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Sammanfattning 
 

Denna studie jämför Api-teknologierna WCF, ASMX web services och ASP.NET Web API som 

kan användas för att bygga tjänsteorienterade arkitekturer med användning av webbtjänster. 

För att hantera interaktionen för maskiner över ett nätverk och skicka data används 

SOAP/Rest. Frågan är vilken teknologi som är snabbast? Samma typ av applikation byggdes 

tillsammans med en applikation som kan använda tjänsterna hos webbtjänsten, svarstider 

beräknas från det att data efterfrågas från klient till webbtjänst och sedan tillbaka till klient. 

Totalt så testades varje teknologie på skickande av data från dess webbtjänst 100 gånger, där 

databasraderna var 10, 100 och 1000 stycken.  Enligt analysen som utfördes på den data som 

tagits fram genom experimentet går det att konstatera att REST är snabbare än SOAP-

protokollet och att ASP.NET Web API bör väljas för att få de snabbaste svarstiderna vid 

utveckling av en webbtjänst inom ASP.NET, detta resultat stödjer även hypotesen som tagits 

fram före den påbörjade studien. Som ett framtida arbete skulle det vara bra att göra tester 

där en internetanslutning är till hands och inte bara lokalt nätverk. 

 

Nyckelord: Webbtjänster, SOAP, REST, API-teknologier, ASP.NET.  
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1 Introduktion 

I en applikation som är kopplad till företag och liknande med finansiella aspekter, krävs det 

väldigt god säkerhet då den hanterar så pass känslig information. Fördelen med att använda 

sig av “tjänstorienterad" arkitektur är att den låter applikationer dela metoder och data med 

varandra samt att de då kan dela ut tjänster från en annan applikation som är skapad för 

samma syfte. Det finns många olika metoder att använda sig av för att införa en 

”tjänstorienterad” arkitektur. I denna artikel jämförs API-teknologier specifikt inom 

ASP.NET. Det finns några olika API-teknologier inom ASP.NET, nämligen teknologierna 

WCF, ASMX web services, samt ASP.net Web API. En Webbtjänst använder sig av olika 

tekniker för att skicka meddelanden och med dessa tekniker (SOAP protokollet samt en 

Restful-stil) kan kommunikationen ske på olika sätt.   

Problemet är att veta vilken av dessa teknologier som ska användas för att få en webbtjänst 

som ger snabbast svarstider när data skickas vid serverförfrågningar som efterfrågar 

metodanrop från denna. Studien kommer att vara inriktad på applikationer som används 

inom en finansiell miljö. Vid användning av en webbtjänst kommer även frågan om vilken 

interaktionsstil som ska väljas för att underlätta skickandet av data. 

Metoden som används för att utvärdera arbetet är av typen experiment. Inom ASP.NET 

kommer webbtjänster att byggas upp med de olika API-teknologier som ska undersökas. Varje 

API kommer att få en webbtjänst tillsammans med ytterligare en applikation som kan använda 

tjänsterna hos webbtjänsten. Därefter kommer mätningar att ske som visar på hur lång tid 

Apache tar på sig samt ”round trip time” för webbtjänstmetodanrop. För att få data som är 

lättare att läsa kommer även databasrader att skickas över till klienten för att få mer läsbara 

skillnader. Sedan, genom att titta på problemformuleringen, har ett beslut om vilken som 

lämpar sig bäst tagits fram. 

De olika API-teknologiernas applikationer kopplas med webreferenser med den URL som 

webbtjänsten körs under. Då ASP.NET Web API använder sig av REST sätter den upp en 

koppling genom att använda HTTPCLIENT. ASMX-klienten använder mallen Web form och 

skickar över data med typen Dataset, vidare använder ASMX web services protokollet SOAP i 

detta experiment. WCF använder kontrakt som däri definierar dess metoder, WCF är byggd 

med MVC på klienten och skickar över data med Dataset och lägger in denna i ”Viewbags”, 

WCF använder även den SOAP. ASP.NET Web API använder i stället REST och hämtar data 

från webbtjänsten genom att använda en lista med objekt av en klass. ASP.NET Web API 

använder MVC på klienten och lägger data som hämtas i Viewbags. Datatext-format för Web 

API justeras, det går då att välja att använda sig av JSON som ska vara en av Rests starka sidor. 
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2 Bakgrund 

Arbetet är tillämpat på en finansiell miljö av webbapplikationer. Delandet av information i 

applikationer inom finansiella områden har en extra tonvikt på säkerhet. Känslig information 

skickas runt i en finansiell miljö och då är dess säkerhet och förlitbarhet väldigt betydelsefull. 

Därför framställs i arbetet även lite information om säkerheten i de valda ASP.NET-

teknologierna. En organisation vill endast ta till sig en ny teknologi om denna visar sig vara 

tillräckligt säker och i detta fall vill de som jobbar på Bricknode även försäkra sig om att 

teknologin är barmhärtig mot de gamla implementationerna av webbtjänster som redan 

används. API:er inom den finansiella miljön har ett behov av ökad informationsbearbetning 

för att spåra transaktioner av olika slag samt att kunna säkerställa användning i finansiella 

miljöer, då exempelvis kunder som använder en bankapplikation förväntar sig kunna använda 

denna 24 timmar om dygnet (Ciganerk, Haines och Haseman, 2005). Därför är det viktigt att 

data är snabb, något som i sin tur kan ge mindre pålastningar. 

2.1 Hur Webbtjänster fungerar 

Webbtjänster används för att dela data och information mellan applikationer över ett nätverk. 

Då det förekommer att applikationer skrivs i olika programmeringsspråk kan det bli svårt för 

dessa att kommunicera med varandra. Tjänster kan då i dessa fall, med hjälp av webbtjänster, 

interagera med varandra trots att de använder olika plattformar. 

Med en webbtjänst går det att kommunicera genom att använda olika protokoll och 

standarder. En webbtjänst kan utvecklas och baseras efter två typer av interaktionsstilar: 

SOAP (protokoll) och REST (arkitektur). En webbtjänst är designad att hantera interaktionen 

för maskiner över ett nätverk mellan en klient och en tjänst (Tharun, Prudhvi & Reddy 2013). 

Det är viktigt att välja rätt interaktionsstil i det arbete som webbverksamheten kommer att 

användas till (Kumari & Rath 2015). En webbtjänst använder XML för att definiera data, 

SOAP/Rest för att skicka meddelanden samt slutligen WSDL (Om denna är av typen SOAP) 

för att ta reda på vilka tjänster som är tillgängliga för applikationen att använda. Till skillnad 

från en webbapplikation som handlar om HTML över HTTP så handlar en webbtjänst om 

XML över HTTP (Lakshmiraghavan 2013). Säkerheten hos en webbtjänst är baserat på de 

olika koncepten: autentisering, auktorisation, integritet och sekretess. 

Tjänsterna inom en webbtjänst anges med vilken annan ”public class” som helst. Metoder från 

denna klass kan anropas genom SOAP protokollet genom att anges med attributet 

“[WebMethod]”. ”Detta attribut döljer alla detaljer för att implementera proxies, “bindings” 

och skapande av den metadata som klienten behöver för att använda webbtjänsten” (Tharun, 

Prudhvi & Reddy 2013 s.342). Se figur 1 för att se hur en SOAP-webbtjänst fungerar. 



 3 

 

Figur 1 (Figur 1. Hur en SOAP-Webbtjänst fungerar) 

 

2.1.1 Text-format som används för att skicka data med en webbtjänst 

XML används för att omvandla data till en form som är strukturerad och elektroniskt 

hanterbar. XML (Extensible Markup Language) är ett dataformat som ger användbarhet över 

internet och gör det enkelt att förstå data som skickas. XML används för att representera 

otaliga datastrukturer exempelvis för användning inom webbtjänster. Ett alternativ till XML 

är JSON. JSON används med samma princip som XML, för att skicka data över internet och 

representera denna i text med struktur. Strukturen där ligger dock i objekt istället för i en så 

kallad “träd-struktur”. 
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2.2 En tjänstorienterad arkitektur (SOA) 

Genom att använda en webbtjänst går det att uppnå en tjänstorienterad arkitektur som gör 

det mer flexibelt att organisera sin användning av applikationer. Det är viktigt att bygga upp 

sin verksamhet med tjänster om denna är stor med många arbetare (Ciganerk, Haines och 

Haseman 2005). En tjänstorienterad arkitektur finns då ett system tar hjälp av metoder från 

andra system. Den beskriver en informationsstruktur som låter applikationer dela data med 

andra när de behöver använda en tjänst från en annan applikation. En SOA ger en lätt 

återanvändning av nätverksresurser, spårande av information som skickas samt enkelhet för 

utbyggbara och stora applikationer. Arkitekturen ger ett stöd för att koppla samman system 

och delande av data där emellan. En stor applikation ”bryts ner” till minde moduler i form av 

tjänster som kan användas inne i systemet och utanför. Inom en SOA används en ”klient-

server”-arkitektur (Farrukh 2012). 

 

2.3 Vad är ASP.NET? 

ASP.NET är utvecklat av Microsoft och är ett språk som används inom webbprogrammering. 

ASP.NET står för “Active Server Pages” och är baserat på C# och Visual Basic.NET. Genom att 

använda denna webbutvecklingsteknologi kan utvecklare sätta upp säkra, avancerade och 

plattformsoberoende dynamiska webbsidor. C# förenklar felhantering och är 

objektorienterat. Den objektorienterade stilen gör att det blir betydligt lättare för utvecklare 

att samarbeta med detta språk (WANG & Pan 2010). 

 

2.4 Användning av SOAP hos en tjänstorienterad arkitektur 

SOAP (Simple Object Access Protocol) är ett protokoll som används för att skicka och ta emot 

meddelanden mellan olika typer av webbapplikationer. En SOAP-baserad arkitektur använder 

sig utav XML-kodade meddelanden över HTTP. ”SOAP sets” ligger inuti WSDL-filerna som i 

sin storhet är XML-filer. WSDL-filen är länkad till serverkod med dess definierade funktioner 

tillsammans med alla parametrar som då är tillåtna att köra vid serverförfrågningar och 

serversvar (Kumari & Rath 2015) SOAP använder endast XML för meddelanden. REST kan 

använda JSON, eftersom detta är snabbare, och XML (Kumari & Rath 2015). 

Ett SOAP meddelande kan utnyttja möjligheten att använda WS-Säkerhet, WS-Säker 

konversation och ”WSTrust”. Dessa används för säker användare-certifiering, autentisering 

av dataintegritet, privathet av data samt för andra säkerhetsfaktorer. Det finns olika typer av 

vägar att använda sig av för att skapa ett sätt att hantera kommunikationen. Inom SOAP-

baserade webbtjänster används “kuvert” för att skicka ”requests” och ”responses”. Rest-

baserade webbtjänster återanvänder tillgängliga standarder genom att lägga till nya lager till 

kommunikationsstacken. Anledningen till att Rest-tjänster blivit stora är för att det fanns ett 

stort behov av att återanvända HTTP protokoll (Youxin, Wang & Ruiquan 2009). 
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2.5 Användning av Rest hos en tjänstorienterad arkitektur 

Inom Rest (Representational State Transfer) är varje tjänst representerad för varje resurs. 

Dessa resurser har identifierare som webbtjänsten hämtar. REST fokuserar på användningen 

av HTTP för att få fram sina resurser från en URL och hämtar data med hjälp av de olika HTTP 

kommandona; GET, POST, Put samt Delete. REST är bra då vilket HTTP-bibliotek som helst 

kan användas för att interagera med dess tjänst. Det finns dock bara några bra stöd för SOAP-

bibliotek. Se figur 2 för att se hur en restful-webbtjänst fungerar. 

 

Figur 2 Hur en restful webbtjänst fungerar 

 

En webbtjänst som är av typen Restful har blivit väldigt populär tack vare dess enkelhet, 

skalbarhet och prestanda (Kumari & Rath 2015). Några exempel på webbsidor som använder 

sig utav REST är Google, Amazon, Yahoo och EBay (Meng, Mei & Yan 2009). SOAP använder 

endast XML för meddelanden medan REST kan använda både JSON och XML (Kumari & 

Rath 2015). 
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2.6 API-teknologier för byggande av webbtjänster inom ASP.NET 

API-teknologier såsom ASMX web service, WCF samt ASP.NET Web API är samtliga delar av 

Microsofts ASP.NET. Dessa är olika teknologier som används för att bygga tjänstorienterade 

arkitekturer (SOA). Nedanför kommer en beskrivning av respektive teknologi tillsammans 

med följande säkerhet som ingår vid användning av dessa (Tharun, Prudhvi & Reddy 2013). 

2.6.1 ASMX web services 

ASMX web services är den äldsta API-teknologin inom Microsoft. ASMX web services stödjer 

endast skickande av SOAP-meddelanden genom användning av HTTP. ASMX web services 

har ingen WS-Säkerhet som WCF stödjer. Vid en ”exception handling” kommer en ”exception” 

att bli returnerad till klienten som ett SOAP-error, medan dessa fel skickas tillbaka till klienten 

för felsökning i WCF. ASMX web services använder sig av ”XmlSerializer” för att göra om ett 

objekt till XML. Detta ger sämre prestanda än om det utförs på samma sätt som WCFs 

tillvägagångssätt. WCF använder sig av “DatacontractAttribute” och “DataMemberAttribute” 

för att göra detta. ASMX web services är ingen framtidssäker teknologi då det inte längre finns 

uppdateringar för det. Microsoft har lämnat det och kallar det själva för ett uråldrigt API 

(Zhang & Cheng 2009). 

2.6.2 WCF  

WCF är en nyare form av webbtjänst-teknologi än den av ASMX web services. Den är en 

kombination av ASMX web services och ”Remoting”. WCF använder sig med hjälp av SOAP 

och har även ett begränsat stöd för REST. Allt som ASMX kan göra kan även WCF göra och 

mer. WCF ger bättre pålitlighet och säkerhet jämfört med ASMX web services. Dock har inte 

WCF stöd för ”method overloading” (Tharun, Prudhvi & Reddy 2013). 

Denna API-teknologi stödjer dessutom mer protokoll för att skicka meddelanden än vad 

ASMX web services gör. WCF stödjer skickande av meddelanden genom användning av HTTP, 

”TCP”, ”named pipes” och ”MSMQ”. Dess tillgång till många olika transportprotokoll gör att 

WCF blir särskilt användbar om arbetet behöver tillämpas inom en specifik miljö. WCF kan 

använda sig utav ”request-Reply”, ”One way” samt ”duplex-meddelanden” (Microsoft 2016).  

