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Abstrakt 

Denna rapport behandlar push-teknik, en teknik för att skicka data i realtid inom 

webbapplikationer.  

Många gånger i dagens mer interaktiva webb kan ett behov finnas av att behandla data 

på ett alternativt sätt. På grund av detta kändes det valda ämnet relevant inom ramen 

för webbutveckling. 

Syftet är att undersöka hur vida denna teknik skiljer sig mot andra tekniker för att 

transportera data. För att kunna undersöka push-tekniken har en applikation skapats 

med hjälp av ett ramverk för detta ändamål. Som ramverk för arbetet valdes APE som 

innehåller en komplett lösning för push-teknik på webben.  

Som underlag för rapporten utvecklades en spelapplikation samt en utvärdering av 

ramverket APE och ett antal prestandatester gjordes. 

Abstract 
This study deals with push technology, a technology to send real-time data within web 

applications. 

Many times in today's more inter-active web an alternative way of processing data may 

be needed. Because of this, the topic seemed relevant in the context of web 

development. 

The aim is to examine how far this technique contrasts with other techniques to 

transport data. To investigate the push technology an application was created using a 

framework for this purpose. As a framework for the exercise the APE framework, 

containing a complete solution for push technology on the web, was chosen. 

As a basis for the report a gaming application was developed and a number of 

performance tests as well as an evaluation of the framework APE were made. 
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1. Introduktion 

Många av dagens internetapplikationer består av dataflöden som ständigt förändras 

vilket medför att användare måste ha den senast uppdaterade informationen. När 

information skickas på Internet så sker detta genom att en användare efterfrågar 

information från en källa för att sedan få tillbaka den. Detta innebär att en användare 

explicit måste fråga varje gång denna vill veta om informationen har förändrats. 

Datakällan som användaren efterfrågar kommer således alltid skicka samma 

information oberoende av vilken tidigare information som skickats. Om en liten del av 

informationen skulle komma att ändras kommer fortfarande datakällan att skicka ut all 

information även om användaren redan har den senaste. Detta medför att stora 

mängder data skickas flera gånger där mycket av informationen är exakt lika.  

 

Ett sätt att försöka få endast den information som är ny och relevant för användaren 

är att konstant fråga (detta kan ske automatiskt) datakällan om det finns ny 

information tillgänglig. Om ny information finns, skickas denna. Fördelen med detta 

är att irrelevant data inte skickas. Nackdelen är dock att användaren måste göra 

förfrågningar även när det inte finns ny information. Förfrågningarna i sig är ren data 

och resulterar istället i många små delar av data gentemot få med stora mängder data. 

Oavsett vilken av metoderna som används så kommer onödiga resurser att användas 

hos både datakällan och användaren. 

 

Ytterligare en metod att angripa detta problem är att låta datakällan skicka ut 

information till användaren så fort den blir tillgänglig. Användaren får då endast den 

nya informationen då dataflödet har förändrats. Det finns många sätt att utnyttja 

denna metod men ett av alla samlingsnamn för detta är PUSH. Order kommer från 

engelskans trycka eller knuffa, och det är just detta servern gör. Det är push-tekniken 

på webben som denna rapport kommer att behandla. 
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2. Bakgrund 

2.1 Begreppen Push och Pull 

Push eller push-tekniken ("push technology")1 är ett samlingsnamn för en mängd olika 

metoder för att lösa en speciell typ av kommunikation och distribution av data snarare 

än en teknik i sig. När push används, inom ramen för Internet och 

internetapplikationer, går datatrafiken från en datakälla (server) till en användare 

(klient) istället för tvärtom. Motsatsen till push är Pull eller pull-teknik ("pull 

technology")2. De vanligaste av alla former av kommunikation på Internet sker med hjälp 

av pull-teknik, exempelvis är HTTP3 uppbyggt på detta sätt. Begreppen pull och push 

har dock uppkommit efter själva teknikerna för hur och när man transporterar data. 

2.2 Grundtanken bakom push 

När en klient besöker en webbplats sker ett anrop till servern där webbplatsen driftas. 

Servern svarar då med att skicka tillbaka den information klienten efterfrågar, i detta 

fall webbsidan. 

Denna modell av kommunikation kallas för Request och Response. Detta är den allra 

vanligaste formen av kommunikation på webben och går bland annat via HTTP. Så 

fort klienten vill ha ny data måste en ny förfrågan ske till den server som har den 

efterfrågade informationen. HTTP bukar kallas för ett "Stateless" protokoll. Detta 

innebär att anslutningen mellan klient och server antingen är av eller på. Det vill säga 

att en anslutning finns bara under tiden från det att en förfrågan sker till det att svaret 

har anlänt, därefter stängs anslutningen. 

 

För att kunna simulera att data skickas från server till klienten snarare än att hämtas 

från servern kan man genom att med ett visst intervall fråga servern om det kommit ny 

information. Först när ny data verkligen finns skickas denna. Men ett par problem 

kvarstår om man verkligen vill ha realtidsdata. Förfrågningarnas intervall kommer vara 

avgörande för hur aktuell informationen är och samtidigt kommer servern att behöva 

                                                      

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Push_technology, [2010-05-17] 
2 http://www.w3.org/2000/xp/Group/1/10/11/2001-10-11-SRR-Transport_MEP, [2010-05-
17] 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol, [2010-05-17] 
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göra redundanta processer för varje förfrågning.  

 

Tanken kring push är till skillnad från de andra metoderna att till exempel en server 

ska kunna delge data till en klient när som helst beroende på vissa omständigheter. 

Initialt måste klienten fortfarande göra en request mot en server för att tala om att han 

eller hon vill lyssna på en viss sorts information. Istället för att skicka tillbaka 

information och stänga anslutningen håller då istället servern anslutningen öppen 

mellan sig själv och klienten. När information som klienten är intresserad av 

tillkommer kan då servern direkt skicka denna till klienten via den anslutningen. 

Informationen flödar då i realtid om man bortser ifrån eventuella fördröjningar i 

svarstider mellan klienten och servern.  

2.3 Användande av push  

Push-tekniken fick sitt första stora uppsving 1996 då det amerikanska företaget 

PointCast lanserade en applikation4 som visade bland annat live-uppdaterade nyheter 

samt börshändelser. Applikationen använde sig av push vilket gav användarna 

individuella uppdateringar efter önskemål så fort de fanns tillgängliga. Strax efter detta 

lovordades5 den "nya tekniken" i media, där exempelvis Wired Magazine publicerade 

en artikel med rubriken "Push! Kiss your browser goodbye"6 som till och med menade 

på att push-tekniken skulle vara så pass bra att det innebar slutet för webbläsaren. 

 

I början av 1997 hade push-teknikens goda rykte i media kulminerat, och flera 

inflytelserika utvecklare menade nu på att push på webben var ineffektiv och orsakade 

att onödigt mycket data skickades mellan klient och server7. Efter detta sänktes 

förväntningarna för vad push-tekniken kunde åstadkomma men trots detta fanns det 

1998 49 företag8 som utvecklade produkter och tjänster som använde sig av push. 

 

Idag är ett stort användningsområde för push olika e-posttjänster, som kommunicerar 

                                                      

4 http://news.cnet.com/PointCast-unveils-free-news-service/2100-1023_3-204658.html, 
[2010-04-09] 
5 http://www.wired.com/wired/archive/5.03/ff_push_pr.html, [2010-04-09] 
6 Se föregående fotnot 
7 http://news.cnet.com/Networks-strained-by-push/2100-1023_3-278697.html, [2010-04-09] 
8 http://www.strom.com/places/t4a.html, [2010-04-09] 
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via SMTP, där klienten ständigt har en anslutning öppen till servern. Intresset för 

tekniken ökar, bland annat i och med att Ajax blivit så pass stort.  

2.3.1 Flash 

Utvecklingsplattformen Flash har stöd för push genom Real Time Messaging Protocol 

(RTMP)9 som används för att strömma data på internet mellan server och en Flash-

klient. RTMP kommunicerar via TCP/IP, men kan ersättas av dubbla anslutningar 

mot HTTP-protokollet. En begränsning med RTMP är att det endast hanterar 

kommunikation mellan server och en Flash-klient, vilket kräver att användaren har 

detta plugin installerat. 

2.3.2 Multipart HTTP-response 

1995 introducerade Netscape en teknik för att kunna skicka ut webbsidor i flera delar. 

Genom att låta en server skicka ut en HTML-sida med MIME-typen10 multipart/x-

mixed-replace kunde innehållet delas upp och skickas ut var för sig för att spara 

bandbredd. Netscapes webbläsare Navigator kunde tolka sidor med denna MIME-typ. 

Senare kunde andra webbläsare med hjälp av XmlHttpRequest-objekt11 tillsammans 

med JavaScript hantera denna information. Med hjälp av JavaScript fanns då 

möjligheten att uppdatera endast vissa delar av en sida asynkront och runt 2004 kom 

denna teknik att kallas för Ajax. 

2.3.3 Comet och Long Polling 

Inom programmeringsspråket JAVA kan man använda sig av olika Java Servlets12 för 

att hantera push-användande. Java Servlets är servermjukvara som bland annat 

använder sig av HTTP-protokollet. Denna typ av lösningar för att använda push-

teknik på serversidan brukar sammanfattas under samlingsnamnet Comet13. Det som 

är gemensamt för olika Comet-lösningar är att när en klient efterfrågar information 

från servern utan att någon ny data finns hålls anslutningen kvar, istället för att direkt 

                                                      

9 http://www.adobe.com/devnet/rtmp/, [2010-04-26] 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/MIME, [2010-05-10] 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/XMLHttpRequest, [2010-05-10] 
12 http://www.javaworld.com/javaworld/jw-03-2008/jw-03-asynchhttp.html, [2010-04-26] 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_(programming), [2010-04-26] 



5 

stängas. När det sedan finns ny information skickas denna till klienten och 

anslutningen stängs för att sedan direkt skapas igen. Denna teknik kallas för long polling. 

