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Sammanfattning 

Företaget Dramatify tillhandahåller en tjänst för TV- och filmproduktions-
bolag att hantera kommunikation och information kring sina produktioner 
med hjälp av mobiler och datorer oavsett var de befinner sig. De upplever 
långa responstider för sin webbapplikation och gav som förslag att studera 
lagring av produktionsdata i cache. För att lösa problemet har en under-
sökning av tidigare arbeten inom området och lämpliga tillämpningar för 
att implementera, testa och analysera prototyper som lagrar data i cache.  

Resultatet blev en prototyp för klient respektive server med strategin att 
lagra varje produktion styckvis i cache. För att testa prototyperna skapades 
en implementation av automatiska tester som lagrade mätdata om relate-
rad prestanda till cache för sidanrop från webbapplikationen i olika en-
heter och webbläsare. En analys av mätdata gjordes och det visade sig att 
klientprototypen var 32 procent snabbare och serverprototypen 21 procent 
snabbare jämfört med Dramatifys implementation. 

Nyckelord 
Cache, prestanda, webbapplikation, Memcached, localForage 

 





 
 
 

 

Abstract 

Dramatify is providing TV and film production companies with a software 
as a service for project management. The web application is accessible from 
any device with a modern web browser from anywhere in the world. 
Dramatify were having performance issues with high latency and needed 
help to implement cache for maximum performance gain. To solve the 
problem, a research was conducted where information about suitable ap-
plications to implement, test and analyze prototypes for storing data in 
cache.  

The result was two prototypes, one for the client and one for the server, for 
managing cache. Performance testing was done with automatic tests on 
multiple devices in different web browsers. The tests was collecting rele-
vant data to measure the performance in conjunction to the original imple-
mentation. When analyzing the collected test data, it showed that the client 
prototype was 32 percent faster and that the server prototype was 21 per-
cent faster than the original implementation. 

Keywords 
Cache, performance, web application, Memcached, localForage 

 





 
 
 

 

Förord 

Denna rapport är en del av det examensarbete som utförts under vårtermi-
nen 2014 på högskoleingenjörsprogrammet med inriktning datorteknik 
hos Kungliga Tekniska Högskolan. Detta arbete har utförts på heltid, under 
halva vårterminen motsvarande 15 högskolepoäng, av Joel Denke och Mats 
Maatson. 

Under examensarbetets gång har vi från skolan haft handledaren Anders 
Lindström som vi vill tacka för den hjälp vi fått. Vi har intervjuat Andreas 
Påhlsson på Akamai Technologies som vi även vill tacka för hans tid och 
expertkunskap inom området cache. 

Från företaget Dramatify har vi haft kontakt med Annika Lidne och Ange-
lika Olsson. Företaget Cloudnet, som Dramatify använder som molntjänst, 
vill vi tacka för lånet av virtuell server och deras hjälp att felsöka och lösa 
de problem som uppstått i denna server. Ett särskilt tack till Annika och 
Angelika för att vi fick utföra vårt examensarbete hos dem och all hjälp de 
bidragit med. 

Tekniska termer beskrivs i ordlistan på nästa sida och markeras senare i 
rapporten med kursiv stil. 

  



 
 
 
 

  



 
 
 

 

Ordlista 

CPU 

Cookies 

Chrome 

Django 

Django Debug Toolbar 

Firefox 

Flashminne 

HTML5 

Internet Explorer 

JavaScript 

Overhead 

Python 

PerformanceTiming 

Safari 

Silenium WebDriver 

 

Datorns centrala processor 

Klientlagring av temporär data 

Webbläsare utvecklad av Google 

Webbramverk till Python 

Verktyg för att se prestanda i Django 

Webbläsare utvecklad av Mozilla 

Transistorbaserat lagringsminne 

Språk för att hantera markups för hemsidor 

Webbläsare utvecklad av Microsoft 

Scriptspråk för klienter på webben 

Extra tid som behövs för en implementation 

Scriptspråk för server på webben 

Prestandainformation i webbläsare 

Webbläsare utvecklad av Apple 

Ramverk för funktionella tester i webbläsa-
ren 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dramatify är ett företag som tillhandahåller en tjänst för att hantera doku-
ment och projekthantering i TV- och filmproduktioner. Tjänsten består av 
en webbapplikation som kan användas globalt på alla enheter med en mo-
dern webbläsare. Eftersom tjänsten är tillgänglig i mobila enheter ställer 
detta högre krav på prestandaoptimering då data skickas över mobilnätet. 

1.2 Problemformulering 
Användare ställer hela tiden högre krav på att webbapplikationer ska vara 
snabba och tillgängliga oavsett var dem befinner sig. Detta gäller även för 
användarna av Dramatifys webbapplikation där responstider på tre sekun-
der inte är ovanliga.  

För att lösa problemen kan ett sätt vara att lagra data i cache med hjälp av 
webbläsaren. Detta kan möjliggöra att webbapplikationen går snabbare 
och att den fungerar utan tillgång till Internet då data inte behöver hämtas 
från en server. Ett annat sätt att få webbapplikationen snabbare kan vara 
att temporärt lagra data i primärminnet på servern. 

