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Sammanfattning 

Stora mängder tidsseriedata genereras och hanteras i tekniska försörjningssystem 
och processindustrier i syfte att möjliggöra övervakning av systemen. När tidseri-
erna ska hämtas och sammanställas för dataanalys utgör tidsåtgången ett problem. 
Examensarbetet hade som syfte att ta reda på hur utvinning av tidsseriedata borde 
utföras för att ge bästa möjliga svarstid för systemen. 

För att göra hämtningen och sammanställningen så effektiv som möjligt testades 
och utvärderades olika tekniker och metoder. De områden som tekniker och meto-
der jämfördes inom var sammanställning av data inom och utanför databasen, 
cachning, användandet av minnesdatabaser jämfört med andra databaser, data-
format, dataöverföring, och förberäkning av data. 

Resultatet var att den bästa lösningen bestod av att sammanställa data parallellt 
utanför databasen, att använda en egen inbyggd minnesdatabas, att använda 
Google Protobuf som dataformat, samt att förberäkna data. 

 

Nyckelord 
Tidsserier, tidsseriedatabas, cache, dataformat, dataöverföring, prestanda, min-
nesdatabaser 

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

Large amounts of time series data are generated and managed within management 
systems and industries with the purpose to enable monitoring of the systems. 
When the time series is to be acquired and compiled for data analysis, the expendi-
ture of time is a problem. This thesis was purposed to determine how the extraction 
of time series data should be performed to give the systems the best response time 
possible.  

To make the extraction and compilation as effective as possible, different tech-
niques and methods were tested and evaluated. The areas that techniques and 
methods were compared for were compilation of data inside and outside the data-
base, caching, usage of in-memory databases compared to other databases, data 
formats, data transfer, and precalculation of data. 

The results showed that the best solution was to compile data in parallel outside the 
database, to use a custom built-in in-memory database, to use Google Protobuf as 
data format, and finally to use precalculated data. 

 

Keywords 
Time series, time series database, cache, data format, data transfer, performance, 
in-memory database 

  



 
 
 
 
 

  



Förord 

Vi vill tacka Gemit Solutions som gjorde examensarbetet möjligt och bidrog med 
hårdvara till genomförandet av examensarbetet. Från Gemit Solutions vill vi tacka 
Jonas Bäckman för hjälp med att komma in i området för tidsserier, som examens-
arbetet utfördes kring. 

Vidare vill vi även tacka vår handledare på KTH Reine Bergström för värdefull 
återkoppling. 

 

 
  



 
 
 
 
 

  



Ordförklaring 

Ad hoc Spontan, inte förberedd, föränderlig från fall till fall. 

Deserialisera Att återställa ett objekt från ett överföringsbart format. 

GitHub En populär sida där projekt läggs upp tillsammans med 
deras källkod 

Hyper-V Virtualiseringsmjukvara till Windows för att köra virtu-
ella maskiner. 

IoT IoT, Internet of Things, handlar om utvecklingen av 
saker som utrustas med teknik vilket möjliggör kom-
munikation över internet.  

NoSQL Databas som inte använder SQL. Lagrar inte data i ta-
bellform såsom relationsdatabaser gör. 

Serialisera/Marshalling Att spara ett objekt i ett överföringsbart format. 

Sorted set En mängd data med en specifik ordning och utan upp-
repade värden. 

Tidsintervall Tidsspannet för en del av en tidsserie. 

Tidsupplösning Tiden som data grupperas utifrån. Låg tidsupplösning 
kan exempelvis vara dagar, medan en hög tidsupplös-
ning kan vara sekunder.   

Tupel En tupel är en rad i en relationsdatabas. 

Upplösning Se tidsupplösning. 
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1  |  INLEDNING 

1 Inledning 

Det här kapitlet beskriver problemställningen och målsättningen för examensar-
betet.  

1.1 Problemformulering 

Problemet var att ineffektiva metoder för hantering av stora datamängder kan ge 
upphov till förluster. Förlusterna kan visa sig i att förfrågningar tar längre tid än 
vad som är önskvärt, vilket kan leda till en mindre konkurrenskraftig produkt. Ex-
amensarbetet behandlar därför hur data kan utvinnas och överföras effektivt i olika 
tidsupplösningar från tidseriedatabaser. 

Kontexten för examensarbetet var en miljö där det fanns tusentals mätpunkter ut-
placerade för övervakning av system. Mätpunkterna kunde mäta flera gånger per 
sekund, vilket ledde till att datamängderna som skulle hanteras blev stora. Det 
finns även flera liknande tillämpningsområden förutom processdata, såsom IoT-
enhetsdata eller finans. 

Stora mängder data fanns alltså lagrat i tidsseriedatabaser och ny data tillfördes 
kontinuerligt. På grund av storleksordningen var det svårt att tolka data utan 
hjälpmedel. För att presentera data på ett användbart sätt behövde data kunna 
sammanställas i olika tidsupplösningar och inom olika tidsintervall.  

Gemit Solutions har utvecklat applikationen aCurve, som presenterar data från 
tidsseriedatabaser. Kunder till Gemit använder sig av olika typer av tidsseriedata-
baser, därför har aCurve flera olika konnektorer för att ansluta till tidsseriedataba-
serna.  

En konnektor till aCurve var en mellanhand mellan klient och databas, och hade då 
som syfte att ta emot och behandla förfrågningar från klienter. Konnektorn skulle 
kunna ge svar vid två olika typer av förfrågningar. Den första förfrågningen skulle 
returnera en lista över alla tillgängliga mätpunkter. Den andra var för att hämta 
tidsseriedata för en specifik mätpunkt. Problemet var att ta reda på hur en effektiv 
konnektor kunde utvecklas. 

Vid hämtning och sammanställning av stora datamängder är det viktigt att det sker 
effektivt för att minimera fördröjningen för klienter och även ge ett större antal 
klienter tillgång till systemet samtidigt.  

1.2 Målsättning 
Målet med detta examensarbete var att utveckla en ny konnektor, samt att under-
söka och ta fram metoder för att på ett effektivt sätt hämta och sammanställa data 
från en tidsseriedatabas.  
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 Undersökning av uthämtning samt sammanställning av data från tids-
seriedatabaser 

För att kunna utveckla en konnektor behövdes en förstudie genomföras. Syftet med 
förstudien var att uppfylla följande mål: 

• Jämförelse av att sammanställa data inom databasen mot att hämta obe-
handlat data och sedan sammanställa utanför databasen. 

• Undersöka metoder för hur man effektivast sammanställer tidsseriedata 
inom olika tidsintervall. 

• Undersöka på vilka sätt det går att utvinna data ur en tidsseriedatabas. Lö-
nar det sig att mellanlagra datan? 

• Undersöka olika metoder för att skicka bearbetad data effektivt till klienter.  
• Utreda vilken påverkan examensarbetets resultat kan ha ur ekonomisk syn-

punkt samt för hållbar utveckling. 
• Avgöra om det finns andra icke-tekniska aspekter som bör studeras. 

 Undersökning av prestandatestningsmetodik 
För att kunna jämföra olika metoder för att hämta och sammanställa data behövde 
följande undersökas: 

• Hur bör systemet prestandatestas?  
1. Vad är av intresse att mäta?  
2. Ska mätningarna ske från start till slut eller på olika delar?  