2.6.3 ASP.NET Web API  

Denna teknologi är nyast och använder sig av en Restful tjänst. Alla nybyggda Restful-

funktioner kommer att bli tillgängliga i ASP.NET Web API. ASP.NET Web API är designad 

och uppbyggd från grunden runt endast HTTP vilket gör att den är enklare att använda. Alla 

applikationer stödjer inte SOAP men ASP.NET Web API som använder REST når många fler 

klienter. ASP.NET Web API passar bra med webbapplikationer som har mycket kod på 

klienten och använder mycket AJAX för att hämta data (Lakshmiraghavan 2013). 
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3 Problemformulering  

Som tidigare framgått är olika webb API-teknologier lämpade för olika typer av sätt att 

använda webbapplikationer. Problemet som ligger till grund för detta arbete är att det är svårt 

att veta vilken API-teknologi som lämpar sig bäst inom den finansiella miljön, för att där 

utveckla en webbtjänst som ger de bästa svarstiderna vid användning av metod och data som 

skickas genom denna. 

Arbetet inspirerades av en studie skapad av Tharun, Prudhvi och Reddy (2013) där en 

webbtjänst baserad efter WCF jämfördes med en som byggts upp med ASMX web services. 

Studien tar dock inte med och tittar på den nyaste teknologin inom ASP.NET som kan 

användas för att bygga web tjänster (ASP.NET Web API) och som skulle vara intressant att 

involvera. Det skulle även vara intressant att titta på ytterligare en teknik av skickande av data, 

nämligen en Restful stil, än bara den som användes i nämnda studie (SOAP). 

Då en verksamhet som varit delaktig i detta arbete redan använder en API-teknologi för att 

använda en webbtjänst, vill de kanske ta reda på vilka olika alternativ som finns till denna. En 

Webbtjänst använder olika tekniker för att skicka meddelanden och med dessa tekniker 

(SOAP-protokollet samt en Restful-stil) kan kommunikationen ske på olika sätt. 

Frågeställningen blir då följande: Vilken API-teknologi ska väljas för att få de snabbaste 

svarstider från klient till en webbtjänst och tillbaka till klient, samt kommer användning av 

SOAP-protokollet göra att svarstider går långsammare eller snabbare än vid användning 

av Restful-stil? 

Hypotesen är att ASP.NET Web API kommer att ha snabbast svarstider eftersom 

meddelanden de skickar kan använda sig av JSON (En Restful webbtjänst kan använda detta 

textformat) vilken är snabbare än XML (som en SOAP-webbtjänst använder sig av). Vidare 

borde meddelanden som skickas genom en Restful tjänst vara mindre krävande än de som 

skickas genom SOAP. Kumari och Rath (2015) menar att vid implementationen av 

webbtjänster är det väldigt viktigt att välja rätt teknologi eftersom det även påverkar den 

underliggande implementationen, deras artikel jämförde svarstider mellan SOAP och 

REST och fick fram att REST var snabbare vilket är ytterligare en anledning till varför 

hypotesen om snabbaste interaktionsstil är REST. ASP.NET Web API är även den nyaste 

teknologin skapad av Microsoft och det kan då tänkas att den har kommit med mer syn på 

säkerhet när den har utvecklats. 
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3.1 Metodbeskrivning 

Inom arbetet görs manipulation av variabler, som visserligen då görs åt ett företag men inte 

utvärderar ett verktyg som de har skapat, utan istället utvärderar teknologier som de vill 

undersöka. Det betyder att utvärderingsmetoden är i form av ett experiment. Experiment 

används då för att testa och kolla om hypotesen är korrekt eller inte. Det är viktigt att ta upp 

att ett experiment inte helt och hållet går att lita på. För att bevisa att något är som det sägs 

kan det finnas andra faktorer till varför ett resultat uppstår som stödjer eller inte stödjer en 

hypotes (Berndtsson 2008). Så varför använda sig av ett experiment om det inte går att till 

fullo bevisa ett resultat? Ett positivt resultat från ett experiment är ändå ett stöd för att 

hypotesen stämmer och räcker för att säga att frågeställningen faktiskt kan vara rimlig. Ju fler 

tester som görs av olika personer, ju mer bekräftad blir hypotesen.   

Inom ASP.NET kommer dessa webbtjänster att byggas upp med olika API-teknologier såsom 

WCF, ASMX web services samt ASP.NET Web API. Samma typ av applikation kommer att 

byggas tillsammans med en applikation som kan använda tjänsterna hos webbtjänsten. En 

webbtjänst har metoder som kan hämtas från andra applikationer genom att koppla samman 

dem med en webbtjänstreferens. 

Uppgifter från en databas kommer att hämtas genom en webbtjänst och sedan visas upp i den 

andra applikationen. Svarstider beräknas från det att data efterfrågas från klient till 

webbtjänst och sedan tillbaka till klient. Tester på varje API-teknologi utförs så att ett 

trovärdighetstest kan beräknas genom hämtad data. Det kommer sedan gå att besvara om 

ASP.NET Web API är det snabbare valet eller om det faktiskt är någon av de andra 

teknologierna som är det. 
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4 Genomförande/Implementation/ 
Projektbeskrivning  

4.1 Vetenskapligt material 

En intressant artikel (Kumari & Rath 2015) som arbetet bygger vidare på till en viss grad, tar 

upp och jämför SOAP vs REST vid användning av webbtjänster och tittar på svarstider för 

båda tillvägagångssätten. I deras studie fungerar en och samma maskin som klient och server, 

vilket detta arbete också gör. Enligt deras arbete visade det sig att en REST-baserad stil gav 

snabbare svarstider än den av SOAP. Om svarstider är det enda som prioriteras inom 

användning av tekniken så bör det vara det rätta valet, men ofta så är det mer än bara denna 

faktor som spelar roll. 

4.2 ASXM web services 

4.2.1 Webbtjänsten för ASMX web services 

Den första delen av genomförandet handlar om hur en webbtjänst har konfigurerats och 
skapats med hjälp av AMSX web services. För att skapa en webbtjänst behöver ett nytt projekt 
skapas, se figur 3. 

 

Figur 3 Skapa ett nytt projekt 

Projekt ska vara av typen “ASP.NET Web Application”. Det går sedan att välja vilken typ av 

template som denna ska använda sig av, vilket i detta fall kommer att vara “Web Forms”, se 

figur 4. 
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Figur 4 figur 4 val av mall 
 

Därefter måste själva webbtjänsten skapas och läggas till i projektet. Det går att lägga till nya 

klasser, filer mm. genom att högerklicka på projektnamnet. I detta fall ska en webbtjänst väljas 

av typen ”ASMX”, se figur 5. 

 

 

Figur 5 Lägg till en webbtjänst till projektet 
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Webbtjänsten definierar olika metoder som blir tillgängliga för de som anropar tjänsten. 

Metoden som lagts till här heter “getinstruments()”. Denna metod har ett objekt från en annan 

klass-fil (connectiondatabase.cs) som denna sedan använder för att ansluta sig mot databasen, 

samt hämta all data och sedan skicka till metoden i webbtjänsten, se Appendix U. Alla 

metoderna i webbtjänsten anges med ”[WebMethod]” för att kunna hittas av klienten, se kod 

1. Hela koden för Webbtjänsten ligger i Appendix T.  

 

 [WebMethod] 

       public DataSet getinstruments() 

       { 

          // DataTable dttest = new DataTable(); 

           var db = new connectiondatabase(); 

           DataSet resultdd = db.getalldata(); 

           return resultdd; 

       } 

Kod 1 Webbtjänstens metod 

”Connectiondatabase.cs” använder en “connectionString” som även måste läggas till i 
“Web.config”-filen, för att skapa en uppkoppling till den lokala databasen, se figur 6. Hela 
koden för ”Web.config” finns i Appendix S. 

 
 

Figur 6 Konfiguration för databasen sker i Web.config 
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Web.config-filen används för att konfigurera ASP.NET-applikationen. För att använda en 
databasuppkoppling måste en referens till databasen skrivas med i denna fil och omges av 
taggarna “<connectionStrings>”, se kod 2. 

<connectionStrings> 

   <add name="test" connectionString="Data 

Source=DATOREXJOBB1\SQLEXPRESS;Initial Catalog=test;Persist Security 

Info=True;User ID=sa;Password=apistest1" 

providerName="System.Data.SqlClient" 

 /> 

 </connectionStrings> 

Kod 2   Skapa koppling till databas 

I ”Connectiondatabase.cs” sker användingen av “<connectionStrings>” med följande rad kod, 

se kod 3. 

var connection = new 

SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["test"].Connection

String); 

connection.Open(); 

Kod 3   använd ”<ConnectionStrings>” 

Detta är allt som i förväg behöver göras för själva webbtjänsten, samt att data bör läggas in i 
databasen. 
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4.2.2 Webbklienten för ASMX web services 

Ett nytt projekt ska skapas i samma projekt som redan finns uppe. Det går att lägga till nya 
projekt i samma projekt genom att högerklickar på namnet av projektet i ”Solution Explorer”, 
se figur 7. Om ett nytt projekt skapas och det redan finns ett projekt uppe så kommer inte det 
gamla att försvinna eftersom många projekt kan användas för att integrera med varandra i 
ASP.NET. Det nya projektet ska ha samma inställningar som det första. När detta är gjort ska 
det finnas två projekt öppna i “Solution Explorer”, det första som är webbtjänsten samt det 
andra som ska hämta tjänster från webbtjänsten. 
 

 

Figur 7 Lägg till ett nytt projekt till det befintliga 
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I ASMX-klienten användes mallen ”Web form”. För att lägga till en ”Web form” till det nya 
projektet går det att högerklicka på projektets namn och sedan välja ”Add > New Item > Web 
forms”. Web forms går att finna under ”Web”, se figur 8. 

 

Figur 8 Lägg till en Web Form 

För att i senare steg kunna använda webbtjänsten, måste webbtjänsten länkas med en 
webbtjänstreferens som nämndes i bakgrunden. För att kunna länka till webbtjänsten behövs 
webbtjänstens ”project URL”, vilket går att hitta genom att högerklicka på webbtjänstens 
projekttitel i ”Solution Explorer” och gå till egenskaper, se figur figur 9. 

 

Figur 9 Hitta webbtjänstens ”Project URL” 

Denna URL, tillsammans med namn på webbtjänsten (i detta fall “WebService1.asmx”) ska 
kopieras och läggas in som webbtjänstreferens. Referensen behöver fortfarande skapas, detta 
görs genom att högerklicka på klientapplikationen och välja ”add > Service Reference”. I rutan 
för “Adress” läggs webbtjänstens URL tillsammans med namn in. Referensen valideras och 
skapas genom att klicka på “Go”. 
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Nu byggs det formulär med objekt som ska hålla i den data som efterfrågas från databasen. 
Detta formulär har även en undernivå som innehåller C#- kod för att hantera anslutningen 
till webbtjänsten, se figur 10. 
 

 

Figur 10 ”Web Forms”-struktur 

 
Den är inte svårare än att den innehåller en ”GridView” där data ska läggas in i. Vid hämtning 

av data ska även två tider skrivas ut, en innan hämtning utförs och en som sker efter att 

hämtningen har slutförts. Genom att använda attributet “runat=’’server” kan elementens 

identiteter refereras till i C#-koden, se Appendix W för hela koden i ”WebForm1.aspx” 

 

Under metoden “Page_Load” för WebForm1.aspx.cs anges ytterligare en webbreferens som 

tillåter klienten att spara ett objekt av webbtjänsten (i det redovisade exemplet “client”) så att 

den kan använda dess metoder, se kod 4. Koden för WebForm1.aspx.cs finns under Appendix 

X. 

calculatornhello.WebService1SoapClient client = new 

calculatornhello.WebService1SoapClient(); 

Kod 4  Objekt av webbreferens 

Sedan hämtas resultatet från metoden “getinstruments()” och läggs in i ett Dataset som läggs 
in i objektlagraren ”Gridview” med ID “GridView1”. Figur 11 visar hur filerna hänger ihop. 

 

Figur 11 Hämta data från webbtjänsten till gridview 
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Efter att data kommit tillbaka från webbtjänsten, undersöks det om detta Dataset som data 

lagts in i innehåller data. Om den hämtat data kommer sluttiden att skrivas in i element, se 

kod 5. 

if (fisk.Tables[0].Rows.Count != 0) 
           { 
               var time2 = DateTime.Now.ToString("hh.mm.ss.ffffff"); 
               timecount2.InnerText =  "dokey recived: t1: "+time1+" 

t2: "+time2; 
           } 

Kod 5 Skriv ut tid efter lyckat hämtning av data 

 

4.3 ASP.NET Web API 

4.3.1 Webbtjänsten 

Nu ska ett nytt projekt skapas som i figur 3. Samma typ av projekt ska väljas, nämligen ”ASP 

web application”. Vid val av mall till projektet ska nu typen “Web API” istället väljas, se figur 

12.  

 

Figur 12 ”Web Api”-mallen 

För att kunna använda min MS SQL server måste en connectionstring läggas in i web.config 

igen. Hela koden för web.config går att se i Appendix D. 
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Webbtjänstens tjänster ligger under en modell vid namn ValueController.cs, den controller 

som tjänsten kan dela definieras under ”Controllers”, se figur 13. 

 

Figur 13 Webbtjänstens metoder 

”ValuesController.cs” har fördefinierade metoder för http-förfrågningarna; GET, POST samt 

DELETE. Koden för ”ValuesController.cs” går att se i Appendix E. Projektet har en fil vid 

namn ”Webapiconfig.cs” som dirigerar Routes av HTTP till detta projekt. Routes för detta 

projekt har “api/values” definierat för att komma åt GET-requests över http i denna controller, 

se figur 14. Se Appendix G för hela koden. 

 

Figur 14 Routning av HTTP 

“api/values” använder en metod som är definierad med ”public IEnumerable<user> Get()”. 

Denna metod sparar många objekt av en klass i en lista och skickar tillbaka dessa till den som 

anropar metoden. Klassen har attribut som ser likadana ut som databastabellen “Logindaata”. 
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”User.cs” (se Appendix F) är en klass, precis som ”connectiondatabase.cs”, som gjordes i 

tidigare steg. ”User.cs” innehåller definitioner för att hämta data och lägga till data vid namn 

”ID”, ”username”, ”password” och ”gender”. Den har även en konstruktor som kan användas 

för att direkt lägga in alla dessa variabler vid nytt skapande av objekt från klassen, se kod 6. 

 

 

public user(string u,int pass,string gender) 
       { 
           this.username = u; 
           this.password = pass; 
           this.gender = gender; 
       } 

 

Kod 6 Konstruktorn för User.cs 
 

Metoden “public IEnumerable<user> Get()“ hämtar data och för att kunna hämta många 

objekt används en lista som använder klassen user.cs, se kod 7  

 

List<user> persons = new List<user>(); 

 

Kod 7  Lista med typ Objekt     

Denna lista definieras innan alla data hämtas från databasen. När data hämtas från SQL 

används en reader, denna loopar igenom alla resultat och skapar ett nytt objekt för varje 

resultat som skickas tillbaka. Detta objekt skapas genom att skicka med namn, lösenord och 

kön i klassens konstruktor, se kod 8. 

