började mätas vilket innebar att mindre kod behövdes på serversidan. Det visade sig då 

att den ökade mängden data som behövde skickas till serversidan hade en större påverkan på 

round-trip time än att exekvera samma kod på serversidan medan round-trip time 

beräknades. Därför föll valet på att använda serversidan för generering av SQL-frågor. 

shuffle($row_keys); 

$i = 0; 

$query = "SELECT * FROM actor_info WHERE "; 

$request = $_GET["rows"]; 

foreach ($row_keys as $value) { 

    $query .= "actor_id=" . $value; 

    if (++$i == $request) { 

        break; 

    } 

    $query .= " OR "; 

} 

Figur 26 Arrayen $row_keys är fylld med primärnycklar och används för att 

generera SQL-frågan som anger vilka rader som ska hämtas ur databasen (PHP). 
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Båda databaser har använts i tidigare vetenskapliga studier. Databasen Sakila har använts av 

McCormick, Frakes och Anguswamy (2012). Helser (2011) och Wilson (2012) refererar till 

folkräkningsdata från år 2010 av U.S. Census Bureau, de hänvisade dock till denna datakälla 

endast för statistiska ändamål och använde den inte i någon form av experiment. 

En rad ur tabellen wyoming innehåller 190 kolumner varav 185 av dessa innehåller 

sifferbaserade datatyper. En kolumn ur vyn actor_info innehåller 4 kolumner varav 3 av 

dessa är textbaserade, se Tabell 2 för mer detaljerad bild av datamängdernas datatyper.  En 

rad ur tabellen wyoming motsvarar ungefär 25 rader ur vyn actor_info. För att illustrera 

denna storleksskillnad och för att visa ett exempel på vad en rad ur varje tabell innehåller 

visar Figur 27 den första raden ur respektive tabell serialiserad till JSON. Primärnyckeln i 

tabellen wyoming är "LOGRECNO" och primärnyckeln i vyn actor_info är "actor_id". 

Tabell 2 Datatyper för tabellen wyoming och vyn actor_info 

Datamängd Datatyp: antal Datatyp: antal Datatyp: antal 

wyoming varchar(255): 5 int(11): 176 float: 9 

actor_info varchar(45): 2 smallint(5): 1 text: 1  

 

 

Figur 27 Första raden ur tabellen wyoming och första raden ur vyn actor_info (JSON).  
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4.3 Delmål – Utföra experiment 
Detta avsnitt motiverar de förändringar som har implementerats på webbapplikationen 

under och efter genomförandet av pilottester. Avsnittet tar även upp specifikationer för 

experimentets testplattform, de parametrar som har använts och vilken data som har mätts. 

4.3.1 Pilottester 
Två pilottester har genomförts för att undersöka hur ett antal designval påverkar faktorer så 

som databasoptimering och round-trip time. Det första pilottestet utfördes för att undersöka 

hur slumpandet av SQL-frågor påverkade databashanterarens förmåga att optimera 

svarstider. Det visade sig att databashanteraren fortfarande kunde optimera en stor del av 

resultaten även när raderna som skulle hämtas ur databasen slumpades fram, se Figur 28. 

Eftersom koden implementerad för att försöka stoppa databashanterarens optimering inte 

var fungerande togs den därför bort. Istället för att slumpa fram rader så använder nu 

webbapplikationen samma rader för alla förfrågningar, se Figur 29. En nackdel med 

optimeringen är förlusten av en verklig bild av databashanterarens prestanda i en realistisk 

miljö, något som försvårar möjligheten att undersöka om databasen kan vara en flaskhals. 

 

Figur 28 Pilottest som utfördes med serialiseringsformatet JSON. 1 000 

förfrågningar skickades med en begäran att hämta en rad ur tabellen wyoming. 

$request = $_GET["rows"]; 

$query = "SELECT * FROM wyoming LIMIT 0, $request"; 

$request = $_GET["rows"]; 

$query = "SELECT * FROM actor_info LIMIT 0, $request"; 

Figur 29 De uppdaterade SQL-frågorna för tabellen wyoming och vyn actor_info. 

Det andra pilottestet utfördes för att undersöka hur användandet av en vy istället för en tabell 

påverkade databashanterarens svarstider. Det visade sig att vyn presterade näst intill 

identiskt jämfört med en tabell med samma innehåll när databashanteraren fick optimera 

svarstiderna, se Figur 30. Då användningen av en tabell skulle innebära ett extra steg för att 

återskapa experimentet (vyn skulle behöva materialiseras till en tabell) så föll valet på att 

använda vyn. 

Under genomförandet av pilottesterna implementerades även ett antal förändringar i 

webbapplikationen för att förenkla hanteringen av data. Istället för att lagra resultat i en enda 

textfil på serversidan så används nu en textfil för varje typ av data. Resultat separeras nu 

endast med en radbrytning istället för ett kommatecken följt av en radbrytning. Endast fyra 

decimaler sparas eftersom all tid mäts i millisekunder med mikrosekundsprecision. Dessa 

åtgärder genomfördes för att förenkla visualisering av data med hjälp av diverse 

kalkylprogram så som exempelvis Microsoft Excel eller OpenOffice Calc. 
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Figur 30 Pilottest som utfördes med serialiseringsformatet JSON. 1 000 

förfrågningar skickades med en begäran att hämta 125 rader ur databasen Sakila. 

4.3.2 Testplattform, parametrar och data 
Alla tester har genomförts med två datorer. Den ena har använts som klient och den andra 

har använts som server. Klienten använder en 2,2 GHz Intel Pentium T4400, 4 GB 1066 MHz 

RAM och en SSD med 550 MB/sek läshastighet och 505 MB/sek skrivhastighet. Servern 

använder en 3,3 GHz Intel Core i5 2500, 8 GB 1333 MHz RAM och en HDD med 7200RPM. 

En switch med bandbredden 100 Mbit/sek har använts för möjliggöra dataöverföring mellan 

klient och server. 

Klienten använder Windows 7 Ultimate (x64) med Service Pack 1 som operativsystem och 

servern använder Ubuntu Server 12.04.2 LTS (x64) som operativsystem. Klienten använder 

Firefox 20.0 som webbläsare tillsammans med JavaScript-biblioteket jQuery 1.9.1. Servern 

använder Apache 2.2.22 som webbserver, PHP 5.3.10 som skriptspråk och MySQL 5.5.29 

som databashanterare. 