1.3 Målsättning 
Målet med detta arbete var att ta fram ett förslag på vidareutveckling av 
cachehantering för Dramatifys tjänst. Detta förslag innehöll en analys om 
var det skulle vara effektivast att lägga resurser för att implementera cache 
med hänsyn till prestandaförbättring för webbapplikationens responsti-
der. Delmål för att kunna uppnå huvudmålet var att undersöka olika cache-
metoder, skapa prototyper, testa och göra en jämförande analys av de olika 
implementationerna. 
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1.3.1 Undersökning av cachemetoder och användarfall 
En förundersökning av olika cachemetoder och användarfall skulle upp-
fylla dessa mål: 

1. Ta fram vilka plattformar och ramverk som kan möjliggöra en ana-
lys av cache med hänsyn till denna data: 
a. Respons-, dokumentladdnings-, och sidladdningstid vid 

hämtning av önskad data från antingen databas eller cache. 
b. CPU-tid som server behöver för att bearbeta ett anrop från kli-

enten 
2. Fastställa normala användarfall utifrån Dramatifys antaganden. 

1.3.2 Bygga prototyp 
Prototyperna skulle baseras på den information som undersökningen av 
cachemetoder och användarfall resulterade i. Målen med prototyperna var: 

1. Med given strategi för att lagra innehåll i cache utifrån givna an-
vändarfall i analysen, konstruera två moduler, en som lagrar cache 
i webbläsaren hos klienten och en som lagrar cache i RAM-minnet 
på servern. 

2. Konstruera prototyperna så att analys av respons-, dokumentladd-
nings- och sidladdningstider i klienten och variationer av CPU-tid 
på server blir möjlig. 

1.3.3 Analys av tester 
Med hjälp av framtagna prototyper och utförda tester skulle en jämförande 
analys med följande mål utföras: 

1. Analys av insamlad rådata ska göras med avseende på hur lång re-
spons-, dokumentladdnings- och sidladdningstid för att hämta 
önskad data och hur variation av på serverns CPU-tider påverkas 
av respektive cachemetod som valts. 

2. Med hjälp av denna analys ta fram ett förslag till Dramatify hur de 
på ett bättre sätt skulle kunna vidareutveckla sin tjänst för att få 
kortare responstider i sin webbapplikation. 

  



 
 
 
 

3  | INLEDNING 
 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar som detta arbete har haft är: 

1. Algoritmerna som används av respektive cachemetod skulle inte 
undersökas. 

2. Tester utförs under begränsning av nätverksuppkoppling, webblä-
sare och enhetstyperna dator och mobil. Webbläsare som används 
är för mobil Chrome och Safari och för dator Chrome, Firefox och 
Internet Explorer. 

3. Endast två prototyper i form av moduler har skapats, en för klient- 
respektive servercache. 

4. Fokus skulle ligga på Dramatifys behov och inte på webbapplikat-
ioner generellt. 
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2 Teori 

I detta kapitel behandlas teorin för cache som är nödvändig för att förstå 
analys och arbetets syfte. Under sektionen 2.1 introduceras ämnet cache 
och tidigare gjorda arbeten. I sektion 2.2 beskrivs vilka faktorer som på-
verkar vid val av analysmetodik. Under sektion 2.3 beskrivs vilka metoder 
och ramverk för cache som finns tillgängliga för att möjliggöra konstrukt-
ion av prototypen.  

2.1 Bakgrund 
Cache beskrivs av W.S. Li m.fl. [1] som temporär lagring av data och kan 
användas både i hård- och mjukvara. Fördelar med cache för en webbap-
plikation är att det är möjligt att avlasta nätverkstrafiken och minska re-
sponstiderna. Nackdelar är att data som lagrats för en viss tidsrymd kan 
snabbt bli inaktuell enligt A. Labrinidis och N. Roussopoulos [2]. Respons-
tiden kan bli längre om strategin för cache inte väljs på ett bra sätt. Ju när-
mare accesspunkten som cache lagras, desto snabbare går det att hämta 
data enligt Andreas Påhlsson, Engagement Manager på Akamai Technolo-
gies (se Bilaga A). 

Data kan enligt R. Micheloni m.fl. [3] lagras permanent utan påverkan av 
yttre faktorer, persistent, eller tillfälligt. Det är möjligt att lagra data på 
disk, antingen på en mekanisk disk eller Solid State Disk (SSD). SSD besk-
rivs av J.W. Park m.fl. [4] som ett flashminne och är dyrare än mekanisk 
disk. SSD gör precis som mekanisk disk att lagringen är persistent. När 
data skrivs sekventiellt används i regel mekaniska diskar enligt R. 
Micheloni m.fl. För att lagra data snabbare än disklagring och närmare 
CPU används halvledarminnen av typen RAM. R. Micheloni m.fl. beskriver 
att lagring av data i cache med hjälp av halvledarminnen av typen DRAM 
eller SRAM gör att lagrad data går förlorad om strömförsörjningen till min-
net försvinner. 
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2.1.1 Tidigare arbeten 
Det finns ett stort antal tidigare arbeten inom ämnet cache. Dessa arbeten 
tar bland annat upp olika metoder och algoritmer för cache samt vilken 
data som är intressant att analysera.  

I. Tatarinov [5] analyserar olika cachealgoritmer i rapporten Performance 
Analysis of Cache Policies for Web Servers. I. Tatarinov kommer fram till 
att ett tillvägagångsätt baserat på kappsäcksproblemet är den bästa meto-
den för att ta fram cachealgoritmer. Kappsäcksproblemet uppstår när det 
finns ett visst tillgängligt utrymme där objekt med olika nytta och storlek 
ska packas. För att lösa problemet skall objekten som packas i detta ut-
rymme få ett så högt totalvärde som möjligt [6]. I. Tatarinov tar upp att 
värdet på det data som skall lagras i cache beräknas genom förhållandet 
mellan dess nytta och storlek. Det är enligt Tatarinov fördelaktigt att spara 
data i ordning sorterat på värde med högsta värdet först. 