Tekniken används idag bland annat i webbapplikationer som bearbetar 

börsinformation, sportodds, olika RSS-läsare och applikationer för instant messaging. 

2.3.4 Hidden iframe 

Inom olika sorters Comet-lösningar är det vanligt med en så kallad "hidden iframe". 

Iframe är ett element i xhtml som fungerar som ett fönster vilket man kan exekvera 

andra webbplatser i. Man kan alltså inkludera en webbplats inuti en annan webbplats. 

Genom att använda sig av en iframe och gömma denna för användaren kan man alltså 

via iframen ta del av data som dynamiskt läggs till i den med hjälp av olika skriptspråk. 

Iframen blir då som en "tunnel" mellan klienten och servern och det är på 

anslutningen till den webbplats som iframen exekverar som tekniken long polling 

tillämpas på.  

2.3.5 XHRStreaming 

XmlHttpRequestStreaming - XHRStreaming fungerar ungefär som long polling fast 

anslutningen stängs inte när ny data kommer utan den hålls hela tiden öppen. Fördelen 

med detta är bättre prestanda och snabbare svarstider mellan server och klient. 

Nackdelen är dock att denna teknik endast fungerar i webbläsare baserade på Gecko14 

eller Webkit 15 (exempelvis Safari, Firefox och Chrome). Tekniken kallas ibland även 

för HTTP Streaming eller HTTP server push16. 

2.3.6 WebSockets 

Snart kommer även HTML5 som kommer att ha stöd för push-tekniken17 via så 

kallade WebSockets18. WebSockets gör det möjligt att via andra protokoll än HTTP 

skapa en dubbelriktad anslutning till en kommunikationskanal. Klienten har en direkt, 

konstant anslutning till servern vilket ofta beskrivs som ”äkta” push, till skillnad från 

                                                      

14 http://en.wikipedia.org/wiki/Gecko_%28layout_engine%29, [2010-05-11] 
15 http://sv.wikipedia.org/wiki/WebKit, [2010-05-11] 
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Push_technology#HTTP_server_push, [2010-05-11] 
17 http://today.java.net/article/2010/04/26/html5-server-push-technologies-part-2, [2010-05-
07] 
18 http://dev.w3.org/html5/websockets/, [2010-05-07] 
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olika simuleringar som till exempel long polling. I nuläget används denna teknik i 

väldigt liten skala eftersom få webbläsare har stöd för HTML5, men då WebSockets är 

standardiserat av W3C och ger intrycket av att vara väldigt lättanvänt så menar flera på 

att denna teknik i framtiden kommer vara den ledande inom push-lösningar på 

webben19,20. 

2.4 Utvecklingsmiljö 

2.4.1 Utveckla mot push-tekniken 

Eftersom all utveckling med push-tekniken kräver någon slags typ av server eller 

servermjukvara måste man använda sig av ett befintligt ramverk, en befintlig lösning 

eller så får man själv implementera denna lösning på serversidan. Att själv skapa 

servermjukvara kräver mycket tid, specifik serverkunskap och kunskap inom specifika 

implementationsspråk, något som många utvecklare inte har. Alltså får man hitta en 

fungerande lösning som redan finns, till exempel ett ramverk. 

2.4.2 Ramverk 

Idag finns det många färdiga ramverk som är byggda för olika push-tekniker. Vissa är 

endast byggda för enskilda programmeringsplattformar medan andra har ett bredare 

stöd. Nedan följer några av dessa ramverk: 

 

InstantPush är ett ramverk som använder sig av JavaScript och där datatrafiken går 

över HTTP eller HTTPS. InstantPush är kostnadsbelagt och distribueras av företaget 

Trapets21 som inriktar sig mot finansmarknaden och olika sorters av 

övervakningssystem. 22 

 

Apple Push Notification Service används för IPhone där data pushas ut till mobila 

                                                      

19 http://today.java.net/article/2010/04/26/html5-server-push-technologies-part-2, [2010-05-
07] 
20 http://www.indicthreads.com/3625/html-5-websocket-cracks-the-http-request-response-
barrier/, [2010-05-07] 
21 http://www.trapets.com, [2010-04-12] 
22 http://www.instantpush.com/page.jsp?node=203, [2010-04-12] 
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enheter med hjälp av en konstant öppen anslutning mellan enhet och server. 23 

 

APE (Ajax Push Engine) är en servemjukvara som bygger på Comet24 för att använda 

sig av push-teknik. APE har även byggt ett ramverk för JavaScript som hanterar 

kommunikationen mellan klient och server. Ramverket och servermjukvaran är öppen 

källkod.25 

 

Kaazing Enterprise Gateway är ett ramverk för användning av push-teknik i 

webbapplikationer som kommunicerar via HTTP-protokollet. Kaazing utlovar optimal 

prestanda för utveckling tillsammans med HTML5. Programmeringsspråket som 

används i ramverket är JavaScript26. Det finns en gratisversion för upp till 25 

användare, men utöver detta måste man betala för att få använda ramverket.  

 

StreamHub är ett ramverk som också använder sig av JavaScript och kommunicerar 

via HTTP eller HTTPS. Ramverket har idag stöd för java och .NET (dotnet) men 

utveckling sker för att även kunna användas i Silverlight- och Iphone-applikationer. 

StreamHub är kostnadsbelagt, men finns i gratisversion där upp till tio användare kan 

vara anslutna till en applikation.27 

 

Lightstreamer är en servermjukvara som bygger helt kring push-tekniken. 

Lightstreamers styrka är att de flesta klientspråk går att använda vid utvecklande av 

tjänster ovanpå Lightstreamer. Mjukvaran finns i fyra olika versioner där tre av dem är 

licensbelagda och den fjärde är en gratisversion med begränsad funktionalitet.28 

2.5 Problemformulering 

Eftersom push-tekniken oftast kräver någon form av servermjukvara kan man då som 

webbutvecklare vara låst att använda något av de ramverk som finns. Detta kan bero 

på bristande kunskap inom utveckling av servermjukvara och även av ekonomiska 

skäl. Många av de ramverk som finns är licensbelagda medan andra kräver 

                                                      

23 http://developer.apple.com/technologies/iphone/sdk/apns.html, [2010-04-12] 
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_%28programming%29, [2010-04-12] 
25 http://www.ape-project.org/, [2010-04-15] 
26 http://tech.kaazing.com/documentation/kaazing-architecture-overview.html, [2010-04-12] 
27 http://www.stream-hub.com, [2010-04-12] 
28 http://www.lightstreamer.com, [2010-04-12] 
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språkspecifika kunskaper. Detta innebär att de flesta utvecklare inte faller inom ramen 

för dessa ramverks målgrupper. 

Flera av de ramverk som finns för push-teknik använder sig inte av de vanliga språken 

för webbutveckling, till exempel php, dotnet, xml-baserade språk och JavaScript, som 

används i webbapplikationer. Detta får flera konsekvenser. Till exempel kan det vara 

svårt att vidareutveckla befintliga webbapplikationer, dels för att utvecklaren kanske 

måste lära sig det specifika språket som ramverket använder sig av och dels för att 

detta språk kanske inte lämpar sig inom applikationsmiljön. Språken som används i 

vissa ramverk kan också göra det svårt att följa vedertagna standarder i webbläsare. 

 

Oavsett vilka språk som ramverken bygger på så skiljer sig även 

prestandaanvändningen dem åt. Användarkretsen av ramverk som behandlar push-

teknik är relativt liten i jämförelse med andra webbtekniker vilket medför att det inte 

finns särskilt mycket information att hämta angående dessa. Den information som 

finns är ofta tillhandahållen av ramverkens utvecklare och dess objektivitet kan kanske 

därför ifrågasättas. Det är därför svårt att hitta prestandajämförelser mellan ramverk. 

 

En annan aspekt med push-teknik är om det är värt det gentemot ett traditionellt pull-

förfarande; Får man bättre prestanda? Blir belastningen på servern högre än med andra 

metoder? Hur stor roll spelar antalet användare och hur mycket data som skickas? 

Finns det ramverk som kan hjälpa webbutvecklaren att fokusera på utvecklingen av 

applikationen i sig snarare än servermjukvara? Finns det säkerhetsrisker med att 

använda sig av push?  

2.6 Avgränsningar 

Då push-tekniken kan skilja sig mycket beroende på vilken bakomliggande teknik som 

används avser vi att inrikta oss mot push-teknikens användande inom webbutveckling 

för vanliga webbapplikationer. Med webbapplikation avser vi i detta fall källkod som 

direkt eller indirekt exekveras mot klientens webbläsare utan vidare installerad 

programvara (plugin). 

Webbapplikationen ska också kunna driftas på en licensfri server med prestanda som 

motsvarar en vanlig persondator och all kommunikation som sker ska kunna gå via 

HTTP-protokollet. 

Oavsett implementationsspråk inom dagens webbutveckling är utbudet av ramverk 
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ofta stort. Då man på ett enkelt sätt kan få stor hjälp av ramverk avser vi att använda 

och fördjupa oss i ett öppet ramverk för push-teknik som uppfyller ovan nämnda 

avgränsningar. 
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3. Mål 

3.1 Projektmål 

Baserat på bakgrunden och avgränsningarna har vi satt upp följande mål: 

 Hitta ett ramverk som använder sig av push och håller sig inom avgränsningarna. 

 Utvärdera det valda ramverket. 