      

           if (reader.HasRows) 
           { 
               while (reader.Read()) 
               { 
                   user person = new 

user(reader["username"].ToString(), 

Convert.ToInt32(reader["password"]), reader["gender"].ToString()); 
                   persons.Add(person); 
               } 
           } 

Kod 8    Hämta data och gör om till klass-objekt     

 
I slutet av varje while-loop läggs det nya klass-objektet in i listan “persons”. Listan hämtas 

från webbtjänsten med HTTP och returneras i slutet av metoden med ”return persons”. 
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4.3.2 Webbklienten för Web API 

Som alltid ska en webbapplikation väljas som det nya projektet för klienten. Till denna klient 

ska en mall av typen ”MVC” användas så att viewbags också kan jämföras. Inom en MVC-

applikation är det förinställt för denna mall att använda ”Homecontroller” och metoden Index 

vid uppstart. Index-metoden returnerar en vy, om vyn är tom, dvs. ”return View()”, och skickar 

den vy som heter samma som metoden. Data kommer sedan att skickas till index-vyn 

(index.cshtml, se Appendix I) när ett HTTP-request sker till webbtjänsten. Data kan då 

bindas mellan vy och controller genom att använda Viewbags. Se appendix H för hela koden 

i ”Homecontroller.cs”. En viewbag används som loopar igenom all data som skickas in i den. 

En ytterligare viewbag finns som skriver ut en variabel som innehåller en sträng, och den säger 

om det har gått att hämta data eller inte dvs. för felhantering, se kod 9. 

 

 

       @foreach (var p in ViewBag.result) 
       { 
      <tr><td>@p.username</td><td>@p.password</td><td>@p.gende

r</td> </tr> 
       }     
   <tr><td>@ViewBag.meddelande</td></tr> 

Kod 9  Viewbags skriver ut data och felmeddelanden 

En webbtjänst som görs med Web API behöver inte koppla tjänstreferenser på samma sätt 

som de görs i ASMX web services, det enda som behövs är att sätta upp en anslutning med 

HttpClient dit webbtjänsten ligger. Då webbtjänsten är lokal går det att se dess URI under 

egenskaper för projektet. kopplingen som sker mellan applikationer går att se i kod 10. 

HttpClient client = new HttpClient(); 
           client.BaseAddress = new 

Uri("http://localhost:53049/"); 

Kod 10  Koppling till webbtjänsten 
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Med variabeln ”client” kan även formen av datatext-formatet justeras. Det går då att välja att 

använda sig av JSON, som ska vara en av REST starka sidor men för att kunna definiera det 

här i klienten, måste även webbtjänsten justeras efter detta data-text format. För att ändra 

formatet som webbtjänsten använder måste filen ”WebApiConfig.cs” ändras, se figur 15. 

 

Figur 15 Ändra datatext-format för webbtjänsten 

 

“WebApiConfig.cs” används för http-konfiguration. Det går att ändra denna genom att efter 

routes av http, lägga till koden som finns i kod 11.  

config.Formatters.Remove(config.Formatters.XmlFormatter); 
           config.Formatters.JsonFormatter.SupportedMediaTypes

.Add(new 

System.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue("application/json

")); 

Kod 11 ändra stöd för JSON i “WebApiConfig.cs” för webbtjänsten 
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Nu tillåter servern att skicka data i JSON-format istället för XML. Klient-resultatet av 

”GetAsync”-förfrågan sparas i en ”HttpResponseMessage”. Om denna innehåller något, skrivs 

en variabel in i en av viewBag-variablerna, vilket annars ger ett annat värde om if-satsens 

villkor blir falskt. ”HttpResponseMessage” har bibliotek för att hämta data, den typ som 

används är en lista som innehåller objekt av “user.cs”-klassen. User.cs måste läggas till i 

projektet för klient liksom för webbtjänsten. ”User.cs” måste även se likadan ut i båda 

projekten så att de kan “prata om samma data”, se figur 16. 

 

 

Figur 16 synkronisering mellan applikationer från Klienten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

4.4 WCF 

4.4.1 Webbtjänst gjord med WCF 

Ett nytt projekt skapas med valet ”web application”, WCF-applikationen kommer att använda 

MVC. Därefter ska webbtjänst-filen läggas till, det görs som vanligt genom att högerklicka på 

projektnamnet och välja ”add”, sedan ”WCF Service”, se figur 17: 

 
 

Figur 17 Lägg till en WCF-webbtjänst 

Metoderna som blir tillgängliga från denna webbtjänst blir de metoder som har definierats 

med ”[OperationContract]” innan. Dessa metoder kan på så sätt läsas och hittas av SOAP-

protokollet som används i detta fall, se Appendix L. I WCF-webbtjänsten finns en metod 

som hämtar data från databasen och den heter ”getdatabasee()”, se kod 12. 

[ServiceContract] 
   public interface Iwcfwebservice 
   { 
       [OperationContract] 
       DataSet getdatabasee(); 
   } 

Kod 12 tillgängliga metoder från webbtjänsten 
 

Tjänsten ”getdatabasee()” är definierad här men skrivs till fullo i en annan fil som är länkad 

till den tillhörande SVC-filen, se Appendix K. Denna beskriver mer utökande av metoden 

görs, se figur 18. 
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Figur 18 länkade tjänster 

 
Metoden “getdatabasee()”skickar tillbaka ett DataSet med alla element från databasens tabell, 

denna kod ser ut exakt likadant i alla webbtjänster.  

 

4.4.2 Webbklienten för WCF 

Klienten ska ha samma mall som webbtjänsten. Nu måste en webbreferens läggas till från 

klienten till webbtjänsten, vilket är liknande den som gjordes för ASMX web services. Det 

går sedan att skapa en koppling i homeCrontroller index-metod, se kod 13 (hela koden finns 

under Appendix P).  

 

IwcfwebserviceClient client = new IwcfwebserviceClient(); 
       public ActionResult Index() 
       { 
          DataSet result =  client.getdatabasee(); 
           ViewBag.Message = client.Message(); 
           DataTable firstTable = result.Tables[0]; 
           ViewBag.matteresult = firstTable; 
           return View(); 
       } 

Kod 13 Hämta data från webbtjänsten 

Metoden skickar vidare till vyn ”index.cshtml”, se Appendix Q för hela koden.  Den letar efter 

en ViewBag i index.cshtml och loopar igenom dataTable kolumnerna för att skriva ut på sidan, 

se kod 14. 

 

<table> 
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   <tr> 
   @foreach (var dbColumn in ViewBag.matteresult.Columns) 
   { 
       <th>@dbColumn.ColumnName</th> 
   } 
       </tr> 
   @foreach (var dbRow in ViewBag.matteresult.Rows) 
   { 
       <tr> 
           @for (int i = 0; i < 

ViewBag.matteresult.Columns.Count;++i) 
           { 
               <td> @dbRow[i]</td> 
           } 
   </tr> 
   } 
</table> 

 

Kod 14 Utskrivning av en dataTable i en vy 
 

 

4.5 Inmatning av data till databasen 

Tabellen som användes i databasen bestod av tre kolumner, "username", "password" samt 

”id”. En separat HTML-sida med ett formulär skapades som genom att skicka värdena från 

formuläret till C#-kod, sedan genom att ansluta sig till databasen och lägga in dem i tabellen. 

Tillägget ”Tempermonkey” användes sedan för att på ett slumpvist sätt hämta strängar av ord, 

lägga in dem i formuläret och skicka iväg dem till serversidan, som laddade upp informationen 

till databasen. Genom att även ange en intervall på 1 sekund kunde sidan uppdateras och nya 

värden kunde genereras och skickas in utan att detta behövde göras manuellt. Se Appendix Z 

som visar hur generering av data skapades med javascript i webbläsaren. 
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4.6 Research / Förstudie 

Övrig litteratur som underbygger implementationen finns listade i detta kapitel:  

 
Routing: http://stackoverflow.com/questions/10937524/how-should-i-pass-multiple-
parameters-to-an-asp-net-web-api-get 
 

Sql reader: http://stackoverflow.com/questions/4018114/read-data-from-sqldatareader 
 

Web Api, klasser i en lista: http://stackoverflow.com/questions/8391885/storing-data-into-
list-with-class 
 

WCF, anrop av tjänst: http://www.c-sharpcorner.com/forums/wcf-example-for-inserting-
and-displaying-data-from-sql-server-database-using-wcf-service-in-asp-net 
 
 
Skicka mer meddelanden genom en webbtjänst: 
http://stackoverflow.com/questions/19564047/wcf-the-maximum-message-size-quota-for-
incoming-messages-65536-has-been-exceed 

4.7 Progression och designval 

4.7.1 Typ av applikation 

Applikationstypen som byggdes kring användandet av webbtjänsten var till en första början 

en inloggningsapplikation. Lösenord och användarnamn skulle skrivas in för att först 

valideras i webbtjänsten och sedan, om användaren haft behörigheter till resurser, då endast 

skicka tillbaka resultat från en sökning. Anledningen till att designvalet valdes bort var för att 

säkerhet var intressant att undersöka under början av projektet, men det valdes sedan bort. 

Eftersom det bestämdes att arbetet endast skulle undersöka svarstider vid användning av en 

webbtjänst, gjordes det inte någon specifik typ av vardaglig applikation.  Webbapplikationerna 

fick endast funktionaliteten att skicka och hämta data från och till en webbtjänst. Mer 

komplicerat behövde det inte vara för de tester som skulle utföras. 

 

4.7.2 Struktur av data som tjänsten skickar 

I början var det inte tänkt att använda en databas alls, eftersom det är användningen av själva 

webbtjänsten som är det viktiga. Vilken data som hänger med i tjänster när denna kallas är 

inte viktigt. Det är dock delvis roligare att jobba med databaser för att det är mer lärorikt när 

applikationer blir större och när mer funktioner behöver läsas om. Vidare kommer 

applikationerna att ge större svarstider då mer datahämtningar sker om en databas används, 

det blir extra påsträngande på servern, vilket är bra i det testet som genomfördes. Det valdes 

alltså bort att hämta data från listor med typen strängar från webbtjänsten. Till en början 

användes detta designval och går att se i Appendix A. 

 

 

http://stackoverflow.com/questions/10937524/how-should-i-pass-multiple-parameters-to-an-asp-net-web-api-get
http://stackoverflow.com/questions/10937524/how-should-i-pass-multiple-parameters-to-an-asp-net-web-api-get
http://stackoverflow.com/questions/4018114/read-data-from-sqldatareader
http://stackoverflow.com/questions/8391885/storing-data-into-list-with-class
http://stackoverflow.com/questions/8391885/storing-data-into-list-with-class
http://www.c-sharpcorner.com/forums/wcf-example-for-inserting-and-displaying-data-from-sql-server-database-using-wcf-service-in-asp-net
http://www.c-sharpcorner.com/forums/wcf-example-for-inserting-and-displaying-data-from-sql-server-database-using-wcf-service-in-asp-net
http://stackoverflow.com/questions/19564047/wcf-the-maximum-message-size-quota-for-incoming-messages-65536-has-been-exceed
http://stackoverflow.com/questions/19564047/wcf-the-maximum-message-size-quota-for-incoming-messages-65536-has-been-exceed
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Vid användning av ASP.NET Web API användes det till en början ett sätt att skicka data mellan 

applikationer som var dåligt. På det sättet kunde endast en variabel skickas med i HTTP 

response eller request. Lösningen till detta problem blev att istället skicka med objekt i header 

av meddelanden. Det blev då viktigt att båda applikationerna hade klasser som såg likadana 

ut så att variabler och metoder kunde användas på samma sätt mellan applikationer. Det 

uppstod en del problem med att hämta data från Web API. Att hämta data i form av en sträng 

gick lätt, det var dock betydligt svårare att hämta data från en databas hos tjänsten och skicka 

över denna till klienten. Till en början användes DataSet för att skicka över data med, men 

data blev bara tom vid anrop av tjänsten, se figur 19. Att skicka en lista med strängar gick bra 

men då varje person i databastabellen har flera attribut gick det inte att på ett enkelt sätt göra 

om data från databasen till strängar, för att sedan på ett organiserat sätt skriva ut dem på 

sidan. Designvalet blev då att spara alla rader från SQL data till objekt av en klass som har 

samma struktur som dess databastabell. Och genom att sedan lägga in alla dessa klassobjekt i 

en list, hämta den från klienten. 

 
 

Figur 19 Använding av DataSet för hämtning av data över HTTP 
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Dataset som skickas över nätverkstrafik är också mer osäkert. Denna lösning skrev inte ens ut 

felmeddelandet “tom data” som den borde ha gjort om den hämtat någon data. Med 

klassobjektslistor gick allt betydligt lättare. Med data i form av Dataset såg det även annorlunda ut 

i metoden som anropades i webbtjänsten, se kod 15. 

 

public DataSet Get() 
       { 
          /* (DATASET CODE) */  var db = new databaseconnection(); 
               DataSet resultdd = db.getalldata(); 
               return resultdd; 
 } 

Kod 15 Get data av typen DataSet 

 

Första alternativet var att bygga dem i en mer “verklig miljö” och tanken var då att klienten 

skulle skicka lösenord och användarnamn till en databasfråga, som vid godkänd efterfrågan 

skulle skicka tillbaka informationen till klienten. Detta valdes senare bort. För att skicka 

formuläret var en knapp kopplad till C#-kod där elementen med namnen ”firstname” och 

”pass” blivit kopplade till inputs märkta med “runat=server”, se Appendix B. 

Databasförfrågan var då liknande bara att de två parametrarna för lösen och namn skickades 

med i metoden och databasfrågan blev liknande: “Select * from Logindata where namn = 

“+namn+” and pass = “+pass+”;”. I Web API såg då metoden för att skicka http-request till 

webbtjänsten även annorlunda ut, se Appendix C. Nackdelen med det var att webbtjänsten 

endast kunde ta emot ett värde i den, så för att ordna detta blev lösningen att använda sig av 

klass-objekt i dess parameter. En HTTP-POST request kunde då skicka med klass-objekt, 

detta går att se i kod 16. 

 

            user widget = new user("skgidag", 9635, "female"); 

 
             HttpClient client = new HttpClient(); 

 
             client.BaseAddress = new 

Uri("http://localhost:53049/"); 
             client.PostAsJsonAsync("api/values", 

widget).ContinueWith((postTask) => 

postTask.Result.EnsureSuccessStatusCode()); 

 

           return View("index"); 

 

Kod 16  skickande av klass-objekt i ett http-request 
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Att skicka objekt fungerade mycket bättre för det syfte som tjänsten användes för. Detta 

designval var fortfarande inte helt passande, eftersom en HTTP-Post endast kan skicka över 

data till webbtjänsten, gick det inte att hämta något alls, en annan HTTP request behövde då 

användas av typen GET. Till en början var det inte tänkt att hämta 1000 poster från databasen, 

för webbtjänsten skulle troligtvis inte acceptera storleken av så många meddelanden, men 

mycket mer data gick att lägga in än vad det från början var planerat, då en lösning till 

problemet hittades. När det är för mycket data kommer ett felmeddelande fram som säger: 

”The maximum message size quota for incoming messages has been exceeded, To increase the 

quota, use the MaxReceivedMessageSize property”. För att ordna detta var ändringar i 

”web.config” tvungen att göras för både klient och webbtjänst. I taggen ”<bindings>” lades 

attributen ”maxReceivedMessageSize="2147483647" samt maxBufferSize="2147483647" till. 