Prestanda kan för cache av data analyseras på olika sätt. A. Labrinidis och 
N. Roussopoulos [2] mäter prestanda med hjälp av bland annat Quality of 
Data. C. Hasse-Lass [7] analyserar prestanda genom att titta på tiden från 
att server tar emot en förfrågan tills det att server ska skicka tillbaka ett 
svar. 

2.2 Dataanalys 

2.2.1 Hit rate och Byte-hit rate 
De två mest populära metoderna enligt S. Podlipnig m.fl. [8] för att analy-
sera prestanda av cache är med hjälp av Hit rate och Byte-hit rate. H. Li 
m.fl. [9] beskriver att Hit rate är förhållandet mellan de anrop som görs 
efter data som finns i cache och det totala antalet anrop som görs. Byte-hit 
rate förklaras av H. ElAarag [10] som ett mått på mängden byte som häm-
tas från webbservercache i förhållande till mängd byte som inte hämtas 
från cache. Detta används som ett mått för att optimera mängden nätverks-
trafik för en webbapplikation. 
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2.2.2 Responstid 
Analys av en webbservers prestanda kan göras genom att mäta responstid. 
Responstiden beskriver A. Labrinidis och N. Roussopoulos [2] som tiden 
det tar att en begäran lagts mot webbservern till det att ett svar har skickats 
tillbaka. 

2.2.3 Quality of Data 
Cache är beroende av att lagrad data är den senast uppdaterade. Den ge-
nomsnittliga fräschheten (eng. freshness) för en webbapplikation kan an-
vändas som mått på dess kvalité enligt A. Labrinidis och N. Roussopoulos 
[2]. Fräschhet för en enskild sida kan ha värdet ett eller noll beroende på 
om den är cachad eller inte. För att beräkna den genomsnittliga fräsch-
heten summeras värden för respektive sida och divideras med antalet si-
dor. 

2.3 Cachemetoder 
G. Coulouris m.fl. [11] beskriver att det är möjligt att lagra data för webb-
applikationer i cache via klientens webbläsare, webbserver eller nätverk 
mellan klient och server. I denna sektion kommer teori om cache för webb-
läsare och webbserver att behandlas. 

2.3.1 Webbservercache 
Md. I. Hossain m.fl. [12] beskriver de populära systemen Memcached och 
Redis för att lagra cache i webbserverns primärminne. Memcached och Re-
dis lagrar data med nycklar för respektive data, kallat key-value storage. 
Memcached [13] är ett distribuerat system och Redis [14] är en datastruk-
turserver. Redis kan till skillnad från Memcached även lagra data på disk 
för persistent lagring. R. Nishtala m.fl. [15] beskriver i rapporten att Fa-
cebook använder Memcached för att det är enkelt och kan hantera flera 
miljarder anrop per sekund. 

2.3.2 Webbläsarcache 
Det finns en mängd olika metoder för att lagra data lokalt i webbläsare. 
Dessa metoder kan exempelvis spara data i databas eller till fil på hårddis-
ken. 



 
 
 
 
8 | TEORI 

2.3.2.1 Web Storage 
Web Storage [17] är ett API, utvecklat av W3C [16], för att lagra data lokalt 
och består av SessionStorage och localStorage. SessionStorage är utvecklat 
som ett komplement till Cookies för att lagra data tillhörande en session. 
Data som lagras med SessionStorage är endast tillgänglig för den sida i 
webbläsaren där det sparas. LocalStorage används när data behöver sparas 
permanent i webbläsaren. E. Nilsson [18] jämför i sin rapport Web Storage 
med Cookies och kommer fram till att Web Storage ger kortare responstid 
än Cookies. 

2.3.2.2 FileSystem API 
FileSystem API [19] gör det möjligt att läsa, skriva och navigera på en be-
gränsad del av hårddisken. Metoden används när det är mer trivialt att 
spara data i fil på hårddisken än till en databas. 

2.3.2.3 Application Cache 
Application Cache [20] är en del av HTML5 och är ett hjälpmedel för att 
spara filer lokalt i webbläsaren. Detta gör applikationen tillgänglig även om 
enheten förlorar nätverksuppkopplingen. 

För att aktivera Application Cache i en applikation inkluderas en manifest-
fil [21]. I denna fil specificeras filer i tre olika sektioner: 

1. Cache – Filer sparas ner direkt när de hämtats från server första 
gången. 

2. Network – Filerna är beroende av en nätverksuppkoppling och 
kommer alltid försöka hämtas från server, även vid offlineläge. 

3. Fallback – Reservfiler som används när anropade filen inte är 
tillgänglig. 
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2.3.2.4 Databaser 
För att på ett effektivt sätt kunna spara ett stort antal objekt kan Index-
edDB [22] användas. Skillnaden mellan Web Storage och IndexedDB är att 
Web Storage sparar ett värde per nyckel och IndexedDB gör det möjligt att 
spara hela objekt eller vektorer per nyckel. 