 Skapa ett antal tester som på ett enkelt sätt kan påvisa skillnader i prestanda med 

tanke på antal användare, data som skickas och tidsintervallet för dataförfrågningar. 

 Bygga en webbapplikation som bygger på push-tekniken och där det valda 

ramverket är nödvändigt. 

3.2 Personliga mål  

Följande mål anser vi är nödvändiga för att arbetet ska kunna genomföras: 

 Sätta upp en webbserver som stödjer det valda ramverket samt går inom ramen för 

avgränsningarna. 

 Få en fördjupad insikt om hur det valda ramverket är uppbyggt och fungerar i 

praktiken. 
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4. Genomförande 

4.1 Applikation 

4.1.1 Syfte 

En applikation som använder sig av det valda push-ramverket kommer att skapas. 

Syftet med applikationen är att förstå hur man som utvecklare använder ramverket 

samt undersöka vilka möjligheter som finns med detta och push-teknik i allmänhet. 

4.1.2 Planerad funktionalitet 

För att kunna påvisa det praktiska användandet av push-tekniken, där interaktioner 

från en användare påverkar applikationens utseende och beteende för andra användare 

i stor skala, är tanken att applikationen ska utgöras av ett enklare strategispel. Spelet 

skall även ha kringliggande funktioner så som en chatt samt en spellobby där 

användare kan påverka innehållet i spelet. 

4.2 Tester 

4.2.1 Prestandatest på serversidan 

4.2.1.1 Syfte 

Syftet med testet är att belysa fördelar och nackdelar mellan push- och pull-teknikerna. 

Finns det några prestandamässiga skillnader och vilka är dessa i sådana fall? Hur 

påverkas nätverkstrafik, minne och processorkraft hos servern vid användning av de 

olika teknikerna? Hur stor del spelar användarantalet? Hur skiljer sig 

prestandaåtgången mellan teknikerna när data skickas respektive inte skickas? 

4.2.1.2 Förutsättningar 

4.2.1.2.1 Serverspecifikation:  

 100Mbit VPN-uppkoppling 

 OS: Ubuntu version 9.10. 

 RAM-minne: 1GB 

 Processor: Intel(R) Xeon(R), X5570 @ 2.93GHz 
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4.2.1.2.2 Testapplikationer 

Testet kommer att genomföras med hjälp av två olika chattklienter - en push- och en 

pull-baserad. För påvisande av push kommer vi i testet att använda oss av en 

egenutvecklad chatt som bygger på det valda push-ramverket och i kontrast till detta 

kommer vi välja Ajax Chat29 som är en pull-baserad chatt. 

 

4.2.1.3 Avgränsningar och eventuella avvikelser 

I testet kommer vi att begränsa användarantalet upp till 100 användare. Syftet med 

testet är att endast påvisa tendenser och vi anser därför inte att fler användare är 

relevant.  

Ajax Chat använder sig av en databas för att spara meddelande till skillnad push-

chatten som inte har detta behov. Detta skulle kunna ge felaktig data då servern även 

får jobba mot databasen vilket kan påverka testresultatet för denna chatt. 

Server och klient kommer båda att ligga bakom VPN, det vill säga finnas i samma 

interna nätverk. Detta kommer att påverka svarstider positivt men vi tror att detta 

även medför att mätningarna på bandbredden kommer bli mer rättvis teknikerna 

mellan. 

Mätningarna kommer att vara genomsnittliga för de tider som testerna avser och 

kanske inte påvisa exakt data. 

Detta test kommer inte behandla push- och pull-baserade tekniker på ett generellt sätt 

utan snarare kolla på två lösningar som applicerar de olika tekniker på sina egna sätt. 

 

4.3 Metod 

4.3.1 Val av teknik 

4.3.1.1 APE 

Efter att ha undersökt några av de ramverk som finns ställt mot de avgränsningar och 

mål vi satt upp så valde vi att använda APE (Ajax Push Engine)30. APE släpptes i 

                                                      

29 https://blueimp.net/ajax/, [2010-05-17] 
30 http://www.ape-project.org, [2010-05-10] 
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version 1.0 under december 2009 och är utvecklat av en fransk utvecklingsgrupp med 

namnet Weeyla31.  

 

APE är en Comet-lösning och använder sig huvudsakligen av long polling men kan 

även välja att servern ska använda JSONP32 eller XHRStreaming som transportsätt av 

data. I kommande versioner kommer även stöd för WebSockets finnas. Ovanför 

Comet-lösningen eller servermjukvaran finns ett JavaScript-ramverk vilket gör det 

enklare att skapa tjänster som ska använda sig av APE. Med hjälp av JavaScript-

ramverket kan man även skriva JavaScript-kod på serversidan då APE i sin tur 

använder sig av SpiderMonkey 33 vilket är en C-implementation av JavaScript. Med 

SpiderMonkey kan alltså servern tolka JavaScript. 

 

All trafik mellan server och klient går över ett eget protokoll och data transporteras i 

form av JSON-objekt34 för att enkelt kunna tas om hand av JavaScript-ramverket. 

APE har också stöd för att göra externa HTTP-anrop på serversidan för att 

tillsammans med till exempel inbyggt stöd för att hantera olika proxys och 

WebSockets få en mer flexibel tjänst. 

 

APE är moduluppbyggt för att användare av ramverket själva ska kunna lägga till 

mycket funktionalitet. 

4.3.1.2 APE Server 

För att kunna använda sig av APE krävs det en Linux-server där man installerar 

servermjukvaran APE Server. Denna är en typ av Comet-server som är utvecklad i 

programmeringsspråket C. Det är denna mjukvara som gör det möjligt att hålla 

anslutningen mellan klient och server öppen och på så sätt skicka ut informationen så 

snart den finns tillgänglig.  

När en klient använder en webbapplikation som bygger på APE så ansluts denna till 

en eller flera kanaler som finns på servern. Det är dessa kanaler som servern använder 

för att skicka ut information till ett obegränsat antal användare som efterfrågar den 

aktuella informationen.  

                                                      

31 http://www.weelya.com/, [2010-05-10] 
32 http://en.wikipedia.org/wiki/JSON#JSONP, [2010-05-11] 
33 http://www.mozilla.org/js/spidermonkey, [2010-05-10] 
34 http://www.json.org, [2010-05-05] 
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Om man som utvecklare önskar så kan servermjukvaran byggas ut med egna moduler 

för att utföra särskilda uppgifter. 

 

Figur 4.3.1.2.1 – Servermjukvaran APE Servers placering i en konceptuell modell. 

 

4.3.1.3 APE JavaScript Framework 

APE JavaScript Framework (AJSF) är JavaScript-ramverket som tar emot och hanterar 

information som skickas mellan klient och server. Data som går från klienten till 

servern kallas commands och kan liknas vid funktionsanrop eller ett API-anrop mot 

servern. Servern skickar i sin tur data tillbaka till en eller flera användare genom så 

kallade raws. Både commands och raws transporterar sin information i form av JSON-

objekt och liknar varandra i uppbyggnad. Commands och raws är de delar som man 

som utvecklare jobbar väldigt mycket med vid utvecklandet av en APE-baserad tjänst. 

Ramverket innehåller en handfull av dessa redan i sitt grundutförande men det går bra 

att skapa fler för olika specifika behov. 

Figur 4.3.1.3.1 – Kod på klientsidan, funktion deklarerad för att lyssna på en raw kallad 

”NewMessage”. Raden längst ner anropar ”GetMessage”, ett command. 
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Figur 4.3.1.3.2 – Kod på serversidan, visar hur ett command kan vara uppbyggt, slutligen skickas 

en raw med ett meddelande. 

Figur 4.3.1.3.3 – Visar hur commands och raws ser ut när de skickas via APE Protocol i form av 

JSON-objekt. 

Commands och raws går som redan nämnts från klient till server och sedan eventuellt 

tillbaka till en eller flera klienter. För att styra vilken information olika användare ska få 

har APE ett system där användare kan ansluta sig till en eller flera kanaler. Genom att 

vara ansluten till en kanal får användaren endast raws från servern på denna kanal. 

Användaren kan enligt samma princip endast skicka commands på de kanaler han för 

tillfället är ansluten till.  

 

Varje kanal och användare har en kontaktyta som kallas för pipe. Via en pipe kan alltså 

en användare skicka och ta emot data. Användaren kan också lyssna på olika events 

som sker på de pipes han är ansluten till. Ramverket på serversidan kan välja om en 

raw ska skickas till en kanals pipe, det vill säga att data kommer nå alla användare i 

kanalen eller om en raw ska skickas till endast en användare, alltså direkt på 

användarens pipe. Eftersom en användare kan vara ansluten till flera kanaler kan man 

på servsidan styra en applikation till att interagera med olika användare på ett ganska 

komplext sätt. 
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Figur 4.3.1.3.4 –Bilden visar hur en användare är ansluten till en eller flera kanaler. 

 

AJSF innehåller också, likt JavaScript, många olika events. Commands och raws är två 

olika typer av events och en tredje typ är interna event. De interna events som finns 

från början i AJSF är ramverksspecifika och kan till exempel tala om att en klient har 

anslutit till servern eller anslutit till en speciell kanal.  

Likt raws och commands går det även att skriva egna interna events på serversidan.   

 

AJSF har stöd för MySQL för att man på serversidan ska kunna prata direkt mot 

databaser inom ramen för JavaScript. 

 

Ramverket i sig är uppbyggt med MooTools35 JavaScript-bibliotek men utvecklare som 

använder sig av AJSF kan själva välja att bygga egna moduler med hjälp av andra 

bibliotek såsom jQuery36 och Dojo37.  