4.7.3 Pilotstudie 

Det som programmet ska mäta är hur lång tid det tar från det att en klient skickar förfrågan 

av att köra en tjänst till webbtjänst, tills det att klienten har mottagit ett svar, se figur 20. 

 

Figur 20 Pilotstudiens struktur 

Tre tester för samtliga API-teknologier genomfördes för att jämföra webbtjänsternas snabbhet 

vid hämtning av data, där databasrader var lika med 10, 100 samt 1000. Mellan varje sökning 

blev webbläsaren, databasens cache och ASP.NET omställt. Resultaten från 

webbtjänstanvändning går att se i figur 21, samt i en motsvarande graf i figur 22. 

Databas ASMX web services WCF ASP:NET Web API 

 Round Trip Time Round Trip Time Round Trip Time 

10 1,619092 1,840105 0,830048 

100 1,584091 1,830105 0,944054 

1000 1,593091 1,938111 0,823047 

 

Figur 21 Svarstider  
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Figur 22 Pilotstudien i en graf 

4.7.4 T-tester på pilotstudien 

Utifrån resultaten från Figur 20 så visade det sig att samtliga API-er skiljde sig åt när det gäller 

svarstider, T-tester räknades ut mellan alla tekniker, se figur 23. 

WCF mot ASMX web services 0,01901024904 

WCF mot ASP.NET Web Api 0,004320005049 

ASMX web services mot ASP.NET Web Api 0,004055496801 

Figur 23  T-tester 
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Utvärdering 

4.8 Presentation av undersökning 

Varje teknologi testades på utskick av data från dess webbservice 100 gånger. Testerna gjordes 

med resursernas tillgång till cache för att göra processen så snabb som möjligt. Dessa tester 

gjordes lokalt, därför finns det ingen nätverkstid att räkna med. Det som har mätts under 

testerna är i första hand tiden det tagit från det att en klient gjort ett metodanrop från 

webbtjänsten till dess att data skickats tillbaka till klienten. I figur 24 presenteras svarstider i 

ms. 

 

Figur 24 Medelvärden för webbtjänsternas svarstider 
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Utöver dessa svarstider gjordes även mätningar från det att webbtjänsten anropats 

(programmet har kommit in i C#-koden) till sista raden kod i webbtjänsten. Detta för att förstå 

vad det är som tar tid, vilket visar hur lång tid Apache tar på sig samt C# med tillhörande 

databasdel. Se figur 25. 

 

Figur 25 Medelvärden för webbtjänsttid 

Det går att få ett ännu mer precist svar på frågeställningen om SOAP-protokollet gör att 

svarstider går långsammare eller snabbare än vid användning av Restful-stil. Se figur 26 som 

visar hur mätningarna skett. Det kan även vara bra att nämna att mätningarna hade en del 

spikar som går att se i figur 26. Det går ändå att se, genom att bara titta på diagrammet, att 

samtliga skiljer sig åt i svarstider. 



 32 

 

 

Figur 26  100 tester med 1000 databasrader 

Därefter jämfördes de olika medelvärdena av alla tester mot varandra med hjälp av TTESTER, 

se figur 27. Då alla värdena är under 0,5 betyder det att det faktiskt går att säga att dessa tester 

inte kommer från samma grupp av mätningar, att de är en signifikant skillnad. 

TTESTER Web API mot WCF WCF vs ASMX web services Web API vs ASMX web services 

1000 0 0 0 

100 0.0000000001011486574 0.11544624 0.00000003351249463 

10 0.0000002838993959 0.6662575139 0.0000000009127151876 

 

Figur 27 TTESTER 
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4.9  Analys 

Genom att se på resultatet så verkar det som att hypotesen som tagits fram under 

frågeställningen faktiskt är korrekt i kontexten. Teknologierna ASP.NET Web API samt ASMX 

web services använder båda sig av SOAP-protokollet, och båda tog betydligt mycket mer tid 

att anropa än den som använder sig av en Restful-stil. Så är REST snabbare? De andra tiderna 

som tagits ligger i början av serverkoden och innan den skickar tillbaka ett svar i XML- eller 

JSON-format.  Genom att ta tiden från det att en klient anropar webbtjänsten tills det att 

responsen skickats tillbaka, minus webbtjänstens C#-kod, går det att säga hur lång tid Apache 

tar på sig för att hämta anrop och skicka tillbaka svar. Det går då att säga hur lång tid Apache 

med SOAP respektive REST tar på sig. Figur 28 förklarar hur mätningarna för 

webbtjänsttiderna gjordes.  

 

Figur 28 Servertid och webbtjänsttid 

I Figur 22, för ASP.NET Web API med 1000 databasrader, är dess medelvärde på 14,63 

millisekunder, med ett medelvärde av webbtjänsttid på 2.84 millisekunder. Genom att ta det 

första värdet minus det andra (14,63 – 2,84) kan tiden för apache räknas ut dvs. användningen 

för hur lång tid SOAP eller då i detta fall REST tar på sig att skicka meddelanden. 11,79 

millisekunder tar det för apache att skicka meddelande med REST. WCF och ASMX web 

services tar båda lika lång tid i C#-kod på servern, men WCF har tar längre tid vid skickande 

av XML med SOAP-protokollet än vad ASMX web services gör. De tar dock betydligt mycket 

mer tid än vad Apache gör när Rest används. Vid 1000 databasrader har WCF ett medelvärde 

på 69,04 millisekunder (klient till server och tillbaka) samt ett medelvärde på 9,86 

millisekunder för webbtjänsttiden på servern. ASMX web services har då ett medelvärde på 

42,57 (klient till server och tillbaka) och ett medelvärde på 8.51 millisekunder för 
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webbtjänsttiden på servern. Användning av SOAP tar då för WCF 59,18 millisekunder och för 

ASMX web services 34,06 millisekunder. 

 

4.10 Slutsatser 

En webbtjänst skapad med ASP.NET Web API tillsammans med Rest har presterat bäst i alla 

tester och text-data-formatet JSON är en stor anledning till detta.  Webbtjänster skapade med 

API-teknologin WCF tar längre tid, detta kan ha att göra med att den har en del extra attribut 

som skickas mellan nätverket, vilka kan vara onödiga beroende på vad tjänsten används till. 

ASMX web services är lite snabbare än WCF men faller på att den bara stödjer SOAP-

protokollet. Enligt analysen i föregående kapitel kan man konstatera att REST är snabbare än 

SOAP-protokollet och att ASP.NET Web API bör väljas för att få de snabbaste svarstiderna vid 

utveckling av en webbtjänst inom ASP.NET. 
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5 Avslutande diskussion 

5.1 Sammanfattning 

Den här studien jämför API-teknologierna WCF, ASMX web services och ASP.NET Web API 

som kan användas för att bygga tjänstorienterade arkitekturer med användning av 

webbtjänster. För att hantera interaktionen för maskiner över ett nätverk och skicka data 

används SOAP/Rest. Frågan är vilken teknologi som är snabbast. Samma typ av applikation 

byggdes tillsammans med en applikation som kan använda tjänsterna hos webbtjänsten, 

svarstider beräknas från det att data efterfrågas från klient till webbtjänst och sedan tillbaka 

till klient. Totalt testades varje teknologi på skickande av data från dess webbtjänst 100 gånger 

där databasraderna var 10, 100 och 1000 stycken.  Enligt analysen som utfördes på den data 

som tagits fram genom experimentet, går det att konstatera att REST är snabbare än SOAP-

protokollet och att ASP.NET Web API bör väljas för att få de snabbaste svarstiderna vid 

utvecklingen av en webbtjänst inom ASP.NET, detta resultat stödjer även hypotesen som 

tagits fram före studien påbörjat. Som ett framtida arbete skulle det vara bra att göra tester 

där en internetanslutning är till hands och inte bara lokalt. 
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5.2 Diskussion 

Arbetet görs med hänsyn till av olika typer av variabler, som ska manipuleras på olika sätt för 

att jämföra skillnader mellan dessa, vilket då gör att ett experiment verkar rimligt. Det 

negativa med experimentet är att koden måste byggas på ett så bra sätt som möjligt för att 

reflektera det som ska testas, och frågan är hur väl det går att lita på att implementationerna 

gjorts tillräckligt bra för att stödja det testfall som ska göras. Valet blev att inte välja en 

fallstudie eftersom Berndtsson (2008) förklarar att en fallstudie kan involvera grupper av 

utvecklare som arbetar inom en organisation och att det kan handla om deras uppfattningar 

om ett verktyg de använder i sitt arbete. Då detta arbete inte använder sig av data eller något 

verktyg som förtaget har utvecklat själva, kändes det inte som att en fallstudie är det rätta valet 

för det som ska testas i arbetet. En användarstudie är inte heller valet här eftersom det står att 

sådana undersökningar används mestadels för att testa ett välkänt fenomen. Detta arbete som 

görs är både invecklat och fenomenet ganska okänt. En användarstudie som är kopplad till 

denna problemformulering kan inte användas som svar på problemet i fråga, det behövs mer 

fokus på tester än åsikter. Att använda sig av en fallstudie kan även vara mindre bra. ”Du 

kommer ofta att mötas av stora mängder data som kan ha komplexa kopplingar. När du går 

igenom dem kommer du få undersöka specifika särskilda inställningar och fall i detalj.” 

(Berndtsson 2008, s.62). Om en fallstudie hade valts skulle det kunna bli svårt att referera till 

arbetet, då data och tester kan komma att bli komplexa. 

Eftersom verklig data inte används i databasen, kanske applikationen inte speglar finansiell 

data på bästa sätt. Det sätt som webbtjänsterna är relaterade till finansiell data i denna studie 

är genom att använda en databas som innehåller nummertung data. Finansvärlden sköter 

många transaktioner, personuppgifter etc. Detta är då lite speglat i den testdata som 

genereras. 

I progressionskapitlet testades olika metoder för att skicka över data till JSON över HTTP, 

som t.ex. från C#-koden skicka tillbaka data i typen Dataset, lista med strängar eller lista med 

objekt. Genom att använda en mer objektorienterad lösning kan det bli mer struktur och 

enkelhet att visa upp data för klienten, då denna klass som objekten skapas från ser likadan ut 

som attributen i databastabellen som används. 

5.2.1 Relaterad forskningslitteratur 

Kumari och Rath (2015) har i deras artikel gjort en analys av SOAP och REST-stilar. De 

menar att vid implementation av webbtjänster är det väldigt viktigt att välja rätt teknologi, 

eftersom det även påverkar den underliggande implementationen. I deras analys som 

testade svarstider på dessa två stilar, fick de fram att ju fler klienter som använder sig av SOAP 

desto mer ökar svarstiderna. Däremot påverkas inte REST så negativt. I deras studie fick de 

fram att REST kan hantera mer efterfrågan av tjänstanrop än vad SOAP kan. När mer tjänster 

anropar metoder från en webbtjänst och skickar meddelanden med SOAP, påverkas 

svarstiderna mer negativt. Resultatet från deras arbete stämmer med de slutsatserna om 

interaktionsstilar i detta arbete. Yilmaz (2010) menar att prestandan för SOAP är låg, då detta 

protokoll extraherar SOAP envelopes, tolkar XML, skapar objekt och hanterar parametrar. 

Det är lite oklart varför WCF med SOAP tar längre tid än ASMX web services med SOAP. I 

studien som Tharun, Prudhvi och Reddy (2013) utförde testade de WCF mot ASMX web 

services i svarstider. Då WCF stödjer mer protokoll för att skicka meddelanden och de 

valde att göra en analys på när WCF använder TCP, och där meddelande-encoding var 

binärt istället för HTTP och XML, som WCF använder i den här studien. ASMX web 
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services stödjer endast HTTP som transportprotokoll med encoding i typ av text. De gjorde 

mätningar på samma sätt som i detta arbete, dvs. de tar tid efter att klienten efterfrågar 

en tjänst till det att klienten får tillbaka ett svar från webbtjänsten. Från deras mätningar 

visade det sig att WCF har betydligt snabbare svarstider efter de förutsättningar som togs 

upp. Så det beror alltså på hur webbtjänster ska användas. I detta arbete, där både WCF 

samt ASMX web services transportprotokoll istället var HTTP, visade det sig att WCF hade 

långsammare svarstider jämfört med ASMX web services. Det gäller att anpassa 

teknologierna till vad det är för webbapplikation som ska byggas, och hur det ska gå att nå 

användare med den. 

 

5.2.2 Forskningsetiska Aspekter 

De forskningsetiska aspekter och frågor som uppstått vid arbetet har exempelvis varit att 

arbetet gjorts med kontakt med ett företag, detta har gjort att sekretessdokument angående 

information från företaget ska skrivas på, vilket medför att vara extra försiktig med tillgången 

av data. Därför är arbetet kvalitativt, alltså inga deltagare har funnits med i studien.  Det 

innebär att det inte finns någon risk för att oetisk behandling av känslig information från 

användare har skett. Ett annat forskningsetiskt problem med studien är säkerheten hos 

mätningarna, speciellt för teknologierna WCF samt ASMX web services. De har visat sig få 

många spikar, trots att förutsättningarna vid mätningarna varit detsamma, vilket kan göra att 

resultatet kan komma att skilja sig lite från det som tagits fram i studien. Återupprepbarheten 

hos studien är genomförlig, script för att generera data till databasen finns att se i appendix Z 

tillsammans med tabellstruktur etc. Under genomförandedelen har implementationerna 

förklarats på ett så grundligt sätt som möjligt för skapa samma förutsättningar vid 

återskapande. Tester har skett i webbläsaren Chrome, där scriptet används i ett tillägg som 

heter ”Tempermonkey”, för att generera dataposter med javascript, som sedan skickar iväg ett 

formulär med data. Då metoden som används i arbetet är av typen experiment blir det lättare 

att återupprepa resultat än om människors uppfattningar och deltagande hade spelat roll för 

resultatet, då de varierar i större omfång. Samma databas (MS SQL) har används för alla tester 

där databasens innehåll har omställts när ett API har testats klart. 
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5.2.3 Den samhälleliga Nyttan samt risker 

Den samhälleliga nyttan med detta arbete är möjligheten att lära sig hur ASP.NET fungerar, 

hur webbtjänster fungerar och vilka olika alternativ som finns tillgängliga att använda för att 

skapa webbtjänster som levererar bättre till det ändamål som utvecklaren har tänkt skapa sitt 

webbprojektet efter. Vilka teknologier som kan användas för att göra webbtjänster inom 

ASP.NET, utvärderas efter prestanda, som mäts på svarstider/hastighet av leverans av data 

från respektive teknologie. De olika teknologierna (WCF, ASMX web services, ASP.NET Web 

API) jämförs och det som är snabbast krönas. Studien är speciellt passande för personer som 

är intresserade av att börja utveckla webbapplikationer med fokus på tjänstorienterade 

applikationer. Då många företag vill publicera och sälja sina egna API:er till externa kunder, 

hjälper denna studie dem att förstå hur deras tjänster kan byggas upp samt även ge mer 

kunskap om en del underliggande teknologier som interaktionsstilarna SOAP/REST, som 

ligger bakom utvecklingen av API:er. Vidare kan det skapas mer objektiva mätningar genom 

att inte luta sig för mycket åt någon specifik teknik utan verkligen ge alla tekniker lika mycket 

lärotid, det kan generera ett bättre resultat. Det finns en risk att mer tid läggs på någon 

teknologie vid genomförandet, eller att kodens uppbyggnad för någon av webbtjänsterna inte 

byggs efter bästa stöd av implementationen för att stödja testfallen. Det kan då fortfarande 

finnas gömda egenskaper som inte räknas med i jämförelsen, som skulle varit viktiga för 

slutresultatet. Produkten av arbetet är hur vi kan distribuera ett API till kunder. Utvecklingen 

av ASMX web services har dock redan slutat, men det kommer nog fortfarande gå att använda 

detta API i framtiden framöver även fast det inte är optimalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

5.3 Framtida arbete 

Som ett framtida arbete skulle det vara bra att göra tester där en internetanslutning är till 

hands och inte bara lokalt. En annan sak som skulle vara roligt att veta är att jämföra mer 

teknologier än bara de som används i Microsofts ASP.NET. 