WebSQL [23] är ett API som sparar data lokalt i en SQL-databas. Web Ap-
plications Working Group avslutade år 2010 vidareutveckling av WebSQL 
för att istället fokusera på Web Storage och IndexedDB. 

2.3.2.5 LocalForage 
LocalForage [24] är ett API utvecklat av Mozilla för att lagra data med hjälp 
av IndexedDB, WebSQL eller localStorage beroende på vilken webbläsare 
som används. Det kan användas för att lagra data i nedkopplat läge. Alla 
anrop mot localForage sker asynkront för att göra det möjligt att utföra 
parallella operationer som modifierar data. 
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3 Metoder och verktyg 

I detta kapitel ges en beskrivning över vald metodik, lösningsmetoder och 
verktyg för att kunna gå från problemet i sektion 1.2 till att uppfylla målen 
i sektion 1.3. 

De metoder som valdes i detta arbete var: 

1. Utveckling av prototyper för klient respektive server 
2. Tester av prototyper 
3. Analys av insamlad data från testerna 

M. Berndtsson m.fl. [25] skriver att många projekt inom datavetenskap be-
står av att utveckla nya lösningar med hjälp av implementationsmetoden. 
Då detta arbete innefattar att undersöka olika nya lösningar för cache har 
implementationsmetoden valts för att utveckla två prototyper. 

För analys och jämförelser mellan de nya implementationerna och Drama-
tifys implementationer har experiment valts som metod. M. Berndtsson 
m.fl. skriver att vid experiment undersöks ett fåtal variabler och de sätt 
som dessa påverkar sin omgivning. Genom att utföra experimentella tester 
med de olika implementationerna i olika kombinationer med varandra i en 
verklig miljö har rådata för prestanda tagits fram. Experiment som metod 
har använts i flera tidigare arbeten som behandlar ämnet cache, så som 
Caching Dynamic Web Content: Designing and Analysing an Aspect-Ori-
ented Solution [26] och Transactional Consistency and Automatic Mana-
gement in an Application Data Cache [27]. 

Alternativ till de valda metoderna hade kunnat vara litteraturstudier eller 
intervjuer. En litteraturstudie kan användas för att undersöka om tidigare 
arbeten har analyserat prestanda för olika cachemetoder. Nackdelen med 
denna metod hade varit att analys av prestanda är beroende av Dramatifys 
webbapplikation och hade därför inte passat för detta arbete. Intervjuer 
hade kunnat användas som metoden men som för fallet med litteraturstu-
dien är detta ett ämne som påverkas av webbapplikationen och det hade 
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3.1.1 Klient 
Dramatify använder enbart JavaScript för sin klient och för att prototypen 
skulle kunna användas var detta inget val för att kunna använda produkt-
ionsmiljön. Möjliga ramverk för datalagring som tidigare beskrivits i sekt-
ion 2.3.2 är localForage, WebStorage, IndexedDB, FileSystem API, Appli-
cation Cache och Web SQL. Beroende på webbläsare är det möjligt att olika 
typer inte stöds. Gemensamt för alla ramverk är att det är möjligt att lagra 
data i nedkopplat läge. Dramatifys webbapplikation använde tidigare 
localStorage. Som beskrivet i sektion 2.3.2.5 implementerar localForage 
IndexedDB, localStorage och WebSQL beroende på vad som finns tillgäng-
ligt för respektive webbläsare. LocalForage valdes därför för prototypen. 

Prototypen utvecklad för klienten använder följande bibliotek utöver Java-
Scripts inbyggda: 

1. localForage 0.3.1 
2. jQuery 2.0.3 

3.1.2 Server 
Beskrivet i sektion 2.3.1 är systemen Memcached och Redis som kan an-
vändas för att lagra data på server. Skillnaden är att Redis kan lagra data 
både på disk och i primärminnet och att Memcached är distribuerat och 
kan använda primärminne från flera servrar samtidigt. Dramatify har inte 
behov av att lagra data persistent och de hade Memcached installerat sedan 
tidigare. Detta i kombination med att Memcached är välbeprövat och mer 
skalbart som distribuerat system valdes detta som lagring för prototypen 
på servern. Dramatify utnyttjade inte cache på servern och serverprototy-
pen blev därför en helt ny fristående modul som laddades in i den befintliga 
webbapplikationen. 
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3.2 Prestandamått 
Beskrivet i sektion 2.2 är måtten Hit rate, Byte-hit rate och Quality of Data. 
Dessa är alla mått för att beskriva prestanda av cache. Gemensamt för 
dessa är att de passar vid analys av strategi vid lagring av cache. För att få 
ut intressanta värden hade det behövts ett större antal riktiga användare 
av webbapplikationen. Det hade även behövts ett antal olika strategier för 
hur cachad data skall hållas uppdaterad [8, 9]. Dramatifys webbapplikat-
ion var under detta arbete i betastadiet och hade därför inte ett större antal 
användare. Dramatifys strategi för hur länge cache skulle sparas var 30 da-
gar för all typ av data. Det fanns från Dramatify ingen strategi för att hålla 
data i cache uppdaterad. De tester som skulle göras utfördes på mindre än 
30 dagar. Eftersom att data alltid kommer existera och vara likadan i cache 
skulle Hit rate, Byte-hit rate och Quality of Data få konstanta värden. Det 
skulle vara intressant att analysera detta om ett antal olika cachestrategier 
utvecklats för att invalidera och uppdatera data i cache. Då detta skulle 
vara utanför arbetets ramar så valdes dessa mått bort. 