Mätningar har utförts på tre serialiseringsformat med hjälp av två olika dataset där det första 

datasetet fokuserar på siffror och det andra fokuserar på text. Mätningarna är strukturerade 

på ett liknande sätt över alla tre format. Varje mätning har utförts två gånger så att det går att 

upptäcka om det finns en väsentlig varians i samma typ av mätning mellan två körningar. 

Fem olika typer av mätningar har utförts för varje kombination av serialiseringsformat och 

dataset. Skillnaden mellan dessa mätningar ligger i antalet rader ur databasen, se Tabell 3. 

Tabell 3 Antal rader som har använts ur tabellen wyoming och vyn actor_info 

#rader wyoming  1 2 3 4 5 

#rader actor_info  25 50 75 100 125 

 

Under varje mätning har 1 000 förfrågningar skickats till servern. Först användes 10 000 

förfrågningar per mätning. Det visade sig då att det fanns en risk att klientmaskinen blev 

överhettad, framförallt när formatet BSON mättes mot 100 och 125 rader ur vyn actor_info. 

När överhettningen väl skedde orsakade den stigande svarstider över tid. Eftersom problemet 

med överhettning inte uppkom med 1 000 förfrågningar så valdes istället detta antal. Från 

resultaten av varje mätning skapades åtta textfiler. Dessa textfiler innehåller värden 

bestående av svarstider för serialisering (klient), avserialisering (klient), serialisering 

(server), avserialisering (server), databashanterare och round-trip time samt storleken före 

respektive efter serialisering. Svarstid anges i millisekunder och storlek anges i byte.  
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4.4 Delmål – Presentera och analysera resultat 
Detta avsnitt presenterar och analyserar resultaten av mätningarna som samlats in under 

utförandet av experimentet med webbapplikationen. I de diagram som även innehåller 

tabeller visas medianvärdet av 1 000 förfrågningar för varje mätning. Medianvärdet används 

istället för medelvärdet eftersom variansen då är mindre mellan två mätningar av samma typ. 

4.4.1 Serialisering 
Serialiseringen av datasetet Wyoming som fokuserar på siffror visas i Figur 31 och Figur 32. 

Figur 31 visar serialiseringen för klientsidan, Figur 32 visar serialiseringen för serversidan. 

JSON presterar bäst på klientsidan följt av XML medan BSON visar sig serialisera data 

väldigt långsamt på klientsidan jämfört med både JSON och XML. På serversidan däremot 

visar sig BSON vara snabbast följt av JSON medan XML visar sig vara långsammast. Det är 

inte förvånande att XML presterar sämst på serversidan eftersom serialiseringen inte utförs 

av ett bibliotek, istället används egen kod för att serialisera data. 

 

Figur 31 Serialisering klient (Wyoming) 

 

Figur 32 Serialisering server (Wyoming) 
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Serialiseringen av datasetet Sakila som fokuserar på text visas i Figur 33 och Figur 34. Figur 

33 visar serialiseringen för klientsidan, Figur 34 visar serialiseringen för serversidan. BSON 

visar sig vara betydligt långsammare än både JSON och XML när det gäller serialisering på 

klientsidan.  Två omständigheter skulle kunna förklara dessa resultat; för det första rör det 

sig om ett binärt serialiseringsformat som hanterar stora mängder textdominant data, för det 

andra så används ett bibliotek som från början var anpassat för JavaScript på serversidan. 

JSON presterar bäst följt av XML som presterar bättre i jämförelse med JSON när det rör sig 

om textdominant data. Detta stämmer överrens med Sumaray och Makki (2012).  

På serversidan visar sig BSON och JSON vara långsammare jämfört med datasetet Wyoming, 

men i ungefär samma skala jämfört med varandra. BSON har 37 % till 39 % av svarstiden på 

serversidan jämfört med JSON med datasetet Sakila.  Detta kan jämföras med 34 % till 35 % 

med datasetet Wyoming. Däremot visar sig XML presterar bättre med datasetet Sakila då 

XML ger mellan 88 % och 91 % av svarstiden jämfört med XML och datasetet Wyoming. 

 

Figur 33 Serialisering klient (Sakila) 

 

Figur 34 Serialisering server (Sakila) 
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Svarstider för 1 000 förfrågningar med en rad ur datasetet Wyoming visas i Figur 35 och 

Figur 36. Figur 35 visar svarstider för klientsidan, Figur 36 visar svarstider för serversidan. 

På klientsidan visar sig BSON bilda ett sorts mönster av spikar med svarstider medan JSON 

och XML visar sig ha mer stabila dataserier. I Figur 35 visas den minsta mätningen i 

storleksordning med en sifferdominant datamängd. Svarstiderna blir endast mer instabila för 

resterande datamängder när det gäller BSON. Detta kan tyda på att biblioteket som hanterar 

serialiseringen lätt blir överbelastat på klientsidan. 

När det kommer till de andra mätningarna som serialiserar en större mängd data eller 

textdominant data så uppstår endast mer instabilitet med BSON. Denna mätning valdes 

eftersom den bäst visualiserar skillnaderna mellan de tre olika formaten. På serversidan visar 

det sig vara XML som ger mest instabila resultat, dock i mycket mindre grad än BSON på 

klientsidan. Något som verkar stämma överrens på båda sidor av applikationen är att det 

snabbaste formatet även är det stabilaste när det gäller svarstider för serialisering. 

 

Figur 35 Serialisering klient, 1 rad, 1 000 förfrågningar (Wyoming) 

 

Figur 36 Serialisering server, 1 rad, 1 000 förfrågningar (Wyoming) 
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4.4.2 Avserialisering 
Avserialiseringen av datasetet Wyoming som fokuserar på siffror visas i Figur 37 och Figur 

38. Figur 37 visar avserialiseringen för klientsidan, Figur 38 visar avserialiseringen för 

serversidan. JSON visar sig åter igen vara snabbast på klientsidan. När det gäller 

avserialisering på klientsidan (jämfört med serialisering på klientsidan) visar sig BSON 

prestera bättre än XML. På klientsidan visar sig BSON prestera bättre jämfört med JSON när 

det rör sig om mindre data. När 1 rad ur datasetet Wyoming används har JSON 33 % av 

svarstiden jämfört med BSON. När 5 rader används har JSON istället 25 % av svarstiden 

jämfört med BSON. 

