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Sammanfattning 
 

I arbetet jämförs kommunikation i Ajax med kommunikation i Websockets som är en 

äldre respektive nyare teknik som används vid realtidsbaserade applikationer. Två 

applikationer skapas som används för att mäta bandbreddskonsumtion samt 

nätverksfördröjning beroende på parametrarna datastorlek och uppdateringsfrekvens, 

som i kombination förväntas påverka mätresultaten. Syftet är att hitta samband mellan 

parametrarna för att visa vid vilka typer av applikationer Websocket lönar sig bäst och 

därmed ge understöd för beslut om migration från den gamla tekniken Ajax till den 

nyare tekniken Websockets. 

Resultatet av arbetet visar att kommunikation med låg datastorlek per anrop leder till 

störst vinst med Websockets samt att Websockets oavsett datastorlek eller 

uppdateringsfrekvens är betydligt bättre än Ajax. För framtida arbete förväntas främst 

undersöka hur även antalet samtida uppkopplade användare kan påverka resultatet. 

Nyckelord: [Ajax, Websockets, Node, Bandbredd, Nätverksfördröjning] 
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1 Introduktion 

Webbläsare blir mer och mer vanligt förekommande som plattform för gruppapplikationer och 

andra applikationer som kräver realtidsuppdateringar, där användare kan interagera med 

applikationen och därmed andra uppkopplade användare. Applikationer har olika krav 

beroende på vad det är för typ av applikation, till exempel om det är en chattapplikation, ett 

spel med flera användare, en applikation för videokonferenser eller ett 

dokumenthanteringssystem och så vidare. 
 

Ajax och Websockets används båda för webbapplikationer i realtid, men de skiljer sig åt i 

prestanda. Websockets anses vara mer resurssnålt för bland annat bandbreddskonsumtion 

och fördröjning över nätverket (Feng-yan & Hui-chuan, 2012). Uppdateringsfrekvens samt 

datastorlek är två parametrar som påverkar utfallet av en applikations nätverksfördröjning 

och bandbreddskonsumtion. Dessa parametrars påverkan av Ajax respektive Websockets 

jämförs i ett experiment baserat på simulerade egenskaper hos modeller av olika 

applikationstyper. 
 

En applikation skapas för att mata in valfri data i form av uppdateringsfrekvens, hur lång tid 

anropen skall utföras samt storlek på data som skickas vid varje anrop. Dessa mätningar 

utförs med både Websockets och Ajax i separata applikationer på en server med samma 

hårdvara för båda applikationerna. Ajax och Websockets jämförs för att vara till hjälp för 

överväganden om eventuella migrationer från Ajax till Websockets. Analysapplikationerna 

som skapas ska visa hur stor förbättring en migration medför vid olika typer av applikationer, 

och ska även ta emot valfri inmatning av data för att ge resultat för specifika applikationer 

som användaren specificerar. 

 

En pilotstudie genomförs på den skapade applikationen för att påvisa applikationens 

möjlighet att utvärderas. Storleken på data som servern skickar tillbaka till klienten ändras 

för att påvisa sambandet mellan datastorlek och bandbredd samt nätverksfördröjning.  

 

Sambandet mellan uppdateringsfrekvens och datastorlek mellan Ajax och Websockets 

undersöks på simulerad data av exempelapplikationer samt utökade exempel på egenskaper 

hos applikationer för att ge bredare resultat, innan de presenteras i diagram. Därefter 

analyseras och diskuteras resultaten i jämförelser med varandra. 
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2 Bakgrund 

Idag används främst Ajax för att skapa dynamiska realtidsbaserade webbapplikationer där 

data skickas asynkront (Puranik, et al. 2013). Ajax kommunicerar med servern genom att 

ständigt etablera och avsluta anslutningar mellan server och klient vilket medför mycket 

nätverkstrafik (Heinrich & Gaedke, 2012). Websockets är en nyare teknik som utvecklades i 

samband med HTML5 och möjliggör en kontinuerlig anslutning mellan klient och server där 

kommunikation kan ske samtidigt från server till klient och från klient till server. 
 

Andra tekniker som används för att skapa realtidsbaserade webbapplikationer är främst olika 

plug-in som Java (java.com), Flash (adobe.com/flash) som är baserat på Flex eller ActionScript 

samt Silverlight (silverlight.net) som bygger på Microsofts .Net (Gutwin, et al. 2011). 
 

Olika applikationer har olika krav och drar olika mycket nytta av Websockets i jämförelse med 

Ajax. De olika applikationernas krav innebär att en migration från Ajax till Websockets leder 

till olika stor förbättring och är då olika gynnsamt. En migration kan exempelvis leda till att 

bandbreddskonsumtionen minskar samt att fördröjningen över nätverket minskar, vilka kan 

anses som nödvändiga förbättringar i vissa fall. 
 

De grundläggande teknikerna bakom arbetet är främst JavaScript, WebSockets, Ajax samt 
Node.js med Express.js, vilka beskrivs mer ingående i detta kapitel. 

2.1 Relaterade arbeten 

Vissa applikationer kräver uppdateringar så ofta som 100 gånger per sekund medan andra 

kräver uppdateringar så sällan som 0.5 gånger per sekund (Pimentel & Nickerson, 2012). 

Sedan finns det även applikationer där uppdateringar sker med betydligt lägre anrop per 

sekund, dock vid applikationer som inte kräver samma realtidsgaranti (exempelvis mail). 
 

Gutwin et al. (2011) beskriver några olika typer av gruppapplikationer och definierar krav hos 

dessa: 
 

 Kortspel/brädspel: Turbaserade spel med minimala nätverkskrav, ett fåtal bytes 

per meddelande med ungefär 0.5 uppdateringar per sekund. 

 Delad arbetsyta: Gruppapplikationer så som delad whiteboardstavla där flera 

användare kan manipulera olika objekt.  Kravet på applikationen med upp till 10 

samtida användare anses vara några hundra bytes per meddelande med 25 

uppdateringar per sekund. 

 Videokonferens: Data varierar men ett exempel för ljud/video-applikationer anges 

där stora meddelanden på 500 bytes per meddelande skickas med 30-40 

uppdateringar per sekund. 
 

Websockets har i tidigare studier visat sig vara bättre än Ajax på flera områden. Puranik et 

al. (2013) visar i sin studie där data streamas att en Websocket-server konsumerar ungefär 50 

procent lägre bandbredd än en Ajax-server. Även Feng-yan och Hui-chuan (2012) beskriver 

i sin artikel att Ajax leder till både högre belastning på nätverket och på processorn än 

tekniken med WebSockets. I deras studie om prestanda för nätverkets belastning presenteras 

resultat som säger att Ajax belastar nätverket 525 gånger så mycket som med WebSockets. De 

beskriver även att fördröjningen på datan som skickas är högre för Ajax-tekniken då nya 

anslutningar mellan klient och server behöver utföras för varje gång data skickas. En överblick 



 
3 

på deras graf visar att fördröjningen är ungefär dubbla tiden för Ajax jämfört med 

WebSockets. 

2.2 Ajax 

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) är en teknik som möjliggör att webbaserade 

applikationer kan kommunicera med servrar asynkront genom ett XMLHttpRequest-objekt 

i realtid, där delar av applikationens innehåll uppdateras med JavaScript genom att 

manipulera element. Ajax är ett verktyg som används för att slippa ladda om hela webbsidor 

vid varje förändring som behöver presenteras, där enbart utvalda element istället laddas om 

(Puranik, et al. 2013). Vid varje anrop som hämtar information om nya uppdateringar som 

ska presenteras skapas ett XMLHttpRequest-objekt, vilket i sin tur innebär att en socket ska 

anslutas samt att ett HTTP-meddelande ska skapas, och detta för varje uppdatering, vilket 

anses resurskrävande (Feng-yan & Hui-chuan, 2012). 
 

Heinrich och Gaedke (2012) beskriver polling som den enklaste tekniken av long polling och 

polling. En eller flera klienter skickar anrop mot servern med bestämda intervall för att fråga 

servern efter ny data. Servern skickar därefter svaret till klienten oavsett om datan skiljer sig 

från vad klienten redan fått i utbyte eller inte. De beskriver också att denna teknik bidrar till 

hög bandbreddskonsumtion. 
 

Heinrich och Gaedke (2012) beskriver long polling som en förbättring av vanlig polling. Long 

polling-tekniken utnyttjar avancerad kommunikationshantering från serversidan för att bidra 

till lägre bandbreddskonsumtion än vid vanlig polling. Detta sker genom att servern väntar 

med att skicka tillbaka ett svar till klienten så länge servern inte upptäckt att något förändrats. 

Servern kan även skicka tillbaka svar efter en viss tid där inget nytt upptäckts på serversidan. 
 

I applikationer som kräver kontinuerlig kommunikation av data mellan klient och server 

behöver anropen utföras med polling eller long polling. I applikationer som ständigt 

uppdateras får dock long polling och vanlig polling samma effekt då data ständigt ändras 

(Gutwin, et al. 2011). Detta innebär då också att applikationer som uppdateras mer sällan och 

oregelbundet snarare drar nytta av long polling än polling. 

 
Figur 1 Polling med Ajax där anrop skickas i jämna intervall (Lubbers & 

Greco, 2013) 

 

 

 

 

 

 



 
4 

Figur 1 visar hur kommunikation mellan klient (browser) och server sker med Ajax. Ingen 

inledande handskakning krävs till skillnad från Websocket-tekniken, däremot finns det inget 

stöd för kommunikation i full duplex vilket innebär att anrop och respons måste ske efter 

varandra. Utifrån figuren går det även att se att Ajax kräver längre tid än Websockets för att 

utföra samma mängd anrop, åtminstone så länge antal anrop överskrider 1 om anslutningen 

med Websockets räknas in. 

2.3 Websockets 

WebSockets är ett JavaScriptgränssnitt som utvecklades i samband med HTML5. WebSockets 

innebär att en enda socket med full duplex (kommunikation i båda riktningar) kopplar ihop 

server med klient där kommunikation kan ske över en utvald port. I jämförelse med Ajax 

anses WebSockets vara ytterligare ett steg i utvecklingen (Lubbers & Greco, 2013). 
 