• Hur bör de olika lösningarna jämföras? 

 Utveckling och implementation av metoder för hämtning och samman-
ställning av data från en tidsseriedatabas 

Utveckla samt implementera flera olika metoder för hämtning och sammanställ-
ning av data från en specifik tidsseriedatabas. Metoderna skulle baseras på det som 
framkommit vid de tidigare undersökningarna. Målen för metoderna var följande: 

• Hämta data från en specifik tidsseriedatabas. 
• Sammanställa data i olika tidsintervaller. 
• Avgränsa till data inom en viss tidsperiod. 

 Implementation av konnektorprototyp 
Utveckla en konnektorprototyp, som kan använda de olika metoderna som skulle 
jämföras. Konnektorprototypen skulle uppfylla dessa mål: 

• Använda de metoder som utvecklades tidigare för att hämtning och sam-
manställning av tidsseriedata. 

• Leverera bearbetad data till en klient. 
• Klara av att hämta ut och sammanställa tidsseriedata mellan 100,000 till 

250,000 värden från tidsseriedatabasen utan någon större fördröjning.  

 Prestandamätning och analys 
För att ta reda på hur de olika metoderna presterade genomfördes en prestanda-
mätning med följande mål: 
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• Ta reda på vilken metod som hade bäst prestanda enligt de kriterier som 
framkom vid undersökningen av prestandatestningsmetodik.  

1.3 Avgränsningar 
Följande avgränsningar bestämdes för examensarbetet: 

• Examensarbetet avgränsas till att endast omfatta en typ av tidsseriedatabas, 
Schneider Electrics Vijeo Citect, vilken använder en Microsoft SQL Server 
Express 2014.  

• Konnektorn och databasen kommer vara placerat lokalt hos kund.  
• Prestandatesten sker på ett begränsat utdrag av databasen som tilldelades 

från Gemit.  
• Konnektorn skulle skrivas i .NET C#.  
• Klienten måste endast skrivas med JavaScript. 
• Data som skulle hämtas från tidsserierna begränsades till genomsnittsvär-

den samt kvalitet för varje mätpunkts-id, tidsenhet, tidsenhetsmultiplikator, 
start-tid och slut-tid. Med kvalité avsågs andelen icke-null mätvärden. 
Tidsintervallen skulle kunna börja på vilken tidpunkt som helst, alltså inte 
på fasta tidpunkter såsom varje timme eller liknande. Ingen tidsviktning be-
hövdes för mätvärdena; alla mätvärden vägde lika mycket.  

• Den information som skulle kunna hämtas om mätpunkterna avgränsades 
till namn, beskrivning, typ, enhet, kategori, källa, lägsta-värde och högsta-
värde.  

1.4 Författarnas bidrag till examensarbetet 
Detta examensarbete utfördes som ett samarbete mellan Johan Rådeström och 
Gustav Skoog.  
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2 Teori och bakgrund 

Detta kapitel beskriver teori och bakgrund om tidsserier, tidseriedatabaser, SQL-
frågor, cache, epok-tid och olika gränssnitt mot klienter. Kapitlet kommer även gå 
in på tidigare arbeten och forskning kring uthämtning och sammanställning av 
data från tidsserie- samt SQL-databaser.  

2.1 Tidsserier 
Detta avsnitt beskriver tidsserier, tidsformat, tidsseriedatabasen som behandlas i 
detta examensarbete, och tidigare arbeten kring datautvinningsmetoder för tidsse-
rier.  

Enligt Sio-Iong Ao [1] är tidsserier en serie mätningar tagna vid olika tidpunkter i 
kronologisk ordning. Det finns flera typer av tidsserier, de kan bestå av mätningar 
av aktiekurser, temperaturer, eller som i det här examensarbetets fall, processdata.  

Tidserierna för processdata som hanteras under examensarbetet består av följande 
attribut: etikett, mätvärde, tidsstämpel, samt ett statusvärde som beskriver felmät-
ningar.   

 Tidsseriedatabaser 
Enligt Andreas Bader [2] sparar en tidsseriedatabas en kombination av en tids-
stämpel och ett värde. En tupel i en tidsseriedatabas kan även ha andra attribut, 
såsom en etikett för identifiering av mätpunkten, samt ytterligare värden i vissa 
fall.  

Databasen som används som substitut för kundens databas inom ramen för exa-
mensarbetet är en tidsseriedatabas, Schneider Electrics Vijeo Citect. Databasen är 
byggd för Microsoft SQL Server, vilket är en relationsdatabashanterare och alltså 
inte en specifik tidsseriedatabashanterare. Tidserierna är lagrade som en enkel ta-
bell, utan relationer. Enligt Microsofts specifikation [3] har Expressversionen flera 
begränsningar, den har en maximal minnesanvändning på 1GB RAM-minne, 10GB 
databasstorlek och kan maximalt nyttja 4 CPU-kärnor.  

Databasen inkluderar inbyggda lagrade procedurer, även kallade stored procedu-
res, för bland annat hämtning av olika värden, konvertering av datum och tids-
stämplar. 

 Tidsformat 
Epok-tid eller Unixtid är ett tidssystem för a beskriva tidpunkter. Enligt The Open 
Group [4] definieras epok-tid som antalet sekunder som passerat sedan referens-
punkten, den 1 januari, 1970 i koordinerad universell tid (UTC). Tidssystemet räk-
nar inte med skottsekunder. Tiden beräknas enligt följande formel: 

 𝑡 =  𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 +  𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 ∙ 60 +  𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 ∙ 3600 +  𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 ∙ 86400 
+  (å𝑟 − 70) ∙ 31536000 +  ((å𝑟 − 69)/4) ∙ 86400 
−  ((å𝑟 − 1)/100) ∙ 86400 +  ((å𝑟 + 299)/400) ∙ 86400 

(1) 
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Där t är Epok-tiden; dagar är antalet dagar sedan den 1 januari; år är kalenderår 
subtraherat med 1900. 

Microsoft hade ett eget sätt att representera tidpunkter, DateTime. Enligt Microsoft 
[5] representeras DateTime internt av ticks, vilket definieras som antal hundratals 
nanosekunder som passerat sedan referenspunkten midnatt den 1 januari år 1 i 
UTC. Microsoft tillhandahåller metoder för konvertering av tidsformatet.  

 Datautvinning av tidsserier 
Esling et al. [6] beskriver hur det nuvarande forskningsområdet för tidsseriedata-
mining ser ut. Deras mål var att skapa en bredare och djupare förståelse för tidsse-
riedata-mining. De delade in forskningsområdet i olika områden, såsom represen-
tationstekniker, distansmätningar och indexeringsmetoder. De beskriver att syftet 
med tidsseriedata-mining är att förstå och visualisera formen av datan. Datarepre-
senationsområdet handlar exempelvis om hur de viktigaste formegenskaperna kan 
bevaras vid representationen med en lägre upplösning. Ett viktigt område inom 
andra tillämpningar såsom finans är distans eller likhetsmätningar, där serier kan 
matchas mot varandra och likheter kan upptäckas. Indexeringsmetoder används 
för att möjliggöra effektiv hämtning och är viktigt vid stora tidsserier.  

