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Sammanfattning 

TV-apparater och kringutrustningar är numera ofta Internetanslutna och 
har inbyggda webbläsare som fungerar som en plattform för HTML5-
applikationer med JavaScript, vilket har lett till att utbudet av applikat-
ioner som finns tillgängliga på dessa plattformar ökat explosivt de senaste 
åren. Tyvärr lider dock många av dålig prestanda med avseende på dataö-
verföring och användargränssnittet upplevs ofta som segt eftersom hård-
varan inte kan mäta sig med en modern dator. Det här examensarbetet 
undersöker vad som kan optimeras på närverkssidan. Två metoder för 
optimering har utvärderats - cache och komprimering av data från både 
applikationspaket och externa källor till slutanvändaren. Mätningar har 
gjorts på en befintlig TV-applikation för att identifiera var det finns störst 
utrymme för förbättringsåtgärder. Jämförelser mellan olika lösningar 
visar att vissa metoder kan snabba upp särskilda processer betydligt, me-
dan andra metoder t.o.m. kan ha en negativ effekt. De lösningar som visat 
bäst resultat med avseende på snabbhet har implementerats i den befint-
liga applikationen. Hänsyn till lämplighet av drift och underhåll av lös-
ningarna har också tagits. 

Resultatet av dessa optimeringar visar att det med relativt enkla metoder 
går att avsevärt förbättra användarupplevelsen för Internetanslutna TV-
applikationer, bl.a. har uppstartstiden visats kunna minskas med ca 80 % 
i de tester som utförts. 
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Abstract 

As televisions and peripheral devices nowadays often are Internet con-
nected and has built-in web browsers that work as a platform for HTML5 
applications running JavaScript, the range of applications available on 
these platforms has increased drastically. However, many suffer from 
poor performance in terms of data transfer and the user interface is often 
experienced as slow since the hardware cannot compare to a modern 
desktop computer. This thesis examines what can be optimized on the 
networking side. Two optimization methods have been evaluated - 
caching and compression of data of both the application package and 
external resources to the end user. Measurements have been made on an 
existing TV application to identify which parts have biggest room for im-
provements. Comparisons between the various solutions show that some 
methods can speed up specific processes significantly, while other 
methods even may have a negative effect. The solutions that have shown 
the best results based on the speed improvements have been implemen-
ted in the existing application. Consideration of the suitability of the 
maintenance of the solutions were also taken. 

The results of these optimizations show that relatively simple methods 
can significantly improve the user experience for an connected TV appli-
cations. For instance, a reduction of about 80 % of the startup time has 
been measured in the performed tests  
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1 Inledning 

Detta kapitel inleder med en kort bakgrund till varför ämnet valts. Däref-
ter presenteras målformuleringen, avgränsningar och lösningsmetoder 
för arbetet. Kapitlet avslutas med en genomgång av de olika kapitlen i 
denna rapport. 

1.1 Problemformulering 
Fler och fler enheter i hemmet är anslutna till Internet. Idag konsumeras 
underhållning på nya sätt. Var fjärde TV-apparat globalt bedöms vara 
internetansluten 2018 [1]. Även Internetanslutna digital TV-boxar och 
mediaspelare kan användas för att få liknande funktionalitet utan att 
behöva investera i en ny TV. Några populära sådana är Apple TV, Roku, 
Chromecast och Boxee Box, som för ett lågt pris gör det möjligt att kon-
sumera film och underhållning via Internet. 

Det de flesta enheter av den här typen har gemensamt är att hårdvarupre-
standan är betydligt sämre än en dator och att applikationerna ofta är 
kräver stora mängder data från externa källor. Att optimera nätverkstra-
fiken är en utav många möjliga åtgärder för att åstadkomma en så bra 
användarupplevelse som möjligt.  

Detta examensarbete fokuserar på att förbättra prestandan, med avse-
ende på laddningstider och svarstider och med fokus på dataleverans, för 
applikationer som är avsedda för Internetanslutna TV-apparater. Arbetet 
är utfört på Accedo Broadband AB som utvecklar mjukvara för bland 
annat Internetanslutna TV-apparater. 

Målen för detta arbete är: 

• Välja en applikation i Accedos portfolio som ska användas för tester. 

• Undersöka vilka lämpliga befintliga metoder för kompression och cach-
ning som kan användas i kommunikationen mot det API som applikat-
ionen hämtar data från. 
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• Utreda i vilket skede av applikationslogiken som cachningsmekan-
ism(er) bör placeras.  

• Analysera prestandaskillnader mellan olika lösningar. 

• Välja de lämpliga åtgärder som passar för applikationen och integrera 
dessa lösningar i den valda applikation för att uppnå en förbättring av 
laddningstider för de resurser som applikationen behöver för att köras. 

1.2 Avgränsningar 
Detta examensarbete omfattar tio veckors studier som är utförda på del-
tid. Med dessa resurser har följande avgränsningar bestämts: 

• Endast beröra kommunikationen mellan server och klient. 

• Optimering skall ske för datatyper som är del av applikationspaketet 
(HTML, JavaScript och diverse bildformat) och extern data från tredje-
part (JSON). 

• Överföring av video kommer inte att beröras. 

• Optimering av klientspecifika delar av applikationer kommer ej att be-
röras. 

1.3 Lösningsmetoder 
Huvudsakligen kommer två aspekter studeras för att uppnå prestandaop-
timeringen – cache och kompression av filer som krävs för att exekvera 
applikationen och data som hämtas från externa tjänster via API. Cache 
är en komponent där data mellanlagras för att kunna nås snabbare och 
kompression är en metod för att koda datasekvenser med syfte att minska 
storleken. Studier kommer utföras på vilka befintliga tekniker för kom-
pression som finns tillgängliga och olika system för cache kommer att 
studeras och jämföras. 

En befintlig applikation som kan användas som prototyp ska väljas i sam-
förstånd med handledare på Accedo. Applikationen ska med fördel ha 



 
 
 
 

11  |  INLEDNING 

uppenbara brister i prestanda för inhämtandet av data, då detta är mest 
gynnande för uppdragsgivaren om tydliga resultat kan uppnås. För att 
komma fram till en lösning som kan integreras i prototypen kommer en 
analys av nuvarande prestanda att göras.  

För vald prototyp kommer statistik för användandet i applikationen stu-
deras. Detta innebär att identifiera de mest populära funktionerna och 
flödet de flesta går igenom för att nå dessa funktioner.  Dessa uppgifter 
kommer att ligga till grund för vart störst ansträngning ska läggas i pre-
standaoptimeringarna. Dessa scenarion kommer mätas och dokumente-
ras. 

När tillräcklig bakgrundsinformation är insamlad kommer valda förbätt-
ringsåtgärder att integreras i applikationen och nya mätningar av samma 
användarscenarion göras för att se vilket resultat vi uppnått.  

Detta projekt utförs huvudsakligen på Accedos kontor i Stockholm. Ac-
cedo står för tillhandahållande av teknisk utrustning. 

1.4 Kapitelgenomgång 
Kapitel 1: Inledning Rapporten inleder med att beskriva bakgrunden 
till arbetet. Målen formuleras, avgränsningar bestäms och lösningsme-
toder beskrivs även i kapitlet. 