Websockets fördelar beskrivs vara förmågan att passera proxyservrar samt brandväggar, vilket 

utförs på samma sätt för både HTTP (Hypertext Transfer Protocol) och HTTPS (Hypertext 

Transfer Protocol Secure). Utöver detta anses även Websockets vara speciellt fördelaktigt i 

realtidsapplikationer där nätverkstrafiken minskas i jämförelse med olika typer av polling med 

Ajax (Lubbers & Greco, 2013). Genom en ständig och kontinuerlig anslutning reduceras 

fördröjningar då nya anslutningar inte behöver etableras för varje anrop vilket innebär att 

stora headers undviks. Detta gör det möjligt för server och klient att kommunicera vid vilken 

tidpunkt som helst och åt vilket håll som helst med reducerad fördröjning jämfört med Ajax 

(Marion & Jomier, 2012) där overhead är ett större problem. 
 

WebSockets använder sig av ett annat protokoll än Ajax, där HTTP används för att 

kommunicera. Websocket Protocol baseras på TCP-protokollet, däremot börjar anslutningar 

med WebSockets som en vanlig HTTP-anslutning, detta för att garantera en bakåtkompatibel 

anslutning som stöds av tidigare tekniker. Bytet av protokoll kallas för WebSocket handshake 

där webbläsaren alltså skickar en förfrågan till servern för att byta protokoll från HTTP till 

WebSocket Protocol varpå servern skickar tillbaka en respons vilket avslutar handskakningen. 

När väl en WebSocket-anslutning etablerats kan data skickas fram och tillbaka mellan server 

och klient samtidigt med full duplex med så lite data som 2 bytes data per meddelande som 

lägst (Lubbers & Greco, 2013). 
 

Nedan, i Figur 2 presenteras kommunikationsflödet mellan en browser och en Websocket- 

server. Figuren baseras på en bild från artikeln från websocket.org av Lubbers och Greco 

(2013). I figuren ser vi handskakning mellan browser och server, och därefter får browsern 

respons från servern när olika händelser inträffat. 

 
Figur 2 Anrop med jämna intervall med WebSockets (Lubbers & Greco, 2013)  
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2.4 Node.js 

Node.js (hädanefter Node) är en plattform som är byggd på Chromes JavaScript-motor (V8) 

med syftet att bygga snabba nätverksapplikationer. Node installeras på servern för att skapa 

en JavaScript-baserad server, där WebSockets kan användas (Marion & Jomier, 2012). 
 

Tilkov och Vinoski (2010) beskriver att Node har som syfte att underlätta för processer på 

servern som körs under en längre tid, där Node till skillnad från de flesta andra moderna 

miljöer inte baseras på flertrådade processer. De beskriver också att Nodes process kan ses 

som en enkeltrådad ”demon” som bäddar in JavaScriptets motor för att sedan kunna anpassa 

detta. Node är eventbaserat och baseras alltså på att kod exekveras när ett event (händelse) 

uppstår, vilket till exempel kan vara att en användare klickar på något eller att en sensor ger 

ifrån sig en signal. Till skillnad från andra eventbaserade programmeringsspråk som använder 

sig utav olika bibliotek har istället Node stöd för eventmodellen direkt på språkets nivå, alltså 

utan externa bibliotek. Tack vare JavaScriptets originalfunktionalitet utformar Node en miljö 

där det är lätt att registrera olika ”event handlers”, alltså vad som ska ske när ett event 

aktiveras. 
 

En av styrkorna med Node är att det inte kan uppstå deadlock för processerna, alltså att 

processerna väntar på varandra utan att någon exekverar. Undvikandet av fenomenet deadlock 

leder till att snabba system kan utvecklas utan att utvecklaren behöver hantera dessa annars 

existerade deadlocks (Joyent Inc, 2014). 
 

Tack vare att Node använder asynkron hantering av event kan det ovannämnda begreppet 

deadlock inte uppstå. Utan den asynkrona hanteringen hade applikationen kunnat blockeras 

i väntan av en I/O-operation (Tilkov & Vinoski, 2010). 
 

Express.js är ett minimalt ramverk för Node och har som syfte att hjälpa till med skapandet 

av applikationer i Node (expressjs.com). 
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3 Problemformulering  

Problemet är att det inte finns någon övergripande faktor som leder till att systemets prestanda 

ökar om man migrerar från Ajax till Websockets. Detta på grund av att parametrarna skiljer 

sig mellan olika applikationer. Det är alltså svårt att avgöra hur stor förbättring en migration 

medför. 
 

En migration från Ajax till Websockets innebär någon form av kostnad för en organisation 

eller enskild person, i form av tid och därmed eventuellt ekonomi. Kostnaden behöver inte 

nödvändigtvis vara betydande, men en omkonstruktion av en applikation är ett måste. 
 

Websockets är en ny teknik när det gäller realtidsapplikationer men det är som nämnt inte 

gratis att migrera från system som baseras på Ajax, därför är det relevant att mäta hur olika 

applikationer förändras i prestanda (vars innebörd beskrivs senare i detta stycke) av ett byte 

till Websockets. Gutwin et al. (2011) beskriver band annat kortspel/brädspel-applikationer, 

applikation för delad arbetsyta samt videokonferensapplikationer som olika typer av 

applikationer med olika krav på uppdateringsfrekvens. De beskriver även krav hos dessa 

angående storlek på data i meddelanden som skickas över nätverket. Olika kombinationer av 

dessa parametrar bidrar tillsammans till olika prestanda i form av bandbreddskonsumtion och 

nätverksfördröjning. 
 

Om Websockets belastar serverns hårdvara mindre samt förbrukar mindre bandbredd än 

Ajax kan det vara värt att investera i att bygga om systemet till Websockets. Om Websockets 

istället inte leder till betydande förbättring finns det kortsiktigt inte lika starka argument och 

förtjänster i att migrera. 
 

Låt säga att en applikation som är baserad på Ajax är anpassad för att användas inom en 

organisation på x antal personer, varpå organisationens användare av applikationen ska 

fördubblas. Då kan det vara relevant att mäta hur fördröjningen av nätverket och 

bandbreddskonsumtionen påverkas, och där också jämföra hur dessa faktorer skulle påverkas 

av Websockets som teknik. 
 

Här spelar många faktorer in och frågeställningar bör 
besvaras: 
 

 Skulle serverns hårdvara kunna klara av den nya belastningen? 

 Hur dyr skulle en uppgradering av hårdvara bli, är det värt det? 

Kan antalet användare förväntas öka ytterligare i framtiden? 

Klarar nätverket av belastningen eller går det annars att öka bandbredden, eller sätter 

exempelvis infrastrukturen stopp? 
 

Med tanke på dessa frågeställningar kan det vara relevant att mäta på hur en migration till 

Websockets skulle påverka organisationer och applikationer med tanke på resurser som finns. 

En applikation som kommer att belasta nätverket mer än det klarar av med Ajax på grund av 

den nya belastningen kan t.o.m. tvinga organisationen att byta teknik om det visar sig medföra 

tillräckliga förbättringar. 
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De kostnader en migration medför är olika för olika organisationer och gynnar 

organisationerna olika mycket. Inget absolut svar kan fastställas som stämmer för alla olika 

typer av system och organisationer, men genom att mäta och räkna på olika faktorer specifikt 

för olika organisationer kan riktlinjer underlätta för besluttagande angående en eventuell 

migration. 

Då kommunikationen mellan server och klient skiljer sig åt mellan Ajax och Websockets 

(Figur 1 samt Figur 2) i form av att Ajax hanterar kommunikationen i halv duplex, medan 

Websockets hanterar kommunikationen i full duplex bör Ajax leda till större fördröjningar 

över nätverket. Kommunikation som sker samtidigt åt båda håll bör alltså bidra till att data 

kan skickas utan att kommunikationen för ena riktningen väntar på den andra riktningen. Ju 

tätare anropen skickas desto större bör fördröjningen även bli för Ajax jämfört med 

Websockets. Detta på grund av att Websockets kan hantera 2 anslutningsvägar åt gången. Att 

en ny anslutning krävs för varje anrop bör också bidra till att fördröjningen ökar med Ajax. 

 

Då Ajax medför extra data vid varje anrop till skillnad från Websockets anses Ajax använda 

betydligt mer bandbredd än Websockets vid låga datamängder. Vid större datamängder bör 

det dock jämna ut sig och Ajax totala data som skickas över nätverket skiljer sig allt mindre i 

relation till Websockets. Detta på grund av att Ajax kräver mer data för varje anslutning som 

måste skapas för varje anrop, till skillnad från Websockets där näst intill ingen extra data krävs. 

Den fasta datan blir således en addition till den data som skickas och som är användbar 

information bortsett från anslutningen. 

 

Utifrån ovanstående stycken baseras två hypoteser som kan kontrolleras med hjälp av 

mätningar från metoden. 

3.1 Hypoteser 

1. Websockets bör medföra lägre fördröjning över nätverket samt lägre 

bandbreddskonsumtion ju fler anrop som utförs per sekund i jämförelse med Ajax. 

2.   Ju större datamängd per anrop desto mindre vinst för Websockets över Ajax i 

bandbreddskonsumtion. 
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4 Metod 

Arbetet kommer att utföras genom att mäta nätverkstrafiken med Ajax och Websockets. Ett 

analysverktyg kommer att skapas där användaren matar in önskade inställningar för anrop 

till servern varpå resultatet på mätningarna presenteras i grafer. Mätningar i detta arbete 

kommer att baseras på simulerad data som representerar modeller av tre olika typer av 

applikationer, för att ge en överblick över hur Websockets och Ajax skiljer sig i prestanda i 

form av de faktorer som beskrivs i experimentdelen. 

 

En alternativ metod är att istället för att mäta på simulerad data utifrån egenskaper för olika 

typer av applikationer mäta på riktiga applikationer som är i bruk. Detta skulle innebära att 

resultatet baseras helt och hållet på just den applikation som valts att mäta på samt dess 

specifika parametrar. Tanken är dock att applikationen som skapas i den valda metoden ska 

ge utrymme för användare att mata in sina egna värden, vilket då innebär att mätningar av 

specifika applikationers simulerade data kan presenteras om så önskas. Syftet med de modeller 

som baseras på simulerad data är att ge ett övergripande mätningsresultat för de tre beskrivna 

typer av applikationer, som ska täcka en stor del av de applikationer som används idag. 

 

En nackdel med metoden som valts är just att den simulerade datan som representerar 

modeller av riktiga applikationer inte blir totalt konkret. Detta för att en applikation för 

exempelvis videokonferenser kan se olika ut, och modellen som skapas utifrån den simulerade 

datan stämmer inte nödvändigtvis för alla liknande applikationer. Ytterligare en nackdel är att 

det kan finnas applikationer som skickar mindre eller mer data än de beskrivna 

applikationerna, med högre eller lägre anrop per sekund. De valda modellerna av applikationer 

täcker dock de lägsta respektive högsta kraven som beskrivs av Gutwin et al. (2011). 