Responstiden är den tid som Dramatify inte anser är tillräckligt bra och 
den valdes därför att analyseras. Utöver responstiden är det intressant att 
titta på hur mätdata för CPU-tiden på server varierar i kombination med 
dokumentladdnings- och sidladdningstiden. Denna data är intressant för 
att se hur prototyperna för klient och server påverkar prestandan var för 
sig och tillsammans. Om cache finns lagrad på klienten, är det intressant 
att titta på dokumentladdningstiden, då detta mäter prestandan av proto-
typen på klienten. Att titta på CPU-tiden på en server är en indikation på 
hur väl prototypen presterar på serversidan med Memcached. 
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prestandan för cache inte påverkas. Den faktor som påverkar är att band-
bredden för uppkopplingen delas mellan de virtuella servrarna och kan in-
verka på parametrarna respons- och sidladdningstid. För att få trovärdiga 
mätvärden valdes metoden att testa i produktionsmiljö. 

 
rounds = x 
module = 1 
page = 1 
cacheOn = 0 
baseURL = /production/21/ 
 
for (round = 1; round <= rounds; round++) { 
  cacheOn = random([0,  1]) 
 
  for (page = 1; page <= 4; page++) { 
    if (cacheOn == 0 || module is 1 or 2) 
      clearClientBrowserCache() 
    if (cacheOn == 0) 
      clearMemcachedOnServer() 
 
    performanceData = parseDjangoDebugToolbar() 
    sendToServerAndAppendRowToFile(performanceData) 
 
    url = switch(page) 
      case 1: return “info” 
      case 2: return “people” 
      case 3: return “script” 
      case 4: return “callsheet” 
 
    BrowserNavigatesTo(baseURL + url) 
  } 
 
  if (module % 4 == 0) {  
    module = 1  
  } else {  
    module++ 
  } 
} 
 
serverWriteToCSVFile() 

clientRedirectsToDownloadpageForCSV() 

Figur 3.3. Pseudokod för ett automatiskt test. 

För att utföra en mängd tester per webbläsare för respektive enhet enligt 
tabell 3.1 utfördes automatiska tester. Ett ramverk för att utföra automa-
tiska tester är Silenium WebDriver [30]. När detta arbete utfördes hade 
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3.4 Bearbetning av mätdata 
För att beräkna hur många mätvärden och test som behövdes för en tro-
värdig analys används konfidensintervall enligt ekvation (2). Det vanlig-
aste är enligt G. Blom [31] att beräkna med en konfidensgrad på 95 procent 
för konfidensintervall och används för ekvation (1-3). Testerna mäter en-
bart tid i antal millisekunder, vilket gör att en felmarginal med värdet två 
motsvarar två millisekunder i tid. 

 

 

 

 

 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

Sidladdningstiden innefattar alla parametrarna CPU-, respons- och doku-
mentladdningstid. Den längsta tiden kommer därför alltid att vara sidladd-
ningstiden. För att få fram medelvärde och standardavvikelse enligt ekvat-
ion (1) gjordes tio stycken tester (se bilaga B) på Dramatifys webbapplikat-
ion utan inblandning av prototyperna. För de tio testerna beräknades för 
sidladdningstiden en felmarginal på 120, standardavvikelse som var 194,3 
och medelvärdet var 1 599,8 millisekunder. Om det skulle göras 100 tester 
med ett antagande att standardavvikelse fortfarande är 194,3 som för de 10 
testerna fås en felmarginal som är 38. Detta skulle ge en förbättring för 
felmarginalen på 68 procent jämfört med 10 tester. I kombination med be-
gränsad tid för testerna, antalet webbläsare och en felmarginal på 38 mil-
lisekunder ansågs 100 tester ge ett noggrant resultat. 
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4 Resultat 

I detta kapitel beskrivs under sektion 4.1 de prototyper som utvecklades 
enligt metodvalen i sektion 3.1. Klient- och serverprototyp presenteras 
med hjälp av pseudokod. Under sektion 4.2 presenteras resultaten av mät-
data från tester utförda enligt algoritm beskriven i sektion 3.3. Resultaten 
av testerna är indelade i sektionerna klient, server och webbläsare och pre-
senteras med hjälp av stapeldiagram. I sektionerna klient och server jäm-
förs de utvecklade prototyperna med Dramatifys implementerade lös-
ningar för klient och server. I sektionen webbläsare presenteras skillna-
derna mellan Chrome och Firefox vid implementering av klientprototyp 
eller Dramatifys klientkod. 

4.1 Prototyparkitektur 
För klient och server skapades en prototyp vardera. Under sektionerna 
4.1.1 och 4.1.2 beskrivs dessa prototyper med hjälp av pseudokod. 

4.1.1 Klient 
Klientprototypens kod exekveras i webbläsaren när en klientenhet navige-
rar i Dramatifys webbapplikation. För varje tillgängligt id per produktion 
enligt pseudokod i figur 4.1 finns en tid som data ska existera i webbläsa-
ren, TTL, samt en nyckel i cache om data tidigare finns lagrat. Om detta 
data har en TTL som lägre än den tid data ska hämtas och en nätverksupp-
koppling är etablerad, hämtas denna produktion från servern och lagras 
därefter i webbläsaren via localForage. När detta villkor inte uppfylls häm-
tas data istället direkt från webbläsaren. 
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productions = [] 
list = getUserProductionIdList() 
for (userProduction in list) { 
  if (TTL of production > current time && userHasNetworkCon-nec-
tion) { 
    productions[id] = api.getProductionFromServer(key + id) 
    api.storeInLocalForage(key + id, productions[id]) 
  } else { 
    productions[id] = api.getProductionFromLocalForage(id) 
  } 

} 

Figur 4.1. Pseudokod för klientprototypen. 