Vidare beskriver Esling et al. [6] olika metoder som det har forskats kring. En så-
dan metod som var av intresse var segmentering, eller summering, vilket har upp-
giften att skapa en träffsäker uppskattning av tidserier där de viktigaste egenskap-
erna bevaras när upplösningen reduceras. Till exempel kan Delvis linjär approx-
imation användas. Delvis linjär approximation fungerar genom att dela upp serien 
till de mest representativa segmenten och sedan ersätta segmenten med linjär re-
presentation. För Delvis linjär approximation finns flera olika tillvägagångsätt 
bland annat sliding windows, top-down och bottom-up.  

En viktig distinktion är att de segment som Esling beskriver i Delvis linjär approx-
imation har dynamisk längd på segmenten. Å andra sidan skulle de segment som 
behandlades under examensarbetet ha lika storlek. Storleken skulle vara matchad 
till en viss tidsupplösning, såsom en sekund, en minut, eller en timme.  

 SQL-TS 
Sadri et al. [7] har utvecklat en utvidgning av SQL, SQL-TS, vilket lägger till funkt-
ionalitet för tidsserier. De har lagt till Syntaxen kluster, vilket gör att frågan be-
handlar data separerarat kring ett visst fält. Syntaxen Sekvens av specificerar tids-
ordningen kring ett datum och sorterar datan enligt tidsordningen. Syntaxen Som 
möjliggör användning av variabler från flera direkt följande rader samtidigt. En till 
funktion var stjärnsyntaxen (*), vilket möjliggjorde jämförelser med tidigare vär-
den i kedjor, så att upprepande mönster kan beskrivas.   

Syftet med utvidgningen av frågespråket är att minska komplexiteten i frågorna, 
samt att snabba upp genom att antalet joins minskar. Sadri et al. [7] hävdar även 
att det blir enklare att optimera. Deras slutsats var att användandet av SQL-TS gav 
substantiella hastighetsökningar för komplexa sekventiella frågor.  
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2.2 Cache 
I det här avsnittet beskrivs cachelagring och tidigare arbeten kring cache.  

En vanlig teknik för att snabba upp webtjänsters svarstid är cachning. Cachelagring 
har som uppgift att lagra data från tidigare förfrågningar eller förberäknade resul-
tat, med syftet att snabba upp framtida förfrågningar. Enligt Arun Iyengar [8] kan 
en applikation tjäna på en cache om applikationen återkommande behöver an-
vända data som är kostsamt att hämta eller räkna ut. Li et al. [9] påstår att cach-
ning endast ger en prestandavinst när upprepade lika förfrågningar görs; om för-
frågningarna skiljer sig alls ger cachning inga vinster.  

En cacheträff är när förfrågad data finns i lagrat i cache och kan uppfylla en förfrå-
gan, en cachemiss är när förfrågad data inte finns lagrat i cache och måste hämtas 
eller beräknas på nytt. 

Enligt Mehta et al. [10] beskriver att när en förfrågan hanteras där cachning an-
vänds undersöks först om svaret redan finns i cachen, annars förfrågas databasen. I 
distribuerade system bör svar från förfrågningar cachas så nära användarna som 
möjligt. En viktig sak att överväga vid cachning är hur länge saker skall sparas i 
cachen innan de löper ut och blir borttagna. Är tiden för kort finns efterfrågade sa-
ker sällan i cachen, och är tiden för lång kan cachen fyllas och inte kunna ta in nytt 
innehåll som är mer relevant att lagra för stunden. En annan nackdel med att ha 
för lång tid är att värdelösa värden, som kanske är utdaterade och det finns en ny 
version av, ligger kvar och tar plats i minnet. 

Vidare förklarar Mehta et al. [10] att ett alternativ till traditionell cachning är att 
använda minnesdatabaser 

Li et al. [9] beskriver att två olika sätt att använda cachning är att cacha på klient-
sidan eller att göra detsamma på serversidan. Fördelen med att cacha på klient-
sidan är att det krävs färre förfrågningar och svar mot servern om svaret redan 
finns lagrat hos klienten. Nackdelen med cachning på klientsidan är att det ger en 
låg andel cacheträffar och att det är svårt att få konsistent. För cachning på server-
sidan finns till exempel tekniken reverse proxy cache, där förfrågningars svar spa-
ras i en proxy. Vida är ett annat exempel att använda en cache-struktur i flera lager 
med mallar för att skapa dynamiska svar till förfrågningar, vilket enligt Li et al. [9] 
presterar med hög effektivitet. 

Fernandez et al. [11] skriver om två olika tekniker för cachning: två- och trelagers-
struktur. I tvålagersstrukturen finns endast en klient och en server, där ett exempel 
på cachning kan vara i klientens webbläsare. Trelagersstrukturen innefattar även 
en mellanhand där cachningen kan ske.  

Det finns olika väl använda tekniker som ger tillgång till en cache, varav några ut-
valda presenteras i avsnittet för metod. 
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 Minnesdatabaser 
I detta avsnitt beskrivs minnesdatabaser och deras möjliga användningsområden 
för examensarbetet.  

Relationsdatabashanterare har varit det traditionella valet för datalagring, men vid 
stora datamängder håller inte alltid relationsdatabashanterare måttet och kan en-
ligt Ma et al. [12] utgöra en flaskhals. Att istället använda minnesdatabaser över 
relationsdatabaser kan ge stora hastighetsökningar. Minnesdatabaser kan använ-
das som alternativ för vanlig cachelagring.  

Enligt Park et al. [13] är minnesdatabaser ett effektivt alternativ gentemot hård-
diskbaserade databassystem, men det behöver noteras att tillräckligt mycket RAM-
minne krävs, vilket kan vara kostsamt om databasen är väldigt stor. 

Chao et al. [14] beskriver att allt större minnesmängd blir tillgänglig för system, och 
att minnesdatabaser håller på att bli det dominanta hanteringssättet för analys av 
stora datamängder. Skillnaden på diskbaserade- och minnesbaserade lagringssy-
stem är en väsentlig prestandaökning. I och med att minnesdatabaser lagrar data i 
RAM-minne är I/O-prestanda i form av läsningar och skrivningar inte längre ett 
problem.  

Ma et al. [12] har undersökt hur minnesdatabaser kan användas som en cache 
framför relationsdatabaser. De kallar sin metod för Access-aware In-memory Data 
Cache Middleware (AIDCM), vilken har syftet att cachelagra frekvent hämtad data 
och att uppdatera data med en loggbaserad trigger för att hålla datan konsistent 
med relationsdatabasen. Systemet var utformat för att kunna användas med 
samma gränssnitt som en relationsdatabas, men samtidigt öka prestanda. 

Ma et al. [12] beskriver vidare hur man istället också skulle kunna spegla en relat-
ionsdatabas till en minnesdatabas och sedan utföra arbete på minnesdatabasen 
som ett alternativ till att cachelagra.  

Det finns olika typer av minnesdatabaser, nyckelvärdepar-databaser, NoSQL-
databaser samt minnesdatabaser som stödjer SQL, några utvalda presenteras i av-
snittet för metod. 