4.1 Experiment 

Marion och Jomier (2012) styrker ett experiment där prestanda mäts genom att logga alla 

meddelanden som skickas mellan server och klient. Meddelandena med mätdata kommer att 

lagras i en Array innan de presenteras för att undvika att renderingstiden tas med i 

beräkningarna. 
 

Mätningarna på prestandan, det vill säga hur anrop belastar nätverket beroende på teknik 

(Ajax eller Websocket) i bandbreddskonsumtion (Puranik, et al. 2013) samt fördröjning över 

nätverket (Feng-yan  & Hui-chuan, 2012) kommer att presenteras i en graf när anropen 

slutförts. Mätningarna kommer att täcka tiden det tar från att klienten anropar servern tills att 

användaren får tillbaka ett svar. 
 

Mätningarna kommer baseras på studien av (Gutwin, et al. 2011) och deras definierade krav 

för två olika applikationer som skiljer sig i krav. Mätningarna kommer att utföras på simulerad 

data som baseras på tre olika typer av applikationer som täcker applikationer med låg 

belastning, hög belastning samt ett mellanting; Kortspel/brädspel och videokonferens samt 

delad arbetsyta (exempelvis utritning av linjer). Den simulerade data som beskrivs 

representerar storleken på den användbara datan (exempelvis summan av en addition) som 

skickas och inte storleken på hela paketet som skickas över nätverket. Detta för att låta 

teknikerna jämföras. Hela datan som skickas över nätverket bör bli större på grund av de 

headers som skapas med Ajax, och denna overhead-data anses vara en del av tekniken. 

Mätningarna kommer att utföras med följande egenskaper baserade på simulerad data av de 
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olika applikationstyperna beskrivna av Gutwin et al. (2011): 
 

 10 bytes med 0.5 uppdateringar per sekund. 

 250 bytes med 25 uppdateringar per sekund.  

 500 bytes med 40 uppdateringar per sekund. 
 
Experimentet kommer att genomföras genom att mäta prestanda enligt ovan i en kontrollerad 

labbmiljö. Två webbapplikationer i form av analysverktyg skrivna i JavaScript kommer att 

skapas på servrar med identisk prestanda genom att utgå från en dator med operativsystemet 

Ubuntu. Den enda skillnaden mellan applikationerna kommer att vara att Websockets 

respektive Ajax används för att sköta kommunikationen mellan klient och server, där Node 

används vid användning av Websockets. 
 

Applikationerna kommer att ha tre olika inmatningsfält där det första fältet kommer ta emot 

information om under hur lång tid mätningen ska pågå, det andra fältet kommer ta emot 

information om hur stor datamängd som ska skickas vid varje anrop och det tredje fältet ska 

ta emot information om antalet anrop som ska ske under mätningsperioden. När mätningen 

utförts ska grafen med resultat presenteras för användaren. Testerna kommer att ske över ett 

lokalt nätverk där mätningarna är det enda som påverkar nätverkstrafiken för att utesluta 

utomstående faktorer. 

 

4.2 Etiska aspekter 

Metoden som används i arbetet kräver inga användaruppgifter eller data som kan kopplas till 

en fysisk person. Data som skickas i anropen är data som inte bör anses stötande mot person 

eller folkgrupp, datan ska vara utformad på så sätt att det inte går att tolka innehållet på så sätt 

att det går att koppla till någonting som skadar personers integritet. All applikationskod som 

används kommer även att publiceras för att de som vill ska kunna återanvända kod samt se 

hur applikationerna är uppbyggda. 
 
Mätningarna som utförs och presenteras i arbetet kommer att genomföras genom att mäta 

många för att undvika att resultatet blir felaktigt på grund av tillfälliga nätverksspikar eller 

liknande. Utifrån flera mätningar kommer medelvärden att presenteras. 
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5 Genomförande  

Under genomförandet skapades två applikationer för att analysera data i Ajax respektive 

Websockets. Applikationerna hölls så lika som möjligt i kod som inte i sig är direkt kopplad 

till tillhörande teknik. Detta innebär att kod som är specifik för respektive teknik i stort sett är 

det enda som skiljer sig mellan applikationerna. En skillnad är dock att Ajax använder sig utav 

PHP på server-sidan medan Websockets använder sig utav JavaScript via Node. Samtidigt 

används Apache (version 2.2.22) som server för Ajax-applikationen medan en server skapades 

i Node (version 0.10.23) för Websocket-applikationen. Servern skapas enligt 

dokumentationen för Socket.IO och beskrivningen under kategorin Express.js som ramverk 

(Guillermo, 2014). Koden nedan visar hur servern för Websockets med Node skapades med 

hjälp av express.js. 

var express = require('express'), 

app = express(), 

server = require('http').createServer(app), 

io = require('socket.io').listen(server); 

server.listen(1337);  
 
 

 
Figur 3 Skärmdumpning vid mätning i Ajax 

 

 

 

 



 
11 

5.1 Pilotstudie 

För att påvisa applikationens mätbarhet både vid Websockets och Ajax genomfördes en enkel 

pilotstudie. Pilotstudien syftar till att testa hur Websockets och Ajax skiljer sig åt i 

bandbreddskonsumtion och responstid beroende på hur mycket data som skickas från server 

till klienten. Senare i de riktiga mätningarna kommer olika frekvensval också att presenteras. 

Mätningarna utfördes genom att skicka anrop till server med en frekvens av 25 anrop per 

sekund och utfördes med 10, 500 samt 2000 bytes data, varpå resultat loggas i variabler och 

arrayer för att sedan användas vid uträkning av medelvärde. Valet av värden på parametrarna 

frekvens och datastorlek utgår delvis från värdena på olika applikationstyper enligt Gutwin et 

al. (2011), men justerades för att kunna skapa ett intressantare resultat vid en pilotstudie. 

Frekvensvalet blev 25, då det ligger i mitten av de tre beskrivna applikationstypernas 

frekvensval. Valet av datamängd utgår också från de tre beskriva applikationerna men fick 

höjda värden från 10, 250, 500 bytes till 10, 500, 2000 bytes för att ha potential att leda till 

större skillnader i resultat. 

I mätningarna användes en total mängd anrop av 20 000 per datastorlek och teknik. Detta 

innebär att varje test tog lite drygt 13 minuter att genomföra. Ett medelvärde togs för varje 

mätning, det vill säga ett medelvärde på responstiden av 20 000 anrop, samt ett medelvärde 

av bandbreddskonsumtionen. Dessa medelvärden presenteras i diagrammen nedan. 

 

Figur 4 Responstid över 25 anrop per sekund 

Figur 4 visar medelvärdet av responstiden för frekvensen 25 anrop per sekund med tillhörande 

datastorlek. Från diagrammet går det utläsa att responstiden för Ajax marginellt drar iväg 

längre i jämförelse med Websockets ju större datamängd som skickas tillbaka till klienten från 

servern efter ett anrop, då testet visar på att responstiden för Ajax motsvarar ca 247% av 

responstiden för Websockets vid 10 bytes data, ca 271% av responstiden för Websockets vid 

500 bytes och slutligen ca 277% av responstiden för Websockets vid 2000 bytes data. 

Intressant att vidareforska i de riktiga mätningarna är att öka datamängden ytterligare för att 

se om responstiden drar ifrån ännu mer, samt att öka och minska frekvensen för anropen. 
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Figur 5 Bandbreddskonsumtion över 25 anrop per sekund 

Figur 5 visar medelvärdet av bandbreddskonsumtionen för samma inställningar som 

responstiden i figur 4. Bandbreddskonsumtionen ser i stort sett likadan ut genom hela 

mätningen, då uträkningen baseras på storleken på data som skickas adderat med headers och 

sedan multiplicerat med den frekvens anropen utförs. Testet visar tydligt att fördelen 

Websocket har vid låg datamängd jämnar ut sig ju mer data som skickas. Detta beror på att 

Ajax skickar betydligt större headers än Websockets. Testet visar också att 

bandbreddskonsumtionen för Ajax vid 10 bytes motsvarar ca 5855% av konsumtionen för 

Websockets, att konsumtionen för Ajax vid 500 bytes motsvarar ca 238% och att 

konsumtionen för Ajax vid 2000 bytes motsvarar ca 134% av konsumtionen för Websockets. 

Resultatet av pilotstudien visar att datastorleken påverkar både bandbreddskonsumtionen 

och responstiden. En brist i pilotstudien är att olika frekvensval inte jämförts i kombination 

av datastorlek. Detta kommer dock att genomföras i de slutgiltiga mätningarna. 

Vid genomförande av pilotstudien användes en laptop med en Intel T5450 processor på 

1.66GHz med två kärnor, 2GB DDR2 RAM, med operativsystemet Ubuntu 12.04.3 LTS 64-

bitars operativsystem. Anslutningen mellan server och klient utfördes över lokalt nätverk med 

kabelanslutning. Den webbläsare som användes vid testerna var Mozilla Firefox version 

29.0.1. 
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5.2 Litteraturstudie 

En inspirationskälla till arbetet är videon Node.js & Socket.io Chat Part One: The Basics (2013) 

där kommunikation mellan server och klient förklaras på tydliga sätt. Styrkan och 

smidigheten med Websockets och Node tillsammans med Express visas och förklaras. Koden 

som presenteras i början av detta kapitel (5. Genomförande) modifierades från beskrivningen 

av Guillermo (2014) och modifierades enligt Node.js & Socket.io Chat Part One: The Basics 

(2013). 

En algoritm för att sortera antalet värden för alla olika responstider, som används vid utskrift 

av ett diagram i slutet av mätningarna är delvis tagen från Stackoverflow (2011) och ser ut 

enligt följande: 

function countNumbers(minarray){ 

    var counts = {}; 

    countarray = []; 

    toGraph = []; 

 

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

        var num = minarray[i]; 

        counts[num] = counts[num] ? counts[num]+1 : 1; 

    } 

 

    for(i=0; i<minarray.length+1; i++){ 

        if(counts[i]){ 

            countarray.push(i); 

            toGraph.push(counts[i]); 

        } 

    } 

} 

Algoritmen skriver ut antalet gånger varje unik responstid mäts upp, alltså exempelvis att 50st 

värden med 6ms uppstått, 13st värden med 3ms och så vidare. Detta resultat kan sedan hjälpa 

till för att kontrollera att mätresultatet är rimligt och väl representerande för slutgiltiga 

medelvärdet, genom att se om medelvärdets värde uppstått flest gånger av de olika värdena. 