På serversidan presterar BSON åter igen bäst, även när det gäller avserialisering. Något som 

är intressant på serversidan är att XML har mellan 92 % och 80 % av svarstiden av JSON. 

Detta resultat avviker från Sumaray och Makki (2012). Denna avvikelse skulle kunna bero på 

att XML returnerar data inuti en array medan JSON returnerar ett mer komplicerat objekt. 

 

Figur 37 Avserialisering klient (Wyoming) 

 

Figur 38 Avserialisering server (Wyoming) 
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Avserialiseringen av datasetet Sakila som fokuserar på text visas i Figur 39 och Figur 40. 

Figur 39 visar avserialiseringen för klientsidan, Figur 40 visar avserialiseringen för 

serversidan. BSON visar sig åter igen prestera sämst av de tre formaten, men i en mindre 

grad än resultaten för serialisering på klientsidan. JSON ger de snabbaste svarstiderna men 

tappar även prestanda någonstans mellan 75 och 100 rader, något som görs tydligt när 

tidsskillnaden mellan 25 och 50 rader (155 %) jämförs med 75 och 100 rader (224 %). BSON 

visar ett motsatt resultat då svarstider först ökar skarpt med storlek för att sedan avta. XML 

visar sig ha det stabilaste förhållandet mellan storlek av data och svarstider på klientsidan. 

På serversidan uppstår liknande resultat mellan det sifferdominanta datasetet och det 

textdominanta datasetet. JSON presterar dock ännu sämre med datasetet Sakila jämfört med 

datasetet Wyoming. Skulle funktionen json_decode($json) som returnerar ett objekt ersättas 

med varianten json_decode($json, true) som istället returnerar en associativ array skulle ett 

annat resultat mycket möjligt kunna framträda för formatet JSON på serversidan. 

 

Figur 39 Avserialisering klient (Sakila) 

 

Figur 40 Avserialisering server (Sakila) 
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Svarstider för 1 000 förfrågningar med en rad ur datasetet Wyoming visas i Figur 41 och 

Figur 42. Figur 41 visar svarstider för klientsidan, Figur 42 visar svarstider för serversidan. 

På klientsidan ger JSON och XML de stabilaste svarstiderna. BSON ger liksom med 

serialisering mer instabila svarstider. Det visar sig att spikarna i svarstid uppstår samtidigt 

för både serialisering och avserialisering för BSON. Detta skulle kunna tyda på att 

svarstiderna för serialiseringen även påverkar svarstiderna för avserialisering vilket då skulle 

innebära att svarstiderna för avserialisering av BSON på klientsidan inte i sig är instabila. Ett 

experiment som endast serialiserar på serversidan för att sedan endast avserialisera på 

klientsidan skulle kunna visa om svarstiderna för avserialisering av BSON i sig är stabila. 

På serversidan är BSON konsekvent snabbare än JSON och XML medan det förekommer att 

JSON ibland är snabbare än XML. Det går även att observera att en svarstid för varje format 

avviker från resten genom att vara avsevärt snabbare än genomsnittet, vad dessa avvikelser 

beror på är oklart, men eftersom de uppstår så sällan så anses de inte påverka slutresultatet. 

 

Figur 41 Avserialisering klient, 1 rad, 1 000 förfrågningar (Wyoming) 

 

Figur 42 Avserialisering server, 1 rad, 1 000 förfrågningar (Wyoming) 
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4.4.3 Round-trip time 
Round-trip time för datasetet Wyoming visas i Figur 43 och round-trip time för datasetet 

Sakila visas i Figur 44. Figur 43 visar att skillnaden på medianvärdet för round-trip time 

mellan BSON och JSON är minimalt när det gäller mätningar utförda med en rad ur 

datasetet Wyoming. När en rad ur datasetet används har BSON 97 % av mediansvarstiden 

jämfört med JSON. För alla andra mätningar ger BSON mellan 110 % och 133 % av 

mediansvarstiden jämfört med JSON. XML visar högre värden för round-trip time än både 

BSON och JSON. Detta indikerar att BSON möjligen skulle kunna vara ett alternativ för 

applikationer som skickar binär data mellan klient och server. 

Figur 44 visar att BSON presterar sämst med datasetet Sakila. BSON ger en round-trip time 

som är mellan 535 % och 1250 % jämfört med de andra formaten. JSON och XML visar sig 

prestera ungefär lika när det gäller stora mängder textdominant data. Aihkisalo och Paaso 

(2012) visar även att round-trip time för formaten JSON och XML kan ligga nära varandra.  

 

Figur 43 Round-trip time (Wyoming) 

 

Figur 44 Round-trip time (Sakila) 
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Round-trip time för 1 000 förfrågningar med en rad ur datasetet Wyoming visas i Figur 45 

och Figur 46 visar round-trip time för 1 000 förfrågningar med 25 rader ur datasetet Sakila. 

Figur 45 visar att JSON ger mer stabila svarstider än BSON samtidigt som BSON har ett lägre 

medianvärde än JSON. Spikarna i round-trip time för BSON uppstår troligtvis på grund av 

serialiseringen på klientsidan medan serversidan visar sig vara mycket mer stabil. Detta kan 

innebära att BSON skulle ge stabilare svarstider om data endast serialiseras på serversidan 

för att sedan avserialiseras på klientsidan. 

Figur 46 visar att round-trip time blir väldigt oförutsägbart för BSON när det rör sig om 

textdominant data. Men även de lägsta svarstiderna för BSON är mycket högre än 

motsvarigheterna för de andra två formaten. XML ger de mest pålitliga svarstiderna med 

datasetet Sakila medan JSON vid ett antal förfrågningar ger väldigt höga värden för round-

trip time. Både BSON och JSON verkar skapa någorlunda repeterande mönster av spikar. För 

JSON förekommer även en större spik i slutet av mätningen, vad detta beror på är oklart. 

 

Figur 45 Round-trip time, 1 rad, 1 000 förfrågningar (Wyoming) 

 

Figur 46 Round-trip time, 25 rader, 1 000 förfrågningar (Sakila) 
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4.4.4 Komprimering 
Figur 47 visar storlek i bytes efter serialisering för datasetet Wyoming och Figur 48 visar 

storlek i bytes efter serialisering för datasetet Sakila. Samtliga resultat visar att JSON är det 

effektivaste formatet när det gäller att komprimera serialiserad data. BSON uppoffrar 

kompakthet för hastighet när det gäller att hitta ett specifikt element i en serialiserad ström 

med data. Detta görs genom att strängar lagras med antalet tecken de består av (BSON, 

2013), se Figur 49. Parsern kan då hoppa över strängar för att snabbare hitta det element den 

söker efter. Detta förklarar varför BSON vanligen är mindre kompakt än JSON, även när det 

gäller sifferdominant data, trots att båda format har en mycket liknande struktur. 