2.3 Dataformat 
Inom distribuerade system behövs det gemensamma datamodellerings- och utby-
tesmetoder för att skicka data mellan noder. För att göra överföringen av data så 
effektiv som möjligt var det nödvändigt att ta reda på vilka vanliga olika format 
som det är vanligt att omvandla data till för överföring, samt hur de skiljer sig pre-
standamässigt.  

Underkapitlen till detta avsnitt beskriver först flera olika dataöverföringsformat i 
form av XML, JSON, Protocol Buffers, Thrift, samt LCM. Slutligen beskrivs tidi-
gare arbetens jämförelser mellan de olika formaten. 
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 XML 
Maeda [15] beskriver att XML, som står för Extensible Markup Language, är en av 
dagens stora standarder för datarepresentation. XML märker upp data i textform 
på ett sätt som är läsbart för människor genom att omsluta alla attribut med taggar. 
Nackdelen med XML är att datan tar större plats än vad det skulle gjort med andra 
tekniker, eftersom att det används två stycken taggar för varje attribut. 

Wang [16] förklarar att utbredningen av AJAX-tekniker har gjort att de effektivi-
tetsbrister XML lider av, på grund av sin mycket platstagande syntax, har blivit 
uppdagade. Således har man börjat sträva efter att finna andra alternativ. 

Figur 2.1 visar ett exempel på hur en förenklad modell av ett mätvärde skulle kunna 
representeras i XML. 

<measurement> 
        <timestamp>1495107304</timestamp>  
        <value>48.291852</value> 
        <quality>1</quality> 
</measurement> 

Figur 2.1: Förenklad datarepresentation av ett mätvärde i XML. 

 JSON 
Lin et al. [17] beskriver JSON, JavaScript Object Notation, och dess för- och nack-
delar. Liksom XML är JSON i textform och är därför enkelt läsbart för människor. 
Att generera och tolka JSON är enklare än att göra detsamma för XML. JSON an-
vänder främst Arrayer och Objekt för att beskriva data. 

Maeda [15] skriver att JSON, som bygger på JavaScripts objektnoteringsmetod, 
över lag ger upphov till att kodad data tar mindre plats än med XML. 

Figur 2.2 visar ett exempel på hur en modell av samma mätvärde som i det tidigare 
avsnittet skulle kunna representeras i JSON.  

{” measurement”: { 
        ”timestamp”: 1495107304, 
        ”value”: 48.291852, 
        ”quality”: 1 
        } 
} 

Figur 2.2: Förenklad datarepresentation av ett mätvärde i JSON. 

 BSON 
Popić et al. [18] beskriver att Binary JSON (BSON) är variant av JSON där data är 
serialiserat i binär from, till skillnad mot JSON som är i textform. Vidare genom-
förde Popić et al. [18] en jämförelse mot JSON, där ungefär 50 000 meddelanden 
skickades. Jämförelsen visade att meddelanden i JSON var cirka 17% större än 
samma meddelanden i BSON i deras fall. 
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 Protocol Buffers 
Kaur et al. [19] beskriver Protocol Buffers, även kallat Protobuf, som ett språkne-
utralt, plattformsoberoende sätt att serialisera data. Protocol Buffers är framtaget 
av Google, vilka hade behov av att hantera enorma mängder data, vilket gör att pre-
standakraven på Protocol Buffers var höga. 

Popić et al. [18] belyser att Protobuf, till skillnad från XML och JSON, är i ett binärt 
format. För att Protobuf ska fungera måste en fil som beskriver meddelandens 
struktur skapas på ett generiskt Protobuf format, för att sedan kompileras till det 
programmeringsspråk som eftersöks. 

2.3.4.1 Cap’n Proto 
Cap’n Proto [20] utvecklades som en förbättrad version av Protobuf av Kenton 
Varda, som tidigare arbetade hos Google på den version av Protobuf som senare 
släpptes som open source, det vill säga med öppet tillgänglig källkod. Det som 
Cap’n Proto förbättrar jämfört med Protobuf är att data inte behöver serialiseras 
eller deserialiseras med kopiering. 

 Thrift 
Enligt Sefid-Dashti et al. [21] är Apache Thrift ett mjukvaruramverk som först togs 
fram av Facebook för att sedan släppas som open source. Thrift har stöd för många 
fler tjänster än de tidigare beskrivna teknikerna. Det som är av intresse för det här 
examensarbetet är serialiserings- och deserialiserings-funktionaliteten, som i Thrift 
ligger i vad som kallas protokollagret. 

Maeda [15] skriver att Thrift, liksom Protobuf, serialiserar data binärt. Thrift har 
stöd för att serialisera till och deserialisera från både binärkod, såsom Protobuf, 
och till exempel JSON. För att få koden i det eftersökta programmeringsspråket går 
man till väga på ett sätt som liknar det i Protocol Buffers. Först definieras med-
delandestrukturen i en speciell fil, vilken Thrift sedan kan generera källkod ifrån. 
Thrift har inbyggt stöd för C#. Thrift har begränsat stöd till JavaScript, den kan 
endast använda JSON, inte binär överföring, dock finns ett lösningsförslag enligt 
Abernethy [22]. 

 LCM 
Huagn et al. [23] har utvecklat ett bibliotek för marshalling som även inkluderar en 
modell för att publicera-prenumerera på meddelanden. De kallar biblioteket för 
Lightweight Communications and Marshalling (LCM). Biblioteket är designat för 
att generera marshallingskoden från ett typdeklareringsspråk, koden ska kunna 
generas för flera olika plattformar och operativsystem, likt Google Protobuf.  

Enligt specifikationen [24] har varje meddelande med en storlek på mindre än 
1400 byte ett huvud utan fragment. Huvudet består av ett heltal på 32 bitar som 
beskriver protokollet, ett sekvensnummer som också består av 32 bitar, en UTF-8-
kodad sträng som beskriver ett kanalnamn, och till sist kommer lasten. 

LCM har bindningar för flera språk, inklusive C#, men saknar bindningar för Java-
Script. 



 
 
 
 

11  |  TEORI OCH BAKGRUND 

 Avro 
Enligt Apache [25] är Avro ett dataserialiseringssystem som serialiserar till ett bi-
närt format. Avro använder sig av scheman skrivna i JSON för att definiera data-
strukturer. Användandet av scheman minskar overheaden vid serialisering, vilket 
leder till att serialiseringen i sig blir snabbare och att resultatet blir kompaktare. 
Avro hade inbyggt stöd för bland annat C#, och det fanns även implementationer 
för JavaScript från tredje part. 

 MessagePack 
MessagePack är en serialiseringsspecifikation som består av ett typsystem, som 
beskriver de datatyper som kan användas, och ett format som beskriver hur de lag-
ras. MessagePack är designat för att vara så kompakt som möjligt men samtidigt 
vara simpelt. Enligt specifikationen [26] har MessagePack vissa begräsningar, 
såsom att en array maximalt kan ha ett visst antal element, och att de olika typerna 
begränsas till olika fasta storlekar. 

 Utvärderingar av dataformat 
Lin et al. [17] konstaterar efter utförda experiment att JSON genomgående visar 
bättre resultat än XML vid överföring av data. Den konsisare syntaxen tycks, helt 
väntat, ge upphov till mindre storlek av datan, vilket i sin tur leder till snabbare 
överföring. Vidare visade ett annat test att deserialiseringen på klientsidan var 
mycket effektivare vid användning av JSON gentemot XML. 