 

AJSF är i huvudsak implementerad för att få en högre abstraktionsnivå mot den 

bakomliggande tekniken för att utvecklare ska slippa tänka på minneshantering, stöd i 

flera webbläsare och plattformar och anslutningshantering. 

                                                      

35 http://mootools.net, [2010-05-04] 
36 http://jquery.com, [2010-05-04] 
37 http://www.dojotoolkit.org, [2010-05-04] 



17 

 

Figur 4.3.1.3.5 – APE JavaScript Framework hos klient och server. 

4.3.1.4 APE Protocol 

För att hantera kommunikationen mellan APE Server och AJSF används ett 

egenskrivet protokoll, APE Protocol. Protokollet hanterar de raws och commands 

som skickas, som i sig är JSON-objekt. APE Protocol gör det möjligt att slå samman 

flera informationstransporter till större paket för att på så sätt spara bandbredd. 

Protokollets struktur gör det även möjligt att bearbeta mycket av informationen och 

eventuellt lagra den lokalt på servern. 

 

Protokollet ser även till att en användare via flera olika fönster i samma webbläsare kan 

se olika sorters information specifikt för fönstret. Varje fönster hanteras som en 

enskild klient. 

 

Figur 4.3.1.4.1 – APE Protocol som fungerar som en länk mellan server och klient. 
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4.3.1.5 JavaScript 

JavaScript38 är ett prototypbaserat programmeringsspråk som främst används på 

klientsidan i webbapplikationer för att påverka innehållet och till exempel göra det mer 

användarvänligt och skapa interaktivitet.  

4.3.1.6 PHP 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)39 är ett skriptspråk som körs på servern för att 

styra den information som ska skickas till klienten. Eftersom PHP exekveras på 

servern och inte hos klienten är koden därför inte åtkomlig för den vanliga 

användaren. Php är idag ett populärt skriptspråk som är enkelt och smidigt att använda 

då dynamisk data ska användas i en applikation. 

4.3.1.7 XHTML 

XHTML40  (Exstensible HyperText Markup Language)är ett språk som används för att 

på webbsidor kunna strukturera upp data i olika element. Språket är en 

vidareutveckling av HTML (HyperText Markup Language) och xml. 

4.3.1.8 CSS 

CSS är en akronym för Cascading Style Sheets41 som används för att grafiskt anpassa 

information i ett strukturerat dokument av xml-typ. Med hjälp av CSS kan man ändra 

t.ex. bakgrunder, typsnitt, storlekar, färger positioner på olika element. 

4.3.1.9 MySQL 

MySQL42 är ett databassystem med relationsstöd som används i väldigt stor 

utsträckning, främst i php-applikationer. 

4.3.1.10 NetBeans 

NetBeans43 är ett utvecklingsverktyg med inbyggt stöd för bland annat PHP, Java, C 

och C++. Programmet har också stöd för FTP (File Transfer Protocol), vilket gör att 

filer direkt kan laddas upp på till exempel en webbserver. 

                                                      

38 http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript, [2010-05-05] 
39 http://sv.wikipedia.org/wiki/PHP, [2010-05-05] 
40 http://sv.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets, [2010-05-05] 
41 http://sv.wikipedia.org/wiki/XHTML, [2010-05-05] 
42 http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL, [2010-05-05] 
43 http://netbeans.org/, [2010-05-05] 
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4.3.1.11 Tortoise SVN 

Tortoise SVN44 är ett program för att hantera olika versioner av dokument. Olika 

sorter versionshanteringssystem är vanligt inom programmering då det kan vara bra att 

ha tillgång till tidigare skriven källkod. 

4.3.1.12 Google Docs 

Google Docs45 är en webbaserad tjänst som drivs av Google. Tjänsten är öppen och 

kan liknas vid Microsoft Office. De dokument som skapas kan sedan delas ut inom en 

vald grupp och kan då redigeras av flera användare samtidigt. Dokumenten är 

versionshanterade. 

4.3.1.13 Apache 

Apache46 är en licensfri och världens mest använda webbservermjukvara som körs på 

Linux-baserade servrar. Apache har bland många andra programmeringsspråk stöd för 

exempelvis PHP. 

4.3.1.14 Ubuntu 

Ubuntu47 är ett Linux-baserat operativsystem som är licensfritt och används ofta, 

tillsammans med servermjukvara, som webbservrar. 

4.3.1.15 C  

C48 är ett objektorienterat programmeringsspråk framtaget för att användas vid 

utveckling av Linux-baserade operativsystem men kan även användas för att utveckla 

applikationer. 

4.3.2 Arbetssätt och utvecklingsmetod 

Vi har under projektet arbetat enligt en egen modell av den agila utvecklingsmetoden 

Scrum49. Alla krav och önskemål på den färdiga produkten har dokumenterats i en 

kravbild, eller product backlog, där samtliga krav har fått en prioritet. Varje krav har 

sedan brutits ner i flera uppgifter, i en så kallad sprint backlog, som skall slutföras under 

                                                      

44 http://tortoisesvn.tigris.org/, [2010-05-05] 
45 http://www.google.com/google-d-s/tour1.html, [2010-05-05] 
46 http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server, [2010-05-11] 
47 http://en.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_%28operating_system%29, [2010-05-11] 
48 http://en.wikipedia.org/wiki/C_(programming_language), [2010-05-04] 
49 http://www.scrumalliance.org/learn_about_scrum, [2010-05-05] 
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en iteration eller sprint. Under projektet har vi i gruppen haft kortare statusmöten ett 

par gånger i veckan där framsteg, problem och aktuella uppgifter har diskuterats. 

 

Det är våra projektmål samt statusmöten som drivit arbetet gällande applikationen, 

rapporten och deadlines framåt. Det är alltså backlogen som har fungerat som 

övergripande projektmodell. Gruppen har inte delats in i några särskilda roller utan 

samtliga har jobbat under eget ansvar. 

4.3.3 Metoddiskussion 

4.3.3.1 Applikation och ramverk 

Avgränsningarna som gjordes för projektet innebar att både servermjukvaran och valt 

ramverk skulle vara licensfritt vilket medförde att det inte fanns så många alternativ till 

de tekniker som skulle användas. 

 

Den server som sattes upp installerades med operativsystemet Ubuntu version 9.10. 

Den Linux-baserade mjukvaran hade en ganska hög inlärningskurva, då detta var 

något helt nytt för gruppen, men har fungerat på önskat sätt och inte orsakat några 

problem så snart den var färdigkonfigurerad. 

 

Efter undersökningen av de några befintliga push-ramverken så fanns det flera att välja 

på inom ramen för de avgränsningar som satts upp. Då gruppen snabbt ville sätta sig 

in i och börja använda ett ramverk så fanns det inte tid att göra någon grundligare 

analys. APE-ramverket hade bra dokumentation, relevanta kodexempel samt en aktiv 

användargrupp vilket skulle göra inlärningsfasen kortare och därav föll valet på APE.  

 

Eftersom APE använder sig av JavaScript har detta inneburit en del problem då detta 

tolkas av den individuella webbläsarens JavaScript-motor. De mest använda 

webbläsarna idag använder alla olika JavaScript-motorer och tolkar språket olika. Flera 

av dessa problem har kunnat avhjälpas med JavaScript-ramverk som exempelvis 

jQuery eftersom denna har sin egen felhantering för att fungera i samtliga webbläsare. 

Då de push-ramverk som föll inom ramen för avgränsningarna alla använde sig av 

JavaScript så fanns det inga alternativ till detta så de problem som uppkom fick 

gruppen lösas på bästa sätt. 
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Förutom push-ramverket krävdes det även att php-kod exekverades på servern för att 

applikationen skulle fungera. Detta var en relativt liten del av applikationen, som 

främst skötte inloggningsfunktionalitet. 

4.3.3.2 Projekthantering 

Att gruppen lät hela arbetet med både applikationsutvecklingen och dokumentation 

styras utifrån Scrum-metodens backlog har fungerat väldigt bra. Med hjälp av denna 

har nya krav som kommit upp kunnat dokumenteras och prioriteras direkt och det har 

alltid funnits uppgifter att arbeta med. För att detta skulle fungera så bra som möjligt 

var det viktigt att hela tiden hålla uppgifters status och prioritering uppdaterade. Detta 

har fungerat smidigt då gruppen snabbt blev van vid att föra in ändringar. 

Arbetet har förenklats genom användning av Tortoise SVN då samtliga i gruppen 

kunnat hålla sina filer uppdaterade samt att kunna återställa dessa till tidigare versioner 

om något fel skulle inträffa. 

 

Google Docs har gjort arbetet med rapporten väldigt enkel då alla i gruppen kunnat 

skriva samtidigt och även kunnat se andras uppdateringar. Applikationen har även 

gjort det möjligt för projektgruppens handledare att hålla sig uppdaterad om arbetets 

gång för att så snabbt som möjligt ge återkoppling på det som skrivits. 

 

NetBeans som utvecklingsverktyg var något som gruppen inte tidigare hade använt 

men som visat sig vara väldigt bra eftersom det har stöd för FTP-uppladdning av de 

filer som uppdaterats. Verktygen har också bättre stöd för php och JavaScript än de 

program som gruppen tidigare använt. 

4.3.3.3 Avvikelser 

Då de mål som satts upp inom ramen för applikationen var att använda sig av det 

valda push-ramverket och förstå hur detta används i praktiken så har säkerheten fått 

lägre prioritet för att ge utrymme för mer funktionalitet. 

Även kodstandarder och refactoring50 av befintlig kod har fått lägre prioritet på grund 

av att gruppen i så hög grad som möjligt skulle kunna sätta sig in i ramverket och 

undersöka för- och nackdelar med detta, snarare än att få en så bra och logisk 

kodarkitektur som möjligt. 