Kapitel 2: Teori och bakgrund beskriver hur faktainsamlingen har 
genomförts och går även igenom de två huvudsakliga metoderna som 
kommer användas i genomförandet av arbetet. Studier inom ämnet ut-
värderas som ligger till grund för utförandet. 

Kapitel 3: Metoder och resultat Här presenteras statistik över de 
mätningar som utförts före och efter genomförandet och går igenom vilka 
teknologier som valts att implementeras i testapplikationen.  

Kapitel 4: Analys och Diskussion tar upp för- och nackdelar med de 
metoder som nämns i arbetet och väger dessa emot varandra. 
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Kapitel 5: Slutsatser sammanfattar arbetet och tar upp vilka lösningar 
som föreslås för det studerade testfallet. Faktorer som behöver has i 
åtanke vid utveckling av TV-applikationer med optimal prestanda sum-
meras. 

Källförteckning. Alla numrerade källor och referenser som går att fin-
nas i denna rapport är samlade här. 

Appendix innehåller ordförklaring, statistik och mer detaljerad inform-
ation om server-konfiguration. 
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2 Teori och bakgrund 

Det här kapitlet beskriver genomförandet av faktainsamlingen och går 
även igenom tidigare arbete inom området och de två huvudsakliga me-
toderna, komprimering och cachning, som används i genomförandet av 
arbetet. 

2.1 Nulägesbeskrivning 
Accedos affärsidé är att utveckla produkter och tjänster för att på ett eller 
annat sätt konsumera media i vardagsrummet. Accedo är marknadsle-
dande i att skapa lösningar för TV applikationslösningar och har över 
1000 applikationer i sitt portfolio, på över 40 plattformar [2]. I de flesta 
fallen rör det sig om klientapplikationer som är byggda för en webbläsare 
i en TV eller Set-top box (STB) där själva innehållet hämtas från en server 
som antingen Accedo själva, uppdragsgivaren, eller en tredje part tillhan-
dahåller.  

De flesta applikationerna körs i en webbläsare och är utvecklade med 
HTML, CSS och JavaScript. Vissa1 plattformar tillåter att applikationen 
laddas ner till enheten under installationen. Andra plattformar2 hämtar 
dessa filer under körtid, vilket liknar normalfallet för att besöka en vanlig 
webbplats. En fördel med att hämta om dessa filer varje gång är att upp-
dateringar i applikationen kan ske utan att användaren behöver uppda-
tera sin lokala version. Om applikationen har någon form av dynamiskt 
innehåll så behöver data oftast hämtas från en extern server. Där finns 
ofta utrymme för prestandaförbättringar och det är där fokus kommer 
ligga i detta arbete. 

                                                             
1 Exempel: Samsung 
2 Exempel: LG, Sharp 2 Exempel: LG, Sharp 
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2.2 Psykologiska aspekter 
Prestanda för webbsidor har studerats på ett psykologiskt plan och visat 
att frustrationen hos användare ökar när en webbsida tar lång tid att 
ladda. Upplevelsen är liknande för TV applikationer. När en dator tar 
mellan 0,1 och en sekund att reagera uppfattar användaren det som att de 
fortfarande har kontroll över interaktionen. Efter en sekund blir använ-
dare otåliga och efter 10 sekunder lämnar de flesta sidan [3]. Det är där-
för viktigt att optimera responsiviteten (se ordförklaring) och minimera 
tiden från användarens knapptryck till att det grafiska gränssnittet upp-
dateras, även om inte all data som skall presenteras är hämtad. 

2.3 Faktainsamling 
Många studier har gjorts för prestandaoptimering av webbplatser. Ef-
tersom en Smart TV-applikation i många fall liknar en webbsida finns det 
gott om underlag för många aspekter i optimeringen. 

Det tillvägagångssätt för faktainsamling som valts för denna studie är 
huvudsakligen faktasökning från artiklar på Internet där bästa praxis för 
cachning och komprimering har beskrivits. Samtal med Johan Pettersson 
(Solution Architect) och Thomas Johansson (Solution Architect) på Ac-
cedo har även bidragit i stor utsträckning med kunskapsinhämtande. 

2.4 Tidigare arbete 
Då utveckling av applikationer för TV är en relativt smal bransch är utbu-
det av studier i ämnet mycket litet. Man kan dela upp fakta i tekniker som 
är specifika för olika hårdvarutillverkare, tekniker som är generella för 
webbläsare på klientsidan, och tekniker för optimering av dataleveransen 
från serversidan. 

Steve Souders skriver i artikeln High-Performance Web Sites [4], att 
genom forskning och konsultation med olika webbutvecklingsteam har en 
lista på 14 regler framtagits som han anser vara bästa praxis; 

• Gör färre HTTP anrop 
• Använd ett Content Delivery Network 
• Använd en Expires header 
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• Använd Gzip 
• Sätt CSS filer längst upp i HTML-dokumentet 
• Sätt skript i botten av HTML-dokumentet 
• Undvik CSS uttryck 
• Gör JavaScript och CSS till externa filer 
• Reducera DNS uppslag 
• Minifiera JavaScript 
• Undvik omdirigeringar 
• Ta bort duplicerade skript 
• Konfigurera ETags 
• Gör AJAX cachebara 

Google PageSpeed [5] och Yahoo [6] nämner i stort sett samma åtgärder. 
Då detta arbete inte riktar in sig på webbsidor som i Souders artikel, finns 
det andra aspekter som behöver tas i hänsyn när en TV-applikation stu-
deras. Om applikationspaketet är nedladdat lokalt på enheten kan priori-
teringen av åtgärder skiljas. 

2.5 Tillverkares riktlinjer 
Vissa tillverkare av enheter som tillhandahåller en utvecklingsmiljö för 
applikationer har dokumentation och riktlinjer för hur man kan uppnå 
bättre upplevd prestanda. Oftast handlar detta enbart om logik som im-
plementeras i presentationslagret av applikationen, vilket inte innefattas 
av detta examensarbete. 

Samsung D Forum nämner att tjänster som kräver autentisering kan 
spara den token som ofta returneras av tjänsten efter att användarnamn 
och lösenord har matats in av användaren och senare används i anrop 
från applikationen för användarspecifik data. Fördelen med detta är att 
användaren inte behöver logga in varje gång de återvänder till tjänsten. 

För intervall där många anrop behöver göras rekommenderar Samsung 
att använda en öppen anslutning till servern, kallat Connection: Keep-
Alive. Detta innebär att när första anropet skickas, så etableras en anslut-
ning mellan klienten och servern som sedan återanvänds för följande 
anrop. Anslutningen hålls öppen tills det att antingen klienten eller ser-
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vern anser att konversationen är över, och avslutar uppkopplingen [7]. 
Med HTTP/1.1 är Connection Keep-Alive standard och kräver ingen spe-
ciell implementation av applikationen så länge som webbläsaren har stöd 
för HTTP/1.1. 

Dokumentation från andra tillverkare hänvisar till verktyg för optimering 
av webbapplikationer som Google erbjuder. 

2.6 Prestandafaktorer 
Prestanda kan beskrivas med olika mätpunkter och analyseras med olika 
tekniker. Det är inte enkelt att definiera prestanda, utöver snabbhet kan 
prestanda innebära utnyttjandet av resurser såsom minne, CPU eller 
hårddiskanvändande. Prestanda kan också vara subjektivt, beroende på 
hur snabbheten och responsiviteten upplevs av slutanvändaren (se 2.2). 
Några av mätvärdena för prestanda är: 

• Svarstid – tiden ett system tar att behandla en åtgärd efter att 
den tagit emot den. T.ex. hur lång tid ett API att returnera ett 
svar. 