Popić et al. [18] kom fram till att Protobuf gav upphov till serialiserade meddelan-
den som tog mycket mindre plats än JSON, men att storleken på meddelandena 
ändå var mer än dubbelt så stor som storleken på ursprungsmeddelandena i binärt 
format. 

Maeda [15] utförde tester på bland annat JSON, Protobuf, samt Thrift, och kom 
fram till att Protobuf resulterade i mycket mindre storlek vid serialisering än både 
JSON och Thrifts binärkod. Vidare presterade Protobuf mycket bra vid serial-
isering, där den klarade sig mycket bättre än alla JSON-bibliotek den ställdes mot, 
samt Thrifts binärkod. Vid deserialisering visade sig Thrifts JSON-deserialisering 
vara överlägsen, framför Protobuf. Författaren noterade dock att fler tester borde 
utföras kring deserialiseringen, vilket måste kommas ihåg vid jämförelsen. 

Sumaray et al. [27] jämförde ramverket Simple för XML, Jacksson för JSON, Pro-
tobuf samt Thrift. Simple hävdades vara ett relativt snabbt, alltså högt presterande 
ramverk för XML. Det strömminings-API som användes i Jacksson påstods vara 
den snabbaste tillgängliga JSON serialiseraren- och tolken.  

De tester på storlek efter serialisering som Sumaray et al. [27] utförde gav entydiga 
resultat; Protobuf hade minst storlek, nära följt av Thrift, JSON och, till sist, XML. 
När serialiseringshastigheten testades var Thrift marginellt bättre än Protobuf, 
men skillnaden var så liten at den påstods vara försumbar. Efter de båda kom med 
god marginal JSON, följt av XML, som var enormt mycket långsammare än de 
andra teknikerna. Till sist undersöktes deserialiseringstiderna, där Protobuf preste-
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rade bättre än Thrift. Thrift följdes än en gång av JSON, och till sist en mycket 
långsam XML. 

Andrade et al. [28] utförde en utvärdering av olika marshalling metoder, där de 
bland annat utvärderade Google Protobuf och LCM. De utvecklade ett även ett ge-
mensamt beskrivningsspråk för att kunna utvärdera skillnaderna mellan de olika 
marshallingsmetoderna. De utförde flera mätningar med bland annat varierat antal 
heltal och flyttal. 

Andrade et al. [28] kom fram till att meddelanden bestående av ett heltal kunde 
marshallas med Google Protobuf till storleken 6 byte, jämfört med LCM på storle-
ken 21 byte för samma meddelande. Vidare kom de fram till att vid större med-
delanden, bestående av tio heltal och tio flyttal, resulterade i att LCM gav mindre 
meddelanden, med storleken 119byte, jämfört mot 139byte med Protobuf. Slutsat-
sen var att Protobuf var effektivare på små meddelanden, och LCM var effektivare 
vid större meddelanden. 

Apache [25] skriver att Avro är likt Thrift och Protobuf, men att Avro urskiljer sig 
på några punkter. Avro använder dynamisk typning, vilket innebär att data kan 
serialiseras och deserialiseras direkt utifrån scheman, utan att förgenererad kod 
behövs. När Avro läser in data används scheman, vilket gör att mindre information 
måste kodas tillsammans med datan, som resulterar i mindre storlek på det serial-
iserade resultatet. 

2.4 Dataöverföring 
För att skicka data mellan server och klient eller mellan noder i ett distribuerat sy-
stem kan olika tekniker användas. I detta avsnitt beskrivs och jämförs fördelar och 
nackdelar med några tekniker för dataöverföring. 

 REST 
Representational State Transfer (REST) är en vanligt förekommande web-
tjänststyp över HTTP-protokollet. REST beskriver ett begränsat gränssnitt där kli-
enter använder URL:er samt HTTP-termerna GET, PUT, DELETE och POST för att 
kommunicera med en server. Vanliga dataformat för webtjänster med REST är 
JSON eller XML. Rest är tillståndslöst, vilket innebär att hela tillstånd för resurser 
överförs vid varje förfrågan. [29] 

 AJAX 
AJAX står för asynkron JavaScript och XML. Istället för att behöva ladda om en hel 
sida, kan en webbläsare använda AJAX för att skicka asynkront förfrågningar till 
servern. AJAX måste inte använda XML som dataformat, utan oftast används istäl-
let JSON. Webbläsare tillhandahåller API metoden XMLHttpRequest för att skicka 
AJAX-anrop. 

 Omvänd AJAX 
Omvänd AJAX innebär enligt Crane et al. [30] att servern har möjlighet att initiera 
kommunikation med klienter. Likt hur AJAX ger klienten möjlighet att initiera 
kommunikation med en server.  
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Enligt Wang et al. [31] krävs ett speciellt tillvägagångssätt för att en server ska 
kunna skicka data till en klient i realtid eftersom HTTP-protokollet inte har full 
duplex. De beskriver att ett tillvägagångsätt är polling, alltså att kontinuerligt 
skicka förfrågningar från klient till server för att se om ny information finns till-
gänglig. Servern svarar på förfrågan direkt, med ett negativt svar, eller med data 
om det finns. Nackdelen med polling är att många nya anslutningar kan öppnas i 
onödan. Polling kan fungera bättre i ett scenario där intervallet mellan meddelan-
den är känt på förhand. 

En annan metod enligt Wang et al. [31] är long polling vilket är en variant där kli-
enten skickar en förfrågan till servern med en längre timeout och servern håller 
kvar på förfrågan om den inte har något svar direkt tills att den har ett svar eller 
timeouten går ut. Long polling är fördelaktigt när servern inte har regelbundna 
data att ge i intervaller till klienten, men prestandan är förfarande låg eftersom kli-
enten måste koppla upp sig på nytt efter varje svar.  

En tredje metod enligt Wang et al. [31] är strömning, där endast en förfrågan från 
klienten skickas, och den hålls öppen eller uppdaterad av servern. Svaret på HTTP-
förfrågan avslutas inte, utan servern skickar svar som delar av HTTP-förfrågan. Ett 
problem Wang et al. [31] beskrev var att meddelandet kunde buffras på vägen till 
klienten, vilket skulle innebära att oväntade fördröjningar kunde inträffa. 

 Websocket 
Enligt Wang et al. [31] gör Websocket asynkron tvåvägskommunikation möjligt för 
webbläsare. Med en HTTP-förfrågan kan en klient fråga om att öppna en websock-
et-anslutning. Websocket använder sedan samma anslutning för hela kommunikat-
ionssessionen. Med websocket kan servern skicka meddelanden utan att behöva 
vänta på klienten, till skillnad från vanlig HTTP. Enligt Wang et al. [31] är anled-
ningarna för att använda websocket ökad prestanda, enkelhet och standardisering. 