                                                      

50 http://en.wikipedia.org/wiki/Code_refactoring, [2010-05-11] 
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5. Resultat 

5.1 Applikation 

5.1.1 Sidan i allmänhet 

 

Figur 5.1.1.1 – Startsidan. 

Vi har döpt vår applikation till Tactego som vi tycker är ett passande namn för ett 

strategispel. Så här ser applikationens första sida ut. Här finns nyheter och information 

om spelet.  

 

 

Figur 5.1.1.2 – Inloggningsfältet. 

Detta är en inloggningsruta som du kan välja att dölja eller visa. Det finns även en länk 

till registreringssidan. Detta element finns med genom hela applikationen. 
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Figur 5.1.1.3 – Registreringsformuläret. 

Registreringssidan ser ut så här. Vikten av unika användarnamn kom att bli av stor 

betydelse för push-implementationerna vilket krävde en registrering med tillhörande 

validering. 

 

 

Figur 5.1.1.4 – Denna ruta dyker upp när använder försöker nå en sida som kräver inloggning. 

Man måste ha registrerat sig och vara inloggad för att bland annat få spela. Om 

användaren inte är inloggad och försöker gå in på ”Game” så visas denna 

inloggningsruta som påminner användaren om detta.  
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5.1.2 Chat 

 

Detta är applikationens chatt, i något 

förminskad version. Denna är alltid 

positionerad till höger på webbsidan 

för att man enkelt kunna känna igen 

den. Chatten är byggd för att passa 

in på flera olika platser inom 

applikationen men med lite olika 

funktionalitet beroende på plats. 

Den chatt som tillhör spelet har 

bland annat inställningar som den 

som skapar spelet kan ändra efter 

önskemål. Spelchatten kan endast 

nås av dem som för tillfället är inne i 

spelet. 

Figur 5.1.2.1– Chatten. 

 

Figur 5.1.2.2 – Rum och notifikationssystem. 

Detta är en meny för chattrum där du kan se vilka rum du är inne i för tillfället. Vill 

användaren skapa ett privat rum med en annan användare så dyker den upp i menyn. 

Klickar man på ett av rummen blir detta aktivt och all aktivitet i det rummet visas. Om 

en annan användare skriver i ett rum som inte är aktivt påvisas detta genom att 

rummet i menyn blir markerad. 

 

I undermenyn till chatten finner du alternativen ”Clear Chat” och ”Close Room”. Det 

första alternativet gör att chattfönstret rensas på information. Andra alternativet 

stänger det aktiva rummet. Detta kan användaren bara göra med privata rum. 
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Figur 5.1.2.3 – Chatten med aktiva användare. 

Detta är själva chattfönstret där alla meddelanden visas. Det som visas är vilken tid, 

vem som skrev och själva meddelandet. Här visas även när en användare ansluter och 

lämnar chatten.  

 

 

Figur 5.1.2.4 – Meddelanderutan. 

Detta är chattens meddelanderuta. Här skriver du in det du vill säga till alla i chatten 

och skickar det genom att antingen klicka på ”Send” eller trycka på enter-tangenten på 

tangentbordet 

 

  

Figur 5.1.2.5 – Chattlobbyn. 

I chatten finns även en lobby där alla användare läggs till som är inne i det aktiva 

rummet. Man kan genom att klicka på ett namn öppna ett privat rum med användaren. 

Denna alternativa lobby finns bara med i spellobbyn och när själva spelet är igång.  
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5.1.3 Game Browser 

 

Figur 5.1.3.1 – Game Browser. 

Denna bild visar applikationens ”Game Browser” som är till för att en användare ska 

kunna bläddra bland och hitta passande spel. Här kan man se alla användare som är 

inne i Game Browsern och vilka spel som finns. Det finns tre stycken knappar, ”Info”, 

”Create Game” och ”Join Game”.  
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Figur 5.1.3.2 – Ett aktivt spel visas. 

När någon utav användarna skapar ett spel så dyker spelet upp under fliken Games. 

För varje spel som är skapat visas spelnamnet, hur många spelare som är inne, om 

man får skapa privata chattrum och vem som är skaparen. 

 

Om spelet är fullt markeras det med röd bakgrund, annars är bakgrunden grön. 

Genom att klicka på ett spel kan man markera eller avmarkera. Man kan ansluta sig till 

spelet genom att antingen dubbelklicka eller markera spelet och klicka på ”Join Game” 

knappen som då blir aktiv.  

 

 

Figur 5.1.3.3 – Spelare i browsern. 

När man ansluter sig till Game Browsern så läggs spelaren till i Players-fliken. En 

användares egna namn markeras med gult och övriga med vitt. Klickar du på en av 

användarna i Players öppnas ett privat chattrum med denne person.  
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Figur 5.1.3.4– Inställningar när man skapar ett spel. 

Under ”Create Game” kan man skapa ett nytt spel. Man skriver in spelnamnet, hur 

många spelare som ska spela och om man ska få öppna privata chattrum.  
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5.1.4 Lobby 

 

Figur 5.1.4.1 – Spellobbyn. 

När man ansluter sig till ett spel hamnar man i lobbyn. Game Lobbyn är indelad i tre 

flikar. Blue Team, Red Team och Player Lobby. Det finns även två knappar, 'Leave 

Game' och 'Start Game'. Knappen 'Start Game' blir bara aktiv när alla är redo för att 

börja spelet.  

 

När en användare har anslutit sig till Game 

Lobbyn så läggs denne till under fliken Player 

Lobby.  

 

 

 

 

 

Figur 5.1.4.2 – Spelare som ännu ej valt lag. 
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Figur 5.1.4.3 – Laguppdelning, val av land och indikering för vilka spelare som är klara. 

Användaren kan välja att gå med i eller lämna Red Team eller Blue Team. För att göra 

detta klickar man på 'Join/Leave' knappen. Finns det redan för många spelare inne i 

ett lag kan man inte ansluta sig till det laget.  

 

När man väl har valt ett lag så kan man välja land att spela med. Detta gör användaren 

genom att klicka på en utav flaggorna som visas. Under Blue Team finns den Tyska 

och Svenska flaggan. Red Team har Finland och Ryssland som alternativ.  

 

När man har valt ett land kan man genom att bocka i den kryssrutan visa att man redo 

för spel.  

 

 

Figur 5.1.4.4 – Spelinformation. 

Nere till höger finns en överblick över den karta som ska spelas. Till vänster om kartan 

ser vi mer detaljerad spelinformation. Spelnamn, antal spelare, kartnamn, om man får 

öppna privata chattrum och vem som är skaparen utav spelet.  
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5.2 Tester 

5.2.1 Pull- och Pushchatt 

Resultaten av de genomförda testerna påvisar ett bra och tydligt beteende de olika 

teknikerna mellan. Testerna visar också på att de olika teknikerna skiljer sig ganska 

mycket åt vad det gäller att hantera datatrafik på serversidan. 

 

Testerna och dess mätningar gjordes under två steg. Under första steget gjordes 

mätningar när de två applikationerna inte tog emot eller sände någon data, det vill säga 

när chatten var inaktiv men med inloggade användare. Under andra steget gjordes 

mätningarna under tiden applikationerna var aktiva. 

 

Under testet användes Ajax Chat för den pull-baserade chatten och för den push-

baserade chatten användes vår egenutvecklade chatt baserad på APE-ramverket. 

 

För enkelhetens skull kallas den push-baserade chatten för ”push” och den pull-

baserade chatten för ”pull”. 

5.2.1.1 Minneshantering 

Minneshanteringen eller användandet av serverns minne gav under testerna inga 

avgörande utslag. Minnesanvändningen låg på samma ungefärliga värden som innan 

testerna påbörjades och skiljde sig inte teknikerna mellan. På grund av detta uteslöts 

denna data ur resultatet. 

5.2.1.2 Processorkraft 

5.2.1.2.1 Pull 

Användande av processorkraften var den del som skiljde sig mest mellan teknikerna. 

Serverns processorkraft steg markant när användare anslöt sig till chatten vid dess 

inaktiva fas. När meddelanden började skickas under den aktiva fasen så låg 

processorkraften på en liknande nivå som vid dess inaktiva fas. Processorkraften 

ökade alltså inte när mer data skulle behandlas av servern. Mer om detta under 

diskussionsdelen. Det som var mest utmärkande för chatten var att 

processoranvändandet ökade linjärt med antalet användare. 
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5.2.1.2.2 Push 

Till skillnad från pull så låg processorkraften hos push väldigt lågt och stabilt både 

under den inaktiva och den aktiva delen under testet och påverkades inte nämnvärt av 

antalet användare. 

5.2.1.3 Nätverksanvändande 

5.2.1.3.1 Pull 

För pull påverkades bandbredden likt processoranvändningen linjärt med antalet 

användare. Samma nivå hölls både under den inaktiva och under den aktiva delen av 

testet. Alltså verkade inte den aktiva delen, när meddelanden skickades, påverka 

bandbredden.  

5.2.1.3.2 Push 

Hos push fungerade användandet av bandbredd lite annorlunda. När användare 

ansluter till applikationen, det vill säga öppnar en anslutning mot servern så toppas 

bandbredden för att sedan gå ner igen. Oavsett antal användare så låg värdena under 

testet runt 9-10 kb/s under den inaktiva fasen. Faktum var att dessa värden var de 

servern hade innan testet påbörjades. 

5.2.1.3.3 Grafer 

Graferna nedan är en sammanställning av resultaten från bilaga 8.1 Testresultat. 