• Latency (latens) – fördröjningen från det att ett system skickar en 
fråga till att mottagaren av frågan kan börja behandla frågan. 

• Throughput (genomströmning) – antal transaktioner per sekund 
en applikation kan behandla. 

• Skalbarhet – Hur ett system reagerar när ytterligare hårdvara 
läggs till. Ett system kan skalas vertikalt genom att bättre hård-
vara används, eller horisontellt genom att fler maskiner delar på 
uppgifterna. 

2.7 Tekniker 

2.7.1 Komprimering 
Komprimering innebär att en fil eller en ström av data kan krympas så att 
den tar upp mindre plats. Det finns två typer av kompression – destruktiv 
komprimering och icke destruktiv komprimering. Destruktiv komprime-
ring är vanligt vid komprimering av bild, ljud och video där en viss 
minskning av kvalitet är acceptabel, där t.ex. vissa frekvenser som inte 
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uppfattas av ett mänskligt öra kan skalas bort från en ljudfil. Detta avsnitt 
skall dock handla om icke destruktiv komprimering eftersom HTTP kom-
primering kräver att den data som tas emot är identisk med den som 
skickas. Icke destruktiv komprimering kallas även redundansreduktion 
och åstadkoms genom att identifiera upprepade mönster av tecken och 
med olika metoder ersätta dem med en kortare representation av dessa 
stycken. 

HTTP komprimering är ett enkelt sätt att öka prestandan av överföring 
eftersom mindre data behöver överföras och en högre hastighet upplevs. 
Konfigurationen i webbservern är generellt enkel att ställa in för att kom-
primera i realtid, och de flesta webbläsare har inbyggt stöd för att de-
komprimera data. 

Komprimering genom att sätta ”Accept-Encoding” i huvudet (header) i 
HTTP-anropet är en HTTP/1.1 standard som introducerades i juni 1999 
[8] och är något som alla moderna webbläsare har stöd för [9]. Svaret 
från webbservern skall innehålla huvudet ”Content-Encoding” för att 
webbläsaren ska kunna avgöra hur svaret skall tolkas. 

Komprimering av själva innehållet (body) utförs i realtid och används för 
att minska storleken, och därmed öka effektiviteten, i svaret i en HTTP 
överföring. HTTP/1.1 använder algoritmerna gzip [10] och DEFLATE [11] 
och har ett utbrett stöd. De flesta bildformat och andra medieformat för 
video och ljud är inte fördelaktiga att komprimera. Dessa filtyper är redan 
hårt komprimerade, så kostnaden för att komprimera och dekomprimera 
är oftast högre än vinsten i minskad storlek. Det är därför viktigt att kon-
figurera webbservern att endast komprimera vissa filtyper. Även väldigt 
små filer kan vara ofördelaktiga att komprimera. 

DEFLATE 
DEFLATE är en kompressionsalgoritm som ursprungligen användes i 
mjukvaran PKZIP, utvecklat av Phil Katz (1962-2000). Det används även 
i PNG (Portable Network Graphics) och Adobe’s PDF (Portable Document 
File). DEFLATE är baserat på en variant av LZ77 [12] kombinerat med 
Huffmankodning [13]. 
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Gzip 
Gzip är en implementation av DEFLATE algoritmen där ett sidhuvud och 
en sidfot läggs till utöver själva innehållet och används för versionsnum-
mer, tidsstämpel och checksumma. 

Övriga kompressionsscheman 
Ett exempel på en tredjepartslösning som inte är en erkänd HTTP-
standard är SDCH (Shared Dictionary Compression Over HTTP), utveck-
lat av Google. Detta kompressionsschema är implementerat i webbläsa-
ren Google Chrome och använder algoritmen VCDIFF för komprimering. 

Kompression vid kompilering 
Verktyg för att komprimera (även kallat ”minifiera”) JavaScript- och CSS-
filer kan ha stora fördelar, speciellt i de fall då HTTP-komprimering inte 
kan användas, t.ex. då webbläsaren inte har stöd. Denna metod ingår ofta 
i en byggprocess, tillsammans med obfuskering (se ordförklaring) och 
validering av kod och utförs inte i realtid. YUI Compressor är ett öppet 
verktyg som har stöd för båda filtyper. Andra exempel är Closure Comiler 
(JavaScript), cssmin.js (CSS). 

Kompression av bilder 
För att minska filstorleken på bilder finns verktyg för förlustfri kompress-
ion. Pngcrush är ett program med öppen källkod som testar olika PNG 
filter och zlib parametrar för att välja de optimala inställningarna för den 
specifika bilden [14]. OptiPNG är ett annat program med öppen källkod 
som fungerar på liknande sätt som pngcrush, men erbjuder flera konfigu-
rationsval. Liknande mjukvara finns för JPEG filer, såsom jpegtran eller 
jpegoptim. 

2.7.2 Cache 
En webbcache är placerad mellan en eller flera webbservrar och en eller 
flera klienter och sparar kopior av filer som går emellan. 

Gemensamt för webbcachar är att vad som sparas baseras på olika para-
metrar i HTTP-huvudet som webbservern skickar. Parametern ”Expires” 
eller ”Cache-Control: max-age” berättar hur länge svaret anses vara 
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färskt. ”Last-Modified” berättar när innehållet var uppdaterat senast, och 
”ETag” innehåller ett unikt ID för innehållet. Dessa hjälper till för att 
avgöra om en ny kopia bör hämtas. Så länge en kopia anses vara färsk kan 
cachningsmekanismen anta att innehållet inte har ändrats och behöver 
inte anropa webbservern för att vidarebefordra innehållet, utan kan 
skicka en cachad kopia istället [15].  

Browser cache 
Browser cache, eller lokal cache, är en funktion som är inbyggd i de flesta 
populära webbläsare, Smart TV och Set-top boxar inkluderat. Den sparar 
kopior av filer på hårddisken som kan användas vid framtida anrop så 
länge som filen anses vara färsk. 

Proxy cache 
Proxy cache (ibland kallad forward proxy cache) används i en mycket stor 
skala och fungerar som en mellanhand mellan webbläsare och webbserv-
rar. En proxy cache är placerad utanför webbserverns nätverk, t.ex. på 
klientens ISP eller företagsnätverk [16]. 

Reverse proxy cache 
En reverse proxy cache, eller gateway cache, agerar som en klient mot 
webbservern, men ser ut som en server för klienten. Den är oftast place-
rad på samma nätverk som webbservern. Fördelen med en reverse proxy 
cache är att flera klienter kan bidra till vad som sparas. Om flera använ-
dare utför identiska anrop kan proxy cachen leverera samma svar till de 
olika klienterna med endast ett anrop till webbservern, vilket ofta är det 
mest tidskrävande. Detta kan vara lönsamt vid statiska filer, men de 
största fördelarna ges vid anrop till underliggande lager, t.ex. databaslag-
ret, kan undvikas genom att leverera ett cachat svar. En annan fördel med 
en reverse proxy cache är att den kan leverera svar, även när webbservern 
inte är tillgänglig och därmed öka tillgänglighetsgraden. 