4.1.2 Server 
Prototypen skapad för servern exekveras när en klientenhet skickat ett an-
rop för aktuell produktion beskrivet i figur 4.1 ovan med kommandot 
“api.getProductionFromServer”. Prototypen enligt pseudokod i figur 4.2 
går igenom listan med id för respektive produktion. Om denna produktion 
finns lagrat som en nyckel kombinerat med id hämtas dess data från RAM-
minnet via Memcached. När denna nyckel inte finns i Memcached går pro-
totypen istället och hämtar data från databasen och lagrar sedan detta i 
Memcached. 

Figur 4.2. Pseudokod för serverprototypen. 

  

 
productions = [] 
list = getUserProductionIdList() 
for (userProduction in list) { 
  if (userProduction in memcachedStorage) { 
    productions[id] = cacheApi.getProductionFromMemcache(key+id) 
  } else { 
    productions[id] = daoApi.getProductionFromDatabase(id) 
    cacheApi.storeInMemcached(key + id, produc-tions[id]) 
  } 

} 
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4.2 Tester 
För parametrarna dokumentladdnings-, sidladdnings, respons- och CPU-
tid presenteras minimum-, maximum- och medelvärde. Värden för respek-
tive läges- och spridningsmått presenteras som tabeller i en bilaga (se bi-
laga C). Mobilenheternas webbläsare kunde bara hämta CPU-tid med 
Django Debug Toolbar på grund av att de inte hade någon implementation 
av PerformanceTiming när testerna utfördes. Mätdata för dokumentladd-
nings-, sidladdnings- och responstid är därför data från tester utförda med 
enhet 1 och 2 enligt tabell 3.1. Om mer tid funnits för utveckling av proto-
typerna hade detta åtgärdats genom att komplettera prototyperna med 
egna tidsstämplar för att plocka ut denna data i de automatiska testerna. 
CPU-tid har avlästs för alla utförda tester. 

4.2.1 Klient 
I denna sektion presenteras mätdata för den utvecklade klientprototypen 
och Dramatifys klientkod. Mätdata för dessa tester har tagits fram med för-
utsättningarna att data fanns i cache på klientsidan när testerna utfördes. 
Testresultaten presenteras i figur 4.3 och visar en prestandaförbättring på 
alla punkter vid implementation av klientprototyp jämfört med Dramatifys 
klientkod. Dokumentladdningstiden skall ses som det lämpligaste måttet 
på prestanda då detta värde bara tar hänsyn till laddningstiden i webblä-
saren och inte nätverks- och servertid som sidladdningstiden gör. 
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4.2.2 Server 
Prestanda för servern mellan Memcached och PostgreSQL beskrivs av di-
agrammet i figur 4.4 nedan med parametrarna CPU-, sidladdnings- och 
responstid. Mätdata från gjorda tester filtrerades för diagrammet ut genom 
att välja serverprototypen (se tabell 3.2, modul 2) kombinerat med cache 
av eller på samt kombinationen cache avslaget och Dramatifys serverkod 

Figur 4.3. Diagram som visar minimum-, medel- och maximumvärden för klientprototyp 

och Dramatifys klientkod. DLT = Dokumentladdningstid, SLT = Sidladdningstid. 

0 500 1000 1500 2000
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localForage vs. localStorage

Klientprototyp localForage Dramatify localStorage
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(se tabell 3.2, modul 4).Resultatet visar i figur 4.4 en förbättring med att 
lagra data i Memcached för alla parametrar. Den parameter som är mest 
intressant är CPU-tiden, som beskriver hur lång tid server behöver på sig 
för att hämta all data från cache eller databas. Övriga parametrar tar även 
hänsyn till nätverk och webbläsare. 

 

Figur 4.4. Diagram som visar minimum-, medel- och maximumvärden för serverprototyp 

(med och utan cache) och Dramatifys serverkod. SLT = Sidladdningstid, RT = Responstid. 
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Figur 4.5. Diagram som visar minimum-, medel- och maximumvärden för webbläsarna Fi-

refox och Chrome vid mätning av dokumentladdningstid (DLT) med cache påslaget. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel presenteras en analys och utvärdering av resultatet beskrivet 
i kapitel 4 i relation till målsättningen beskrivet i sektion 1.3 och metodva-
len i kapitel 3. 

5.1 Resultatanalys 
Medelvärdet för dokumentladdningstiden visade en förbättring på 32 pro-
cent vid implementation av klientprototyp jämfört med Dramatifys klient-
kod. Förbättringen antas bero på att klientprototypen implementerar 
localForage som i dessa tester använder lagringsmetoden IndexedDB i 
stället för Dramatifys lösning med localStorage. Det kan även bero på att 
produktioner sparas och hämtas styckvis i stället för alla som en mängd. 
Medelvärdet för sidladdningstiden med klientprototyp jämfört med Dra-
matifys klientkod ger en förbättring på 18 procent. 