XML visar sig vara det minst kompakta formatet, något som knappast är förvånande 

eftersom formatet avsiktligen offrar kompakthet för läsbarhet (Sumaray & Makki, 2012). Det 

visar sig dock att XML kommer närmare de andra formaten när det rör sig om textdominant 

data. Figur 50 visar den genomsnittliga komprimeringen efter serialisering för alla format. 

 

Figur 47 Storlek efter serialisering (Wyoming) 

 

Figur 48 Storlek efter serialisering (Sakila) 
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JSON 

["Detta är en sträng", 

 "Detta är ännu en sträng", 

 "En tredje sträng"] 

BSON 

[18"Detta är en sträng", 

 23"Detta är ännu en sträng", 

 16"En tredje sträng"] 

Figur 49 Genom att lagra antalet tecken i varje sträng kan BSON tolkas snabbare 

 

Figur 50 Genomsnittlig komprimering efter serialisering (100 % är originalstorlek) 

4.4.5 Databashanterare 
Figur 51 visar mediansvarstiden för samtliga mätningar med databashanteraren. Eftersom 

databashanteraren använder sig av cacheminne går det inte att avgöra hur dessa svarstider 

skulle se ut för en verklig webbapplikation. Med resultaten lagrade i cacheminnet visar det 

sig att tabellen wyoming tar längre tid att hämta än vyn actor_info. Det går även att avläsa att 

svarstiderna för vyn actor_info ökar mer beroende på antalet rader som hämtas medan 

svarstiderna för tabellen wyoming är mer oföränderliga. 

 

Figur 51 Svarstider databashanterare  
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5 Slutsatser 
Detta kapitel tar upp de slutsatser som har härletts från arbetets resultat. Avsnitt 5.1 avser att 

sammanfatta resultaten av de mätningar som samlades in under genomförandet av arbetet. 

Avsnitt 5.2 avser att skapa en diskussion som tar upp arbetet i sin helhet och ställer det i 

jämförelse med tidigare arbeten. Avsnitt 5.3 avser att framhäva förslag som skulle kunna 

inspirera ett fortsätt arbetet. 

5.1 Resultatsammanfattning 
Detta arbete syftar till att jämföra round-trip time och kompakthet av textbaserade och 

binära serialiseringsformat för AJAX. Detta har undersökts genom att implementera en 

webbapplikation som serialiserar och avserialiserar tio olika datamängder varav fem är 

sifferdominanta och fem är textdominanta. Applikationen använder HTML och JavaScript på 

klientsidan och PHP på serversidan. Serialiseringsformaten BSON, JSON och XML har 

jämförts mot varandra. Arbetet har utvärderats genom att analysera data som samlats in 

genom mätningar på de olika serialiseringsformaten. Utöver round-trip time och kompakthet 

mättes även svarstider för serialisering och avserialisering på både klient- och serversida. 

Resultaten visar att det binära serialiseringsformatet BSON presterar bäst på serversidan för 

serialisering och avserialisering oavsett datamängd. Det rör sig dock om väldigt små 

tidsenheter i jämförelse med round-trip time. På klientsidan framträder det att BSON 

hanterar textdominant data väldigt ineffektivt oavsett om det rör sig om serialisering eller 

avserialisering. Det visar sig att BSON presterar sämre än JSON men bättre än XML när det 

rör sig om att avserialisera sifferdominant data på klientsidan. Serialiseringen till BSON på 

klientsidan visar sig ge väldigt instabila svarstider, ibland så mycket som över tio gånger av 

medianvärdet. När det berör round-trip time visar sig BSON intressant nog prestera ungefär 

lika bra som JSON när det rör sig om den minsta sifferdominanta datamängden. 

Det textbaserade serialiseringsformatet JSON presterar bäst på klientsidan för samtliga 

mätningar, både när det gäller serialisering och avserialisering. JSON presterar däremot 

sämst på serversidan när det gäller avserialisering av samtliga datamängder. När det berör 

round-trip time visar sig JSON ge de mest tillitliga resultaten för det sifferdominanta 

datasetet. BSON ger ett medianvärde som endast är 0,26 millisekunder lägre än JSON för 

den minsta sifferdominanta datamängden, men samtidigt ger JSON mer stabila svarstider. 

Det textbaserade serialiseringsformatet XML ger blandade resultat på serversidan. När det 

rör sig om serialisering på serversidan visar sig XML vara det långsammaste formatet, men 

när det rör sig om avserialisering på serversidan visar sig XML intressant nog vara snabbare 

än JSON. På klientsidan presterar XML bättre än BSON när det rör sig om avserialisering av 

textdominant data, men sämre när det rör sig om avserialisering av sifferdominant data. 

Detta är något som återspeglas i round-trip time. 

När det gäller kompakthet visar sig JSON vara det mest kompakta serialiseringsformatet 

oavsett vilken datamängd det gäller. BSON kommer på en tät andra plats eftersom den 

genomsnittliga storleksskillnaden jämfört med originalstorleken för serialiserad BSON och 

serialiserad JSON ligger på under 1 %. Detta resultat antas uppstå eftersom BSON liknar 

JSON väldigt mycket i sin struktur samtidigt som BSON lagrar antalet tecken i varje sträng 

bredvid själva strängen så att det enklare går att söka igenom serialiserad data. XML ger 

alltid störst storlek, men en större storleksskillnad uppstår jämfört med BSON och JSON när 

det rör sig om sifferdominant data jämfört med en mindre skillnad med textdominant data. 
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5.2 Diskussion 
De resultat som samlats in och presenteras i detta arbete representerar inte nödvändigtvis 

hur de undersökta serialiseringsformaten presterar i verkliga webbapplikationer. För att 

underlätta återupprepbarheten av detta experiment bifogas all huvudsaklig kod i Appendix A. 