Några populära reverse proxys är ATS, Varnish, Nginx, Squid och Apache 
mod_proxy. 
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ATS Nginx Squid Varnish Apache httpd 

mod_proxy 
Reverse Proxy Ja Ja Ja Ja Ja 
Forward Proxy Ja Nej Ja Nej Ja 
Cache Ja Ja Ja Ja Ja 
SSL Ja Ja Ja Nej Ja 

Tabell 1: Jämförelse av olika proxy-mjukvaror 

Nginx har stora likheter med Apache mod_proxy då de huvudsakligen är 
utvecklade som webbservrar (Apache mod_proxy är ett tillägg till Apache 
HTTP Server) medan ATS och Squid fokuserar på att vara flexibla proxys 
och har stöd för inte bara HTTP, utan även andra protokoll som FTP, 
DNS, SSL och HTTPS. Varnish kallar sin mjukvara för en ”HTTP Accele-
rator” och är framtagen primärt för applikationer där stora mängder data 
överförs och tungt belastade APIer. Varnish stödjer endast trafik över 
HTTP [17]. Varnish’s skapare, Poul-Henning Kamp, nämner i artikeln 
You’re Doing It Wrong (2010) att den första användaren av Varnish, den 
Norska nyhetstidningen VG, ersatte 12 maskiner som körde Squid med 
tre maskiner som körde Varnish. Squid-maskinerna var enligt Kamp 
100% belastade, medan de tre Varnish-maskinerna hade 90% av dess 
CPU tillgänglig [18]. 

2.7.3 Content Distribution Network 
Content Distribution Network (CDN) liknar cachning men använder en 
något annorlunda sätt att lagra innehål. En reverse proxy cache agerar 
både som klient och server. Det som lagras i cachen är en följd av vad 
användare har efterfrågat. Ett CDN är ofta en tredje part där data replike-
ras från den ursprungliga webbservern. Alltså distribueras innehållet i 
förhand till ett nätverk av servrar och garanteras redan finnas tillgängligt 
när det efterfrågas. CDN kan förbättra svarstider genom att leverera data 
från en server som är geografiskt närmre användaren. CDN används oft-
ast för att leverera statiskt innehåll såsom bilder, ljud och video. Genom 
att leverera denna typ av innehåll från CDN minskar även belastningen 
på webbservern/servrarna. 
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2.7.4 Lastbalansering 
För att öka antalet anrop ett system kan behandla parallellt utan att sätta 
anrop i kö kan flera servrar som i stort sett är identiska användas för att 
dela på trafiken. En lastbalanserares uppgift är att fördela anrop mellan 
servrarna. 

Ett sätt att lastbalansera är att via DNS servrar fördela olika IP adresser 
till samma domännamn. När anropet kommer till DNS servern väljs en 
webbserver baserat på information om webbservrarnas belastning eller 
geografisk position. En av nackdelarna med lastbalansering genom DNS 
är att svaren ofta sparas i andra maskiners cache en viss tid. Klienten kan 
då förbipassera lastbalanseraren i ett senare skede och gå direkt till en 
webbserver vilket kan skapa obalans. 

Alternativt kan en router sättas upp framför webbservrarna. Detta löser 
problemet med cachning av DNS då webbservrarnas interna IP-adresser 
inte exponeras framför lastbalanseraren. Eftersom IP adresserna inte 
cachas kan också maskiner tas bort då de inte behövs utan risk. Med s.k. 
elastisk lastbalansering kan ett kluster av virtuella maskiner sättas upp 
som startas och stängas ner beroende på regler som definieras för t.ex. tid 
på dygnet, ökning/minskning av antalet anrop mot lastbalanseraren eller 
om en server kraschar. [19] 

2.7.5 Antal HTTP-anrop 
I det simplaste fallet krävs ett HTTP anrop för att hämta ett HTML do-
kument. Detta dokument innehåller dock oftast ett antal referenser till 
andra filer, såsom bilder, script och CSS. Alla dessa filer måste hämtas 
med ytterligare HTTP-anrop och i vissa fall kan inte innehållet i HTML-
filen ritas ut förrän alla filer har hämtats. Varje HTTP-anrop påverkar 
prestandan då den skapar ytterligare nätverkstrafik mellan server och 
klient. Med AJAX (se ordförklaring) kan anropen ske asynkront från 
Javascript-koden utan att ladda om HTML-sidan. Med hjälp av detta kan 
anrop göras i bakgrunden utan att blockera användargränssnittet och 
göra data tillgänglig när den senare behöver användas. För mer informat-
ion om detta, se kapitel 3.6. 
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2.7.6 DNS uppslag 
Domain Name System (DNS) översätter domännamn till IP adresser. När 
du skriver in www.abc.com i en webbläsare kontaktas en server för att 
översätta denna domän till en IP adress vilket krävs för att veta vart an-
ropet ska gå till. Om en applikation behöver hämta data flera olika domä-
ner måste ett DNS anrop göras för varje domän. Genom att minska anta-
let unika domännamn kan mängden DNS-anrop minskas vilket kan ge 
positiva resultat. 

Dock har de flesta webbläsare en begränsning på antalet HTTP-anrop 
som kan göras i en applikation samtidigt mot samma domän för att för-
hindra överbelastning på servern. Det kan potentiellt försämra den totala 
svarstiden. I de fall då det är önskvärt att många anrop görs samtidigt kan 
det vara gynnsamt att dela upp dem mot olika domäner [19]. 



 
 
 
 

23  |  METODER OCH RESULTAT 

3 Metoder och resultat 

För att komma fram till en lämplig lösning valdes en applikation som 
prototyp för att utföra tester på, och sedermera implementera en rad 
åtgärder för att förbättra applikationens prestanda. I det här kapitlet be-
skrivs vilka metoder som valdes, vilka som valdes bort och hur tester ut-
förts på prototypen. 

3.1 Val av applikation 
I samförstånd med handledare valdes Flickr som applikation för tester. 
Flickr är en tjänst där användare kan ladda upp sina foton i privata eller 
publika fotoalbum. TV-applikationen är utvecklad av Accedos produktav-
delning. Anledningen till att denna applikation valts är att den är en bra 
representant för en typisk TV applikation, då den hämtar innehållet över 
Internet från ett öppet API och erbjuder autentisering. Applikationen 
hämtas från en webbserver vid varje applikationsstart vilket inte är opti-
malt ur prestandasynvinkel. 

Enheten som Flickr testats på var en Set-top box (kabel-TV box) tillver-
kad av Sagem med modellnummer IHD92. Se Appendix D för detaljerad 
information. Boxen anses vara en högpresterande enhet i sitt segment. 
Webbläsaren som Flickr körs på är en modifierad version av Opera 11.60 
som anpassats för just denna miljö, där viss hårdvaruprestanda strypts av 
tillverkaren för att applikationer inte skall kunna förbruka alla resurser 
och överbelasta enheten. Webbläsaren körs enkeltrådigt och används 
både som applikationsplattform och för fri surfing på WWW. 

3.2 Valda lösningsmetoder 
De metoder som valdes att utföra tester på innefattar cache, komprime-
ring och reducering av antal HTTP-anrop. 

I prototypen är redan den absolut största delen av de statiska filerna bil-
der. Dessa bilder levereras via CDN från Flickr och det är normalfallet för 
TV-applikationer att innehållsinnehavaren redan har en sådan lösning 
innan applikationen utvecklas då samma lösning används för andra platt-



 
 
 
 
24  | METODER OCH RESULTAT 

formar. Därför valdes det att ej utföra tester mot CDN. Ur ett ekonomiskt 
och miljöetiskt perspektiv valdes det att inte investera i ytterligare hård-
vara för att uppnå bättre prestanda. 