 

 

Figur 5.2.1.2.a – Graf över processoranvändandet  Figur 5.2.1.3.a – Graf över  

på servern nätverksanvändandet 
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6. Diskussion 

6.1 Pull och push 

En svårighet med denna rapport har varit att mycket av de fakta vi presenterar bygger 

på vårt användande av APE, alltså endast en av de många metoder som finns. Vi har 

försökt att skaffa oss en bred kunskap om hur olika push-tekniker fungerar även om 

endast en har behandlats praktiskt. Vill man använda sig av push är det viktigt att ta 

reda på vilka behov man har samt vilka krav som ställs på applikationen och vilken 

slags server man har tillgång till. Olika push-tekniker kan skilja sig mycket emellan 

vilket gör det svårt att generalisera push som enskild teknik. 

6.1.1 Simulerad och riktig push 

Long polling som är den teknik som vi använt i APE-ramverket för att framkalla en 

typ av push är egentligen bara en simulering av denna teknik. Detta är viktigt att 

komma ihåg under utvecklingen samt under testerna. Så kallad riktigt push, med en 

direkt anslutning via TCP/IP-protokollen, ger helt andra förutsättningar och kräver 

troligtvis annan prestanda. För en användare av en applikation syns ingen skillnad vid 

användning av long polling och riktig push, men fördelen med long polling är att 

kraven på användarens webbläsare blir lägre då man slipper plugin. 

6.1.2 Dataflöde 

En fördel med push är att användare slipper att fråga servern hela tiden om det finns 

ny data. Med pull-tekniken skickas trafik hela tiden mellan servern och klienten. Om 

flera klienter är kopplade till servern och frågar efter data med ett visst intervall 

medför detta att trafiken går upp kraftigt. Med push minskar nätverkstrafiken för både 

klienten och servern genom att data bara skickas när det behövs. 

6.1.3 Push i framtiden  

Trenden idag går mot att man allt mera ska vara uppdaterad och man hela tiden ska 

hänga med i det som sker. Istället för att gå in och hämta information kanske man vill 

ha informationen direkt skickat till sig. Vad händer då du till exempel är på semester 

och bara har din mobiltelefon med dig? Hade det inte varit bra om du direkt när en 



34 

nyhet kom in fick den skickad till din mobil? Vad händer om det sker en naturkatastrof 

och informationen om den måste direkt ut till allmänheten vart dem än är? Att kunna 

pusha information till befolkningen via mobilen kommer i denna situation vara otroligt 

värdefullt.  

6.1.3.1 Nya plattformar 

Fler och fler tekniska apparater får idag internetuppkoppling. Kan dessa få ett vidare 

användningsområde med hjälp av någon sorts push? Vad framtiden håller vet ingen, 

men vi tror att detta kommer att bli mera vanligt. Idag har flera push-ramverk mobilt 

stöd och fungerar oavsett plattform men vi tror att mycket mer fokus måste ligga här 

om push ska bibehålla en uppåtgående trend inom webbutveckling. 

6.1.3.2 Nya typer av applikationer 

Push kan appliceras på många sätt inom en applikation. Den kan indikera allt från att 

en användare loggat in i ett community till att visa ett mail direkt när den dykt upp i 

inkorgen. Några exempel där man kan använda sig av push är nyheter, bloggar, 

betting, börsrelaterade applikationer och där användare skickar meddelande till 

varandra på ett eller annat sätt, helt enkelt realtidsapplikationer. 

 

Någonting som vi även tror kommer att bli vanligare i framtiden är applikationer där 

flera användare kan editera dokument samtidigt. Detta skulle till exempel vara 

programmeringseditorer eller dokumenthanterare. Ett annat användningsområde är 

olika communityn där det redan nu har börjat smyga sig in push-tjänster. Chatten i 

Facebook är ett exempel som bygger på push-teknik. 

6.1.3.3 Ingen push utan pull 

Push och pull är idag två begrepp som beskriver två olika metoder för att förfråga 

data. Under båda begreppen kan man lista en mängd olika tekniker för att göra detta. 

Om man begränsar sig till webben så kan man inte enbart använda sig av push-teknik 

då den i sin tur är en utveckling eller ett annat sätt att använda sig av pull-teknik. Så 

ingen rök utan eld, eller ingen push utan pull. Kanske kommer push att bli vanligare de 

närmsta åren inom webbutveckling, kanske inte. Vilket fall som helst tror vi inte att 

push kommer ta över och ersätta pull helt. Vilken teknik som kommer att användas 

kommer nog, precis som nu, bero på vilken typ av applikation som ska utvecklas. 

Kanske kommer teknikerna närma sig varandra och ett annat sätt att se på transport av 
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data bildas. En kombination av de olika teknikernas styrkor kanske är det bästa för att 

väga upp varandras nackdelar. 

6.1.4 Slutsatser 

För att återknyta till de frågor vi ställde oss själva i problembeskrivningen tänkte vi 

med den kunskap vi fått under projektets gång besvara och diskutera dem. Utifrån den 

teknik vi valde att jobba med och de tester vi genomfört så ser vi att i applikationer 

som kräver realtidsdata går det att minska serverbelastningen drastiskt gentemot en 

liknande pull-baserad tjänst. Mest prestandavinst får man när ny information 

tillkommer inom ett intervall som kan skilja sig från en sekund upp till en minut och 

att data verkligen uppdateras i realtid är av högsta vikt.  

Användarantalets betydelse för prestandan på servern gav i vårt fall inga stora utslag 

vid push. Detta gäller både när data skickas mellan klient och server och när klienter 

enbart "lyssnar" efter ny data. Detta var dock en av APE:s stora fördelar men är 

kanske inte generellt för alla push-tekniker då den skrivna servermjukvaran spelar stor 

roll.  

 

När vi letade efter ett ramverk att basera vår applikation på märkte vi att många 

ramverk både hade servermjukvara och ett gränssnitt att programmera mot. Detta 

gränssnitt skiljde sig i många fall och fanns bland annat för JavaScript, PHP, ASP-

dotnet, ActionScript, Java och många andra språk. Det är viktigt att det finns en 

abstraktionsnivå mellan just servermjukvaran och det språkspecifika ramverk som 

används. Precis som i vårt fall med APE och under vår utveckling kunde vi fokusera 

på att använda den färdiga funktionaliteten istället för att förstå den exakta 

uppbyggnaden av servermjukvaran. Så ett ramverk med något slags gränssnitt hjälper 

definitivt webbutvecklaren. 

 

De säkerhetsrisker vi hittat med push-tekniken skiljer sig inte från de vanliga risker 

man få ha i åtanke vid utveckling av en tjänst. Tekniken i sig medför alltså inga nya 

risker. Validering genom alla lager i applikationen är lika viktigt som vanligt. Detta 

gäller för push-tekniker baserade på HTTP.  Eftersom APE är ett relativt nytt ramverk 

så kan det finnas ej upptäckta säkerhetsrisker, detta är dock något vi inte stött på. 
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6.2 Utvärdering av APE 

6.2.1 Inlärningskurva 

När vi i ett tidigt skede av projektet bestämde oss för att använda APE-ramverket och 

började läsa den dokumentation som fanns så kändes ramverket ganska komplext. 

Eftersom det följde med väldigt bra kodexempel så gick det fort att komma igång med 

implementationen. Detta medförde att man snabbt fick en fungerande modul till 

applikationen, även om vi inte riktigt förstod hur allt fungerade. När vi efter detta 

återigen läste mer i dokumentationen så förstod man genast mycket mer av den 

information som fanns och det mesta fungerade så som man hade väntat sig. 

Inlärningskurvan för ramverket visade sig i slutänden relativt låg då man snabbt 

började använda sig av de mer avancerade delarna av APE samt lade till egna 

funktioner och event för att passa den egna applikationen så bra som möjligt. 

6.2.2 Utveckling med APE 

Vi kan nämna att nu med ganska mycket kunskap om och insikt i APE som ramverk 

så är vi nöjda med utvecklingen av vår APE-baserade applikation. Arbetet har hela 

tiden förflutit bra och drivit oss längre ner i ramverket. Vår känsla kring APE är 

mycket positivt. Ramverket känns seriöst och välskrivet med mycket funktionalitet. 

Två andra positiva saker är bland annat att ramverket är öppet och nytt (utkom 

december 2009). Dokumentationen är bra med relevanta exempel även om vissa delar 

inom dokumentationen inte är skriven ännu vilket är en av de få nackdelarna med 

ramverket. Detta utgör dock inga stora hinder och det märks att Weeyla, som 

utvecklar APE, jobbar på detta. Utvecklingsgruppen är också väldigt aktiv och hjälper 

användare genom Google Groups51. Vi använde själva detta verktyg för att få några 

frågor besvarade och ganska snabbt fick de svar vi behövde för att komma vidare.  

6.2.3 APE Server 

Vi har inte gått in djupt i APE Server och kollat exakt vad som händer under drift. 

Men det vi vet är att det är servern som är ansvarig för anslutningarna mellan sig själv 

och klienterna. Det är den som sköter hela informationsflödet mot klienten. Vi har 

                                                      

51 http://groups.google.com/intl/sv/googlegroups/overview.html, [100513] 
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också uppmärksammat hur servern hanterar det data som skickas ut till klienter 

beroende på hur många klienter som skickar information samtidigt. APE Server gör 

beräkningar på hur stor trafiken är och paketerar därefter data som ska skickas i olika 

stora delar för att hålla nätverkstrafiken på en jämn nivå. 

6.2.4 APE Protocol 

Flera av de stora fördelarna med ramverket är tack vare APE Protocol. APE:s egna 

protokoll har egenskaper som gör det möjligt att kommunicera via JSON-objekt som 

skickas mellan server och klient. Att med hjälp av protokollets egenskaper kunna 

paketera data visade sig vara väldigt bra, då det effektivt minskade användningen av 

bandbredd. Då vi under projektet endast kunnat läsa oss till hur protokollet fungerar 

och sett hur det ser ut när information skickas mellan klient och server går det i 

princip inte peka ut några nackdelar med detta, utan endast konstatera att det fungerar 

väldigt bra samt ger APE den styrka det besitter. 