De bibliotek som har använts (jQuery och BSON) går att hitta via referenserna. Bifogandet av 

kod hjälper inte bara till med att öka experimentets återupprepbarhet, det underlättar även 

med att framhäva eventuella fel i applikationen som möjligtvis skulle kunna påverka 

resultatens trovärdighet. Då mängden data som samlats in är så stor (480 000 datapunkter) 

går det inte att bifoga resultaten. Avsnitt 4.4 presenterar istället medianvärden av mätningar. 

Sumaray och Makki (2012) visar att binära serialiseringsformat presterar bättre när data 

består huvudsakligen av siffror. Detta stämmer överrens med vad resultaten av detta arbete 

pekar på. Serversidan visar att det binära serialiseringsformatet BSON är snabbare jämfört 

med de textbaserade formaten som har granskats oavsett om det rör sig om textbaserad eller 

binär data. Klientsidan har dock problem med den inofficiella implementeringen av 

biblioteket, framför allt när det rör sig om serialisering på klientsidan och textbaserad data. 

Slutsatsen som dras här är att BSON under rätt omständigheter skulle kunna visa sig vara ett 

effektivare serialiseringsformat än JSON (när det rör sig om sifferdominant data som 

serialiseras på serversidan och avserialiseras på klientsidan). JSON visar sig dock vara det 

format som presterar mest konsistent med både textbaserad och binär data. 

Aihkisalo och Paaso (2012) har även använt round-trip time för att jämföra JSON och XML, 

det visade sig då att round-trip time inte nödvändigtvis skilde sig mycket mellan de två 

formaten trots att JSON ofta gav bättre resultat för prestanda och kompakthet. Detta beror 

antagligen på att serialisering och avserialisering endast utgör en liten del av round-trip time. 

Något som bör påpekas här är att databashanteraren under experimentet var optimerad. 

Under verkliga omständigheter med varierande frågor mot databasen skulle den procentuella 

skillnaden i round-trip time mellan formaten JSON och XML troligen vara ännu mindre. 

Sumaray och Makki (2012) visade även att de binära serialiseringsformaten Apache Thrift 

och Protocol Buffers är mer kompakta än de textbaserade formaten JSON och XML när det 

rör sig om sifferdominant data. Eftersom det i detta arbete visade sig att det binära formatet 

BSON inte var mer kompakt än det textbaserade formatet JSON när det rörde sig om 

sifferdominant data kan det antas att binära format i sig inte är mer kompakta än 

textbaserade format. Kompaktheten som Apache Thrift och Protocol Buffers uppvisar 

kommer då antagligen istället från det faktum att de båda använder filer för lokal lagring av 

fördefinierad data. Detta är en teknik som även är implementerbar för textbaserade format. 

5.3 Framtida arbete 
Detta arbete tog upp Apache Thrift och Protocol Buffers i ett tidigt skede som möjliga binära 

serialiseringsformat för AJAX. Sumaray och Makki (2012) var det arbete som från början 

inspirerade en jämförelse av textbaserade och binära serialiseringsformat. Det visar sig dock 

att Apache Thrift använder JSON för att transportera data mellan klient och server med 

AJAX medan Protocol Buffers inte ens finns tillgängligt för AJAX i dagsläget. Då Apache 

Thrift finns tillgängligt som ett textbaserat serialiseringsformat för AJAX skulle ett framtida 

arbete kunna jämföra Apache Thrift med vanligt strukturerad JSON för att ta reda på om det 

finns andra faktorer förutom användningen av binär serialisering som gör gränssnittet till ett 

effektivt serialiseringsformat. Eftersom Apache Thrift använder JSON i transportlagret skulle 

en jämförelse med vanligt strukturerad JSON vara lämplig för att visa skillnader i prestanda. 
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Eftersom detta arbete fokuserade mycket på round-trip time i likhet med Aihkisalo och Paaso 

(2012) gjordes valet att serialisera och avserialisera data på både klient- och serversidan. 

Detta är något som vanligtvis inte sker i en och samma förfrågan. Ofta sker endast en instans 

av serialisering och avserialisering per skickad förfrågan mellan klient och server. BSON 

visade sig prestera väldigt dåligt på klientsidan när det gällde just serialisering. Detta skulle 

kunna innebära att serialiseringen genom att belasta klientmaskinen påverkade resultaten av 

avserialiseringen. Ett möjligt framtida arbete vore att undersöka om BSON skulle kunna vara 

ett bättre alternativ jämfört med JSON för mycket sifferdominant data (exempelvis 

vetenskaplig data eller koordinater) när data serialiseras på serversidan för att sedan skickas 

till klientsidan där den avserialiseras. 
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Appendix A – Kod 
A.1 BSON – Huvudfiler 

A.1.1 index.html 
<!DOCTYPE html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>BSON</title> 

<script src="jquery-1.9.1.min.js"></script> 

<script src="bson-jquery.js"></script> 

<script src="bson.min.js"></script> 

</head> 

<body> 

<fieldset> 

    <legend>Kontrollpanel</legend>    

    <a href="#" id="getdata-button">Hämta data</a> 

    <br/> 

    <select id="database"> 

        <option value="bin.php">Wyoming (bin)</option> 

        <option value="txt.php">Sakila (txt)</option> 

    </select> 

    <label for="database">Välj databas</label> 

    <br/> 

    <select id="rows"> 

        <option value="1">1 (bin) ||  25 (txt)</option> 

        <option value="2">2 (bin) ||  50 (txt)</option> 

        <option value="3">3 (bin) ||  75 (txt)</option> 

        <option value="4">4 (bin) || 100 (txt)</option> 

        <option value="5">5 (bin) || 125 (txt)</option> 

    </select> 

    <label for="rows">Antal rader ur databasen</label> 

    <br/> 

    <select id="requests"> 

        <option value="1">1</option> 

        <option value="10">10</option> 

        <option value="100">100</option> 

        <option value="1000">1000</option> 

        <option value="10000">10000</option> 

    </select> 

    <label for="requests">Antal förfrågningar</label> 

    <br/> 

    <textarea readonly id="s-data" rows="20" cols="20"></textarea> 

    <textarea readonly id="d-data" rows="20" cols="20"></textarea> 

    <textarea readonly id="r-data" rows="20" cols="20"></textarea> 

</fieldset> 

</body> 

</html> 

A.1.2 bson-jquery.js 
$(document).ready(function(){ 

    function requestLoop() { 

        var startRTT = performance.now(); 

        var xhr1 = new XMLHttpRequest(); 

        xhr1.open("GET", db + "?rows=" + rows, true); 

        xhr1.responseType = "arraybuffer"; 

        xhr1.onload = function(e) { 

            if (this.status == 200) { 

                var array = new Uint8Array(this.response); 

                var start = performance.now(); 

                var object = BSON.deserialize(array); 

                var end = performance.now(); 

                deserialize.push(end - start); 

                start = performance.now(); 

                var bson = BSON.serialize(object); 

                end = performance.now(); 

                serialize.push(end - start); 

                var xhr2 = new XMLHttpRequest(); 
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                xhr2.open('POST', 'deserialize.php', true); 

                xhr2.onload = function(e) { 

                    var endRTT = performance.now(); 

                    rtt.push(endRTT - startRTT); 

                    if (requests > 1) { 

                        requestLoop(); 