Detta arbete jämför endast tider, hur snabba sakerna är i jämförelse med varandra. Vad som 

skulle kunna vara en stor nytta för många, är att också titta på säkerheten och jämföra hur väl 

skyddad en API-teknologi kan vara. Ett förslag skulle då kunna vara att titta på olika 

krypteringssätt inom dessa och hur deras stöd ser ut för t.ex. versionshantering. 

 Långt fram i framtiden kommer troligtvis webbtjänster byggda med ASP.NET att fortfarande 

vara lika relevanta. Ciganek, Haines och Haseman (2005) säger att webbtjänster ger lättare 

och billigare kopplingar, skapar bättre och mer flexibla IT infrastrukturer. Därför är 

webbtjänster en stor del i utvecklingen av mjukvara och hur IT och företag jobbar. WANG A., 

Pan H (2010) talar om hur .NET som är ramverket som ASP.NET använder, ger 

applikationsgränssnitt till tjänster och API som då kan implementeras på vilket 

operativsystem som helst. Så varthelst utvecklingen tar oss, kommer ASP.NET hänga med, 

och då kommer troligtvis uppdateringar av programmet att göras. WANG A., Pan H (2010) 

talar om nödvändigheten av att bygga webbapplikationer som håller på med e-handel med 

ASP.NET. Ramverket .NET har många funktioner som ger bra stöd för säkerhet och sägs vara 

ett måste att lära sig för att hålla på med systemutveckling inom e-handelsbranschen. Om 

webbapplikationer fortfarande finns när robotar går på gatorna måste det finnas ett sätt att 

distribuera ett API, dvs. webbtjänster och webbapplikationer kommer nog alltid att existera. 
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6 APPENDIX 
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Appendix A -  Sickande av listor 

 

public ActionResult logintry(String name) 
       { 
 

using (var client = new HttpClient()) 
                              { 
                                  client.BaseAddress = new Uri("http://localhost:53049/"); 
                                  var content = new FormUrlEncodedContent(new[] 
                                  { 
                              new KeyValuePair<string, string>("", name) 
 
                          }); 
                           var result = client.PostAsync("api/values", content).Result; 
                         string resultContent = result.Content.ReadAsStringAsync().Result; 
                       } 
 
       } 
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Appendix B -  Skickande av saker 

 

 

protected void calresults_Click(object sender, EventArgs e) 
       { 
           calculatornhello.WebService1SoapClient client = new 
calculatornhello.WebService1SoapClient(); 
           if ((passWord.Text != "" && userName.Text != "")) { 
               // int results = client.add(Convert.ToInt32(firstnumber.Text), 
Convert.ToInt32(Secondnumber.Text)); 
               //  resultts.Text = results.ToString(); 
              // resultts.Text = Convert.ToString(client.HelloWorld()); 
 
               DataSet fisk = client.getinstruments(passWord.Text, userName.Text); 
             GridView1.DataSource = fisk; 
             GridView1.DataBind(); 
           } 
       } 
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Appendix C -  “Strings” I listor för Web Api 

 
  public List<string> getall() 
           { 
               if(Session["CALCULATIONS"] == null) 
               { 
 
                   List<string> calculations = new List<string>(); 
                   calculations.Add("Sorry dawg, no calculations available"); 
                   return calculations; 
               }else{ 
                   return (List<string>)Session["CALCULATIONS"]; 
               } 
           } 
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Appendix D -  Project “newWEBAPI” och samma för 
“MVCconsumerforWEBAPI”, fil: “web.config”,  

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!-- 
 For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit 
 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=301879 
 --> 
<configuration> 
 <connectionStrings> 
   <add 
     name="test" 
     connectionString="Data Source=DATOR-EXJOBB1\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog=test;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=fiskar" 
     providerName="System.Data.SqlClient" 
 /> 
 </connectionStrings> 
 <appSettings> 
   <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0" /> 
   <add key="webpages:Enabled" value="false" /> 
   <add key="ClientValidationEnabled" value="true" /> 
   <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true" /> 
 </appSettings> 
 <system.web> 
   <compilation debug="true" targetFramework="4.5.1" /> 
   <httpRuntime targetFramework="4.5.1" /> 
   <httpModules> 
     <add name="ApplicationInsightsWebTracking" 
type="Microsoft.ApplicationInsights.Web.ApplicationInsightsHttpModule, Microsoft.AI.Web" 
/> 
   </httpModules> 
 </system.web> 
 <system.webServer> 
   <handlers> 
     <remove name="ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0" /> 
     <remove name="OPTIONSVerbHandler" /> 
     <remove name="TRACEVerbHandler" /> 
     <add name="ExtensionlessUrlHandler-Integrated-4.0" path="*." verb="*" 
type="System.Web.Handlers.TransferRequestHandler" 
preCondition="integratedMode,runtimeVersionv4.0" /> 
   </handlers> 
   <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" /> 
   <modules> 
     <remove name="ApplicationInsightsWebTracking" /> 
     <add name="ApplicationInsightsWebTracking" 
type="Microsoft.ApplicationInsights.Web.ApplicationInsightsHttpModule, Microsoft.AI.Web" 
preCondition="managedHandler" /> 
   </modules> 
 </system.webServer> 
 <runtime> 
   <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> 
     <dependentAssembly> 
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       <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" culture="neutral" 
publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" /> 
       <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" /> 
     </dependentAssembly> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="System.Web.Optimization" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 
       <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-1.1.0.0" newVersion="1.1.0.0" /> 
     </dependentAssembly> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="WebGrease" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 
       <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.5.2.14234" newVersion="1.5.2.14234" /> 
     </dependentAssembly> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="System.Web.Helpers" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" 
/> 
       <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0" /> 
     </dependentAssembly> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="System.Web.WebPages" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 
       <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0" /> 
     </dependentAssembly> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="System.Web.Mvc" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 
       <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-5.2.3.0" newVersion="5.2.3.0" /> 
     </dependentAssembly> 
   </assemblyBinding> 
 </runtime> 
 <system.codedom> 
   <compilers> 
     <compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" 
type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.CSharpCodeProvider, 
Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:6 
/nowarn:1659;1699;1701" /> 
     <compiler language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" 
type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.VBCodeProvider, 
Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:14 
/nowarn:41008 /define:_MYTYPE=\&quot;Web\&quot; /optionInfer+" /> 
   </compilers> 
 </system.codedom> 
</configuration> 
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Appendix E -  Project “newWEBAPI”, fil: 
“ValuesController.cs” 

 

using newWEBAPI.Models; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Configuration; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Net.Http; 
using System.Web.Http; 
using System.Web.UI; 
 

namespace newWEBAPI.Controllers 
{ 
   public class ValuesController : ApiController 
   { 
       //(DATASET CODE)public DataSet Get() 
       // GET api/values IEnumerable<user> 
       public IEnumerable<user> Get() 
       { 
           var tidstart = DateTime.Now; 
           List<user> persons = new List<user>(); 
 

           var connection = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["test"].ConnectionString); 
           connection.Open(); 
           SqlCommand command = new SqlCommand("select * from Logindaata;", 
connection); 
            
           SqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 
 

           if (reader.HasRows) 
           { 
               while (reader.Read()) 
               { 
                   user person = new user(reader["username"].ToString(), 
Convert.ToInt32(reader["password"]), reader["gender"].ToString()); 
                   persons.Add(person); 
               } 
           } 
           else 
           { 
              
           } 
           reader.Close(); 
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           var tidefterdb = DateTime.Now; 
           var diff = ((TimeSpan)(tidefterdb - tidstart)).TotalMilliseconds; 
          
              
           SqlCommand command2 = new SqlCommand("insert into dbo.logss (servertime) 
values ('" + diff + "'); ", connection); 
           command2.ExecuteNonQuery(); 
 

           connection.Close(); 
           return persons; 
       } 
 

       // GET api/values/5 
       public string Get(int id) 
       { 
           return "value"; 
       } 
 

       // POST api/values 
       public void Post([FromBody]string value) 
       { 
       } 
 

       // PUT api/values/5 
       public void Put(int id, [FromBody]string value) 
       { 
       } 
 

       // DELETE api/values/5 
       public void Delete(int id) 
       { 
       } 
       
   } 
} 
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Appendix F -  Project “newWEBAPI” samt samma 
för “ MVCconsumerforWEBAPI”, fil: “user.cs”  

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
 

namespace newWEBAPI.Models 
{ 
   public class user 
   { 
       public user(string u,int pass,string gender) 
       { 
           this.username = u; 
           this.password = pass; 
           this.gender = gender; 
       } 
       public string ID 
       { 
           get; 
           set; 
       } 
       public string username 
       { 
           get; 
           set; 
       } 
       public int password 
       { 
           get; 
           set; 
       } 
       public string gender 
       { 
           get; 
           set; 
       } 
   } 
} 
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Appendix G -  Project “newWEBAPI”, fil: 
“WebApiConfig.cs” 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web.Http; 
 

namespace newWEBAPI 
{ 
   public static class WebApiConfig 
   { 
       public static void Register(HttpConfiguration config) 
       { 
           // Web API configuration and services 
 

           // Web API routes 
           config.MapHttpAttributeRoutes(); 
 

           config.Routes.MapHttpRoute( 
               name: "DefaultApi", 
               routeTemplate: "api/{controller}/{id}", 
               defaults: new { id = RouteParameter.Optional } 
           ); 
 

           config.Formatters.Remove(config.Formatters.XmlFormatter); 
           config.Formatters.JsonFormatter.SupportedMediaTypes.Add(new 
System.Net.Http.Headers.MediaTypeHeaderValue("application/json")); 
       } 
   } 
} 
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Appendix H -  Project “MVCconsumerforWEBAPI”, 
fil: “HomeController.cs” 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Linq; 
using System.Net.Http; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using MVCconsumerforWEBAPI.Controllers; 
using System.Net; 
using System.Text; 
using System.Net.Http.Headers; 
using newWEBAPI.Models; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Configuration; 
using MVCconsumerforWEBAPI.Models; 
 

namespace MVCconsumerforWEBAPI.Controllers 
{ 
   public class HomeController : Controller 
   { 
       // GET: Home 
 

       public ActionResult Index() 
       { 
 

           // user kalle = new user("kalrsone",4,"female"); 
 

           var time1 = DateTime.Now; 
           HttpClient client = new HttpClient(); 
            client.BaseAddress = new Uri("http://localhost:53049/"); 
           var diff =111.111; 
           //add header for Json format 
           client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new 
MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json")); 
            HttpResponseMessage response = client.GetAsync("api/values").Result;  
          
           if (response.IsSuccessStatusCode) 
           { 
               //.ToString("hh.mm.ss.ffffff"); 
               var time2 = DateTime.Now; 
               diff = ((TimeSpan)(time2 - time1)).TotalMilliseconds; 
               ViewBag.result = response.Content.ReadAsAsync<IEnumerable<user>>().Result; 
               ViewBag.meddelande = ((TimeSpan)(time2 - time1)).TotalMilliseconds ; 
           } 
           else 
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           { 
               ViewBag.meddelande = "fail"; 
           } 
 

           // get latest id to update that row 
 

           var latestidstring = ""; 
           var connection = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["test"].ConnectionString); 
           connection.Open(); 
           SqlCommand command = new SqlCommand("select * from logss WHERE 
creatednow = (select max(creatednow) from logss)", connection); 
 

           SqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 
          
           if (reader.HasRows) 
           { 
               while (reader.Read()) 
               { 
                   latestidstring = reader["creatednow"].ToString(); 
                    
               } 
           } 
           else 
           { 
 

           } 
           reader.Close(); 
 

 

           // 
 

           using (SqlConnection con = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["test"].ConnectionString)) 
           { 
               con.Open(); 
               //  select * from logss WHERE creatednow = (select max(creatednow) from logss) 
               string inse = "update dbo.logss set logtime = '" + diff + "' where creatednow = "+ 
latestidstring + " ;"; 
               
 

               using (SqlCommand insertuser = new SqlCommand(inse, con)) 
               { 
 

                   try 
                   { 
                       insertuser.ExecuteNonQuery(); 
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                   } 
                   catch (Exception ex) 
                   { 
 

                   } 
                   finally 
                   { 
                       con.Close(); 
 

                   } 
               } 
           } 
           //  ViewBag.result = kalle; 
 

           ViewBag.meddelande = diff; 
 

           return View(); 
 

          
            
       } 
 

       public ActionResult logintry(String name) 
       { 
            user widget = new user("kalleanka", 9635, "male"); 
 

             HttpClient client = new HttpClient(); 
 

             client.BaseAddress = new Uri("http://localhost:53049/"); 
             client.PostAsJsonAsync("api/values", widget) 
                 .ContinueWith((postTask) => postTask.Result.EnsureSuccessStatusCode()); 
                  
 

           return View("index"); 
       } 
 

   } 
} 
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Appendix I -  Project “MVCconsumerforWEBAPI”, 
fil: “index.cshtml” 

 

@using System.Data; 
@{ 
   ViewBag.Title = "index"; 
} 
 

<h2>index</h2> 
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.2/jquery.min.js"></script> 
<script> 
 

   $(document).ready(function () { 
       console.log("ready!"); 
 