 Jämförelse av AJAX och Websocket 
Heinrich et al. [32] utvecklade ett ramverk för databindning till webapplikationer 
med websocket som grund. Anledningen till att de baserade ramverket på Web-
socket var för att minimera nätverksbelastningen. De undersökte även nätverksbe-
lastningen för Websocket-protokollet jämfört mot AJAX och kom fram till att Web-
socket var mycket effektivare på grund av mycket minde overhead. De menade att 
anledningen var att ett XMLHttpRequest (AJAX-förfrågan) utgjorde en stor over-
head, mellan 364 och 472 bytes beroende på webbläsare.  

Vidare beskrev de ett exempel för asynkron kommunikation med 1000 samtidiga 
användare. Polling skulle resultera i nätverkstrafik på 1001MB, long-polling på 
33MB, HTTP-strömning på 8.5MB samt Websocket på 1MB. 
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2.5 Prestandatestning 
I detta avsnitt beskrivs vad som var av intresse att prestandatesta samt de statist-
iska metoder som används för få konfidens till resultaten. 

Det tycktes inte finnas några tidigare arbeten som bestod just av jämförelser mellan 
att utföra beräkningar i SQL-frågor i databasen mot att hämta rådata och genom-
föra beräkningen i applikationen. Därför var en viktig del att prestandatesta skill-
naden mellan metoderna som beräknar direkt i databasen gentemot de metoder 
som beräknar i konnektorapplikationen.  

Vid prestandatestning av dataformat var det enligt Sumaray et al. [27] av intresse 
att mäta storleken på datan som skulle skickas samt serialiserinstid och deserialise-
ringstid. De beskrev att datastorleken var viktig på grund av att den påverkar be-
lastningen på nätverken, samt att sändningstiden påverkas. Maeda [15] beskrev att 
serialisering och deserialiseringstid varierade mellan olika dataformat, och därför 
var det av intresse att mäta.  

 Statistik 
Beräknade konfidensintervall kan användas med syfte att ge en bild av hur pålitliga 
mätresultat är vid upprepade utföranden. 

För att beräkna konfidensintervall behövdes ett antal formler [33]. Normalfördel-
ningen antogs gälla vid beräkningarna. Konfidensintervallen var beräknande med 
en konfidensgrad på 95 %. Först bestämdes medelvärdet x  med hjälp av följande 
formel: 
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Där n var antal mätningsiterationer.  

Medelvärdet kan användas för att bestämma standardavvikelsen, vilket var roten 
av variansen 2  från följande formel: 
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Där n var antal mätningsiterationer; och x  var medelvärdet. 

Slutligen kunde konfidensintervallet beräknas med följande formel: 
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Där x  var medelvärdet; lambda-alfa-halva delat med två var 1.96 (för ett 95 % två-
sidigt konfidensintervall);   var standardavvikelsen; och n var antalet mätningsi-
terationer. 
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3 Metoder 

Det här kapitlet beskriver först hur databasen undersöktes med avsikt att ta reda på 
hur datan som skulle behandlas var lagrad. Vidare beskrivs valen för de lösnings-
metoder som användes i examensarbetet: tidsseriesammanställningsmetoder, 
cachelagring, dataöverföring och dataformat. Slutligen presenteras prestanda-
testningsmetodiken.  

För varje lösningsmetod presenteras först konkreta tekniker för varje lösningsme-
tod. Teknikera som beskrevs var sådana som var vanligt förekommenande lösning-
ar i relevanta frågeställningar till examensarbetet, utifrån vad som uppdagats i för-
studien. Sedan beskrivs argumentationen för vilka av teknikerna och metoderna 
som valdes ut för att implementeras som en lösning för att sedan prestandatestas.  

3.1 Undersökning av databasen 
För att få vetskap om exakt hur databasen såg ut, genomfördes en undersökning.  

I databasen fanns det 33 tabeller. De tabeller som var intressanta för examensar-
betet var de som berörde mätpunkterna, vilka var följande: NumericSamples – 
som innehöll alla mätvärden, Tags – som innehöll namn för de olika mätpunkter-
na, samt TagProperties – som innehöll beskrivningar, min- och maxvärden och 
enheter för mätpunkternas värden. De attribut som var av intresse att hämta från 
tabellerna beskrivs i tabell 3.1 nedan. 

Tabell 3.1: Databasens attribut och dess beskrivningar 

Tabell Attribut Beskrivning 

NumericSamples SampleDateTime Tiden då ett mätvärde togs 

NumericSamples SampleValue Mätvärdet 

NumericSamples QualityID Mätvärdets kvalitet 

TagProperties TagName Mätpunktsnamnet 

TagProperties Eng_Zero Mätpunktens lägstavärde 

TagProperties Eng_Full Mätpunktens högstavärde 

TagProperties Eng_Unit Mätpunktens enhet 

TagProperties Comment Beskrivning av mätpunkten 

Undersökningen visade hur tidserierna var lagrade, tidstämpeln lagrades som en 
bigInt, vilket enligt Microsofts specifikation [34] är uppbyggd av 8 bytes och kan 
vara negativ. Tidstämpelsformatet var Microsofts DateTime, bestående av 18 siff-
ror. Mätvärdet lagrades som en float, kvalitets-id som en smallInt, vilket bestod av 
2 bytes. Etiketten lagrades som en int. Tidstämpeln tillsammans med etiketten ut-
gjorde primärnyckeln.  

Genom att ta ut de lägsta och högsta tidstämplarna framkom det att startpunkten 
för mätningarna var 2015, samt slutpunkten för mätningarna var 2017. Det innebar 
att det fanns mätdata för två år tillgängligt i databasen. Totalt fanns det ungefär 213 
miljoner mätningar i databasen.  
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3.2 Tidsseriesammanställning 
Det här avsnittet beskriver de metoder för tidsseriesammaställning som togs fram 
under examensarbetet.  

Problemet som skulle lösas var att från en tidsserie, sammanställa data i valfri tids-
upplösning inom ett valfritt tidsintervall. Sammanställningen gick ut på att be-
räkna genomsnittsvärden för varje steg enligt tidsupplösningen, såsom veckor, da-
gar, minuter eller sekunder. Metoder för att utföra sammanställningen innanför 
och utanför databasen togs fram för att svara på en målsättning för examensarbetet 
som tidigare beskrevs i inledningen. Målsättningen var att jämföra sammanställ-
ningen av data inom databasen mot att hämta obehandlat data och sedan samman-
ställa utanför databasen. 

För att kontrollera att de framtagna metoderna producerade korrekta resultat jäm-
fördes dess returvärden vid olika frågor för att se att de stämde överens. Sedan an-
vändes manuella kontroller för att se att svaren faktiskt var vad som förväntats. 

 Metoder för sammanställning inom databasen 
I Vijeo Citect-databasen fanns en inbyggd lagrad procedur som utförde samman-
ställning av tidsseriedata för olika tidsupplösningar. Proceduren kunde ta in start-
datum, slutdatum, upplösningen, samt en etikett för en mätpunkt. Metoden hette 
GetInterpolatedSamples. Viktigt att notera angående proceduren var att den an-
vände interpolering för att uppskatta genomsnittsvärdena för de olika delarna, där 
värden från kringliggande delar räknades med. Detta ledde till att värdena inte helt 
korrekt visade genomsnittsvärdena inom sina delar, vilket var en nackdel. Den in-
byggda proceduren använde även tidsviktade värden; värden som gällde under en 
längre tid vägde tyngre vid beräkningen av medelvärde. 