                        requests--; 

                    } else { 

                        var string = "Serialisering: \n"; 

                        for (var i=0;i<serialize.length;i++) 

                            string += serialize[i].toFixed(4) + "\n"; 

                        $('[id$=s-data]').text(string); 

                        string = "Avserialisering: \n"; 

                        for (var i=0;i<deserialize.length;i++) 

                            string += deserialize[i].toFixed(4) + "\n"; 

                        $('[id$=d-data]').text(string); 

                        string = "Round-trip time: \n"; 

                        for (var i=0;i<rtt.length;i++) 

                            string += rtt[i].toFixed(4) + "\n"; 

                        $('[id$=r-data]').text(string); 

                    } 

                }; 

                xhr2.send(bson.buffer); 

            } 

        }; 

        xhr1.send(); 

    } 

    $('#getdata-button').on('click', null, function(){ 

        window.URL = window.URL || window.webkitURL; 

        window.db = $("#database").val(); 

        window.rows = $("#rows").val(); 

        window.requests = $('#requests').val(); 

        if (db == "txt.php") 

            rows *= 25; 

        window.serialize = new Array(); 

        window.deserialize = new Array(); 

        window.rtt = new Array(); 

        requestLoop(); 

    }); 

}); 

A.1.3 bin.php 
<?php 

function size_of_var($var) { 

    $start_memory = memory_get_usage(); 

    $tmp = unserialize(serialize($var)); 

    return memory_get_usage() - $start_memory - PHP_INT_SIZE * 8; 

} 

$request = $_GET["rows"]; 

$query = "SELECT * FROM wyoming LIMIT 0, $request"; 

$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "password", "WYOMING"); 

$query_start_time = microtime(TRUE); 

$result = $mysqli->query($query); 

$query_end_time = microtime(TRUE); 

while ($row = $result->fetch_assoc()) 

    $rows[]=$row; 

$serialization_start_time = microtime(TRUE); 

$data = bson_encode($rows); 

$serialization_end_time = microtime(TRUE); 

echo $data; 

$file = fopen("server_storlek_fore.txt", "a"); 

fwrite($file, size_of_var($rows) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_storlek_efter.txt", "a"); 

fwrite($file, size_of_var($data) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_mysqli.txt", "a"); 

fwrite($file, round(($query_end_time - $query_start_time)*1000, 4) . "\n"); 
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fclose($file); 

$file = fopen("server_serialisering.txt", "a"); 

fwrite($file, round(($serialization_end_time - $serialization_start_time)*1000, 4) 

. "\n"); 

fclose($file); 

?> 

A.1.4 txt.php 
<?php 

function size_of_var($var) { 

    $start_memory = memory_get_usage(); 

    $tmp = unserialize(serialize($var)); 

    return memory_get_usage() - $start_memory - PHP_INT_SIZE * 8; 

} 

$request = $_GET["rows"]; 

$query = "SELECT * FROM actor_info LIMIT 0, $request"; 

$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "password", "SAKILA"); 

$query_start_time = microtime(TRUE); 

$result = $mysqli->query($query); 

$query_end_time = microtime(TRUE); 

while ($row = $result->fetch_assoc()) 

    $rows[]=$row; 

$serialization_start_time = microtime(TRUE); 

$data = bson_encode($rows); 

$serialization_end_time = microtime(TRUE); 

echo $data; 

$file = fopen("server_storlek_fore.txt", "a"); 

fwrite($file, size_of_var($rows) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_storlek_efter.txt", "a"); 

fwrite($file, size_of_var($data) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_mysqli.txt", "a"); 

fwrite($file, round(($query_end_time - $query_start_time)*1000, 4) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_serialisering.txt", "a"); 

fwrite($file, round(($serialization_end_time - $serialization_start_time)*1000, 4) 

. "\n"); 

fclose($file); 

?> 

A.1.5 deserialize.php 
<?php 

$bson_string = file_get_contents("php://input"); 

$deserialization_start_time = microtime(TRUE); 

$object = bson_decode($bson_string); 

$deserialization_end_time = microtime(TRUE); 

$file = fopen("server_avserialisering.txt", "a"); 

fwrite($file, round(($deserialization_end_time - $deserialization_start_time)*1000, 

4) . "\n"); 

fclose($file); 

?> 
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A.2 JSON – Huvudfiler 

A.2.1 index.html 
<!DOCTYPE html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>JSON</title> 

<script src="jquery-1.9.1.min.js"></script> 

<script src="json-jquery.js"></script> 

</head> 

<body> 

<fieldset> 

    <legend>Kontrollpanel</legend>    

    <a href="#" id="getdata-button">Hämta data</a> 

    <br/> 

    <select id="database"> 

        <option value="bin.php">Wyoming (bin)</option> 

        <option value="txt.php">Sakila (txt)</option> 

    </select> 

    <label for="database">Välj databas</label> 

    <br/> 

    <select id="rows"> 

        <option value="1">1 (bin) ||  25 (txt)</option> 

        <option value="2">2 (bin) ||  50 (txt)</option> 

        <option value="3">3 (bin) ||  75 (txt)</option> 

        <option value="4">4 (bin) || 100 (txt)</option> 

        <option value="5">5 (bin) || 125 (txt)</option> 

    </select> 

    <label for="rows">Antal rader ur databasen</label> 

    <br/> 

    <select id="requests"> 

        <option value="1">1</option> 

        <option value="10">10</option> 

        <option value="100">100</option> 

        <option value="1000">1000</option> 

        <option value="10000">10000</option> 

    </select> 

    <label for="requests">Antal förfrågningar</label> 

    <br/> 

    <textarea readonly id="s-data" rows="20" cols="20"></textarea> 

    <textarea readonly id="d-data" rows="20" cols="20"></textarea> 

    <textarea readonly id="r-data" rows="20" cols="20"></textarea> 

</fieldset> 

</body> 

</html> 

A.2.2 json-jquery.js 
$(document).ready(function(){ 

    function requestLoop() { 

        var startRTT = performance.now(); 