Memcached jämfört med Dramatifys serverkod gav en förbättring med 21 
procent för CPU-tiden. Dramatifys serverkod går 24 procent snabbare 
gentemot prototypen vid hämtning av data från databasen. Detta kallas för 
overhead och beror på att prototypen undersöker om önskat data finns lag-
rat i Memcached eller inte innan den hämtar önskad data. 

Medelvärdet av sidladdningstiden för Memcached jämfört med Post-
greSQL för Dramatifys serverkod är 6 procent snabbare. För parametern 
responstid är detta medelvärde för Memcached jämfört med PostgreSQL 
för Dramatifys serverkod 12 procent snabbare. Skillnaden i procentenheter 
för sidladdnings- och responstid är mindre jämfört med CPU-tiden för att 
variationen i nätverk och webbläsare räknas med. Detta resultat visar att 
det går snabbare att hämta data från Memcached än från databasen och att 
serverprototypen ger en overhead jämfört med Dramatifys serverkod vid 
hämtning av data från databasen. 
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5.2 Diskussion 
Mätdata för webbläsaren Internet Explorer gick inte att ta med för att den 
navigering och data som skickats till fil i de automatiska testerna var fel-
aktig. En trolig anledning till detta var att hantering av heltal och navige-
ring i JavaScript som skrivits i klienten för de automatiska testen inte han-
teras på samma sätt i Internet Explorer som de andra webbläsarna trots 
identisk kod. 

Prototypernas cachehanteringsstrategi att lagra produktioner styckvis var 
bättre än att lagra alla produktionerna som en datamängd. Om storleken 
på data var större och högre uppdateringsfrekvens för data var ett krav, 
hade det varit intressant att utvärdera fler algoritmer och prestandamått 
för cache. Django Debug Toolbar tillsammans med JavaScript uppfyllde 
målen för utförandet av tester och analys av prototyperna. 

Resultaten för mätvärdena (se bilaga C) visar att felmarginalen med konfi-
densgraden 95 procent låg mellan 8 och 51 millisekunder och differensen 
mellan maximum- och medelvärdet varit upp till 1,7 sekunder. Detta visar 
att antalet mätvärden med stor avvikelse från medelvärdet var få och valet 
av antal mätvärden gav en låg felmarginal för testerna. Avvikelsen antas 
bero på att tester är utförda i produktionsmiljö där antal användare och 
belastning på servern kunde variera när testerna utfördes. En annan an-
ledning tros vara att klientenheterna har olika prestanda och detta kan på-
verka resultaten på klientsidan. 

Vid arbetets start gjordes en uppskattning av hur resultaten skulle se ut. 
Prestandavinsten vid användning av Memcached jämfört med PostgreSQL 
uppskattades vara högre än den visade sig vara. Detta kan antas bero på att 
det är en liten datamängd som hämtas och att det vid testerna bara varit 
en användare åt gången. Skulle datamängden och användarantalet öka så 
antas prestandavinsten vid användning av Memcached öka. Uppskatt-
ningen av prestandaskillnaderna mellan klientprototyp och Dramatifys 
klientkod var att den skulle vara mindre. Den relativt stora prestandaför-
bättringen som resultatet visar kan antas bero på att IndexedDB är bättre 
optimerat än localStorage och att spara produktioner var för sig är mer op-
timalt än att spara i en mängd. 
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Resultaten visar att implementation av server- och klientprototypen när 
data hämtas från cache ger en lägre CPU- och dokumentladdningstid i jäm-
förelse med Dramatifys kod. Prestandaförbättringarna av att använda de 
framtagna prototyperna skulle kunna ge en bättre användarupplevelse.  Att 
det tar kortare tid för CPU och webbläsare att bearbeta dataförfrågningar 
skulle kunna betyda en lägre elförbrukning och därmed lägre kostnader 
och positiv miljöeffekt; huruvida dessa effekter är marginella eller ej är 
dock oklart. Att CPU-tiden för bearbetning på serversidan är lägre med den 
förslagna lösningen medför lägre krav på serverns prestanda vilket skulle 
kunna innebära lägre kostnader. 
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6 Slutsatser 

De prototyper som utvecklats har uppfyllt önskade mål och har visat sig ge 
en förbättring av prestanda. Genom att implementera cache på server 
minskade CPU-, respons- och sidladdningstiden och mängden data som 
hämtas från databasen. Klientprototypen med samma strategi för lagring 
av produktioner som serverprototypen tillsammans med localForage vi-
sade sig även förbättra sidladdnings- och dokumentladdningstiden. 

Resultatet från testerna kan för webbapplikationer med likartad arkitektur 
ge en god indikation på vilka parametrar som påverkar prestanda beroende 
på vald strategi hur data i cache lagras. I analysen visade det sig att Chrome 
är stabilare och snabbare än Firefox. 

6.1 Rekommendationer 
Under de automatiska testerna visade det sig att Internet Explorer inte 
fungerade tillfredsställande och att PerformanceTiming inte fanns imple-
menterat för Safari och webbläsare i mobiler. Det skulle därför vara lämp-
ligt att undersöka effekter av olika webbläsare och dess lagringsmetod 
samt alternativ till PerformanceTiming. För att få ett ännu större perspek-
tiv på cachens inverkan är det viktigt att titta på fler parametrar och inva-
lidering och uppdatering av cache för olika typer av lagringsstrategier. Det 
blev en förbättring av att använda Memcached och localForage istället för 
localStorage och kan därför vara en god idé att implementera i liknande 
webbapplikationer. 
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Bilaga A 

Intervju med Andreas Påhlsson på Akamai 
Technologies 

Datum  4 april 2014 

Plats Sundbyberg 

Närvarande Joel Denke, Mats Maatson och Andreas Påhlsson 

Godkänner du att vi spelar in detta samtal? 