På serversidan valdes två olika reverse proxy cachar att ingå i testbädden. 
Forward proxy cachar är inte en del av varken klienten eller ursprungs-
servern, utan är placerad i ett större nätverk, oftast av internetleverantö-
rer (ISP). Forward proxy cachar är mer användbara för ett mindre antal 
användare där data från en mängd olika källor sparas i cachen. En reverse 
proxy lämpar sig bättre i vårat fall då den ska användas för att enbart 
spara data från en applikation i sitt minne och leverera den till ett stort 
antal slutanvändare. Nginx och Varnish är två av de mest populära pro-
dukterna med stöd för reverse proxy och cache men använder cach-
ningsmetoder som skiljer sig något. Varnish lagrar data i virtuella minnet 
och låter operativsystemet bedöma vad som finns skall lagras i minnet 
och vad som ska lagras på hårddisken. Nginx hanterar själv vart data ska 
lagras och hämtas. På klientsidan utförs tester med och utan browser 
cache. 

De flesta webbläsare har enbart stöd för två typer av kompression – Gzip 
och deflate, därmed valdes dessa att utvärderas. 

3.3 Placering av cachningsmekanismer 

Browsercache 
Webbläsarens stöd för cache gör att alla resurser som inte behöver upp-
dateras varje gång applikationen körs kan lagras lokalt på Set-top boxens 
hårddisk. Detta ställs in på webbservern där statiska filer levereras med 
ett ”expires” HTTP huvud (header) som bestämmer hur länge filerna kan 
lagras innan de behöver uppdateras. Filtyper som anses statiska i detta 
fall är bilder, JavaScript-filer, CSS-filer och HTML-filer. 

Reverse proxy cache 
Browsercache är mycket användbart för återkommande användare, men 
för förstagångsbesökare ger det ingen vinning eftersom alla resurser 
måste hämtas över Internet vid första besöket. Därför är en reverse proxy 
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cache placerad framför webbservern. Denna proxy cachar statiska filer, 
men även anrop mot Flickrs API som inte kräver autentisering. Anrop 
mot Flickrs API har dock en mycket kortare livslängd än statiska filer då 
vi vill att innehållet som levereras ska vara relativt färskt. En expiry kon-
figuration på 60 minuter gör att proxyn endast behöver anropa Flickr en 
gång i timmen för varje unik URL, och samtidigt kan leverera någorlunda 
färskt innehåll till många klienter. För anrop där autentisering krävs är 
proxyns cache bortkopplad, dels ur säkerhetssynpunkt, och dels för att 
dessa svar endast är relevanta för en användare. 
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Figur 1: Modell över förbindelse mellan klienter och servrar i prototypen. 

Alla klienter (1 i Figur 1) använder en Set-top box med browser cache som 
ansluter via internet till reverse proxy servern. De tre klienterna som illu-
streras i Figur 1 kan i själva verket vara ett betydligt större antal. Molnet 
(2 i Figur 1) representerar Internet. Den streckade rutan (3 i Figur 1) ovan 
antyder att noderna inom rutan är placerade inom samma lokala nätverk, 
enheterna inom detta nätverk är administrerade av Accedo. Om cachen 
hos reverse proxyn (4 i Figur 1) inte har en aktuell kopia av den efterfrå-
gade resursen så vidarebefordras anropet till en webbserver (5 i Figur 1) 
som ligger inom samma lokala nätverk. Webbservern kan i sin tur leve-
rera statiska resurser. Om det är dynamiskt innehåll som efterfrågas så 
modifieras anropet med bl.a. en hemlig API-nyckel och Flickrs API (6 i 
Figur 1) kontaktas. API-nyckeln är en textsträng som krävs av Flickr för 
att kunna identifiera vilken applikation som utför anropet. 
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3.4 Prototyp 
För att utföra mätningar har en förenklad prototyp av servermiljön satts 
upp. Servern var en VPS (Virtual Private Server) som drivs av Amazons 
tjänst EC2 (Elastic Compute Cloud). Detta är en de facto standard inom 
branchen och används av bl.a. Netflix, LinkedIn och Pinterest [21]. Ope-
rativsystemet som valdes är Ubuntu Server 13.10 då det är samma som 
används i produktionsmiljön. I detta fall har operativsystemet mindre 
betydelse då lösningen har stöd för de flesta UNIX/Linux-baserade mil-
jöer. För detaljerade steg hur servern konfigureras, se Appendix B. 

3.5 Analysera prestandaskillnader mellan olika lösningar 
För att undersöka om det är möjligt att förkorta tur- och retur-tiden 
(RTT) för frågor mot ett API har tre anrop som är typiska för Flickr ut-
gjort testfall. Dessa anrop begär data i form av ett JSON objekt som inne-
håller metadata för bilder i kategorierna: 

• Intressanta foton – en lista av utvalda populära foton. 

• Senast uppladdade foton – en lista över senast uppladdade foton. 

• Fotodetaljer – mer detaljerad information om ett specifikt foto, 
med t.ex. URL till själva bilden. 

Dessa fall är bra representanter för vanliga scenarion i många typer av 
Smart TV-applikationer. En populär typ av applikation för TV är Video 
On Demand (”VOD”). Motsvarande anrop i en VOD-applikation skulle 
kunna vara: 

• Lista av filmer i en topplista 

• Lista av nyheter 

• Detaljerad info om en film med information om handling, skåde-
spelare etc. 
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Mätningsverktyg 
Mätningar utfördes genom lasttester (se ordförklaring, Appendix A) av 
API-anrop med hjälp av Apache JMeter [22] som är ett verktyg för att 
mäta och analysera prestanda för en rad olika tjänster. Till skillnad från 
en webbläsare tolkas inte själva svaren från webbservern av JMeter, mer 
än http-koden som visar om anropet var framgångsrikt eller inte. Endast 
tiden från att anropet skickas till tiden ett svar anländer presenteras. Un-
der testerna används fyra trådar, vilket simulerar ett fyra samtidiga an-
vändare. 

Figur 2 visar flödet för lasttester som utförts. Efter att testet startats (1) 
genereras ett antar anrop och exekveras (2), i vårt fall fyra stycken i taget. 
När alla svar har tagits emot sparas resultaten (4) och statistik för anro-
pen kalkyleras. Om anropen ska repeteras så startar nu processen om 
från steg (2), i annat fall avslutas testet och en rapport genereras med 
värden för genomsnittlig svarstid, standardavvikelse, antal godkända 
kontra misslyckade anrop, eventuella grafer m.m. 

För att eliminera eventuella fel i mätningar orsakade av mätverktyg har 
även Apache Benchmark (”AB”) använts där snarlika resultat har visats. 
AB är baserat på ett kommandoradsgränssnitt och erbjuder inte lika de-
taljerade resultat. 

Jämförelser av olika anrop gjordes med och utan cache och kompression. 
Mätningarna utfördes på tre olika anrop till Flickr API som är de primära 
anropen för att hämta den data som behövs för att visa resultat i applikat-
ionen.  