        $.ajax({ 

            type: "GET", 

            url:  db, 

            data: "rows=" + rows, 

            dataType: 'text', 

            success: function(jsonText){ 

                var start = performance.now(); 

                var object = $.parseJSON(jsonText); 

                var end = performance.now(); 

                deserialize.push(end - start); 

                start = performance.now(); 

                jsonText = JSON.stringify(object); 

                end = performance.now(); 

                serialize.push(end - start); 

                $.ajax({ 

                    type: "POST", 

                    url: 'deserialize.php', 

                    data: jsonText, 
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                    success: function(){ 

                        var endRTT = performance.now(); 

                        rtt.push(endRTT - startRTT); 

                        if (requests > 1) { 

                            requestLoop(); 

                            requests--; 

                        } else { 

                            var string = "Serialisering: \n"; 

                            for (var i=0;i<serialize.length;i++) 

                                string += serialize[i].toFixed(4) + "\n"; 

                            $('[id$=s-data]').text(string); 

                            string = "Avserialisering: \n"; 

                            for (var i=0;i<deserialize.length;i++) 

                                string += deserialize[i].toFixed(4) + "\n"; 

                            $('[id$=d-data]').text(string); 

                            string = "Round-trip time: \n"; 

                            for (var i=0;i<rtt.length;i++) 

                                string += rtt[i].toFixed(4) + "\n"; 

                            $('[id$=r-data]').text(string); 

                        } 

                         

                    } 

                }); 

            } 

        }); 

    } 

    $('#getdata-button').on('click', null, function(){ 

        window.db = $("#database").val(); 

        window.rows = $("#rows").val(); 

        window.requests = $('#requests').val(); 

        if (db == "txt.php") 

            rows *= 25; 

        window.serialize = new Array(); 

        window.deserialize = new Array(); 

        window.rtt = new Array(); 

        requestLoop(); 

    }); 

}); 

A.2.3 bin.php 
<?php 

function size_of_var($var) { 

    $start_memory = memory_get_usage(); 

    $tmp = unserialize(serialize($var)); 

    return memory_get_usage() - $start_memory - PHP_INT_SIZE * 8; 

} 

$request = $_GET["rows"]; 

$query = "SELECT * FROM wyoming LIMIT 0, $request"; 

$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "password", "WYOMING"); 

$query_start_time = microtime(TRUE); 

$result = $mysqli->query($query); 

$query_end_time = microtime(TRUE); 

while ($row = $result->fetch_assoc()) 

    $rows[]=$row; 

$serialization_start_time = microtime(TRUE); 

$data = json_encode($rows); 

$serialization_end_time = microtime(TRUE); 

echo $data; 

$file = fopen("server_storlek_fore.txt", "a"); 

fwrite($file, size_of_var($rows) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_storlek_efter.txt", "a"); 

fwrite($file, size_of_var($data) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_mysqli.txt", "a"); 

fwrite($file, round(($query_end_time - $query_start_time)*1000, 4) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_serialisering.txt", "a"); 
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fwrite($file, round(($serialization_end_time - $serialization_start_time)*1000, 4) 

. "\n"); 

fclose($file); 

?> 

A.2.4 txt.php 
<?php 

function size_of_var($var) { 

    $start_memory = memory_get_usage(); 

    $tmp = unserialize(serialize($var)); 

    return memory_get_usage() - $start_memory - PHP_INT_SIZE * 8; 

} 

$request = $_GET["rows"]; 

$query = "SELECT * FROM actor_info LIMIT 0, $request"; 

$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "password", "SAKILA"); 

$query_start_time = microtime(TRUE); 

$result = $mysqli->query($query); 

$query_end_time = microtime(TRUE); 

while ($row = $result->fetch_assoc()) 

    $rows[]=$row; 

$serialization_start_time = microtime(TRUE); 

$data = json_encode($rows); 

$serialization_end_time = microtime(TRUE); 

echo $data; 

$file = fopen("server_storlek_fore.txt", "a"); 

fwrite($file, size_of_var($rows) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_storlek_efter.txt", "a"); 

fwrite($file, size_of_var($data) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_mysqli.txt", "a"); 

fwrite($file, round(($query_end_time - $query_start_time)*1000, 4) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_serialisering.txt", "a"); 

fwrite($file, round(($serialization_end_time - $serialization_start_time)*1000, 4) 

. "\n"); 

fclose($file); 

?> 

A.2.5 deserialize.php 
<?php 

$json_string = file_get_contents("php://input"); 

$deserialization_start_time = microtime(TRUE); 

$object = json_decode($json_string); 

$deserialization_end_time = microtime(TRUE); 

$file = fopen("server_avserialisering.txt", "a"); 

fwrite($file, round(($deserialization_end_time - $deserialization_start_time)*1000, 

4) . "\n"); 

fclose($file); 

?> 
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A.2 XML – Huvudfiler 

A.3.1 index.html 
<!DOCTYPE html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

<title>XML</title> 

<script src="jquery-1.9.1.min.js"></script> 

<script src="xml-jquery.js"></script> 

</head> 

<body> 

<fieldset> 

    <legend>Kontrollpanel</legend>    

    <a href="#" id="getdata-button">Hämta data</a> 

    <br/> 

    <select id="database"> 

        <option value="bin.php">Wyoming (bin)</option> 

        <option value="txt.php">Sakila (txt)</option> 

    </select> 

    <label for="database">Välj databas</label> 

    <br/> 

    <select id="rows"> 

        <option value="1">1 (bin) ||  25 (txt)</option> 

        <option value="2">2 (bin) ||  50 (txt)</option> 

        <option value="3">3 (bin) ||  75 (txt)</option> 

        <option value="4">4 (bin) || 100 (txt)</option> 

        <option value="5">5 (bin) || 125 (txt)</option> 

    </select> 

    <label for="rows">Antal rader ur databasen</label> 

    <br/> 

    <select id="requests"> 

        <option value="1">1</option> 

        <option value="10">10</option> 

        <option value="100">100</option> 

        <option value="1000">1000</option> 

        <option value="10000">10000</option> 

    </select> 

    <label for="requests">Antal förfrågningar</label> 

    <br/> 

    <textarea readonly id="s-data" rows="20" cols="20"></textarea> 

    <textarea readonly id="d-data" rows="20" cols="20"></textarea> 

    <textarea readonly id="r-data" rows="20" cols="20"></textarea> 

</fieldset> 

</body> 

</html> 

A.3.2 xml-jquery.js 
$(document).ready(function(){ 

    function requestLoop() { 

        var startRTT = performance.now(); 