Highcharts (2014) har inspirerat till diagrammet som presenteras när en mätning är 

genomförd på applikationen, där data för antalet förekommande av samma värden för 

responstid presenteras enligt algoritmen ovan. Figur 6 visar ett exempel på hur diagrammet 

kan se ut efter en mätning.  
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Figur 6 Resultat i Highcharts efter kort exempelmätning 

 

5.3 Progression 

För båda applikationerna används en setInterval-funktion för att anropa servern med vald 

frekvens. Till en början utfördes ett Ajax-anrop respektive Websocket-anrop varje gång 

klienten fått svar från servern, vilket medförde vissa problem som innebar fördröjning för 

nästkommande anrop. Innan vidare beskrivning av problemet och förbättringen visas två 

kodstycken med reducerad kod utifrån originalapplikationen, för att undvika kod som inte är 

relevant för problemet. Beskrivningen är hur koden såg ut innan förbättringarna för Ajax-

applikationen. 

function callAjax(){ 

    var graphicalDelay = performance.now(); 

 

    var startTime = performance.now(); 

 

    var getmessage = $.Ajax({ 

        type: "POST", 

        url: "msgsrv.php", 

        data: { 

            setSize: datasize 

        }, 

        async: true, 

        cashe: false, 

        timeout: 5000, 

 

        success: function(data){ 

            latency = performance.now() - startTime; 

            var graphicalEnd = performance.now() - startTime; 
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            var timeOut = setTimeout(function(){ 

             callAjax(); 

            }, time-graphicalEnd-latency); 

        }, 

            error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown){ 

               alert("error" + textStatus + " (" + errorThrown + ")"); 

                setTimeout( 

                    callAjax, 

                    10000); 

            } 

        }); 

}      

Koden ovan representerar alltså ett anrop till servern med Ajax, där ytterligare ett anrop 

skickas iväg när klienten tagit emot respons från servern. Variabeln ”time” i success-

funktionen innehåller information om när nästa anrop ska skickas i millisekunder. Ett 

exempel för att förklara problematiken är följande: Låt säga att användaren av applikationen 

väljer en uppdateringsfrekvens på 10 anrop per sekund, vilket innebär att time-variabeln får 

värdet 10(ms). Låt därefter säga att latency-variabeln som representerar responstid vid ett 

eller flera tillfällen under simuleringen blir 9ms och graphicalDelay-variabeln blir 2ms. I detta 

fall skulle koden säga att nästa serveranrop ska ske om 10ms-9ms-2ms=-1ms, vilket innebär 

att en försening för nästa anrop redan uppstått på grund av det negativa resultatet, vilket i sin 

tur skulle leda till att vald frekvens på anrop inte kan uppnås. 

Slutligen till lösningen och den senare implementerade koden, där problemet eliminerats. 

Lösningen är helt enkelt att flytta ut setTimeout-funktionen till att inte längre köras när 

klienten fått svar. Istället körs en funktionen setInterval separat och kallar på funktionen för 

serveranropet efter valt tidsintervall, på så sätt påverkar inte responstiden eller exekvering av 

kod det nya anropet som ska utföras. Koden nedan visar den nya implementationen. 

function startIntervalCalls(){ 

     newtimeintervall = setInterval( 

        callAjax,  

        time 

     ); 

} 

På ungefär samma sätt, men med lite ändrad syntax och något annorlunda semantik gick även 

Websocket-applikationen från samma problem till en lyckad, näst intill identisk lösning. 

Skillnaden mellan applikationerna är att Websocket-applikationen har separerade kodstycken 

för serveranrop och lyssnare för respons. Ajax har motsvarande lyssnare inbakat i 

serveranropet. Följande kod visar lyssnare respektive anrop, i beskriven ordning. 

socket.on('result', function(data){     

        success(); 

}); 

 

socket.emit('measure', datasize); 

 

Tidigare var alltså den senare raden kod inbakad i funktionen överst, det vill säga i success-
funktionen. Detta innebar för Websockets detsamma som för Ajax i tidigare beskrivning att 
ett nytt anrop enbart skickades iväg när en tidigare respons tagits emot av klienten. 
 
Ytterligare en progression i arbetet handlar om serverns sätt att skicka rätt datamängd till 

klienten. Till en början skapades filer (.txt) som innehöll ett antal tecken som representerade 

datan som klienten frågade efter, dock skapades oerhört många filer då varje fil 

representerade en storlek (exempelvis 345 bytes). I senare implementation används istället en 
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variabel som fylls med tecken tills variabelns storlek nått önskat värde. Koden nedan visar hur 

data skapas på servern för både Ajax genom PHP samt Websockets genom Node. Datan skapas 

alltså på samma sätt men med olika programmeringsspråk och därmed olika syntax.  

 
 
 socket.on('measure', function (data){ 

  var timer = performance.now(); 

  var datasize = data; 

  var text = ""; 

 

  for(i=0; i<datasize; i++){ 

   text = text + "a"; 

  } 

  socket.emit('result', text); 

 }); 

 
Nästa kodstycke visar istället hur data skapas i PHP för Ajax-applikationen. 
 
  $datasize = $_POST['setSize']; 

 

  $text = ""; 

 

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

   $text = "$text" . "a"; 

  } 

   

  echo $text; 
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6 Utvärdering 

I kapitlet om utvärdering presenteras resultat av mätningarna som baseras på de olika 

kombinationerna av datastorlek och uppdateringsfrekvens beskrivna i metoden baserade på 

exempelapplikationer beskrivna av Gutwin et al. (2011). Till skillnad från pilotstudien har nu 

tiden det tar att skapa datan i PHP respektive Node räknats bort från det slutgiltiga resultatet 

av  nätverksfördröjning.  

Diagram presenteras i kapitlet för bandbreddskonsumtion samt nätverksfördröjning där 

resultatet av nätverksfördröjning visar sig något oväntad. 

6.1 Presentation av undersökning 

Experimenten i undersökningen har samlat resultaten från 24 olika kombinationer av 

datastorlek och uppdateringsfrekvens för både Ajax-applikationen och Websocket-

applikationen. De olika kombinationerna baseras som tidigare nämnt på studien av Gutwin, 

et al. (2011) men med förhoppningar på bredare resultat tillades ytterligare en datastorlek på 

5000 bytes, vilket även framgår av diagrammen som presenteras. 

Varje mätning av dessa 24 olika kombinationer innefattar 2000 anrop för 0,5 uppdateringar 

per sekund, 20000 anrop för 25 uppdateringar per sekund samt 40000 anrop för 40 

uppdateringar per sekund. Valet av antal anrop baseras på ett enkelt inledande test som 

kollade hur många anrop som krävs för att medelvärdet ska förbli stabilt under en 

mätsession, det vill säga att medelvärdet inte förändras mer än någon hundradels 

millisekund mot slutet av en mätning. För att även se till att resultaten representerar de 

vanligaste värdena kördes varje mätning 5 gånger och ett medelvärde sammanställdes utifrån 

medelvärdet av dessa 5 medelvärden. Det slutliga medianvärdet för nätverksfördröjningen 

hämtades genom att ta medianen av de 5 medianvärden som framräknats vid varje av dessa 

5 mätserier. 

De olika datastorlekar som används är 10 bytes, 500 bytes, 2000 bytes samt 5000 bytes. 

Resultatet av bandbreddskonsumtion baseras på i stort sett fasta storlekar på headers (max 

förändring på 1-2 bytes totalt) samt storlek på den önskade data som skickas, vilket innebär 

att resultatet inte ändras under en mätsession mer än högst några få procent. 

Spikar i mätningarna finns, men de är mycket få och orsakas av att en mätning startar. I slutet 

av en mätsession påverkas det slutgiltiga medelvärdet dock inte av dessa spikar mer än högst 

någon hundradels millisekund, och därför ignoreras dessa. Högsta uppmätta värdet på en 

spik vid faktiskt mätande ligger runt 40ms och antalet spikar täckte aldrig mer än 1% av de 

totala antalet värden förutom vid 40 uppdateringar per sekund vid 5000 bytes med Ajax. 

Mätningarna genomfördes på en klient med Mozilla Firefox version 29.0.1. Servern som 

användes var en laptop med en Intel T5450 processor på 1,66GHz, 2GB DDR2 RAM med 

operativsystemet Ubuntu 12.04.3 LTS 64 bitar. Anslutningen mellan klient och server 

utfördes över LAN och med nätverkskabel. 
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6.1.1 Bandbreddskonsumtion 

Konsumtion av bandbredd presenteras i diagram där Ajax och Websockets jämförs och ställs 

mot varandra vid olika datastorlekar. Resultatet visar bandbreddskonsumtion i kilobit per 

sekund. Varje diagram representerar en egen uppdateringsfrekvens. Det första diagram som 

presenteras visar bandbreddskonsumtionen för 0,5 uppdateringar per sekund, därefter 

presenteras de två resterade diagrammen med 25 respektive 40 uppdateringar per sekund.  

En inledande fas för mätningen av bandbreddskonsumtion genomfördes för att räkna ut 

storleken på headers för Ajax, vilka resulterade i mellan 440-441 bytes för respons-headers 

samt 254-255 bytes för request-headers. Detta innebär att ungefär 695 bytes extra data skickas 

över nätverket varje gång ett anrop och en respons utförs. Detta jämförs med den extra data 

som skickas vid Websockets, det vill säga 2 bytes (Lubbers & Greco, 2013). 

 

 

Figur 7 Bandbreddskonsumtion över 0,5 uppdateringar per sekund 
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Figur 7 presenterar bandbreddskonsumtionen för Ajax respektive Websockets vid 0,5 

uppdateringar per sekund. För att tydliggöra resultatet samtidigt som skalan på diagrammet 

hålls likadan som nästkommande diagram för bandbreddskonsumtion visas även Tabell 1 med 

resultat för just 0,5 uppdateringar per sekund.  

Diagrammet och tabellen visar att högsta bandbreddskonsumtion vid 0,5 uppdateringar per 

sekund ligger på 22,24 kb/s för Ajax och 19,54 kb/s för Websockets, vilket innebär att 

Websockets medför en minskning i bandbreddskonsumtion av 12,4% jämfört med Ajax. 