6.2.5 APE JavaScript Framework 

APE:s ramverk är ett bra, robust och välskrivet ramverk som möjliggör att vem som 

helst kan skriva bra applikationer med hjälp av det, förutsatt att man har 

grundläggande kunskaper i JavaScript. När vi började titta på ramverket så upptäckte 

vi att det var relativt enkelt att förstå vilket gjorde det lätt för oss att sätta oss in i push-

tekniken då vår kunskap inom området var näst intill obefintlig. Det som gör 

ramverket speciellt är att man kan skriva JavaScript-kod på serversidan. Detta gör att 

koden på ett enkelt sätt kan kommunicera med den JavaScript-kod som körs hos 

klienten. Serversideskript möjliggör också att du kan hantera information och data på 

servern på ett annat sätt än vanligt. Till exempel så lever variabler fortfarande kvar om 

en klient laddar om webbläsarfönstret då variablerna på serversidan inte påverkas av 

klienten. Detta tycker vi är mycket intressant och öppnar nya dörrar att utforska.  

 

En annan trevlig sak är att ramverket är väldigt enkelt att bygga ut. Det går också bra 

att ändra grundfunktionaliteten för att styra ramverket mot en viss sorts applikation. 
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6.2.6 Flexibiliteten med ramverket 

Ramverket möjliggör att du kan skriva egna raws, commands och events på servern. 

Detta innebär att du kan anpassa ramverket precis som du vill efter din applikation. 

Möjligheterna med dessa tre grundstenar är många. En applikation kan utan att bli allt 

för avancerad i kodväg utvecklas och bli en väldigt funktionell tjänst. Flexibiliteten 

med dessa verktyg samt hur de samarbetar på ett effektivt sätt är ett stort plus. 

 

Inom vår applikation fick vi ett par gånger behov av att kommunicera mellan olika 

platser. Då upptäckte vi snabbt en annan positiv egenskap; det är med hjälp av events, 

raws och commands enkelt att styra och skicka data mellan olika platser, så länge 

användare är anslutna till en viss kanal. 

6.2.7 Egna moduler i ramverket 

Om man som utvecklare gjort en modul med hjälp av APE-ramverket så är det väldigt 

enkelt att lyfta ut dess allmänna funktioner till ett eget mindre ramverk för att på så 

sätt kunna återanvända dessa. Detta är en väldigt stor fördel med ramverket då allt är 

moduluppbyggt och enkelt att ändra samt bygga ut det. 

6.2.8 Säkerhet 

Under utvecklingen av vår applikation fick säkerheten medvetet lägre prioritet för att 

vi skulle lära oss så mycket som möjligt om push och APE. Dock så är det möjligt att 

göra säkra applikationer med ramverket. Mycket av den kod man implementerar kan 

läggas på serversidan för att på så sätt göra den oåtkomlig för en användare. Eftersom 

APE även har stöd MySQL så kan känslig information lagras i databaser. Det som inte 

går att komma ifrån är att all kod som på något sätt påverkar innehållet på en webbsida 

måste finnas hos klienten vilket också gör att den exponeras för en säkerhetsrisk. En 

annan nackdel med just APE är att all kommunikation går via HTTP-protokollet utan 

möjlighet till kryptering via HTTPS-protokollet. 

 

En liten fördel är dock att man måste ansluta sig till servern för att använda dess 

tjänster, vilket skulle kunna minska risker för code-injections och liknande. Med APE 

har man dessutom en hög spårbarhet av användare då man till exempel alltid kan få 

reda på anslutningstid och aktivitet. 
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6.2.9 Utvecklingsmöjligheter med APE 

Ett bra användningssätt av push är att i webbapplikationer implementera mindre 

moduler som använder sig av push-teknik, som till exempel nyhetsflöden och 

meddelandetjänster. Det är kanske också på detta sätt som push gör sig bäst, då det 

oftast inte är särskilt mycket information i en applikation som behöver uppdateras i 

realtid utan endast vissa delar. 

 

Vi ser egentligen inga begränsningar för vad man kan utveckla med hjälp av APE-

ramverket, fantasin är det som sätter gränserna för hur man kan använda push. Om 

man väljer att använda APE behöver man heller inte ändra sitt sätt att utveckla. De 

delar som behandlar push fungerar, om man vill det, väldigt isolerat och behöver inte 

alls påverka annan funktionalitet på sidan. Detta medför även att det är enkelt att 

bygga ut befintliga tjänster som tidigare inte alls innehållit push-funktionalitet. Som vi 

tidigare nämnt är valet mellan push och pull inget absolut val i sig, båda teknikerna kan 

fungera och rentav samarbeta, sida vid sida. 

6.2.10 Fördelar 

 Ramverket är lätt att förstå och använda. 

 JavaScript är ett språk som många av webbprogrammerare redan kan. 

 Flexibelt, lätt att lägga till och bygga ut moduler. 

 Stöd för MySQL. 

 Man kan skriva JavaScript på serversidan. 

 Stöd för WebSockets, XHRStreaming, JSONP och Long Polling 

 Servern paketerar all data för att minska nätverkstrafiken. 

 Väloptimerad servermjukvara. 

 Plugin-fritt. 

 Lätt att implementera på en befintlig webbapplikation. 

6.2.11 Nackdelar 

 Byggt på JavaScript, med tanke på säkerheten hos klienten. 

 Protokollet kan inte kommunicera via HTTPS 

 JavaScript är ett måste. 
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 Ibland bristfällig dokumentation. 

6.3 Applikationsdiskussion 

6.3.1 Problem som uppstått 

Hela projektet började med att vi skulle sätta upp en Linux-server. Det var en av 

förutsättningarna för att kunna använda oss av APE-ramverket. Det var då vi stötte på 

vårt första problem. Eftersom vi hade en begränsad kunskap om Linux och hur 

servern skulle sättas ihop så blev detta vår första stora backe att ta oss upp för. Det tog 

oss en vecka att förstå hur man skulle ställa in servern och vad som var problemet. 

Efter några om och men så fick vi servern att fungera och kunde köra APE:s egna 

testapplikationer.  

 

När vi väl började utveckla vår egen applikation började vi att använda oss av de 

fördefinierade events och raws som APE själva har utvecklat. Detta gjorde att vi i vissa 

avseenden inte kunde lösa alla problem vi stod inför. Men efter en viss 

eftertänksamhet och en del läsande av dokumentation lyckades vi även att lösa detta 

mindre problem genom att skriva egna. 

 

Ett annat problem som uppstod ganska tidigt var att webbläsaren Opera inte lyssnar 

på vissa JavaScript-events till förmån för egna funktioner. Vår applikation är dock i 

behov av att veta när en användare lämnar sidan vilket gör att vi måste använda just ett 

av de events som Opera inte lyssnar på. Detta problem undanröjdes med logik på 

servern men det viktiga här är att veta om de brister som det ramverk man använder 

har. Skapar de några begränsningar för applikationen och går de att undvika? Ett annat 

liknande problem finns i webbläsaren Internet Explorer där vissa events inte kunde 

registreras, återigen på grund av webbläsarens skillnad i tolkning av kod. Detta är en 

viktig aspekt när det gäller att utveckla mot webbstandarder. Möter ramverket man 

använder de krav man ställt på tillgänglighet? 

6.3.2 Refactoring 

Vi började med att utveckla chatten i vår applikation. Chatten skulle fungera som en 

inkörsport till ramverket. Vi märkte att det gick snabbt att komma igång och förstå hur 
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ramverket var uppbyggt. En bra kunskap som vi saknade i början var att man kunde 

skriva egna commands och raws som gör att man kan anpassa sin funktionalitet mot 

det man bygger. Vi fortsatte med att bygga vår Game Browser och senare Game 

Lobby. Ju längre vi kom med applikationen desto mer förstod vi hur ramverket kunde 

användas och hur man skulle anpassa sin funktionalitet på bästa sätt. Hade vi byggt 

om applikationen idag skulle vi gjort på lite annorlunda sätt. Vi hade lagt mera kod på 

servern i form av commands som ett exempel. Klienten hade kanske också fått ta 

hand om det grafiska medan servern det logiska.  

Eftersom ett av våra mål var att förstå hur push-teknik fungerar och hur man med 

hjälp av ett ramverka kan utveckla en applikation med hjälp av denna teknik så fick rätt 

viktiga saker så som säkerhet ibland något lägre prioritet. Vi ville helt enkelt samla in så 

mycket kunskap som möjligt om hur APE i helhet fungerar. Kodstrukturen blev 

lidande i det avseendet att vi inte gjorde några större omstruktureringar av koden som 

vi implementerat. Säkerheten och bra strukturerad kod är någonting som är viktigt och 

det skulle vi fokusera på mera om vi hade börjat om eller om ändamålet med 

applikationen varit ett annat. 

6.3.3 Resultatet 

Vi är otroligt nöjda med vårt resultat med tanke på hur långt vi har kommit. Vi skulle 

bygga en applikation som använde sig av push-tekniken och det vi tyckte skulle passa 

bra för att verkligen testa push var att göra ett spel. Vi kom fram till att spelet skulle ha 

vissa moduler: chatt, browser, lobby och själva spelet. Vi började med chatten som 

sagt skulle vara en inkörsport till ramverket. Vi märkte att inlärningskurvan inte var 

speciellt hög hos detta ramverk och därför började vi utveckla browsern och lobbyn 

som skulle vara ett bra och roligt komplement till spelet.  