        $.ajax({ 

            type: "GET", 

            url:  db, 

            data: "rows=" + rows, 

            dataType: 'text', 

            success: function(xmlText){ 

                var start = performance.now(); 

                var document = $.parseXML(xmlText); 

                var end = performance.now(); 

                deserialize.push(end - start); 

                var serializer = new XMLSerializer(); 

                start = performance.now(); 

                xmlText = serializer.serializeToString(document); 

                end = performance.now(); 

                serialize.push(end - start); 

                $.ajax({ 

                    type: "POST", 

                    url: 'deserialize.php', 
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                    data: xmlText, 

                    success: function(){ 

                        var endRTT = performance.now(); 

                        rtt.push(endRTT - startRTT); 

                        if (requests > 1) { 

                            requestLoop(); 

                            requests--; 

                        } else { 

                            var string = "Serialisering: \n"; 

                            for (var i=0;i<serialize.length;i++) 

                                string += serialize[i].toFixed(4) + "\n"; 

                            $('[id$=s-data]').text(string); 

                            string = "Avserialisering: \n"; 

                            for (var i=0;i<deserialize.length;i++) 

                                string += deserialize[i].toFixed(4) + "\n"; 

                            $('[id$=d-data]').text(string); 

                            string = "Round-trip time: \n"; 

                            for (var i=0;i<rtt.length;i++) 

                                string += rtt[i].toFixed(4) + "\n"; 

                            $('[id$=r-data]').text(string); 

                        }    

                    } 

                }); 

            } 

        }); 

    } 

    $('#getdata-button').on('click', null, function(){ 

        window.db = $("#database").val(); 

        window.rows = $("#rows").val(); 

        window.requests = $('#requests').val(); 

        if (db == "txt.php") 

            rows *= 25; 

        window.serialize = new Array(); 

        window.deserialize = new Array(); 

        window.rtt = new Array(); 

        requestLoop(); 

    }); 

}); 

A.3.3 bin.php 
<?php 

function size_of_var($var) { 

    $start_memory = memory_get_usage(); 

    $tmp = unserialize(serialize($var)); 

    return memory_get_usage() - $start_memory - PHP_INT_SIZE * 8; 

} 

function array_to_xml_string(array $array, SimpleXMLElement $xml) { 

    foreach ($array as $key => $value) { 

        $key = (is_numeric($key)) ? 'item' : $key; 

        is_array($value) 

            ? array_to_xml_string($value, $xml->addChild($key)) 

            : $xml->addChild($key, $value); 

    } 

    return $xml; 

} 

$request = $_GET["rows"]; 

$query = "SELECT * FROM wyoming LIMIT 0, $request"; 

$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "password", "WYOMING"); 

$query_start_time = microtime(TRUE); 

$result = $mysqli->query($query); 

$query_end_time = microtime(TRUE); 

while ($row = $result->fetch_assoc()) 

    $rows[]=$row; 

$serialization_start_time = microtime(TRUE); 

$data = array_to_xml_string($rows, new SimpleXMLElement('<root/>'))->asXML(); 

$serialization_end_time = microtime(TRUE); 

echo $data; 

$file = fopen("server_storlek_fore.txt", "a"); 



 

 IX 

fwrite($file, size_of_var($rows) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_storlek_efter.txt", "a"); 

fwrite($file, size_of_var($data) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_mysqli.txt", "a"); 

fwrite($file, round(($query_end_time - $query_start_time)*1000, 4) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_serialisering.txt", "a"); 

fwrite($file, round(($serialization_end_time - $serialization_start_time)*1000, 4) 

. "\n"); 

fclose($file); 

?> 

A.3.4 txt.php 
<?php 

function size_of_var($var) { 

    $start_memory = memory_get_usage(); 

    $tmp = unserialize(serialize($var)); 

    return memory_get_usage() - $start_memory - PHP_INT_SIZE * 8; 

} 

function array_to_xml_string(array $array, SimpleXMLElement $xml) { 

    foreach ($array as $key => $value) { 

        $key = (is_numeric($key)) ? 'item' : $key; 

        is_array($value) 

            ? array_to_xml_string($value, $xml->addChild($key)) 

            : $xml->addChild($key, $value); 

    } 

    return $xml; 

} 

$request = $_GET["rows"]; 

$query = "SELECT * FROM actor_info LIMIT 0, $request"; 

$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "password", "SAKILA"); 

$query_start_time = microtime(TRUE); 

$result = $mysqli->query($query); 

$query_end_time = microtime(TRUE); 

while ($row = $result->fetch_assoc()) 

    $rows[]=$row; 

$serialization_start_time = microtime(TRUE); 

$data = array_to_xml_string($rows, new SimpleXMLElement('<root/>'))->asXML(); 

$serialization_end_time = microtime(TRUE); 

echo $data; 

$file = fopen("server_storlek_fore.txt", "a"); 

fwrite($file, size_of_var($rows) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_storlek_efter.txt", "a"); 

fwrite($file, size_of_var($data) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_mysqli.txt", "a"); 

fwrite($file, round(($query_end_time - $query_start_time)*1000, 4) . "\n"); 

fclose($file); 

$file = fopen("server_serialisering.txt", "a"); 

fwrite($file, round(($serialization_end_time - $serialization_start_time)*1000, 4) 

. "\n"); 

fclose($file); 

?> 

A.3.5 deserialize.php 
<? 

$xml_string = file_get_contents("php://input"); 

$deserialization_start_time = microtime(TRUE); 

$object = simplexml_load_string($xml_string); 

$deserialization_end_time = microtime(TRUE); 

$file = fopen("server_avserialisering.txt", "a"); 

fwrite($file, round(($deserialization_end_time - $deserialization_start_time)*1000, 

4) . "\n"); 

fclose($file); 

?> 
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