  
 

        
       var helloInterval = setInterval(thanks, 1000); 
       
       var i = 0; 
       function thanks(){ 
               $('#a')[0].click();  
       } 
   }); 
</script> 
Login please: 
<form method="post" action="@Url.Action("index","Home")"> 
   <input type="text" runat="server" name="name" id="fisken" value="" placeholder="your 
name here" required/> 
 

</form> 
<a id='a' href='@Url.Action("index", "Home")'> click me to update </a>  
   <table> 
<table> 
           @foreach (var p in ViewBag.result) 
           { 
               <tr><td>@p.username</td><td>@p.password</td><td>@p.gender</td> </tr> 
           } 
       </table> 
 

       <tr><td>@ViewBag.meddelande</td></tr> 
 

   </table> 
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Appendix J -  Project “Wcf”, fil: “web.config” 

 

<?xml version="1.0"?> 
<configuration> 
 <connectionStrings> 
   <add 
     name="test" 
     connectionString="Data Source=DATOR-EXJOBB1\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog=test;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=tennisko" 
     providerName="System.Data.SqlClient" 
 /> 
 </connectionStrings> 
 <appSettings> 
   <add key="aspnet:UseTaskFriendlySynchronizationContext" value="true"/> 
 </appSettings> 
 <system.web> 
   <compilation debug="true" targetFramework="4.5.1"/> 
   <httpRuntime targetFramework="4.5.1"/> 
   <httpModules> 
     <add name="ApplicationInsightsWebTracking" 
type="Microsoft.ApplicationInsights.Web.ApplicationInsightsHttpModule, Microsoft.AI.Web"/> 
   </httpModules> 
 </system.web> 
 <system.serviceModel> 
   <bindings> 
     <basicHttpBinding> 
       <binding name="WebService1Soap" maxReceivedMessageSize="2147483647" 
maxBufferSize="2147483647"  > 
         <readerQuotas maxArrayLength="2147483647" 
maxStringContentLength="2147483647" /> 
       </binding> 
     </basicHttpBinding> 
   </bindings> 
   <behaviors> 
     <serviceBehaviors> 
       <behavior> 
         <!-- To avoid disclosing metadata information, set the values below to false before 
deployment --> 
         <serviceMetadata httpGetEnabled="true" httpsGetEnabled="true"/> 
         <!-- To receive exception details in faults for debugging purposes, set the value below 
to true.  Set to false before deployment to avoid disclosing exception information --> 
         <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="false"/> 
       </behavior> 
     </serviceBehaviors> 
   </behaviors> 
   <protocolMapping> 
       <add binding="basicHttpsBinding" scheme="https"/> 
   </protocolMapping>     
   <serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true" 
multipleSiteBindingsEnabled="true"/> 
 </system.serviceModel> 
 <system.webServer> 
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   <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true"> 
     <remove name="ApplicationInsightsWebTracking"/> 
     <add name="ApplicationInsightsWebTracking" 
type="Microsoft.ApplicationInsights.Web.ApplicationInsightsHttpModule, Microsoft.AI.Web" 
       preCondition="managedHandler"/> 
   </modules> 
   <!-- 
       To browse web app root directory during debugging, set the value below to true. 
       Set to false before deployment to avoid disclosing web app folder information. 
     --> 
   <directoryBrowse enabled="true"/> 
   <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/> 
 </system.webServer> 
 

</configuration> 
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Appendix K -  Project “Wcf”, fil: 
“wcfwebservice.svc” 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Configuration; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Linq; 
using System.Runtime.Serialization; 
using System.ServiceModel; 
using System.Text; 
 

namespace Wcf 
{ 
   public class wcfwebservice : Iwcfwebservice 
   { 
       public DataSet getdatabasee() 
       { 
           //  database1 fiskrulle = new database1(); 
           //  DataTable dblogindata = fiskrulle.getalldata(); 
           var time1 = DateTime.Now; 
 

           var connection = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["test"].ConnectionString); 
           connection.Open(); 
 

           var adapter = new SqlDataAdapter("select * from Logindaata", connection); 
 

           var result = new DataSet(); 
           adapter.Fill(result); 
 

           var time2 = DateTime.Now; 
           //insert diff of servertime into ms sql db 
           var diff = ((TimeSpan)(time2 - time1)).TotalMilliseconds; 
 

           SqlCommand command2 = new SqlCommand("insert into dbo.logss (servertime) 
values ('" + diff + "'); ", connection); 
           command2.ExecuteNonQuery(); 
           connection.Close(); 
 

 

           return result; 
       } 
 



 59 

       public string Message() 
       { 
           return "hello world"; 
       } 
 

   } 
} 
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Appendix L -  Project “Wcf”, fil: “Iwcfwebservice.cs” 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data; 
using System.Linq; 
using System.Runtime.Serialization; 
using System.ServiceModel; 
using System.Text; 
 

namespace Wcf 
{ 
   [ServiceContract] 
   public interface Iwcfwebservice 
   { 
       [OperationContract] 
       DataSet getdatabasee(); 
   } 
} 
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Appendix M -  Project “Wcf”, fil: “database1.cs” 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Configuration; 
 

namespace Wcf 
{ 
   public class database1 
   { 
 

       public DataTable getalldata() 
       { 
           var connection = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["test"].ConnectionString); 
           connection.Open(); 
 

           var adapter = new SqlDataAdapter("select * from Logindaata", connection); 
 

           var result = new DataTable(); 
           adapter.Fill(result); 
 

           connection.Close(); 
           return result; 
       } 
   } 
} 
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Appendix N -  Project “Wcf”, fil: “packages.config” 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<packages> 
 <package id="Microsoft.ApplicationInsights" version="1.2.3" targetFramework="net451" /> 
 <package id="Microsoft.ApplicationInsights.Agent.Intercept" version="1.2.0" 
targetFramework="net451" /> 
 <package id="Microsoft.ApplicationInsights.DependencyCollector" version="1.2.3" 
targetFramework="net451" /> 
 <package id="Microsoft.ApplicationInsights.JavaScript" version="0.15.0-build58334" 
targetFramework="net451" /> 
 <package id="Microsoft.ApplicationInsights.PerfCounterCollector" version="1.2.3" 
targetFramework="net451" /> 
 <package id="Microsoft.ApplicationInsights.Web" version="1.2.3" 
targetFramework="net451" /> 
 <package id="Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer" version="1.2.3" 
targetFramework="net451" /> 
 <package id="Microsoft.ApplicationInsights.WindowsServer.TelemetryChannel" 
version="1.2.3" targetFramework="net451" /> 
</packages> 
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Appendix O -  Project “Clientapp”, fil: 
“Reference.cs” (autoskapad efter att ha lagt in en 
referns till webbtjänsten) 

 

//------------------------------------------------------------------------------ 
// <auto-generated> 
//     This code was generated by a tool. 
//     Runtime Version:4.0.30319.42000 
// 
//     Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if 
//     the code is regenerated. 
// </auto-generated> 
//------------------------------------------------------------------------------ 
 

namespace WebApplication1.wefwebServiceReference1 { 
    
    
   [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "4.0.0.0")] 
   [System.ServiceModel.ServiceContractAttribute(ConfigurationName="wefwebServiceRefer
ence1.Iwcfwebservice")] 
   public interface Iwcfwebservice { 
        
       [System.ServiceModel.OperationContractAttribute(Action="http://tempuri.org/Iwcfwebser
vice/getdatabasee", 
ReplyAction="http://tempuri.org/Iwcfwebservice/getdatabaseeResponse")] 
       System.Data.DataSet getdatabasee(); 
        
       [System.ServiceModel.OperationContractAttribute(Action="http://tempuri.org/Iwcfwebser
vice/getdatabasee", 
ReplyAction="http://tempuri.org/Iwcfwebservice/getdatabaseeResponse")] 
       System.Threading.Tasks.Task<System.Data.DataSet> getdatabaseeAsync(); 
   } 
    
   [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "4.0.0.0")] 
   public interface IwcfwebserviceChannel : 
WebApplication1.wefwebServiceReference1.Iwcfwebservice, 
System.ServiceModel.IClientChannel { 
   } 
    
   [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] 
   [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "4.0.0.0")] 
   public partial class IwcfwebserviceClient : 
System.ServiceModel.ClientBase<WebApplication1.wefwebServiceReference1.Iwcfwebserv
ice>, WebApplication1.wefwebServiceReference1.Iwcfwebservice { 
        
       public IwcfwebserviceClient() { 
       } 
        
       public IwcfwebserviceClient(string endpointConfigurationName) :  
               base(endpointConfigurationName) { 
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       } 
        
       public IwcfwebserviceClient(string endpointConfigurationName, string remoteAddress) :  
               base(endpointConfigurationName, remoteAddress) { 
       } 
        
       public IwcfwebserviceClient(string endpointConfigurationName, 
System.ServiceModel.EndpointAddress remoteAddress) :  
               base(endpointConfigurationName, remoteAddress) { 
       } 
        
       public IwcfwebserviceClient(System.ServiceModel.Channels.Binding binding, 
System.ServiceModel.EndpointAddress remoteAddress) :  
               base(binding, remoteAddress) { 
       } 
        
       public System.Data.DataSet getdatabasee() { 
           return base.Channel.getdatabasee(); 
       } 
        
       public System.Threading.Tasks.Task<System.Data.DataSet> getdatabaseeAsync() { 
           return base.Channel.getdatabaseeAsync(); 
       } 
   } 
} 
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Appendix P -  Project “Clientapp”, fil: 
“HomeController.cs” 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Configuration; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using WebApplication1.wefwebServiceReference1; 
 

namespace WebApplication1.Controllers 
{ 
   public class HomeController : Controller 
   { 
       IwcfwebserviceClient client = new IwcfwebserviceClient(); 
       public ActionResult Index() 
       { 
           var time1 = DateTime.Now; 
           var diff = 111.111; 
           DataSet result =  client.getdatabasee(); 
           if (result.Tables[0].Rows.Count != 0) 
           { 
               var time2 = DateTime.Now; 
               diff = ((TimeSpan)(time2 - time1)).TotalMilliseconds; 
               ViewBag.Message = "dokey recived: t1: " + ((TimeSpan)(time2 - 
time1)).TotalMilliseconds; 
           } 
           //ViewBag.Message = client.Message(); 
           DataTable firstTable = result.Tables[0]; 
           ViewBag.matteresult = firstTable; 
 

           var latestidstring = ""; 
           var connection = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["test"].ConnectionString); 
           connection.Open(); 
           SqlCommand command = new SqlCommand("select * from logss WHERE 
creatednow = (select max(creatednow) from logss)", connection); 
 

           SqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 
 

           if (reader.HasRows) 
           { 
               while (reader.Read()) 
               { 
                   latestidstring = reader["creatednow"].ToString(); 
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               } 
           } 
           else 
           { 
 

           } 
           reader.Close(); 
 

 

           // 
 

           using (SqlConnection con = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["test"].ConnectionString)) 
           { 
               con.Open(); 
               //  select * from logss WHERE creatednow = (select max(creatednow) from logss) 
               string inse = "update dbo.logss set logtime = '" + diff + "' where creatednow = " + 
latestidstring + " ;"; 
 

               using (SqlCommand insertuser = new SqlCommand(inse, con)) 
               { 
 

                   try 
                   { 
                       insertuser.ExecuteNonQuery(); 
 

                   } 
                   catch (Exception ex) 
                   { 
 

                   } 
                   finally 
                   { 
                       con.Close(); 
 

                   } 
               } 
           } 
           return View(); 
       } 
 

       public ActionResult About() 
       { 
           ViewBag.Message = "Your application description page."; 
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           return View(); 
       } 
 

       public ActionResult Contact() 
       { 
           ViewBag.Message = "Your contact page."; 
 

           return View(); 
       } 
   } 
} 
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Appendix Q -  Project “Clientapp”, fil: 
“index.cshtml” 

 

@using System.Data; 
 

@{ 
   ViewBag.Title = "Home Page"; 
} 
 

<h1> 
 

   @ViewBag.Message 
   
</h1> 
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.12.2/jquery.min.js"></script> 
<script> 
 

   $(document).ready(function () { 
       console.log("ready!"); 
 

 

 

       var helloInterval = setInterval(thanks, 1000); 
 

       var i = 0; 
       function thanks(){ 
               $('#a')[0].click(); 
       } 
   }); 
</script> 
<a id='a' href='@Url.Action("index", "Home")'> click me to update </a>  
<table> 
   <tr> 
   @foreach (var dbColumn in ViewBag.matteresult.Columns) 
   { 
       <th>@dbColumn.ColumnName</th> 
   } 
       </tr> 
   @foreach (var dbRow in ViewBag.matteresult.Rows) 
   { 
       <tr> 
           @for (int i = 0; i < ViewBag.matteresult.Columns.Count; ++i) 
           { 
 

               <td> @dbRow[i]</td> 
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           } 
 