 

Det visade sig vara så pass roligt och använde push på ett bra sätt att vi gjorde lobbyn 

och browsern mer och mer avancerade för att spelet i sin tur senare skulle kunna ha 

många valmöjligheter så som länder, färger, olika lag och fler än två stycken spelare. 

Dessa tre komplement till spelet visade sig bli riktigt bra och vi har utnyttjat push-

tekniken till fullo hos dessa. I och med att vi utvecklade dessa tre så pass mycket blev 

spelet i sin tur lidande. Men det var inte vårt mål med projektet, utan det var att påvisa 

hur push-tekniken fungerar, på vilket sätt den kan appliceras och vad som är bra med 

den. Det har vi gjort i dessa tre moduler.  
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6.3.4 Utvecklingsmöjligheter 

Tio veckor för utveckling av ett lite större spel är kanske lite för lite. Detta gjorde att vi 

som sagt inte hann utveckla allt som vi tänkt oss. Vi tycker att det finns mycket 

funktionalitet som vi skulle kunna applicera på vår applikation. Några av dessa vi tänkt 

på: 

 Jobba vidare på spelmotorn 

 Fler kartor 

 Fler enheter 

 Individuella egenskaper för olika enheter 

 Rankingsystem, personliga egenskaper applicerade i spelet 

 Mapbuilder 

 Unitbuilder 

Det ska nämnas att mycket av spellogiken är skriven men ännu inte använd. Vi har 

också hela tiden haft ett tänk att spelet ska vidareutvecklas så koden har skrivits för ett 

vidare arbete med applikationen och kring ett "större tänk". 

6.4 Testanalys 

Vad fick vi ut av de resultat testerna gav oss? Det mest markanta vi ser och som skiljer 

sig mest mellan de två teknikerna är processoranvändandet på servern. Pull använder 

sig av mer processorkraften än vad push gör. Detta tror vi beror på att varje gång 

klienten frågar efter ny data så sker en koll mot en databas, i detta fall en gång per 

sekund per användare, vilket troligtvis gör att processorkraften går upp så pass 

mycket.  

6.4.1 Processoranvänade 

 

Processorn arbetade på 95 % av sin totala kapacitet vid 140 användare med pull-

chatten. Det ska då tilläggas att testet genomfördes på en server med relativt låg 

prestanda gentemot vad det finns i serverväg men vi tycker resultatet påvisar en tydlig 

tendens. En annan aspekt kring detta är att 140 användare kanske inte är mycket i en 

större applikation. Så med fler användare krävs en kraftigare server och oavsett total 

processorkraft kommer förmodligen processorns användning öka linjärt med antal 
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användare. 

 

Push använder sig inte alls av lika mycket processorkraft som pull gör. Det kan bland 

annat bero på att push inte behöver mellanlagra data. Varför inte? Eftersom alla som 

är uppkopplade mot servern får ny data direkt utskickad till sig. Måste man då med 

pull-tekniken mellanlagra data? Faktum är att det någonstans måste finnas någon typ 

av mellanlagring för att en pull-chatt eller liknande tjänster ska fungera. Det behöver 

som i detta fall inte vara en databas utan kan vara till exempel i xml-format eller sparas 

i serverns primärminne, men det måste alltid finnas någon typ av lagrad data som 

chatten kan hämta informationen ifrån annars kommer den gå förlorad mellan varje ny 

förfrågan. Både pull- och push-baserade tjänster kan förutom detta behöva lagra data 

för att se till att information finns tillgänglig för en användare som ansluter efter det 

att informationen i fråga har skapats. 

En annan sak som förutom mellanlagringen av data kan ta processorkraft hos pull är 

det ganska självklara; att samtliga användare hela tiden, i testet en gång per sekund, gör 

förfrågningar mot servern. 

Sammanfattningsvis så skiljde sig push- och pull-chatten i fråga om totalt 

processoranvändande men liknade varandra gällande att den inte ökade under den 

aktiva fasen. 

6.4.2 Nätverksanvändning 

En annan skillnad mellan push och pull är att den senare även skickar data fast det inte 

finns ny data. Det vill säga den skickar inte bara den del som är ny i informationen 

utan hela informationen för varje gång den anropar mot servern. Detta gör att 

processorn och nätverket får jobba mer än vad de skulle ha gjort om man använder sig 

utav push. 

När vi tog oss en närmre titt på nätverksanvändningen så fanns även där vissa 

skillnader i de olika faserna. Vid den inaktiva fasen såg vi den största skillnaden. Pull 

hade en konstant hög trafik som skickades över nätverket för att kontrollera om ny 

data existerade. Även här är det nödvändigt för pull att hela tiden kolla mot servern 

om det finns ny relevant data för användare. Detta gör att nätverkstrafiken går upp 

som kan skapa flaskhalsar för datatrafiken på applikationen eller andra tjänster som är 

beroende utav nätverket.  
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Till skillnad från pull så ökade inte nätverksanvändandet hos push i den inaktiva fasen. 

Push använde samma bandbredd hela tiden även om nya användare anslöt sig till 

applikationen. Faktum är att push-chatten inte belastar nätverkstrafiken 

överhuvudtaget så länge en användare är ansluten och endast "lyssnar" efter data. Men 

för att kunna hålla en anslutning öppen så måste push återansluta sig med jämna 

mellan rum för att säkerställa att man är uppkopplad mot servern. När dessa 

återanslutningar sker så märks en liten påverkan på nättrafiken men den är inte 

jämförbar med pull-chattens konstanta förfrågningar. Att server och klient bibehåller 

en öppen anslutning till varandra gav under testet inga spårbara utslag oavsett antal 

anslutna klienter. 

När vi sedan började testa den aktiva fasen såg vi att pull och push hade ungefär 

samma värde vid mätningarna. För att kunna jämföra resultaten mellan de två 

chattarna skickade vi data från push-chatten med en sekunds intervall, samma som för 

pull. Det vi märkte var att push i sin tur har rätt hög nätverksaktivitet när data ska 

skickas för att sedan återigen gå ner när data inte behandlas och ska skickas fram och 

tillbaka.  

Trafiken under ett aktivt förfarande var ungefär samma som pull hade under båda sina 

faser. Det vill säga när push är aktiv så tar den upp samma bandbredd som pull. Senare 

i testet för push när vi ökade trafiken till servern och skickade fler meddelanden per 

tidsintervall skedde en intressant sak. Servern började bearbeta informationen, värdena 

för nätverkstrafiken gick upp, för att sedan gå ner en aning, fortfarande med mer data 

att bearbeta än innan. Detta beror på funktionalitet på APE-servern (för push); när 

servern tar emot mycket data på samma gång så paketerar den ihop data i olika stora 

paket för att skicka ut det till användaren beroende på den nuvarande trafiken. Detta 

medför att nätverksaktiviteten håller sig på en relativt jämn nivå.  

 

6.4.3 Sammanfattning 

Den servermjukvara som vi har använt oss av i testet för push är APE Server som är 

en del av APE-ramverket och för pull en vanlig Apache Server. I detta fall har vi 

kommit fram till att de två teknikerna skiljer sig i två avseenden. Processorkraften i 

båda faserna och nätverksanvändandet i den inaktiva. 
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Här har push fördelen av att processorkraften inte påverkas alls när man inte behöver 

mellanlagra data som pull gör. En annan fördel med push är att den inte använder 

nätverket i den inaktiva fasen. Vinnare i dessa avseenden är push medans pull snubblar 

in över mållinjen som moloken tvåa. 

6.5 Projektdiskussion 

6.5.1 Gruppdynamik 

Vi i gruppen anser att vi har haft en bra dynamik inom gruppen. Att arbeta ihop med 

andra anser vi ge en viss fördel eftersom man kan få många olika infallsvinklar på ett 

problem. Det har hänt att någon av oss har snöat in sig på ett problem och då är det 

bra att ha någon man kan bolla sina idéer med och få en ny infallsvinkel på problemet. 

Däremot kan det även vara så att ju fler personer det är i en grupp, desto fler åsikter 

finns om hur man kan lösa problemet. Detta kan skapa en viss friktion i utvecklandet. 

Gruppen bestod av tre medlemmar och vi har haft ett tätt samarbete med varandra 

och vi har bara sett fördelar med att ha varit flera i detta projekt.  

6.5.2 Arbetssätt 

Då projektarbete i en grupp är något vi inte har så stor erfarenhet av så har vi lärt oss 

en hel del. Det valda arbetssättet har passat oss bra eftersom vi är en mindre grupp 

som har jobbat tätt tillsammans. En större grupp måste kanske använda sig av ett mer 

strikt arbetsätt för att det inte ska bli missförstånd mellan två olika parter inom 

projektet. Vi har även lärt oss mycket om hur versionshantering är en viktig del i ett 

projekt och hur man ska behandla sin kod så att kollegor kan förstå den även om man 

inte kan närvara. 

6.5.3 Ansvarsområden 

Ju fler man är i gruppen som jobbar desto större kunskapsbank har man att ta av. Alla 

i gruppen har haft sitt eget expertområde som man fått ta ett större ansvar över. Vi 

började redan tidigt i projektet att dela upp arbetet på grund av att vi till exempel inte 

skulle skriva över varandras kod eller på annat sätt störa sina kollegors arbete. 

Samtidigt har vi inom gruppen roterat på samtliga arbetsuppgifter vilket ha gjort att 

alla i gruppen fått stor kunskap om den teknik vi har behandlat i detta projekt.  
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Detta projekt har gett oss nyvunnen kunskap och mer erfarenhet som vi kommer ta 

med oss in i framtiden. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Testresultat 

Samtliga testresultat är inhämtade under den inaktiva fasen, alltså under perioder när 

inget data skickades. 
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