Resultatet visar också att Websockets som lägst i testerna konsumerar 0,047 kb/s, medan Ajax 

som lägst konsumerar 2,75 kb/s. Detta innebär att Websockets förbättrar 

bandbreddskonsumtionen med hela 98,29%. Mellan dessa topp -och bottenvärden visar det 

sig att Websockets leder till en förbättring av bandbreddskonsumtion med 57,94% vid 500 

bytes och 25,67% vid 2000 bytes. Den procentuella förbättringen med Websockets gäller 

oavsett uppdateringsfrekvens men ändras vid förändring av datastorlek. 

 

 

Figur 8 Bandbreddskonsumtion över 25 uppdateringar per sekund 

 

Figur 8 presenterar bandbreddskonsumtionen vid 25 uppdateringar per sekund, med 

tillhörande datamängd. Det intressanta i detta diagram, till skillnad från föregående diagram 

med 0,5 uppdateringar per sekund är att bandbreddskonsumtionen ökat i maxvärde från 

22,24 kb/s till 1112,1 kb/s med Ajax och från 19,54 kb/s till 976,9 kb/s med Websockets.  
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Figur 9 Bandbreddskonsumtion över 40 uppdateringar per sekund 

Till sist (Figur 9) presenteras bandbreddskonsumtionen för 40 uppdateringar per sekund, där 

ingen markant skillnad finns att notera bortsett från att den toppvärdet nått 1562,6 kb/s för 

Websockets och 1781,7 kb/s för Ajax. Detta innebär som tidigare diagram också visat att stor 

mängd data tillsammans med hög uppdateringsfrekvens snabbt når hög 

bandbreddskonsumtion, gällande både Ajax och Websockets.  
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6.1.2 Nätverksfördröjning 

Fördröjning över nätverket presenteras i fyra olika diagram, där varje diagram representerar 

en egen datastorlek. Diagrammen visar både medelvärde och medianvärde, detta för att kunna 

se om medelvärdet faktiskt ligger i närheten av ett typiskt värde. De mörka staplarna 

representerar medelvärdet medan de ljusare representerar medianvärdet. 

 

 

Figur 10 Nätverksfördröjning vid 10 bytes 

 

Diagrammet i Figur 10 visar nätverksfördröjningen över 10 bytes vid samtliga 

uppdateringsfrekvenser för Ajax och Websockets. Medianen för samtliga medelvärden ligger 

mycket nära och kan användas för att försäkra att ett typiskt värde ligger nära det slutgiltiga 

medelvärdet. Resultatet visar att det tar längre tid för ett anrop att skickas från klient till dess 

att klienten får svar från server med Ajax än med Websockets.  

Enligt diagrammet leder Websockets vid 0,5 uppdateringar per sekund till en förbättring i 

nätverksfördröjning med 57,9% (2,2 ms) i jämförelse med Ajax. Vid 25 uppdateringar per 

sekund leder Websockets till en förbättring med 48,3% (1,871 ms) och vid 40 uppdateringar 

per sekund leder Websockets till en förbättring med 52,81% (2,275 ms). 
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Figur 11 Nätverksfördröjning vid 500 bytes 

 

I Figur 11 presenteras ett diagram med nätverksfördröjningen för samtliga frekvensval vid 500 

bytes data. Precis som vid 10 bytes blir fördröjningen över nätverket betydligt högre med Ajax, 

men hur mycket bättre Websockets presterar skiljer sig lite åt. Vid 0,5 uppdateringar per 

sekund visas Websockets leda till en förbättring av 52,62% (2,21 ms), vid 25 uppdateringar 

per sekund framgår det att förbättringen är 55,13% (2,66 ms) och vid 40 uppdateringar per 

sekund 55,64% (2,71 ms). 

 

 

Figur 12 Nätverksfördröjning vid 2000 bytes 
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Figur 12 presenterar resultat från mätningar av nätverksfördröjning vid 2000 bytes, där 

Websockets leder till en förbättring av 36,1% (1,61 ms) jämfört med Ajax vid 0,5 uppdateringar 

per sekund. Förbättringen för Websockets vid 25 uppdateringar per sekund är 37,95%  

(1,95 ms) och slutligen 38,55% (1,1 ms) vid 40 uppdateringar per sekund. 

 

 

Figur 13 Nätverksfördröjning vid 5000 bytes 

Figur 13Figur 1 presenterar resultat från mätningar av nätverksfördröjning vid 5000 bytes. 

Websockets visas leda till en förbättring av 40,23% (2,14 ms) jämfört med Ajax vid 0,5 

uppdateringar per sekund. Websockets visas också ha en förbättring av 42,46% (2,45 ms) vid 

25 uppdateringar per sekund samt en förbättring av 39,31% (2,33 ms) vid 40 uppdateringar 

per sekund. 

6.2 Analys och slutsats 

Mätningarna över bandbreddskonsumtion visar tydliga skillnader mellan Ajax och 

Websockets främst vid låg datamängd. Tydligt är att Websockets alltid presterar bättre i dessa 

tester, dock ger Websockets störst förtjänst vid låga datamängder och minst förtjänst vid stora 

datamängder. De uppmätta storlekarna på headers resulterade ungefär i 695 bytes för Ajax 

och 2 bytes för Websockets, vilket leder till resultatet att Ajax kommer ikapp Websockets ju 

mer önskad data som skickas. Inga oväntade resultat uppstod vid mätning av 

bandbreddskonsumtion, dock kan slutsatsen att hypotes 2 stämmer dras.  
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Figur 14 Procentuell förbättring i nätverksfördröjning med Websockets jämfört med 
Ajax. 

Mätningarna över nätverksfördröjningen visar mer intressanta och oväntade resultat. Figur 

14 visualiserar den procentuella förbättringen i nätverksfördröjning för Websockets jämfört 

med Ajax. En tydlig iakttagelse är att resultaten varierar mycket och inte ger de mest logiska 

utfallen utifrån hypotes 1 där Websockets antas medföra lägre nätverksfördröjning ju högre 

uppdateringsfrekvens som används. 

Vid 10 bytes blir resultatet att Websockets medför störst vinst jämfört med Ajax vid 0,5 

uppdateringar per sekund, sämst vid 25 uppdateringar per sekund och ett mellanting vid 40 

uppdateringar per sekund. 

Vid 500 bytes skiljer sig resultaten lite från resultaten vid 10 bytes, detta genom att 

Websockets i och med ökad uppdateringsfrekvens visas bli allt bättre jämfört med Ajax. Detta 

innebär att Websockets vid 0,5 uppdateringar per sekund medför sämst procentuell 

förbättring, vid 25 uppdateringar per sekund näst sämst och vid 40 uppdateringar per sekund 

störst förbättring.  

Nätverksfördröjningen vid 2000 bytes resulterade i en lägre total förbättring med Websockets 

i jämförelse med Ajax, dock blev vinsten precis som vid 500 bytes ständigt ökad för 

Websockets i och med ökad uppdateringsfrekvens. 

Vid 5000 bytes visar sig resultaten skilja sig från resultaten vid de andra datastorlekarna 

genom att Websockets vinst blir som minst vid högsta frekvensen (40 uppdateringar per 

sekund), som störst vid 25 uppdateringar per sekund och ett mellanvärde i vinst vid 0,5 

uppdateringar per sekund. 

Övergripande visar resultaten att Websockets haft störst förbättring av nätverksfördröjning 

vid 500 bytes, näst störst förbättring vid 10 bytes, tredje störst förbättring vid 5000 bytes och 

slutligen sämst förbättring vid 2000 bytes.   

Hypotes 1 antar att Websockets bör medföra större vinst i nätverksfördröjning ju högre 

uppdateringsfrekvens som används. Antagandet baseras på att Websockets kommunikation 

sker i full duplex till skillnad från Ajax. I detta fall innebär resultatet att hypotes 1 inte stämmer 
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för 10 och 5000 bytes data, men för 500 och 2000 bytes data. Vad det kan bero på är svårt att 

fastställa, men en möjlig anledning är att servern som användes inte är stabil nog för att 

hantera de anrop och respons som förväntas hanteras på bästa möjliga sätt. En annan möjlig 

anledning är att belastningen tvärtom är för låg för att kunna ge tydliga skillnader i 

närverksfördröjning, och att Websockets inte kan dra full nytta av sin teknik med full duplex 

på grund av att ett nytt anrop inte hinner skickas innan responsen nått klienten. Fler möjliga 

anledningar till att uppdateringsfrekvensen inte ledde till större skillnader mellan teknikerna 

är att nätverket hade för bra nedladdningshastighet eller främst uppladdningshastighet för att 

någonsin maxas fullt ut och därmed begränsa kommunikation. 

Resultaten visar också att de två största datastorlekarna ger sämst förbättring för Websockets 

oavsett uppdateringsfrekvens, och att de två minsta datastorlekarna ger störst förbättring i 

nätverksfördröjning. Resultatet av mätningarna visar också att datastorleken påverkar 

nätverksfördröjningen mer än uppdateringsfrekvensen över lag, vilket kan bero på att 

belastningen på servern från uppdateringsfrekvenserna inte är lika hög som från 

datastorlekarna. En möjlig faktor som skulle kunnat medföra större påverkan från skillnader 

i uppdateringsfrekvenser är om flera klienter samtidigt utfört sina anrop istället för en klient. 
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7 Avslutande diskussion 

Arbetet har undersökt problemet med att det inte finns någon enskild övergripande faktor 

som leder till att systemets prestanda i form av bandbreddskonsumtion och 

nätverksfördröjning ökar vid migration från Ajax till Websockets. Resultaten av mätningarna 

har tydliggjort att datastorleken inte är ett problem för bandbreddskonsumtion när den blir 

hög med Ajax, dock visar det sig att låg mängd data gynnar Websockets mer och mer ju 

mindre storleken blir. Nätverksfördröjningen visar sig däremot ge mindre vinst med 

Websockets ju större datamängd som skickas i resultaten av mätningarna, i stort sett 

oberoende av uppdateringsfrekvens, vilket dock inte kan fastställas som helt pålitligt resultat 

på grund av en server som inte riktigt representerar en riktig server i prestanda, eller för svaga 

skillnader i uppdateringsfrekvens och datastorlek för att kunna ge tillräckligt breda resultat 

över LAN. 

7.1 Diskussion 

Arbetets syfte var att jämföra Websockets med Ajax baserat på de två olika parametrarna 

datastorlek och uppdateringsfrekvens som kombineras till olika unika kombinationer för att 

representera exempelapplikationer beskrivna av Gutwin et al. (2011). Parametrarna 

datastorlek och uppdateringsfrekvens kombinerades slutligen också för att täcka samtliga 

kombinationer av de uppdateringsfrekvenser och datastorlekar som angivits. 