Figur 2: Flödesschema för lasttester mot API 
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Mätningarna har utförts vid tre olika tillfällen. Vid varje tillfälle har alla 
anrop skickats 50 gånger, fyra åt gången i tiosekundersintervall. Totalt 
har varje ändpunkt anropats 600 gånger. 

  Cache Komprimering 
Metod ett Ingen Ingen 
Metod två Ingen gzip 
Metod tre Ingen DEFLATE 
Metod fyra Nginx Ingen 
Metod fem Nginx gzip 
Metod sex Nginx DEFLATE 
Metod sju Varnish Ingen 
Metod åtta Varnish gzip 
Metod nio Varnish DEFLATE 

Tabell 2: Testfall för proxy cache och komprimering 

Tabell 2 visar de olika fall som undersöks. Två olika reverse proxy med 
cache, Nginx och Varnish (4 i Figur 1) jämförs med direkta anrop mot 
målet (6 i Figur 1).  Varje fall testas i sin tur både icke-komprimerat och 
med två olika komprimeringsalgoritmer, gzip och DEFLATE. 

Applikationsstart 
Den totala laddningstiden mättes för att starta applikationen från den 
portal som kallas app shop i Settop-boxens gränssnitt vilket är det 
normala förfarandet för att öppna applikationer. När knapptrycket från 
fjärrkontrollen registrerats sparas en tidsstämpel (t1) i en global variabel 
och Flickr börjar att laddas. Genom att applicera händelselyssnare (event 
listeners) i JavaScriptkoden kan man få en funktion att automatiskt kallas 
på när en process är färdig. Detta har använts för att avgöra när alla API-
anrop har returnerats, det grafiska gränssnittet i Flickr har renderats och 
alla bilder på skärmen laddats. I det skedet sparas en ny tidsstämpel (t2). 
Differansen mellan t1 och t2 har noterats som den totala laddningstiden. 
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  Metod ett Metod två Metod tre Metod fyra 

Proxy cache Ingen 
Nginx 
(tom) 

Nginx 
(populerad) 

Nginx 
(populerad) 

Webbläsarcache Tom Tom Tom Populerad 

Komprimering i 
realtid Ingen gzip gzip gzip 

JavaScriptfiler 
komprimerade och 
konkatenerade Nej Ja Ja Ja 

CSS-filer kompri-
merade och kon-
katenerade Nej Ja Ja Ja 

Bilder optimerade 
och sammanslagna 
till sprites Nej Ja Ja Ja 

Tabell 3: Testfall för mätning av laddningstid av applikationsstart 

Tabell 3 visar de olika fall som jämförts vid mätningar av laddningstider 
för applikationsstart. Metod ett är den icke modifierade version innan 
arbetet påbörjats. Metod två, tre och fyra använder de optimeringar som 
genomförts. Metod två har tom cache i både webbläsare och proxy, metod 
tre har tom webbläsarproxy, och slutligen har metod fyra populerad cache 
i både proxy och webbläsare. Att en cache är populerad innebär att den 
hämtat den har relevant data i sitt minne och kan skicka svaret omedel-
bart utan att själv efterfråga det från datakällan. 
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3.6 Identifiera användarmönster 
För att användaren ska uppleva applikationen som så snabb som möjligt 
finns ett behov av att utföra vissa processer i innan användaren har initie-
rat den handling som normalt sett skulle starta processen. Om tidskrä-
vande API-anrop kan utföras i förhand, tolkas, och sparas som lokala 
variabler så behöver de inte utföras under skedet från att en knapp i ap-
plikationen är klickad till att den nya vyn kan laddas. Istället används 
data från den tidigare sparade variabeln. 

Genom att studera användares beteendemönster kan man utveckla en 
förutseende logik, där data kan hämtas på förhand, t.ex. när applikation-
en är i ett vilande tillstånd. 

Med monitoreringsverktyg kan användarbeteenden studeras på ett detal-
jerat sätt. Med hjälp av informationen kan man urskilja vilka funktioner 
som är mest populära, vilka vägar användare väljer för att hitta det dem 
söker och på vilka ställen de flesta avslutar applikationen. Detta kan vara 
värdefull information för att bedöma var användare oftast får vänta på ny 
data som behöver nedladdas. 

Figur 3: Flödesschema över besökares vägval i applikationen 

Figur 3 illustrerar statistik från Google Analytics (se ordförklaring, Ap-
pendix A) som visar vilken väg användare har gått igenom applikationen. 
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(1) visar att alla besök börjar vid startsidan. (2) visar fördelningen av be-
sökares första vägval från startsidan, (3) visar nästa steg, o.s.v. Statistiken 
är genererad av en grupp användare som startat applikationen på eget 
initiativ från den franska tele/tv-operatören Oranges app-portal. De mest 
populära kategorierna som besöks är ”interesting photos” följt av ”most 
recent uploads” och sökfunktionen. 

3.7 Övriga åtgärder 
Alla bilder som finns i applikationen har komprimerats med ImageOptim 
som använder en kombination av PNGOUT, Zopfli, Pngcrush, AdvPNG, 
OptiPNG, JpegOptim, jpegrescan, jpegtran, och Gifsicle [23]. Vissa bilder 
har slagits ihop till en fil där CSS sprites kan användas. 

De flesta av Accedos applikationer är utvecklade med ett egenutvecklat 
ramverk kallat XDK (Cross-platform Development Toolkit). Detta ram-
verk är modulärt och läser in modulernas JavaScript-filer när de behövs 
användas via beroenden. Detta leder till att väldigt många filer läses in 
vid applikationsstart och många http-anrop behöver göras. För att mini-
mera antalet anrop så har de flesta filer som krävs för att starta applikat-
ionen konkatenerats, vilket innebär att flera filer slås ihop till en gemen-
sam fil. Verktyg för s.k. minifiering och obfuskering har använts för att ta 
bort kommentarer, mellanslag, radbrytningar och döpa om variabler och 
funktionsnamn till kortare namn. Fördelen med att göra det är dels att 
storleken på filen minskas och även att koden blir svårare att tyda för 
människor vilket kan vara bra ur säkerhetssynpunkt då eventuella säker-
hetshål blir svårare att upptäcka. Verktyget som använts heter YUI Com-
pressor och är utvecklat av Yahoo under BSD Licens [24]. 

3.8 Resultat 

API-anrop 
Nedan redogörs resultaten av tester som utförts på de API-anrop som 
valdes i kapitel 3.5 
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Överföringsmetod 
Tur- och returtid, 
genomsnitt (ms) 

Konfidensinter-
vall (90% Konfi-
densgrad) (+/- ms) 

Metod ett 3383 100 
Metod två 2573 36 
Metod tre 2564 47 
Metod fyra 1180 45 
Metod fem 282 34 
Metod sex 291 40 
Metod sju 1703 68 
Metod åtta 380 36 
Metod nio 1223 58 

Tabell 4: Svarstider för 600 anrop till ”intressanta foton” via Flickrs API (ms) 

Se Appendix C för komplett resultat och grafer av dessa tester. Graferna i 
Appendix visat att svarstiderna för icke cachade anrop har ett högt jitter 
och varierar kraftigt. Konfidensintervallet är beräknat med hjälp av for-
mel 1 nedan.	  

Konfidensintervall   =   x  ± 𝑍!/!
!
√!