En egen metod för att sammanställa datan i databasen utvecklades. Metoden an-
vände GROUP BY för att gruppera in datan i den angivna tidsupplösningen. Detta 
gjordes genom att dela ett mätvärdes tidsstämpel med upplösningen och göra sva-
ret till ett heltal. För att få den första delen att utgå från den angivna starttiden och 
att få alla efterföljande delar proportionella mot den första användes en förskjut-
ning på tidsstämpeln vid beräkningarna. Förskjutningsvärdet Offset bestämdes av 
följande formel: 

 RESINTOffset Start mod  (5) 

Där StartINT  var tidsstämpeln för intervallets start; och RES var tidsupplösningen. 
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Utifrån de grupperade datan kunde sedan medelvärdet beräknas för varje grupp. 
Metoden beräknade även kvalitén på medelvärdet genom att bestämma andelen 
riktiga värden jämfört med andelen som hade null som mätvärde. Null-värden gavs 
av de bakomliggande sensorerna när mätningar misslyckades. Metoden kan ses i 
figur 3.1 nedan. 

Figur 3.1: Metoden för att sammanställa data direkt i databasen 

 Metoder för sammanställning utanför databasen  
För att sammanställa data utanför databasen utvecklades en metod. Rådatan för 
tidsintervallet hämtades först från databasen med en enkel SQL-fråga. Metoden 
itererade igenom hela listan med rådata och bestämde vilken grupp varje mätvärde 
tillhörde utifrån dess tidsstämpel. Eftersom att alla värdena kom ordnade efter 
tidsstämpel var en grupp färdig närhelst ett mätvärde hade en tidsstämpel utanför 
gruppens tidsspann, varefter den gruppens genomsnittsvärde och kvalitet kunde 
bestämmas och sparas. 

En variant av föregående metod utvecklades till syftet att använda parallellisering. 
Anledningen var att undersöka om användandet av parallell exekvering skulle för-
bättra prestandan. Där delades helt enkelt tidsintervallet som skulle sammanställas 
upp i ett antal lika stora delar vilka blev som mindre versioner av ursprungsfrågan. 
Delfrågorna hanterades med den vanliga metoden för sammanställning av data 
kodmässigt. Antalet delfrågor bestämdes av hur många processorkärnor som fanns 
tillgängliga, och hur många användaren ville nyttja. 

3.3 Uthämtning av mätpunkters metadata 
För att kunna överskåda de olika tillgängliga mätpunkterna samt information om 
dem utvecklades en metod. Eftersom att egenskaperna var lagrade som nyckelvär-
depar istället för under egna kolumner användes PIVOT för att plocka ut dem som 
egna kolumner. Metoden kan ses i figur 3.2. 
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Figur 3.2: Metoden för att hämta mätpunkter och dess metadata 

3.4 Cache 
Det här avsnittet beskriver, utvärderar och jämför de olika cacheteknikerna som 
framkom som vanligt använda i förstudien.  

 Cachemetoder 
Det finns flera olika metoder för cachning. En är att cacha hela svar från förfråg-
ningar, vilket gör att om exakt samma förfrågan kommer igen vid ett senare tillfälle 
finns svaret färdigt att skickas tillbaks direkt. Den metoden skulle även kunna utö-
kas till att även kunna nyttja tidigare cachad data vid andra frågor där den tidigare 
cachade datan är en delmängd av en nyare större fråga. 

En annan metod är att cacha eller spegla hela databasen i en så kallad minnesdata-
bas och sedan köra förfrågningar mot den som vanligt, men de utförs mycket 
snabbare då databasen ligger i minnet.  

Det går även att cacha tidigare beräknade medelvärden för en viss tidsupplösning 
och sedan använda dem för att sammanställas vid förfrågningar rörande lägre tids-
upplösningar. Nackdelen med den sistnämnda metoden är att det antingen kräver 
att tidsintervallen är indelade i fasta startpunkter och storlekar, eller att en liten 
varians på genomsnittsvärdena är acceptabel ifall så inte är fallet.  

 MemoryCache 
MemoryCache är en icke-distribuerad cache som är en inbyggd lösning för cach-
ning i .NET. Microsoft [35] beskriver hur MemoryCache kan användas för att ge 
snabbare dataåtkomst från C# kod. Genom att spara tidigare hämtad data i RAM-
minnet gör MemoryCache att upprepade åtkomster snabbas upp. MemoryCache är 
trådsäkert. [36] 

Vidare finns det stöd för att bestämma hur länge data sparas i minnet innan det 
kastas [37] med hjälp av absolut eller rörlig utgångstid, eller att sätta en maxgräns 
för hur mycket minne [38] som maximalt får användas för cachelagring. 

 Memcached 
Memcached är en distribuerad cachelösning, som använder nyckelvärdelagring för 
att spara data i minnet. [39] Att Memcached är distribuerat betyder att det går att 
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ha flera cache-servrar vilka kan anropas asynkront från klienten och därmed ge 
mycket snabbare åtkomst av stora utspridda datamängder. [40] 

Lerner [41] beskriver problemet med hur sidor som kör många SQL-frågor kan få 
problem med prestandan. Den presenterade lösningen var Memcached, vilken be-
ter sig som en hashtabell över nätet. Lerner beskriver även hur det finns en mängd 
bibliotek för Memcached som gör att det finns stöd för många olika programme-
ringsspråk. Memcached gör applikationer mer skalbara genom att spara data som 
hämtats från databas i minnet, vilket gör att nästa hämtning av datan blir mycket 
snabbare. När data ska hämtas kollar man först om det finns sparat i minnet av 
Memcached och hämtar därifrån om det finns, endast annars anropas databasen. 

Memcached [39] stödjer inga ytterligare gränssnitt förutom nyckelpar och lämpar 
sig därmed bäst för att lagra hela resultat från databasförfrågningar eller webbsi-
dor.  

 Val av cachetekniker 
Vid utvärderingen av cachelösningen Memcached framkom det att tekniken var 
utformad mer för att lagra hela resultat för specifika förfrågningar, vilket skulle 
vara en nackdel för att få en effektiv lösning. Anledningen är att det inte alltid är 
samma förfrågningar som skulle komma att ställas till konnektorn. Istället skulle 
förfrågningarnas tidsintervall variera och därmed vore det bättre med en lösning 
som är bättre anpassad för att ta vara på delresultat av tidigare förfrågningar. Om 
Memcached skulle användas för cachning av delresultat skulle prestandan troligen 
bli bristande, på grund av att designarkitekturen i form av nyckel-par inte lämpar 
sig för uthämtning av intervall. Problemet skulle möjligtvis kunna lösas med en 
skräddarsydd metod för lagring av datan till nyckel-värde-par. Memcached valdes 
därför till att cacha hämtningen av alla tillgängliga mätpunkter och dess metain-
formation, istället för mätvärden där den inte bedömdes passa.  

MemoryCache har egenskapen att den inte är distribuerad utan ligger tillsammans 
med mjukvaran som använder cachen. Det kan vara en fördel i och med att datan 
inte måste skickas fram och tillbaka mellan mjukvaran och cachen. MemoryCache 
använder likt Memcached nyckel-värde-par för att lagra cache och har därmed 
samma nackdel. MemoryCache valdes att testas för samma cachningsmetod, på 
grund av dess likheter med Memcached. MemoryCache kom därför att jämföras 
med Memcached i prestandamätningarna. 