Mätningarna för kombinationerna av uppdateringsfrekvenser och datastorlekar beskrivna 

som exempelapplikationer innebar jämförelser mellan följande kombinationer: 

 10 bytes med 0,5 uppdateringar per sekund 

 500 bytes med 25 uppdateringar per sekund 

 500 bytes med 40 uppdateringar per sekund 

Som utläses av punktlistan skiljer sig datastorleken från beskrivningen i metoden vid den 

andra punkten, vilket motiveras i delen om genomförande där motivationen är att höjd 

datastorlek används för bredare resultat, dock kan 500 bytes räknas som några hundra bytes 

vilket Gutwin, et al. (2011) beskriver. 

Resultatet visar att 10 bytes vid 0,5 uppdateringar per sekund resulterar i 3,8 ms 

nätverksfördröjning för Ajax samt 1,6 ms för Websockets, som innebär en förbättring på 

57,9% med Websockets. Bandbreddskonsumtionen vid dessa egenskaper visar sig vara  

2,75 kb/s med Ajax och 0,047 kb/s med Websockets.  

Vid 500 bytes och 25 uppdateringar per sekund blir nätverksfördröjningen istället 4,827 ms 

med Ajax och 2,166 ms med Websockets. Detta innebär att Websockets erhåller en 

förbättring på 55,13% i nätverksfördröjning. I bandbreddskonsumtion mäts 233,2 kb/s upp 

med Ajax och 98 kb/s med Websockets. 

Vid den sista exempelapplikationens egenskaper 500 bytes med 40 uppdateringar per sekund 

blir nätverksfördröjningen 4,862 ms med Ajax och 2,157 ms med Websockets vilket innebär 

en förbättring med Websockets på 55,64% i nätverksfördröjning. Resultatet för 

bandbreddskonsumtion vid egenskaperna för den tredje exempelapplikationen blir  

368,6 kb/s för Ajax samt 153,6 kb/s med Websockets. 
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I arbetets bakgrund presenteras olika resultat av tidigare studier av Puranik et al. (2013) och 

Feng-yan och Hui-chuan (2012). Studien av Puranik et al. (2013) som inte anger samma 

specifikationer för uppdateringsfrekvens och datastorlek som denna studie presenterar 

resultat som säger att Websockets leder till en förbättring av ungefär 50 % när det gäller 

bandbreddskonsumtion. Detta kan då jämföras med den här studien som beroende på 

uppdateringsfrekvens och datastorlek leder till både betydligt högre och lägre vinst i 

bandbreddskonsumtion för Websockets, vilket bevisar att uppdateringsfrekvensen och 

datastorleken har stor betydelse på Websockets vinst över Ajax. I denna studie visas dock att 

främst datastorleken leder till skillnaden i vinst.  

 

Hui-chuan (2012) presenterar ett resultat där Websockets visas ge en förbättring på ungefär 

50 % i nätverksfördröjning jämfört med Ajax. Detta kan jämföras med bästa resultatet i denna 

studie på 57,9 % förbättring och sämsta resultatet på 36,1 % förbättring. Vad skillnaderna 

mellan de olika studierna beror på är högst troligt att implementationen inte är identisk samt 

att uppdateringsfrekvensen och datastorleken skiljer sig. 

 

Som samhällsnytta finns förhoppningar om att arbetet ska kunna hjälpa till vid val om 

eventuell migration från Ajax till Websockets, där parametrarna datastorlek och 

uppdateringsfrekvens ska kunna översättas från olika applikationers egenskaper 

motsvarande exempelapplikationerna som beskrivs i detta arbete för att representera dessa. 

Därefter skulle det gå att se ungefär hur stor skillnad en migration skulle kunna leda till i 

bandbreddskonsumtion och nätverksfördröjning mellan Ajax och Websockets och därmed 

kan beslutet förhoppningsvis bli något lättare att fatta.  

7.2 Framtida arbete 

I framtida arbeten finns flera olika intressanta tester att genomföra. Främst bör hårdvaran på 

servern förbättras till att likna en vanlig server, istället för en laptop som används som server. 

Detta bör kunna ge ännu mer pålitliga resultat samt möjliggöra högre belastning, vilket leder 

in på nästa förslag på framtida arbete, nämligen att öka uppdateringsfrekvensen ytterligare 

samt att öka datastorleken ytterligare, för att pressa teknikerna mer och eventuellt hitta 

punkter där någon teknik inte längre fungerar bra nog eller fungerar alls.  

Eftersom testerna i detta experiment utfördes över lokalt nätverk vore det även intressant att 

jämföra teknikernas beteende vid globalt nätverk, där det förväntas vara mer instabilt och ge 

högre nätverksfördröjning.  

Det vore även intressant att jämföra hur bandbreddskonsumtionen och eventuellt 

nätverksfördröjningen ser ut vid jämförelse mellan olika webbläsare eller till och med om 

klienten som används är en smartphone/läsplatta och jämföra kommunikationen över både 

WiFi och 3g/4g-nätet. Med något av dessa mobila nät antas resultaten skilja från de nuvarande 

resultaten på grund av begränsningar främst i uppladdningshastighet.  

Även om Node är mycket vanligt tillsammans med Websockets och PHP är mycket vanligt till 

Ajax vore det intressant att undersöka hur Websockets skiljer sig från Ajax om Node används 

för båda teknikerna, för att utesluta att Node och PHP jämförs på något plan. 

Ytterligare ett möjligt framtida arbete skulle kunna vara att skapa spelapplikationer som 

kräver just de givna uppdateringsfrekvenserna och datastorlekarna enligt Gutwin et al. (2011) 

och jämföra på dessa riktiga applikationer. Om detta utförs skulle även användartester kunna 
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genomföras för att se hur användare påverkas av respektive teknik vid olika kombinationer av 

uppdateringsfrekvens och datastorlek. Det skulle också vara intressant att mäta på skillnader 

vid antal personer som är uppkopplade mot applikationen samtidigt medan de körs och göra 

jämförelser mellan Ajax och Websockets där data blir utskickad till olika många användare. 
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Appendix A -  Index.html (Ajax) 

<!DOCTYPE html> 

 

<html> 

<head> 

 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script> 

 <link rel="stylesheet" 

href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css"> 

 <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script> 

 

<script src="chart/js/highcharts.js"></script> 

<script src="chart/js/modules/exporting.js"></script> 

 

 <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu+Mono|Muli|Metrophobic|O

rbitron' rel='stylesheet' type='text/css'> 

 <link href="css.css" rel="stylesheet"/> 

 <script src="Ajaxscript.js"></script> 

 

 <title>Measure Ajax</title> 

</head> 

 

<body> 

 <div class="menu">  

  <a href="http://193.11.163.93:1336" 

class="navigation">Websocket</a> 

<a href="http://193.11.163.93/Ajax" class="navigation_active">Ajax</a> 

<p class="navigation_extra">Measure latency and bandwidth in Ajax</p> 

 

</div> 

<div id="wrapper"> 

<input type="button" id="resultButton" class="resultButton" value="Go to 

Result" onclick="toResult();"></input> 

<input type="button" id="resetButton" class="resetButton" value="New Test" 

onclick="reset();"></input> 

<input type="button" id="measureButton" class="measureButton"  value="Back 

to Measurement" onclick="contentShow(1);"></input> 

 

 <div id="cont1" class="container">   

  <div class="box"> 

   <div class="red_light"> 

    <div class="labbe">Frequency</div> 

    <div id="frequency"></div> 

    <input type="text" placeholder="Set manually" 

maxlength="4" onchange="setFrequency(this.value)" 

id="text_frequency"></input> 

   </div> 

   <div class="red_dark"> 

    <div class="center"><div id="info_frequency" 

class="data"></div></div> 

   </div> 

  </div> 
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  <div class="box"> 

   <div class="green_light"> 

    <div class="labbe">Data size</div> 

    <div id="datasize"></div> 

    <input type="text" placeholder="Set manually" 

maxlength="6" onchange="setDatasize(this.value)" 

id="text_datasize"></input> 

   </div> 

   <div class="green_dark"> 

    <div id="info_datasize" class="data"></div> 

   </div> 

  </div> 

 

  <div class="box"> 

   <div class="blue_light"> 

    <div class="labbe">Amount of requests</div> 

    <div id="requests"></div> 

    <input type="text" placeholder="Set manually" 

placeholder="set manually" maxlength="6" onchange="setRequests(this.value)" 

id="text_requests"></input> 

   </div> 

   <div class="blue_dark"> 

    <div id="info_requests" class="data"></div> 

   </div> 

  </div> 

 

 

   

 

  <form id="send"> 

   <input type="submit" value="Measure"></input> 

  </form> 

 

   

  <div id="status"> 

    

   <div id="pinginfo" hidden="hidden"> 

    <div id="current_ping"></div> 

    <div id="avg_ping"></div> 

    <div id="max_ping"></div> 

    <div id="min_ping"></div> 

   </div> 

   <div id="bandwidth"></div> 

  </div> 

 

   

 </div> 

 

 <div id="cont2"> 

  <div id="chart"></div> 

 </div> 
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</div> 

 

</body> 

</html> 
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Appendix B -  Ajaxscript.js 

var requests = 0;     

var counter = 0; 

var pings = 0; 

var frequency = 0; 

var datasize = 0; 

var counter = 0; 

var pingarray = []; 

var medianarray = []; 

var time = 0; 

 

$(document).ready(function(){ 

    contentShow(1); 

 

    getSliders(); 

 

    $("#send").submit(function(e){ 

        e.preventDefault(); //Ignore the deult action which would reload the 

page 

        startMeasuring(); 

        $("#send").hide(); 

    }); 

     

}); 

 

function startMeasuring(){ 

    $("#pinginfo").show(); 

    $("#send").hide(); 

 

 

    start_total = performance.now(); 

    startIntervalCalls(); 

    //callAjax(); 

 

} 

 

function startIntervalCalls(){ 

     newtimeintervall = setInterval( 

        callAjax, /* Try again after.. */ 

        time 

        ); /* milliseconds (15seconds) */ 

    } 

 

 

function callAjax(){ 

    var startTime = performance.now(); 

 

    var getmessage = $.Ajax({ 

        type: "POST", 

        url: "msgsrv.php", 

        data: { 

            setSize: datasize 



 V 

        }, 

        cashe: false, 

        timeout: 5000, 

 

        success: function(data){   

 

            var numberPattern = /\d+/g; 

            var reg = data.match( numberPattern ); 