 (1) 

Där: 

x = Snittid 

α = 1 – (Konfidensgrad i procent / 100) 

Zα/2 = Z-tabellvärde  

σ = Standardavvikelse 

n = Antal testvärden 

Vi ser i Tabell 4 att kompression förkortar svarstiderna något men den 
största vinningen finns i användandet av cache. 
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Bilder 
De statiska bilder som är en del av applikationen och inte hämtas från 
tredje part gick igenom ImageOptim som nämndes i föregående kapitel. 
Totalt minskade bilderna i storlek med 26,7%. 

• Total storlek på bilder före optimering: 1 796 kb 

• Total storlek på bilder efter optimering: 1 317 kb 

Bilderna är i ett PNG-format som redan komprimerar dem när de genere-
ras. Då ImageOptim komprimerar om filer utan att förlora någon inform-
ation är det tydligt att bilderna inte har komprimerats med en optimal 
algoritm ursprungligen.  

JavaScript 
Genom att konkatenera (se Kapitel 3.7 - Övriga åtgärder för förklaring) de 
flesta JavaScriptfiler kunde antalet anrop av filer som krävs för applikat-
ionsstart minskas avsevärt. Minifiering gjorde även att den totala storle-
ken av filerna minskade. 

• Storlek på JavaScriptfiler före minifiering (med gzip): 281 kb 

• Storlek på JavaScriptfiler efter minifiering (med gzip): 98 kb 

• Antal inlästa JavaScriptfiler vid start före konkatenering: 116 

• Antal inlästa JavaScriptfiler vid start efter konkatenering: 9 

JavaScript-koden har mycket information i sig som inte är nödvändig för 
maskinen såsom kommentarer, långa namn på funktioner, variabler och 
klasser. Den informationen är viktig för att kunna tyda koden hos en pro-
grammerare, men när den tas bort sparas en hel del i filstorlek. 
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Totalt 
• Antal http-anrop före arbetets påbörjan: 132 

• Antal http-anrop efter utförda åtgärder: 16 

Det minskades antalet http-anrop åstadkoms genom att slå ihop Java-
script-filer och bilder, samt att undvika att läsa in filer som inte behövs 
vid start. 



 
 
 
 
36  | METODER OCH RESULTAT 

Applikationsstart 
Tiden det tar att starta applikationen ger en överskådlig bild av många av 
de kombinerade åtgärder som vidtagits. Metoder som användes för att 
mäta resultaten nedan beskrivs i kapitel 3.5 under Applikationsstart. 

Varje metod testades tio gånger under fyra olika tidpunkter – totalt 40 
mätningar av varje metod.  Konfidensintervallet beräknades med formel 
1. 

Figur 4: Laddningstider för applikationsstart 
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3.9 Val av metoder i prototyp 

Val av kompression 
Opera 11.60 stödjer gzip och DEFLATE. Baserat på resultaten i kapitel 3.8 
ger båda metoder snarlika resultat i utförda tester, DEFLATE är margi-
nellt snabbare. Det inbyggda stödet för gzip i Apache2 (trots det något 
missvisande namnet mod_deflate), gzip gör dock att valet faller på gzip i 
vår lösning. 

Val av cache 
Varnish stödjer inte HTTPS, vilket i denna applikation krävs för vissa 
anrop då användaren är autentiserad. Nginx har valts som reverse proxy 
cache. 

Konfigurering av cache 
För innehåll som sällan ändras, d.v.s. statiska filer såsom JavaScript-filer, 
CSS-filer som finns lokalt i applikationen, har ”Expires” konfigurationen 
satts till en månad. Bilder är satta till ett år. På så sätt används webbläsa-
rens cache för återkommande användare. 

De API-anrop mot Flickr som inte kräver autentisering och är mest fre-
kvent använda enligt föregående kapitel konfigurerades att passera ge-
nom proxyn och Expires-konfigurationen sätts till en timme.  

De tre vanligaste API-anropen som identifierats i kapitel 3.6 har konfigu-
rerats att anropas asynkront när applikationen är startad och alla start-
processer är utförda. Svaren från dessa anrop tolkas från JSON till Java-
scriptobjekt och sparas i lokala variabler.  
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4 Analys och diskussion 

I det här kapitlet analyseras för- och nackdelar med de valda lösningarna. 
Kapitlet tar även upp hur lösningen kan påverka samhället ur en ekono-
misk och miljömässig synvinkel. 

De vinningar i prestanda man kan uppnå med de tekniker som under-
sökts har ofta ett pris. Ibland kan nackdelarna väga över fördelarna och 
oftast behöver bedömningar göras utifrån det unika användningsområdet 
och dess förutsättningar. Kapitlet nedan nämner några av de positiva och 
negativa effekterna som cachning och kompression kan medföra. 

4.1 Föredelar med cachning 
Cachning kan vara en av de mest effektiva åtgärderna för att förbättra 
prestanda i en applikation. Några av fördelarna är: 

• Snabbare tillgång till data som finns i cachens minne. 

• Minskade kostnader för bandbredd. I många betalningsmodeller 
för är priset rörligt beroende på hur mycket bandbredd som an-
vänds. 

• Cachen kan leverera svar, även om målservern skulle ligga nere. 

4.2 Nackdelar med cachning 
Cachning är mer inte lika fördelaktigt om applikationen är en lokalt ned-
laddad applikation, som fallet är med t.ex. Samsung Smart TV, jämfört 
med en hostad. Andra nackdelar är bland annat: 

• Ökade svarstider när efterfrågad data inte finns cachad. Istället 
för att direkt anropa målservern så måste cachen genomsökas för 
att hitta en matchning först. 

• Om servern är felaktigt konfigurerad kan gammal data levereras 
istället för en uppdaterad version. 
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• Proxy servrar kan inte cacha trafik över SSL, då det skulle ses 
som ett integritetsintrång. 

• Högre risk för driftstörningar när all trafik går genom en punkt. 

4.3 Fördelar med komprimering 
• Snabbare överföring av data då färre paket behöver överföras. 

• Minskade kostnader för bandbredd. 

4.4 Nackdelar med komprimering 
• Alla klientenheter stödjer inte komprimering 

• Komprimering och dekomprimering kräver mer resurser hos ser-
ver och klient än om resursen levereras okomprimerad. Den tiden 
kan ibland överskrida vinsten i överföringstid om det handlar om 
små mängder data. Vi ser i våra mätningar (Appendix C) att vins-
ten i tid med komprimering är betydligt större för ”recent uplo-
ads” (96,9kb okomprimerat, 22,5 komprimerat med gzip) än vad 
den är för ”photo details” (3,3kb okomprimerat, 1,5 komprimerat 
med gzip). 

4.5 Hållbar utveckling 
Resultaten i detta examensarbete visar att ökad prestanda inte nödvän-
digtvis behöver kräva mer resurser i form av mer eller kraftigare hård-
vara. Genom att konfigurera mjukvara på ett sätt med prestanda i åtanke 
genom alla lager av applikationer kan dyr och energikrävande hårdvara 
utnyttjas mer effektivt. 