   </tr> 
   } 
 

</table> 
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Appendix R -  Project “Clientapp”, fil: “web.config” 
(jag använde induvidual accounts därför finns det 
massa extra attribut som inte behövs används för 
det som jag använder denna till) 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!-- 
 For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit 
 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=301880 
 --> 
<configuration> 
 <configSections> 
   <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 --> 
   <section name="entityFramework" 
type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection, EntityFramework, 
Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 
requirePermission="false" /> 
 </configSections> 
 <connectionStrings> 
   <add 
     name="test" 
     connectionString="Data Source=DATOR-EXJOBB1\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog=test;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=tennisko" 
     providerName="System.Data.SqlClient" 
 /> 
 </connectionStrings> 
 <appSettings> 
   <add key="webpages:Version" value="3.0.0.0" /> 
   <add key="webpages:Enabled" value="false" /> 
   <add key="ClientValidationEnabled" value="true" /> 
   <add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true" /> 
 </appSettings> 
 <system.web> 
   <authentication mode="None" /> 
   <compilation debug="true" targetFramework="4.5.1" /> 
   <httpRuntime targetFramework="4.5.1" /> 
   <httpModules> 
     <add name="ApplicationInsightsWebTracking" 
type="Microsoft.ApplicationInsights.Web.ApplicationInsightsHttpModule, Microsoft.AI.Web" 
/> 
   </httpModules> 
 </system.web> 
 <system.webServer> 
   <modules> 
     <remove name="FormsAuthentication" /> 
     <remove name="ApplicationInsightsWebTracking" /> 
     <add name="ApplicationInsightsWebTracking" 
type="Microsoft.ApplicationInsights.Web.ApplicationInsightsHttpModule, Microsoft.AI.Web" 
preCondition="managedHandler" /> 
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   </modules> 
   <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" /> 
 </system.webServer> 
 <runtime> 
   <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 
       <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0" /> 
     </dependentAssembly> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security.OAuth" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 
       <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0" /> 
     </dependentAssembly> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security.Cookies" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 
       <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0" /> 
     </dependentAssembly> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="Microsoft.Owin" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 
       <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.1.0" newVersion="3.0.1.0" /> 
     </dependentAssembly> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" culture="neutral" 
publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" /> 
       <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-6.0.0.0" newVersion="6.0.0.0" /> 
     </dependentAssembly> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="System.Web.Optimization" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 
       <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-1.1.0.0" newVersion="1.1.0.0" /> 
     </dependentAssembly> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="WebGrease" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 
       <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.5.2.14234" newVersion="1.5.2.14234" /> 
     </dependentAssembly> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="System.Web.Helpers" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" 
/> 
       <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0" /> 
     </dependentAssembly> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="System.Web.Mvc" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 
       <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-5.2.3.0" newVersion="5.2.3.0" /> 
     </dependentAssembly> 
     <dependentAssembly> 
       <assemblyIdentity name="System.Web.WebPages" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /> 
       <bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0" /> 
     </dependentAssembly> 
   </assemblyBinding> 
 </runtime> 
 <entityFramework> 
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   <defaultConnectionFactory type="System.Data.Entity.Infrastructure.SqlConnectionFactory, 
EntityFramework" /> 
   <providers> 
     <provider invariantName="System.Data.SqlClient" 
type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer" /> 
   </providers> 
 </entityFramework> 
 <system.codedom> 
   <compilers> 
     <compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" 
type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.CSharpCodeProvider, 
Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:6 
/nowarn:1659;1699;1701" /> 
     <compiler language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" 
type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.VBCodeProvider, 
Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:14 
/nowarn:41008 /define:_MYTYPE=\&quot;Web\&quot; /optionInfer+" /> 
   </compilers> 
 </system.codedom> 
 <system.serviceModel> 
   <bindings> 
     <basicHttpBinding> 
       <binding name="BasicHttpBinding_Iwcfwebservice" 
maxReceivedMessageSize="2147483647" maxBufferSize="2147483647"/> 
     </basicHttpBinding> 
   </bindings> 
   <client> 
     <endpoint address="http://localhost:53021/wcfwebservice.svc" 
       binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="BasicHttpBinding_Iwcfwebservice" 
       contract="wefwebServiceReference1.Iwcfwebservice" 
name="BasicHttpBinding_Iwcfwebservice" /> 
   </client> 
 </system.serviceModel> 
</configuration> 
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Appendix S -  Project “asmxwebservicetest”, fil: 
“web.config” 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!-- 
 For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit 
 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=169433 
 --> 
<configuration> 
 <connectionStrings> 
   <add 
     name="test" 
     connectionString="Data Source=DATOR-EXJOBB1\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog=test;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=tennisko" 
     providerName="System.Data.SqlClient" 
 /> 
 </connectionStrings> 
 <system.web> 
   <compilation debug="true" targetFramework="4.5.1"/> 
   <httpRuntime targetFramework="4.5.1"/> 
   <httpModules> 
     <add name="ApplicationInsightsWebTracking" 
type="Microsoft.ApplicationInsights.Web.ApplicationInsightsHttpModule, Microsoft.AI.Web"/> 
   </httpModules> 
 </system.web> 
 <system.codedom> 
   <compilers> 
     <compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" 
       type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.CSharpCodeProvider, 
Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" 
       warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:6 /nowarn:1659;1699;1701"/> 
     <compiler language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" 
       type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.VBCodeProvider, 
Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" 
       warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:14 /nowarn:41008 
/define:_MYTYPE=\&quot;Web\&quot; /optionInfer+"/> 
   </compilers> 
 </system.codedom> 
 <system.webServer> 
   <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/> 
   <modules> 
     <remove name="ApplicationInsightsWebTracking"/> 
     <add name="ApplicationInsightsWebTracking" 
type="Microsoft.ApplicationInsights.Web.ApplicationInsightsHttpModule, Microsoft.AI.Web" 
       preCondition="managedHandler"/> 
   </modules> 
 </system.webServer> 
 <system.serviceModel> 
   <bindings> 
     <basicHttpBinding> 
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       <binding name="WebService1Soap" maxReceivedMessageSize="2147483647" 
maxBufferSize="2147483647"  > 
         <readerQuotas maxArrayLength="2147483647" 
maxStringContentLength="2147483647" /> 
       </binding> 
     </basicHttpBinding> 
   </bindings> 
 </system.serviceModel> 
</configuration> 
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Appendix T -  Project “asmxwebservicetest”, fil: 
“WebService1.asmx” 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Configuration; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Services; 
 

namespace asmxwebservicetest 
{ 
   /// <summary> 
   /// Summary description for WebService1 
   /// </summary> 
   [WebService(Namespace = "http://proox.com")] 
   [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.None)] 
   [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)] 
   // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment 
the following line.  
   // [System.Web.Script.Services.ScriptService] 
   public class WebService1 : System.Web.Services.WebService 
   { 
 

       [WebMethod] 
       public int HelloWorld () 
       { 
           var test = 2; 
           return test; 
       } 
 

       [WebMethod] 
       public DataSet getinstruments() 
       { 
           var tidstart = DateTime.Now; 
           // DataTable dttest = new DataTable(); 
           var db = new connectiondatabase(); 
           DataSet resultdd = db.getalldata(); 
 

           var tidefterdb = DateTime.Now; 
           var diff = ((TimeSpan)(tidefterdb - tidstart)).TotalMilliseconds; 
 

           var connection = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["test"].ConnectionString); 
           connection.Open(); 
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           SqlCommand command2 = new SqlCommand("insert into dbo.logss (servertime) 
values ('" + diff + "'); ", connection); 
           command2.ExecuteNonQuery(); 
 

           connection.Close(); 
           return resultdd; 
       } 
 

       [WebMethod(EnableSession = true, Description = "this is used for adding 2 numbers", 
CacheDuration = 10)] 
 

       public int add(int a, int y) 
       { 
           List<string> calculations; 
           if (Session["CALCULATIONS"] == null) { 
 

               calculations = new List<string>(); 
           } 
           else 
           { 
               calculations = (List<string>)Session["CALCULATIONS"]; 
           } 
           int res = a + y; 
           string recentcal = a.ToString() + " + "+ y.ToString() + " = " + res.ToString(); 
           calculations.Add(recentcal); 
 

           Session["CALCULATIONS"] = calculations; 
 

           return a + y; 
       } 
       // 
           [WebMethod(EnableSession = true)] 
 

           public List<string> retrive() 
           { 
               if(Session["CALCULATIONS"] == null) 
               { 
 

                   List<string> calculations = new List<string>(); 
                   calculations.Add("Sorry dawg, no calculations available"); 
                   return calculations; 
               }else 
               { 
               return (List<string>)Session["CALCULATIONS"]; 
           } 
           } 
           // 
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       } 
} 
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Appendix U -  Project “asmxwebservicetest”, fil: 
“connectiondatabase.cs” 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Configuration; 
 

namespace asmxwebservicetest 
{ 
   public class connectiondatabase 
   { 
       public DataSet getalldata() 
       { 
           var connection = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["test"].ConnectionString); 
           connection.Open(); 
 

           var adapter = new SqlDataAdapter("select * from Logindaata", connection); 
 

           var result = new DataSet(); 
           adapter.Fill(result); 
           if (result.Tables[0].Rows.Count == 0) 
           { 
               
           } 
        
         
          connection.Close(); 
           
        
 

           return result; 
       } 
   } 
} 
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Appendix V -  Project “consumer”, fil: “web.config” 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!-- 
 For more information on how to configure your ASP.NET application, please visit 
 http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=169433 
 --> 
<configuration> 
 <connectionStrings> 
   <add 
     name="test" 
     connectionString="Data Source=DATOR-EXJOBB1\SQLEXPRESS;Initial 
Catalog=test;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=tennisko" 
     providerName="System.Data.SqlClient" 
 /> 
 </connectionStrings> 
 <system.web> 
   <compilation debug="true" targetFramework="4.5.1"/> 
   <httpRuntime targetFramework="4.5.1"/> 
   <httpModules> 
     <add name="ApplicationInsightsWebTracking" 
type="Microsoft.ApplicationInsights.Web.ApplicationInsightsHttpModule, Microsoft.AI.Web"/> 
   </httpModules> 
 </system.web> 
 <system.codedom> 
   <compilers> 
     <compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" 
       type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.CSharpCodeProvider, 
Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" 
       warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:6 /nowarn:1659;1699;1701"/> 
     <compiler language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" 
       type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.VBCodeProvider, 
Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" 
       warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:14 /nowarn:41008 
/define:_MYTYPE=\&quot;Web\&quot; /optionInfer+"/> 
   </compilers> 
 </system.codedom> 
 <system.webServer> 
   <validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/> 
   <modules> 
     <remove name="ApplicationInsightsWebTracking"/> 
     <add name="ApplicationInsightsWebTracking" 
type="Microsoft.ApplicationInsights.Web.ApplicationInsightsHttpModule, Microsoft.AI.Web" 
       preCondition="managedHandler"/> 
   </modules> 
 </system.webServer> 
 <system.serviceModel> 
   <bindings> 
     <basicHttpBinding> 
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       <binding name="WebService1Soap" allowCookies="true" 
maxReceivedMessageSize="2147483647" maxBufferPoolSize="2147483647"/> 
     </basicHttpBinding> 
   </bindings> 
   <client> 
     <endpoint address="http://localhost:52927/WebService1.asmx" 
binding="basicHttpBinding" 
       bindingConfiguration="WebService1Soap" 
contract="calculatornhello.WebService1Soap" 
       name="WebService1Soap" /> 
   </client> 
 </system.serviceModel> 
</configuration> 
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Appendix W -  Project “consumer”, fil: 
“WebForm1.aspx” 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" 
Inherits="consumer.WebForm1" %> 
 

<!DOCTYPE html> 
 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
   <title></title> 
</head> 
<body> 
   <form id="form1" runat="server"> 
   <table> 
         <tr><th>I will get DATA</th></tr> 
         <tr><td><asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 
OnSelectedIndexChanged="GridView1_SelectedIndexChanged"></asp:GridView> 
</td></tr> 
        <tr> <th>TID INNAN:</th><td><span id="timecount1" 
runat="server">0</span></td></tr> 
       <tr> <th>TID EFTER:</th><td><span id="timecount2" 
runat="server">0</span></td></tr> 
   </table> 
   </form>  
</body> 
</html> 
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Appendix X -  Project “consumer”, fil: 
“WebForm1.aspx.cs” 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Diagnostics; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Configuration; 
 

namespace consumer 
{ 
   public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page 
   { 
       protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
       { 
 

           var time1 = DateTime.Now; 
           var diff = 111.111; 
           calculatornhello.WebService1SoapClient client = new 
calculatornhello.WebService1SoapClient(); 
 

           DataSet fisk = client.getinstruments(); 
           
           var numValue = 3; 
           if (fisk.Tables[0].Rows.Count != 0) 
           { 
               var time2 = DateTime.Now; 
               diff = ((TimeSpan)(time2 - time1)).TotalMilliseconds; 
               timecount2.InnerText =  "dokey recived: t1: "+ ((TimeSpan)(time2 - 
time1)).TotalMilliseconds; 
               GridView1.DataSource = fisk; 
               GridView1.DataBind(); 
 

               var latestidstring = ""; 
               var connection = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["test"].ConnectionString); 
               connection.Open(); 
               SqlCommand command = new SqlCommand("select * from logss WHERE 
creatednow = (select max(creatednow) from logss)", connection); 
 

               SqlDataReader reader = command.ExecuteReader(); 
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               if (reader.HasRows) 
               { 
                   while (reader.Read()) 
                   { 
                       latestidstring = reader["creatednow"].ToString(); 
 

                   } 
               } 
               else 
               { 
 

               } 
               reader.Close(); 
 

 

               // 
 

               using (SqlConnection con = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["test"].ConnectionString)) 
               { 
                   con.Open(); 
                   //  select * from logss WHERE creatednow = (select max(creatednow) from 
logss) 
                   string inse = "update dbo.logss set logtime = '" + diff + "' where creatednow = " + 
latestidstring + " ;"; 
 

                   using (SqlCommand insertuser = new SqlCommand(inse, con)) 
                   { 
 

                       try 
                       { 
                           insertuser.ExecuteNonQuery(); 
 

                       } 
                       catch (Exception ex) 
                       { 
 

                       } 
                       finally 
                       { 
                           con.Close(); 
 

                       } 
                   } 
               } 
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           } 
       } 
 

       protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
       { 
 

       } 
   } 
} 
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Appendix Y -  Project “consumer”, fil: 
“Reference.cs” 

 

//------------------------------------------------------------------------------ 
// <auto-generated> 
//     This code was generated by a tool. 
//     Runtime Version:4.0.30319.42000 
// 
//     Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if 
//     the code is regenerated. 
// </auto-generated> 
//------------------------------------------------------------------------------ 
 

namespace consumer.calculatornhello { 
   using System.Data; 
    
    
   [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "4.0.0.0")] 
   [System.ServiceModel.ServiceContractAttribute(Namespace="http://proox.com", 
ConfigurationName="calculatornhello.WebService1Soap")] 
   public interface WebService1Soap { 
        
       [System.ServiceModel.OperationContractAttribute(Action="http://proox.com/HelloWorld"
, ReplyAction="*")] 
       [System.ServiceModel.XmlSerializerFormatAttribute(SupportFaults=true)] 
       int HelloWorld(); 
        
       [System.ServiceModel.OperationContractAttribute(Action="http://proox.com/HelloWorld"
, ReplyAction="*")] 
       System.Threading.Tasks.Task<int> HelloWorldAsync(); 
        
       [System.ServiceModel.OperationContractAttribute(Action="http://proox.com/getinstrume
nts", ReplyAction="*")] 
       [System.ServiceModel.XmlSerializerFormatAttribute(SupportFaults=true)] 
       System.Data.DataSet getinstruments(); 
        
       [System.ServiceModel.OperationContractAttribute(Action="http://proox.com/getinstrume
nts", ReplyAction="*")] 
       System.Threading.Tasks.Task<System.Data.DataSet> getinstrumentsAsync(); 
        
       [System.ServiceModel.OperationContractAttribute(Action="http://proox.com/add", 
ReplyAction="*")] 
       [System.ServiceModel.XmlSerializerFormatAttribute(SupportFaults=true)] 
       int add(int a, int y); 
        
       [System.ServiceModel.OperationContractAttribute(Action="http://proox.com/add", 
ReplyAction="*")] 
       System.Threading.Tasks.Task<int> addAsync(int a, int y); 
        
       [System.ServiceModel.OperationContractAttribute(Action="http://proox.com/retrive", 
ReplyAction="*")] 
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       [System.ServiceModel.XmlSerializerFormatAttribute(SupportFaults=true)] 
       string[] retrive(); 
        
       [System.ServiceModel.OperationContractAttribute(Action="http://proox.com/retrive", 
ReplyAction="*")] 
       System.Threading.Tasks.Task<string[]> retriveAsync(); 
   } 
    
   [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "4.0.0.0")] 
   public interface WebService1SoapChannel : 
consumer.calculatornhello.WebService1Soap, System.ServiceModel.IClientChannel { 
   } 
    