 

            latency = performance.now() - startTime; 

            latency = latency - reg; 

            counter++; 

 

           

 

            if(counter>=requests){ 

                clearInterval(newtimeintervall); 

                toResult(); 

                 

            } 

 

            var responseHeader = getmessage.getAllResponseHeaders();             

            var responsHeaderToInt = parseInt(responseHeader.length); 

            var size = 440 + responsHeaderToInt + datasize; 

            console.log("OH: " + responsHeaderToInt); 

             

            if(counter>1){ 

                pings+=latency;  

                var tmpping = latency.toFixed(0); 

                tmpping = parseInt(tmpping); 

                var tmpmedian = latency.toFixed(1); 

                tmpmedian = parseFloat(tmpmedian); 

 

                pingarray.push(tmpping); 

                medianarray.push(tmpmedian); 

            } 

 

            var avg = pings/(counter-1); 

            avg = avg.toFixed(3); 

 

            var bandwidth = size * frequency; //byte / sec 

            bandwidth = bandwidth * 8; //bit / sec 

            bandwidth = bandwidth * 0.0009765625; //kbit 

            bandwidth = bandwidth.toFixed(4); 

            $("#bandwidth").html(bandwidth + " kilobit/s (kb/s)"); 

 

            var maximum = Array.max(pingarray); 

            var minimum = Array.min(pingarray); 

            $("#request_no").html("Request number <br />" + counter); 

            $("#avg_ping").html("<span class='topic_status'>Average 

ping</span><br /> " + avg + " ms"); 

            $("#current_ping").html("<span class='topic_status'>Current 

ping</span><br /> " + latency + " ms"); 
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            $("#max_ping").html("<span class='topic_status'> Highest 

ping</span><br /> " + maximum + " ms"); 

            $("#min_ping").html("<span class='topic_status'> Lowest 

ping</span> <br /> " + minimum + " ms"); 

 

        }, 

 

        error: function(XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown){ 

           alert("error" + textStatus + " (" + errorThrown + ")"); 

            setTimeout( 

                callAjax, /* Try again after.. */ 

                10000); /* milliseconds (5seconds) */ 

        } 

    }); 

 

}     

 

Array.min = function( array ){ 

    return Math.min.apply( Math, array ); 

}; 

 

Array.max = function( array ){ 

    return Math.max.apply( Math, array ); 

} 

 

 

function getSliders(){ 

     

    $( "#datasize" ).slider({ 

    orientation: "horizontal", 

     value:5000, 

    min: 0, 

    max: 10000, 

    step: 5, 

    slide: function( event, ui ) { 

        $("#info_datasize").html(ui.value + " <br />Bytes"); 

        datasize = ui.value; 

    } 

}); 

    

 

    $( "#requests" ).slider({ 

        orientation: "horizontal", 

        value:10000, 

        min: 1, 

        max: 20000, 

        step: 5, 

        slide: function( event, ui ) { 

            $("#info_requests").html(ui.value + " <br />Requests"); 

            requests = ui.value; 

     

        } 

    }); 
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    $( "#frequency" ).slider({ 

        orientation: "horizontal", 

        value:1012, 

        min: 25, 

        max: 2000, 

        step: 0.1, 

            slide: function( event, ui ) { 

                time = ui.value; 

                var ms = ui.value; 

                var res = 1000/ms; 

                var end = res.toFixed(2); 

                frequency = end; 

 

            $("#info_frequency").html(end + " <br />Requests/sec"); 

     

           } 

        }); 

 

 

 

    $("#info_datasize").html("Set data size for each request"); 

    $("#info_requests").html("Set number of requests"); 

    $("#info_frequency").html("Set request frequency"); 

} 

 

 

 

function countNumbers(minarray){ 

    var counts = {}; 

    countarray = []; 

    toGraph = []; 

 

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

        var num = minarray[i]; 

        counts[num] = counts[num] ? counts[num]+1 : 1; 

    } 

 

    for(i=0; i<minarray.length+1; i++){ 

        if(counts[i]){ 

            countarray.push(i); 

            toGraph.push(counts[i]); 

        } 

    } 

} 

 

 

function drawChart(){ 

    $('#chart').highcharts({ 

        chart: { 

            type: 'bar' 

        }, 

        title: { 

            text: 'Number of times the same value occoured' 
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        }, 

        subtitle: { 

            text: null 

        }, 

        xAxis: { 

            categories: countarray, 

            title: { 

                text: "Ping value (ms)" 

            } 

        }, 

        yAxis: { 

            min: 0, 

            title: { 

                text: 'Amount of times occouring', 

                align: 'high' 

            }, 

            labels: { 

                overflow: 'justify' 

            } 

        }, 

        tooltip: { 

            valueSuffix: ' times' 

        }, 

        plotOptions: { 

            bar: { 

                dataLabels: { 

                    enabled: true 

                } 

            } 

        }, 

        legend: { 

            layout: 'vertical', 

            align: 'right', 

            verticalAlign: 'top', 

            x: -40, 

            y: 100, 

            floating: true, 

            borderWidth: 1, 

            backgroundColor: (Highcharts.theme && 

Highcharts.theme.legendBackgroundColor || '#FFFFFF'), 

            shadow: true 

        }, 

        credits: { 

            enabled: false 

        }, 

        series: [{ 

            data: toGraph, 

            overflow: 'justify' 

        }] 

    }); 

 

} 
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function setRequests(input){ 

    $("#info_requests").html(input + " <br />Requests"); 

    requests = parseInt(input); 

} 

 

 

function setDatasize(input){ 

    $("#info_datasize").html(input + " <br />Bytes"); 

    datasize = parseInt(input); 

} 

 

function setFrequency(input){ 

    $("#info_frequency").html(input + " <br />Requests/sec"); 

 

    var perSec = parseInt(input);  

    frequency = perSec; 

    var toMs = 1000/perSec; 

    time = toMs; 

} 

 

 

 

 

function contentShow(choice){ 

    if(choice==1){ 

        $("#cont1").show(); 

        $("#cont2").hide(); 

        $("#resetButton").show(); 

        $("#resultButton").show(); 

        $("#measureButton").hide(); 

    } 

 

    else if(choice==2){ 

        $("#cont1").hide(); 

        $("#cont2").show(); 

        $("#resetButton").hide(); 

        $("#resultButton").hide(); 

        $("#measureButton").show(); 

    } 

} 

 

 

 

function reset(){ 

    var test = confirm("Are you sure you want to start over? All data will 

be reset."); 

 

    if(test==true){ 

        window.location="http://193.11.163.93/Ajax/"; 

    } 

} 
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function toResult(){ 

    contentShow(2); 

    countNumbers(pingarray); 

    drawChart(); 

    console.log(medianarray); 

    var median = medianfunction(medianarray); 

    console.log("Total median: " + median); 

} 

 

 

function medianfunction(values) { 

 

    values.sort(function(a, b) { 

        return a - b; 

    }); 

 

    var half = Math.floor(values.length / 2); 

 

    if (values.length % 2) return values[half]; 

    else return (values[half - 1] + values[half]) / 2.0; 

} 

 

 

function medelfunction(array){ 

    var med = 0; 

    for(i=0; i<array.length; i++){ 

        med+=array.length 

    } 

} 
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Appendix C -  Msgsrv.php 

<?php 

  

 if(isset($_POST['setSize'])){ 

 

  $time_start = microtime(true); 

 

  $datasize = $_POST['setSize']; 

 

  $text = ""; 

 

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

   $text = "$text" . "a"; 

  } 

 

  $time_end = microtime(true); 

  $exec_time = $time_end - $time_start; 

 

  $timeMS = round($exec_time*1000); 

 

     echo $text . $timeMS; 

 } 

 

 else{ 

  header("HTTP/1.1 404 Not Found"); 

 } 

 

 

//$headers = apache_request_headers(); 

//$overhead = "";  

//^---  

/* 

foreach ($headers as $header => $value) { 

    $overhead = $overhead . "$header: $value"; 

}*/ 

 //echo strlen ($overhead); 

 //^-- returns 440-441, lets say 440 

 

 //$url = 'http://193.11.163.93/Ajax/'; 

 

 

 ?> 
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Appendix D -  Index.html (Websocket) 

<!DOCTYPE html> 

 

<html> 

<head> 

 <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no"> 

 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script> 

 <script src="/socket.io/socket.io.js"></script> 

 <link rel="stylesheet" 

href="//code.jquery.com/ui/1.10.4/themes/smoothness/jquery-ui.css"> 

 <script src="//code.jquery.com/ui/1.10.4/jquery-ui.js"></script> 

 <link 

href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Ubuntu+Mono|Muli|Metrophobic|O

rbitron' rel='stylesheet' type='text/css'> 

 <link href="css.css" rel="stylesheet"/> 

 <script src="chart/js/highcharts.js"></script> 

<script src="chart/js/modules/exporting.js"></script> 

 

 

 <script type="text/javascript" 

src="https://www.google.com/jsapi"></script> 

 <script src="socketscript.js"></script> 

      

 <title>Measure Websocket</title> 

    

</head> 

 

<body> 

 <div class="menu">  

  <a href="http://193.11.163.93:1336" 

class="navigation_active">Websocket</a> 

<a href="http://193.11.163.93/Ajax" class="navigation">Ajax</a> 

<p class="navigation_extra">Measure latency and bandwidth in Websocket</p> 

 

</div> 

<div id="wrapper"> 

<input type="button" id="resultButton" class="resultButton" value="Go to 

Result" onclick="toResult();"></input> 

<input type="button" id="resetButton" class="resetButton" value="New Test" 

onclick="reset();"></input> 

<input type="button" id="measureButton" class="measureButton"  value="Back 

to Measurement" onclick="contentShow(1);"></input> 

 

<div id="cont1" class="container"> 

 

 <div class="box"> 

  <div class="red_light"> 

   <div class="labbe">Frequency</div> 

   <div id="frequency"></div> 

   <input type="text" placeholder="Set manually" 

maxlength="4" onchange="setFrequency(this.value)" 

id="text_frequency"></input> 
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  </div> 

  <div class="red_dark"> 

   <div class="center"><div id="info_frequency" 

class="data"></div></div> 

  </div> 

 </div> 

 

 