När data hämtas från cachar minskar belastningen på webbservrar som 
annars hade fått hantera varje anrop. Att komprimera nätverkstrafik in-
nebär visserligen en viss ökad processoranvändning hos sändare och mot-
tagare, men bör rimligen tjänas in genom minskad användning av band-
bredd genom alla steg där emellan. Några närmare studier av detta har 
dock inte gjorts. 
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5 Slutsatser 

Detta arbete har föreslagit lösningar för cachning och komprimering. 
Cachningslösningarna som föreslagits är klassificerade som reverse proxy 
cache och browser cache. Komprimeringslösningen som rekommenderats 
är gzip. Deflate komprimering gav  

Prestandaanalys har genomförts av att integrera olika tekniker för att 
minska bandbreddsförbrukningen och minska TV-applikationers ladd-
ningstider. Vi har sett att med relativt enkla medel genom användning av 
cache och kompression för en icke-optimerad TV-applikation som körs 
från en extern server och hämtar data från ett API, kan laddningstiden 
minskas med 80 %. 

Slutsatsen är att vid utvecklande av en TV-applikation bör utvecklaren ha 
följande faktorer i åtanke: 

1. Tillåter plattformen att applikationen laddas ner lokalt? 

2. Om inte, vad kan göras för att hämta resurser från servern så ef-
fektivt som möjligt, med fokus på konkatenering och minifiering 
av filer? 

3. Har plattformen stöd för komprimering? 

4. Kan hämtandet av resurser från tredjeparter optimeras genom att 
cachas i en proxy och/eller lokalt? 

5. Kan data som kan förväntas behövas i framtiden hämtas i en 
bakgrundsprocess när applikationen är i vilande läge? 
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Appendix 

A. Ordförklaring och förkortningar 
HTML – Hyper Text Markup Language. Märkspråk för webbläsare. 

JavaScript – Skriptspråk som används i bl.a. webbläsare. 

API – Application Programming Interface. Beskriver hur olika mjukvaru-
komponenter kan kommunicera med varandra. 

JSON – JavaScript Object Notation. Öppen standard för överföring av 
dataobjekt. 

RTT – Round Trip Time. Tiden från att ett anrop mot en annan punkt 
skickas till att svar mottagits 

VOD – Video On Demand. Innebär att video kan startas när användaren 
önskar, till skillnad från linjär sändning. 

Obfuskering – Att medvetet göra källkod oläsbar för människor. 

SSL – Secure Sockets Layer. Protokoll i applikationslagret av IP-stacken 
för kyptering av kommunikation över nätverk. 

ISP – Internet Service Provider. Leverantör av internetuppkoppling. 

Google Analytics – Verktyg för analys av besökare av webbplatser och 
applikationer. 

Lasttest – Metod för att mäta hur hög belastning ett system kan hantera. 

Responsivitet – Mätvärde för snabbhet av svar på extern händelse. 



 
 
 
 
48  | APPENDIX 

B. Implementationsanvisningar 
För att konfigurera servrarna kan dessa kommandon exekveras i en 
kommandotolk med förutsättningen att maskinen kör Ubuntu Server 
13.10. 

Apache 

$ sudo apt-get install apache2 
$ sudo cat > /var/www/flickr/.htaccess 
<IfModule mod_expires.c> 
ExpiresActive On 
ExpiresByType image/jpg "access 1 year" 
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year" 
ExpiresByType image/gif "access 1 year" 
ExpiresByType image/png "access 1 year" 
ExpiresByType text/css "access 1 month" 
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month" 
ExpiresByType text/html "access 1 month" 
ExpiresDefault "access 1 month" 
</IfModule> 
<IfModule mod_deflate.c> 
SetOutputFilter DEFLATE 
AddOutputFilterByType DEFLATE text/text text/html 
text/plain text/xml text/css application/x-javascript 
application/javascript application/json application/x-
httpd-php 
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html 
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip 
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html 
BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html 
SetEnvIfNoCase Request_URI \.(?:gif|jpe?g|png)$ no-
gzip 
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary 
</IfModule> 
 
[Ctrl + D]  
$ sudo a2enmod expires 
$ sudo a2enmod deflate 
$ sudo service apache2 reload 
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Nginx 

$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install nginx 
$ sudo cat > /etc/nginx/sites-available/reverse-proxy-
cache 
server { 
    listen       8080; 
    server_name  localhost; 
 
    location / { 
        # Reverse proxy 
        proxy_pass        http://localhost:80; 
        proxy_redirect off; 
        proxy_set_header   Host             $host; 
        proxy_set_header   X-Real-IP        $re-
mote_addr; 
        proxy_set_header  X-Forwarded-For  
$proxy_add_x_forwarded_for; 
 
        # Cache 
        proxy_max_temp_file_size 4m; 
        proxy_cache my-cache; 
        proxy_cache_valid  200 302  60m; 
        proxy_cache_valid  404      1m; 
        proxy_cache_bypass   $http_secret_header; 
        proxy_ignore_headers "Cache-Control"; 
        add_header X-Cache-Status 
$upstream_cache_status; 
    } 
} 
 
[Ctrl + D] 
$ sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default 
$ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/reverse-proxy-
cache /etc/nginx/sites-enabled/default 
$ sudo service nginx restart 
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C. Jämförelse av svarstider 

Interesting photos 

Överföringsmetod 
Tur- och returtid, 
genomsnitt (ms) 

Konfidensintervall (90% 
Konfidensgrad) (+/- ms) 

Metod ett 3383 100 
Metod två 2573 36 
Metod tre 2564 47 
Metod fyra 1180 45 
Metod fem 282 34 
Metod sex 291 40 
Metod sju 1703 68 
Metod åtta 380 36 
Metod nio 1223 58 

Tabell 5: Svarstider för 600 anrop till interesting photos 
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Figur 5: Svarstider för interesting photos 
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Recent uploads 

Överföringsmetod 
Tur- och returtid, 
genomsnitt (ms) 

Konfidensintervall (90% 
Konfidensgrad) (+/- ms) 

Metod ett 1551 21 
Metod två 1329 18 
Metod tre 1368 21 
Metod fyra 398 11 
Metod fem 210 13 
Metod sex 205 13 
Metod sju 500 22 
Metod åtta 250 17 
Metod nio 415 20 

Tabell 6: Svarstider för 600 anrop till recent uploads 
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Figur 6: Första 50 anropen till interesting photos 
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Figur 7: Svarstider för recent uploads 

Figur 8: Första 50 anropen till recent uploads 
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Photo details 

Överföringsmetod 

Tur- och re-
turtid, ge-
nomsnitt (ms) 

Konfidensintervall 
(90% Konfidensgrad) 
(+/- ms) 

Metod ett 912 20 
Metod två 902 20 
Metod tre 881 15 
Metod fyra 201 9 
Metod fem 199 5 
Metod sex 197 6 
Metod sju 213 18 
Metod åtta 200 7 
Metod nio 218 16 

 Tabell 7: Svarstider för 600 anrop till photo details 
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Figur 9: Svarstider för photo details 
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Figur 10: Första 50 anropen till photo details 
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Applikationsstart 
 

 

Snittid +/- Felmarginal (ms) Konfidensgrad 
90% 

Optimerad 1399 ± 69 

Optimerad med tom browser 
cache 2929 ± 148 

Optimerad med tom browser 
cache och tom proxy cache 3519 ± 132 

Före optimering 7220 ± 193 

Tabell 8: Genomsnittliga laddningstider med felmarginal för applikationsstart 

 

D. Set-top boxens specifikationer 
Tillverkare: Sagem 

Modell: IHD92 

Processor: Intel Atom CE4257 1.20 GHz 

Minne: 2048MB DDR3-1333 RAM 

Operativsystem: Linux version 2.6.39 