   [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] 
   [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("System.ServiceModel", "4.0.0.0")] 
   public partial class WebService1SoapClient : 
System.ServiceModel.ClientBase<consumer.calculatornhello.WebService1Soap>, 
consumer.calculatornhello.WebService1Soap { 
        
       public WebService1SoapClient() { 
       } 
        
       public WebService1SoapClient(string endpointConfigurationName) :  
               base(endpointConfigurationName) { 
       } 
        
       public WebService1SoapClient(string endpointConfigurationName, string 
remoteAddress) :  
               base(endpointConfigurationName, remoteAddress) { 
       } 
        
       public WebService1SoapClient(string endpointConfigurationName, 
System.ServiceModel.EndpointAddress remoteAddress) :  
               base(endpointConfigurationName, remoteAddress) { 
       } 
        
       public WebService1SoapClient(System.ServiceModel.Channels.Binding binding, 
System.ServiceModel.EndpointAddress remoteAddress) :  
               base(binding, remoteAddress) { 
       } 
        
       public int HelloWorld() { 
           return base.Channel.HelloWorld(); 
       } 
        
       public System.Threading.Tasks.Task<int> HelloWorldAsync() { 
           return base.Channel.HelloWorldAsync(); 
       } 
        
       public System.Data.DataSet getinstruments() { 
           return base.Channel.getinstruments(); 
       } 
        
       public System.Threading.Tasks.Task<System.Data.DataSet> getinstrumentsAsync() { 
           return base.Channel.getinstrumentsAsync(); 
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       } 
        
       public int add(int a, int y) { 
           return base.Channel.add(a, y); 
       } 
        
       public System.Threading.Tasks.Task<int> addAsync(int a, int y) { 
           return base.Channel.addAsync(a, y); 
       } 
        
       public string[] retrive() { 
           return base.Channel.retrive(); 
       } 
        
       public System.Threading.Tasks.Task<string[]> retriveAsync() { 
           return base.Channel.retriveAsync(); 
       } 
   } 
} 
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Appendix Z -  Inmatning av data till databasen 

 

 

// ==UserScript== 

// @name         My Fancy New Userscript 

// @namespace    http://your.homepage/ 

// @version      0.1 

// @description  enter something useful 

// @author       You 

// @require     http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js 

// @match        http://www.comingmovies.org/fylldata.php 

// @grant        none 

// ==/UserScript== 

 

 

setTimeout( fylldata, 700 ); 

 

function fylldata(){ 

    var nyttvarde = document.getElementById("username").value = randomword(names) +" " + 

randomword(verb)+" "+ randomword(determiner)+" "  + randomword(noun); 

    document.getElementById("password").value = Math.random() * (3 + 444643); 

    document.getElementById("id").value = Math.random() * (3 + 444643); 

 

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

} 

 

//contect lib nedan 

 

http://your.homepage/
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js
http://www.comingmovies.org/fylldata.php
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var determiner=new Array("another","other","different","a","the","zero","one","two","a million","a 

gazillion","fifty","infinite","many","much","few","little","a couple 

of","several","most","this","that","these","those","which","either","neither","each","every","any","

whichever","the same","such","that","so","some","any","which","what","whichever","whatever","a 

lot of","many","several","much","no","neither","a few","a 

little","some","my","your","our","his","her","all","many","several","each","any","no","enough","suff

icient","plenty","the only","the","this","that","these","those","all","both"); 

var verb=new 

Array("warn","encourage","arrange","obtain","skip","spot","treat","spray","disagree","stay","check"

,"claim","tame","welcome","yawn","phone","strip","wriggle","drop","expect","pray","strap","place"

,"soak","delight","reject","empty","stroke","program","paint","concentrate","untidy","snore","deliv

er","hand","wish","crush","carve","offer","stop","bathe","decay","rush","avoid","tip","crack","brush

","sneeze","license","squeal","water","trouble","hang","rejoice","fancy","waste","inject","harass","r

eproduce","overflow","repair","sip","slip","realise","sound","roll","interest","post","clip","permit","

shave","unpack","need","puncture","smile","hum","moor","sigh","frame","tease","employ","bare","

knit","accept","greet","drip","fool","satisfy","sin","interrupt","reply","memorise","pour","whine","r

eflect","delay","brake","move","fry","report","communicate","pine","end","grab","notice","stare","f

asten","prepare","fade","mate","own","excuse","suck","scold","practise","support","count","confes

s","concern","radiate","pause","squeak","balance","heal","explain","whisper","branch","wreck","fill

","explode","weigh","travel","time","paddle","order","scrape","enjoy","challenge","discover","vanis

h","punish","describe","curl","colour","coil","dislike","desert","admire","long","mine","store","subtr

act","saw","charge","squeeze","print","command","chew","scratch","head","queue","plan","lighten

","cry","receive","stuff","lock","mix","haunt","bruise","irritate","guarantee","bow","arrive","suit","

marry","handle","pat","produce","appreciate","doubt","repeat","deserve","escape","wail","glue","si

gnal","film","gather","complain","man","rot","mug","fit","mess 

up","exist","curve","tickle","allow","cheer","alert","mourn","whirl","touch","reign","applaud","stret

ch","observe","rain","hover","bury","use","obey","serve","lick","impress","milk","guess","shock","dr

ess","love","dam","join","pretend","close","slow","name","wobble","beam","groan","improve","tel

ephone","blush","confuse","rule","prick","calculate","return","snow","march","trace","disapprove",

"tremble","melt","land","stitch","identify","turn","suspect","crawl","rob","bomb","intend","pack","c

hop","blot","peel","shelter","remove","glow","flash","continue","hunt","share","belong","ruin","gra

te","pinch","consist","remember","breathe","squash","poke","embarrass","trot","grease","cheat","t

errify","like","offend","trade","pedal","warm","request","lie","undress","tire","jam","bang","rinse","

include","care","change","rely","follow","grin","train","enter","shade","matter","drum","moan","he

at","prevent","open","spill","argue","present","crash","seal","step","suspend","contain","decorate",

"suggest","fold","complete","preach","spare","wave","form","ban","excite","educate","afford","beg

","fail","attach","annoy","face","zoom","force","compete","fetch","surprise","scare","kill","switch","

apologise","approve","develop","push","bump","prefer","sparkle","cause","shiver","talk","paste","t

ransport","wonder","bolt","tow","succeed","multiply","nail","snatch","sail","burn","disappear","pre

serve","spell","knot","refuse","invite","flood","fix","stir","meddle","x-

ray","scrub","introduce","sniff","peck","start","search","promise","wander","suppose","blink","mur

der","trip","scatter","supply","record","park","ski","instruct","visit","number","heap","strengthen","

grip","coach","buzz","plug","sign","surround","wipe","wink","ignore","part","help","flap","amuse","

float","gaze","whip","load","clean","taste","list","harm","cover","dust","jail","type","perform","atta
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ck","wrestle","damage","drown","drain","inform","hammer","examine","appear","slap","shop","an

nounce","soothe","box","play","blind","recognise","tie","muddle","depend","wait","agree","kiss","j

udge","disarm","punch","boast","guide","interfere","relax","increase","look","polish","mark","point

","remind","injure","rock","dare","advise","analyse","unlock","settle","smoke","chase","match","dry

","tick","want","occur","measure","decide","mend","object","hope","precede","double","trust","un

fasten","replace","book","regret","pump","release","bore","race","miss","jog","tour","destroy","rea

ch","laugh","provide","hate","battle","influence","fire","live","shrug","smash","back","separate","p

ossess","remain","twist","extend","rhyme","flower","arrest","attend","trick","copy","walk","spark",

"correct","whistle","sack","file","pick","stain","hook","fear","invent","drag","unite","hop","last","fri

ghten","yell","answer","cross","connect","knock","found","watch","add","entertain","retire","exerci

se","rescue","divide","bleach","trap","cure","bounce","save","rub","worry","smell","fax","zip","com

b","dream","attempt","question","plant","spoil","tug","compare","fence","itch","scorch","try","liste

n","behave","choke","please","kneel","manage","detect","scribble","bake","test","clap","guard","tu

mble","suffer","joke","pop","reduce","bat","scream","hurry","owe","carry","wash","launch","nest",

"ask","flow","camp","thaw","risk","bless","sprout","note","pass","hug","pull","work","earn","protec

t","press","happen","dance","tap","wrap","cycle","imagine","stamp","expand","juggle","raise","dec

eive","bubble","nod","consider","collect","jump","borrow","peep","attract","boil","cough","learn","

kick","thank","call","clear","admit","steer","tempt","label","screw","level"); 

var noun=new 

Array("bedroom","song","structure","poop","nut","fish","room","puke","carpenter","camp","office"

,"grape","fuel","cap","minister","pest","morning","scarecrow","trip","test","stream","month","sum

mer","tub","baseball","cast","dime","arm","rake","money","hen","straw","head","cobweb","geese",

"cat","glove","edge","actor","daughter","space","substance","flower","self","sound","fang","fight","

toe","fork","kitten","rabbit","bean","swing","oranges","mitten","fog","class","nose","pleasure","fles

h","feather","river","celery","van","scale","badge","robin","sweater","gate","mountain","alarm","po

llution","cake","donkey","wealth","oatmeal","cherry","joke","faucet","summer","airplane","reward"

,"scissors","believe","rain","lettuce","zipper","club","songs","kite","kiss","kick","sea","grandmother"

,"jam","moon","veil","juice","stomach","frame","hill","fruit","queen","boundary","pig","drug","giraf

fe","shape","limit","fiction","loaf","face","toothache","tramp","rate","railway","sponge","flag","hop

e","education","beginner","boy","creature","notebook","voice","meeting","bird","coach","team","h

ose","riddle","linen","wrist","grim 

reaper","mint","plantation","fifth","quicksand","library","family","cat","brick","value","help","recess

","parent","soda","icicle","son","stove","street","wing","flock","deer","winter","sea","railway","sack

","mongrel","pan","pail","show","apparel","governor","ladybug","wool","lift","weather","afterthoug

ht","achieve","meal","hook","note","step","acoustics","shop","water","grandmother","umbrella","g

randfather","man","island","hope","zoo","history","day","pie","line","volleyball","beam","anger","c

ellar","interest","rat","owner","holiday","order","faucet","pot","swim","chin","sweater","celery","su

gar","lunch","space","road","wilderness","garden","Steve 

Jobs","linen","pencil","feet","meal","name","sun","trail","passenger","rifle","arithmetic","toothpast

e","screw","milk","volcano","hen","able","ball","rock","cabbage","hobbies","judge","friends","cellar

","zebra","spiders","opinion","cub","front","grain","foot","town","surprise","bed","offer","furniture

","hairspray","bead","sofa","fog","magic","spade","suit","cattle","hall","nest","station","ghost","bro

ther","week","knot","haircut","vein","beggar","beast","bushes","galley","vegetable","year","eye","b

alloon","pear","underwear","book","Ipad","income","thread","cars","secretary","hill","zephyr","glu



 91 

e","lawyer","horn","death","brush","hole","water","approval","view","kitty","stream","smoke","sist

er","wish","underwear","thrill","reaction","metal","girls","grandfather","appliance","language","fold

","liquid","grain","food","soup","mother","battle","flower","stranger","hydrant","soda","children","

moon","carpenter","stench","owl","veil","book","hate","corn","ache","government","gate","feast","

crate","lettuce","plot","wrench","caption","clover","cause","animal","force","furniture","volcano","

wheel","farm","friction","crowd","pail","grade","argument","throne","number","slave","elbow","go

vernor","route","sidewalk","stranger","kite","crayon","education","reason","carriage","servant","m

orning","glass","answer","tent","straw","beetle","heart","horn","father","dirt","food","playground",

"beef","advice","sheet","jellyfish","throat","motion","aftermath","bread","apple","cream","police","

scent","texture","map","cactus","breakfast","popcorn","visitor","suit","patch","doctor","afternoon",

"sink","lumber","bath","lamp","dad","sail","great 

uncle","cats","arch","effect","kettle","cart","measure","cave","kiss","cemetery","spark","volleyball",

"game","story","ocean","plant","good-

bye","oven","writer","insurance","yard","seed","range","circle","sock","horse","frog","game","table

","digestion","trick","oatmeal","title","meat","bun","unit","swing","cable","dust","snake","giants","c

annon","sofa","health","notebook","monkey","system","cracker","arithmetic","feeling","font","holi

day","basket","dress","cent","stocking","goldfish","can","girl","brain","oil","tank","key","rainstorm",

"instrument","apple","home","jar","bike","invention","development","calculator","heat","string","a

ction","channel","jeans","string","spark","frame","rainstorm","lizard","hearing","territory","dog","c

oil","jail","zinc","stone","level","girl","scene","soap","butter","spy","bomb","light","guide","mom","t

oes","doll","selection","cow","vase","earthquake","hot","elbow","car","pet","rain","fear","stew","lig

htning 

bolt","mailbox","receipt","bucket","vest","dock","park","bubble","geese","wood","niece","finger","g

oose","cattle","turkey","seat","fuel","lunchroom","stove","seashore","lake","hobbies","hook","pear

","birthday","shoe","spoon","temper","boot","banana","vacation","tiger","knife","summer","snow",

"winter","throne","squirrel","crown","bat","fowl","ray","song","form","treatment","owl","goldfish",

"farmer","friction","knowledge","toothbrush","stage","goose","feather","desk","lace","stretch","cro

ok","heat","son","giraffe","flavor","mother","clam","earthquake","airport","downtown","sense","pl

astic","aunt","van","chicken","operation","friend","organization","flowers","mice","music","basketb

all","cloth","creator","voyage","branch","hair","rat","orange","pancake","umbrella","laborer","heart

","partner","scarf","sun","wren","list","fly","calendar","cup","marble","twig","home","coast","grade

","eggnog","dinner","skate","field","activity","feet","seashore","boy","bait","kite","locket","seed","i

nsect","maid","mountain","scale","tree","ornament","cemetery","guitar","rake","crow","frog","spot

","rose","support","health","honey","society","crib","army","light","sort","north","poison","border",

"street","quiet","tray","drum","pinkie","month","vest","quilt","science","recess","cast","vegetable",

"vase","use","feast","picture","rail","honey","lock","pocket","hat","reading","pen","ghost","toad","

uncle","memory","star","lip","fang","grass","voyage","gun","visitor","fan","knee","idea","goose","st

ealth yacht","cave","mask","sleet","number","snail","observation","ocean","fireman","mother"); 

var names=new Array("batman","Joker","Ironman","Spiderman","The 

Hulk","Deadpool","Antman","catwoman","Green 

Goblin","Wolverine","Pikachu","Kirby","Luffy","Ash","Naruto","Bulma","Gohan","Goku","Piccolo"); 

 

function getRandomInt(min, max) { 
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  return Math.floor(Math.random() * (max - min)) + min; 

} 

 

function randomword(list){ 

  var ret=getRandomInt(0,list.length+1); 

  return list[ret]; 

} 

 

 