 <div class="box"> 

  <div class="green_light"> 

   <div class="labbe">Data size</div> 

   <div id="datasize"></div> 

   <input type="text" placeholder="Set manually" 

maxlength="6" onchange="setDatasize(this.value)" 

id="text_datasize"></input> 

  </div> 

  <div class="green_dark"> 

   <div id="info_datasize" class="data"></div> 

  </div> 

 </div> 

 

 <div class="box"> 

  <div class="blue_light"> 

   <div class="labbe">Amount of requests</div> 

   <div id="requests"></div> 

   <input type="text" placeholder="Set manually" 

placeholder="set manually" maxlength="6" onchange="setRequests(this.value)" 

id="text_requests"></input> 

  </div> 

  <div class="blue_dark"> 

   <div id="info_requests" class="data"></div> 

  </div> 

 </div> 

 

 <form id="send"> 

  <input type="submit" value="Measure"></input> 

 </form> 

 

  

 <div id="status"> 

   

  <div id="pinginfo" hidden="hidden"> 

   <div id="current_ping"></div> 

   <div id="avg_ping"></div> 

   <div id="max_ping"></div> 

   <div id="min_ping"></div> 

  </div> 

  <div id="bandwidth"></div> 

 </div> 

   

 </div> 

 

 <div id="cont2"> 
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  <div id="chart"></div> 

 </div> 

 

</div> 

<audio id="audio" src="http://dev.interactive-creation-works.net/1/1.ogg" 

></audio> 

</body> 

</html> 
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Appendix E -  Socketscript.js 

 

var requests = 0;     

var counter = 0; 

var pings = 0; 

var frequency = 0; 

var datasize = 0; 

var counter = 0; 

var pingarray = []; 

var medianarray = []; 

var time = 0; 

 

$(document).ready(function(){ 

    socket = io.connect(); 

    contentShow(1); 

    getSliders(); 

 

    $("#send").submit(function(e){ 

        e.preventDefault(); //Ignore the default action which would reload 

the page 

        startMeasuring(); 

        $("#send").hide(); 

    }); 

 

    socket.on('result', function(data){   

 

 

        success(data); 

    }); 

     

}); 

 

 

function startMeasuring(){ 

    $("#pinginfo").show(); 

    $("#send").hide(); 

    counter = 0; 

    pings = 0; 

 

    start_total = performance.now(); 

    startIntervalCalls(); 

 

} 

 

function startIntervalCalls(){ 

     newtimeintervall = setInterval( 

        callSocket, /* Try again after.. */ 

        time 

        ); /* milliseconds (15seconds) */ 

    } 

 

function callSocket(){ 

 

 

    startTime = performance.now(); 

    socket.emit('measure', datasize); 

}     

 

function success(data){ 
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    var numberPattern = /\d+/g; 

    var reg = data.match( numberPattern ); 

    //console.log(reg); 

 

    latency = performance.now() - startTime - reg; 

    counter++; 

 

 

    if(counter>=requests){ 

        clearInterval(newtimeintervall);          

        toResult(); 

    } 

 

    var size = 2 + datasize; 

             

    if(counter>1){ 

        pings+=latency;  

        var tmpping = latency.toFixed(0); 

        tmpping = parseInt(tmpping); 

        var tmpmedian = latency.toFixed(1); 

        tmpmedian = parseFloat(tmpmedian); 

 

        pingarray.push(tmpping); 

        medianarray.push(tmpmedian); 

    } 

             

    var avg = pings/(counter-1); 

    avg = avg.toFixed(3); 

 

    var bandwidth = size * frequency; //byte / sec 

    bandwidth = bandwidth * 8; //bit / sec 

    bandwidth = bandwidth * 0.0009765625; //kbit 

   //bandwidth = bandwidth.toFixed(6); 

    $("#bandwidth").html(bandwidth + " kilobit/s (kb/s)"); 

 

    var maximum = Array.max(pingarray); 

    var minimum = Array.min(pingarray); 

 

    $("#request_no").html("Request number <br />" + counter); 

    $("#avg_ping").html("<span class='topic_status'>Average ping</span><br 

/> " + avg + " ms"); 

    $("#current_ping").html("<span class='topic_status'>Current 

ping</span><br /> " + latency + " ms"); 

    $("#max_ping").html("<span class='topic_status'> Highest ping</span><br 

/> " + maximum + " ms"); 

    $("#min_ping").html("<span class='topic_status'> Lowest ping</span> <br 

/> " + minimum + " ms"); 

} 

 

 

Array.min = function( array ){ 

    return Math.min.apply( Math, array ); 

}; 

 

Array.max = function( array ){ 

    return Math.max.apply( Math, array ); 

} 

 

 

function getSliders(){ 
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    $( "#datasize" ).slider({ 

    orientation: "horizontal", 

     value:5000, 

    min: 0, 

    max: 10000, 

    step: 5, 

    slide: function( event, ui ) { 

        $("#info_datasize").html(ui.value + " <br />Bytes"); 

        datasize = ui.value; 

    } 

}); 

    

 

    $( "#requests" ).slider({ 

        orientation: "horizontal", 

        value:10000, 

        min: 1, 

        max: 20000, 

        step: 5, 

        slide: function( event, ui ) { 

            $("#info_requests").html(ui.value + " <br />Requests"); 

            requests = ui.value; 

     

        } 

    }); 

    $( "#frequency" ).slider({ 

        orientation: "horizontal", 

        value:1012, 

        min: 25, 

        max: 2000, 

        step: 0.1, 

            slide: function( event, ui ) { 

                time = ui.value; 

                var ms = ui.value; 

                var res = 1000/ms; 

                var end = res.toFixed(2); 

                frequency = end; 

 

            $("#info_frequency").html(end + " <br />Requests/sec"); 

     

           } 

        }); 

 

 

 

$("#info_datasize").html("Set data size for each request"); 

$("#info_requests").html("Set number of requests"); 

$("#info_frequency").html("Set request frequency"); 

} 

 

 

 

 

function countNumbers(minarray){ 

    var counts = {}; 

    countarray = []; 

    toGraph = []; 

 

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

        var num = minarray[i]; 

        counts[num] = counts[num] ? counts[num]+1 : 1; 
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    } 

 

    for(i=0; i<minarray.length+1; i++){ 

        if(counts[i]){ 

            countarray.push(i); 

            toGraph.push(counts[i]); 

        } 

    } 

} 

 

 

function drawChart(){ 

 

    $('#chart').highcharts({ 

        chart: { 

            type: 'bar' 

        }, 

        title: { 

            text: 'Number of times the same value occoured' 

        }, 

        subtitle: { 

            text: null 

        }, 

        xAxis: { 

            categories: countarray, 

            title: { 

                text: "Ping value (ms)" 

            } 

        }, 

        yAxis: { 

            min: 0, 

            title: { 

                text: 'Amount of times occouring', 

                align: 'high' 

            }, 

            labels: { 

                overflow: 'justify' 

            } 

        }, 

        tooltip: { 

            valueSuffix: ' times' 

        }, 

        plotOptions: { 

            bar: { 

                dataLabels: { 

                    enabled: true 

                } 

            } 

        }, 

        legend: { 

            layout: 'vertical', 

            align: 'right', 

            verticalAlign: 'top', 

            x: -40, 

            y: 100, 

            floating: true, 

            borderWidth: 1, 

            backgroundColor: (Highcharts.theme && 

Highcharts.theme.legendBackgroundColor || '#FFFFFF'), 

            shadow: true 

        }, 
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        credits: { 

            enabled: false 

        }, 

        series: [{ 

            data: toGraph, 

            overflow: 'justify' 

        }] 

    }); 

} 

 

 

 

function setRequests(input){ 

    $("#info_requests").html(input + " <br />Requests"); 

    requests = parseInt(input); 

} 

 

 

function setDatasize(input){ 

    $("#info_datasize").html(input + " <br />Bytes"); 

    datasize = parseInt(input); 

} 

 

function setFrequency(input){ 

    $("#info_frequency").html(input + " <br />Requests/sec"); 

 

    var perSec = parseInt(input);  

    frequency = perSec; 

    var toMs = 1000/perSec; 

    time = toMs; 

} 

 

 

function contentShow(choice){ 

    if(choice==1){ 

        $("#cont1").show(); 

        $("#cont2").hide(); 

        $("#resetButton").show(); 

        $("#resultButton").show(); 

        $("#measureButton").hide(); 

    } 

 

    else if(choice==2){ 

        $("#cont1").hide(); 

        $("#cont2").show(); 

        $("#resetButton").hide(); 

        $("#resultButton").hide(); 

        $("#measureButton").show(); 

    } 

} 

 

 

 

function reset(){ 

    var test = confirm("Are you sure you want to start over? All data will 

be reset."); 

 

    if(test==true){ 

        window.location="http://193.11.163.93:1337/"; 

    } 

} 
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function toResult(){ 

    contentShow(2); 

    countNumbers(pingarray); 

    drawChart(); 

    console.log(medianarray); 

    var median = medianfunction(medianarray); 

    console.log("Total median: " + median); 

} 

 

 

function medianfunction(values) { 

 

    values.sort(function(a, b) { 

        return a - b; 

    }); 

 

    var half = Math.floor(values.length / 2); 

 

    if (values.length % 2) return values[half]; 

    else return (values[half - 1] + values[half]) / 2.0; 

}  
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Appendix F -  Server.js 

var express = require('express'), 

 app = express(), 

 server = require('http').createServer(app), 

 io = require('socket.io').listen(server); 

 

  

server.listen(1336); 

 

app.get('/', function (req, res){ 

 res.sendfile(__dirname + '/index.html'); 

}); 

 

app.get('/css.css', function (req, res) { 

    res.sendfile(__dirname + '/css.css'); 

}); 

 

app.get('/socketscript.js', function (req, res) { 

    res.sendfile(__dirname + '/socketscript.js'); 

}); 

 

app.get('/chart/js/highcharts.js', function (req, res){ 

 res.sendfile(__dirname + '/chart/js/highcharts.js'); 

}); 

 

app.get('/chart/js/modules/exporting.js', function (req, res){ 

 res.sendfile(__dirname + '/chart/js/modules/exporting.js'); 

}); 

 

 

 

io.sockets.on('connection', function (socket){ 

 

 socket.on('measure', function (data){ 

  var timer = Date.now(); 

  var datasize = data; 

  var text = ""; 

 

  for(i=0; i<datasize; i++){ 

   text = text + "a"; 

  } 

  var time = Date.now() - timer; 

  var sendThis = text + "" + time; 

  socket.emit('result', sendThis); 

 }); 

}); 

 

 