Ja. (Däremot var ljudnivån på restaurangen för hög, för att kunna spela in) 

Vad är din nuvarande yrkesroll och arbetsområde? 

Engagement Manager, Akamai Technologies, där jag ansvarar för tjänste-
leverans av caching, acceleration och säkerhetstjänster för webben mot 
kund. 

“Om möjligt bör man analysera hela systemet och att göra det under så 
realistiska förutsättningar som möjligt, under den last systemet kommer 
att användas” – Andreas Påhlsson 

� A och O är att se över nytta och krav man har, för att välja rätt 
ställen att ha cache på. 

� På klientsidan, se över synkning genom att använda read-only och 
tänk på risker att lagra i localstorage. Kan finnas risk att användare 
som delar enhet, får tillgång till samma localstorage. 

� Lagra så mycket cache som det bara går, där innehållet ska lagras. 
� För memcached kan det vara värt att se över hur mycket som fak-

tiskt lagras i minnet, om allt används eller inte. 
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� Det kan vara bra att använda cache med kort "utgångsdatum", om 
antal användare är många, exempelvis på serversidan för att avbe-
lasta servern. 

� Förmodligen är det inte möjligt att hinna med både server och kli-
ent, beroende på hur omfattande analysen och strategin behöver 
vara. 

� Ur ett framtidsperspektiv är det inte säkert att bara för att vi an-
passar klient- och serversida i de metoder vi väljer, alltid kommer 
att ge bra prestanda för att vi kommer fram till det. 

� Ju närmare cache ligger accesspunkten, desto snabbare går det att 
hämta önskad data. 

�  Det går att cacha i princip vad som helst, men tänk över vad nyttan 
är med de strategier vi väljer. 

� Det skulle gå att göra examensarbete om bara localstorage. 
� Användarfall påverkar vilken strategi som är lämplig att välja. 
� Antagande att prestanda blir bättre för klient respektive server, då 

är det inte säkert att en kombination av dessa ger adderad pre-
standa eftersom det inte är möjligt att veta exakt hur de påverkar 
varandra. 

“En mikrooptimering kan vara väldigt snabb i just det usecaset men helt 
irrelevant för ett framtida usecase och till och med värre, kan vara su-
boptimalt för ett framtida usecase.  

Donald Knuths citat om optimering, i det fallet av kod, är klassiskt.  

"We should forget about small efficiencies, say about 97% of the time: 
premature optimization is the root of all evil" 

Man får tänka på att det här sades för 40 år sedan när världens samlade 
datorkraft var mindre än du har i en telefon idag.” – Andreas Påhlsson 

 
“Det faller tillbaka på att analysera systemet som helhet. Om alla optime-
rar för sin lilla bit så uppstår mer eller mindre automatiskt en subopti-
mering av det totala systemet.” – Andreas Påhlsson 
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Bilaga B 

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SLT 1903 1426 1410 1449 1942 1773 1629 1414 1486 1566 

Tabell B.1. 10 stycken mätvärden för sidladdningstid. 
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Bilaga C 

 Klientprototyp localForage Dramatify localStorage 

 DLT SLT DLT SLT 

Min 77 287 104 292 

Medel 329,5 588,4 482,7 720,2 

Max 878 1629 1590 1903 

Felm. 31 34 36 35 

Tabell C.1. Minimum-, medel-, maximum- och felmarginalsvärden för klientprototyp och 

Dramatifys klientkod. Felmarginalerna har en konfidensgrad på 95 procent. DLT = Doku-

mentladdningstid, SLT = Sidladdningstid. Alla värden uttrycks i millisekunder.  
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  Min Me-
del 

Max Felm. 

Serverprototyp Post-
greSQL 

CT 96,7 210,7 866,7 16 

SLT 293 651,7 1349 35 

RT 207 324,5 684 17 

Serverprototyp Mem-
cached 

CT 86,7 126,6 696,7 9 

SLT 347 626,7 1252 29 

RT 171 233,6 530 8 

Dramatify PostgreSQL 

CT 113,3 160,6 1846,7 11 

SLT 301 664,2 1903 36 

RT 207 264,1 706 8 

Tabell C.2. Minimum-, medel-, maximum- och felmarginalsvärden för serverprototyp med 

cache, serverprototyp utan cache och Dramatifys serverkod. Felmarginalerna har en kon-

fidensgrad på 95 procent. CT = CPU-tid, SLT = Sidladdningstid, RT = Responstid. Alla vär-

den uttrycks i millisekunder. 
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 DLT 

 Firefox 
Dramatify 

Firefox 
Klientpro-

totyp 

Chrome 
Dramatify 

Chrome 
Klientpro-

totyp 

Min 133 119 104 77 

Medel 584,7 485,6 371,8 184,6 

Max 1103 878 1590 561 

Felm. 51 44 39 19 

Tabell C.3. Minimum-, medel-, maximum och felmarginalsvärden för Firefox och Chrome 

tillsammans med klientprototyp eller Dramatifys klientkod. Felmarginalerna har en konfi-

densgrad på 95 procent. DLT = Dokumentladdningstid. Alla värden uttrycks i millisekun-

der. 
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