 

3.5 Minnesdatabaser 
Minnesdatabaser är en alternativ metod gentemot cachning. I förstudien framkom 
en mängd minnesdatabaser som valdes för att de tycktes prestera bra eller var väl 
använda. De minnesdatabaser som jämförs är Hazelcast, Redis, VoltDB, Gorilla, 
MemSQL, InMemory.Net, OrigoDB samt en egen metod. Även en NoSQL-databas, 
Cassandra, togs med för att få ännu en referenspunkt mot minnesdatabaserna, utö-
ver SQL Server. 
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 Hazelcast 
Hazelcast [42] är en distribuerad minnesdatabas, som alltså lagrar data i RAM-
minnet. Alla noder som är hopkopplade i ett kluster lägger samman sina mängder 
RAM-minne i en minnespool. Hazelcast beskriver sig själva som en elastisk 
Memcached, och att man kan använda Hazelcast istället för eller tillsammans med 
Memcached [43] för cachning. Ifall det rör sig om att en mindre cache behövs, kan 
Hazelcast köras i ett lokalt läge där hela cachen ligger i lokalt minne och kan då nås 
mycket snabbt. Hazelcasts .NET implementation stödjer frågor med predikat samt 
flera datastrukturer, såsom map, queue, set eller listor. [44] 

Park et al. [13] utförde experiment som visade att Hazelcast presterade bättre när 
den hade fler noder till sitt befogande och därför skalar när den är distribuerad.  

 Redis 
Lerner [45] skriver att Redis är väldigt likt Memcached i det att de båda använder 
nyckelvärdelagring, sparar datan i RAM, och att de båda stödjer många program-
meringsspråk. En viktig skillnad är att Redis lagrar sitt data till persistent lagrings-
utrymme då och då, vilket gör att återställning vid systemkrasch underlättas.  

Redis [46] har stöd för fler datatyper såsom, lists, sets och sorted sets. Sorted sets 
kan vara lämpligt till tidsserier, där serierna möjligtvis skulle kunna lagras sorterad 
enligt dess tidstämpel. Sorted sets har ett flyttal som bestämmer sorteringsord-
ningen. Redis saknar stöd för frågespråk utanför dess datatyper.  

 VoltDB 
Enligt VoltDB [47] själva är VoltDB en minnesdatabas designad för att ha hög pre-
standa medan den fortfarande stödjer SQL och transaktioner. VoltDB följer även 
ACID. VoltDB är dock inte designat för hög prestanda vid stora joins över flera ta-
beller. Tidsseriedatabasen som hanterades under examensarbetet använde inte 
flera tabeller, och skulle då inte påverkas av prestandan vid joins.  

Vidare beskrivs hur databasen fungerar annorlunda mot vanliga relationsdatabaser 
med avseendet att den delar upp tabeller i flera delar. [47] Delarna kan köra på 
flera noder om VoltDB körs distribuerat. För att nyttja arkitekturen till fullo behö-
ver sparade procedurer och scheman anpassas till uppdelade tabeller. 

 Gorilla 
Enligt Pelkonen et al. [48] var Gorilla en minnesdatabas som utvecklades och an-
vändes inom företaget Facebook. Gorilla var utformad specifikt för att hantera tids-
serier. Vid mätningar framkom att Gorilla hade mycket snabbare latens i förfråg-
ningar vid en jämförelse med den populära databasen HBase.  

 MemSQL 
MemSQL är en distribuerad relationsdatabas likt VoltDB. Enligt MemSQL [49] 
själva är MemSQL designad för hög prestanda vid realtidsdata och för historisk 
data. MemSQL [50] har stöd för både radlagring i minnet samt kolumnlagring på 
disk. MemSQL bygger på en två-lagers klusterarkitektur med två typer av noder, 
den första typen är aggregatorer. Aggregatorerna har uppgiften att erbjuda gräns-
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snitt till klienter och att köra SQL-frågor över klustret och sammanfoga resultaten. 
Den andra typen är löv, vilka har uppgiften att lagra och bearbeta data. MemSQL 
kan skalas ut och uppdelningen sker automatiskt. 

 InMemory.Net 
InMemory.Net eller IRDB är en icke-distribuerad minnesdatabas för .NET. Enligt 
InMemory.Net [51] själva är IRDB en read-only minnesdatabas som lagrar data 
kolumnvis, databasen är designad för att köra inom .NET miljön. Databasen stöder 
inladdning av data från SQL Server. IRDB stöder SQL-frågor för hämtning av data.  

 OrigoDB 
OrigoDB beskrivs av Devrex Labs [52] som är en minnesdatabas byggd för .NET. 
För OrigoDB utlovas hög hastighet vid läsning. Vidare är det möjligt för använda-
ren att fritt definiera egna datamodeller, eller använda någon av de inbyggda mo-
dellerna, såsom relationer, dokument, grafer, nyckelvärdelagring med mer. Detta 
är möjligt eftersom att datamodellerna beskrivs med vanliga C# klasser. OrigoDB 
har stöd för persistens både genom användandet av en journal, som loggar de 
transaktioner som utförts, och även genom möjligheten att ställas in att spara ner 
hela databasens innehåll periodvis. 

 Egen lagringsmetod 
Ytterligare en metod var att lagra tidsserierna i minnet lokalt i samma process som 
konnektorn. Metoden hade samma användningsområde som en minnesdatabas i 
detta fall. Metoden gick ut på att spara tidsseriedata, i listor, sorterade efter tids-
stämplar. Det skulle göra att data kunde utvinnas effektivt genom att utföra binär-
sökningar utefter tidsstämplarna för att få ut korrekt index för det tidsintervall som 
förfrågas. Då kunde en dellista direkt hämtas ut om det är i korrekt tidsupplösning 
eller annars itereras igenom för att sammanställas till korrekt tidsupplösning. För 
att hantera flera olika etiketter, lagrades flera listor, en för varje etikett och upplös-
ningskombination. För att effektivt komma åt listorna lagrades det i nyckel-par, där 
nycklarna var etikett kombinerat med tidsupplösningen.  

Denna metod skulle även gå att implementera som en separat minimal minnesda-
tabas skräddarsydd för problemställningen. Den skulle dock kunna implementeras 
som ett separat program, men då skulle det tillkomma prestandaförluster i form av 
nätverkskommunikation. 

 Cassandra 
Cassandra är en NoSQL-databas som enligt Estrada et al. [53] har hög tillgänglig-
het och skalbarhet, utan att påverka prestandan negativt. Cassandra är distribuerad 
och kan därför köras på flera noder. Istället för SQL använder Cassandra sig av 
CQL, Cassandra Query Language, som liknar SQL. 

DataStax [54] beskriver hur en tabells primärnyckel består av två komponenter, 
partitionsdelen och klusterdelen. Partitionsdelen bestämmer hur tabellen ska delas 
upp bland noder i ett distribuerat system. Klusterdelen bestämmer hur tabellen ska 
sorteras på varje nod. 
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 Val av minnesdatabaser 
Hazelcast och Redis kunde användas som cache med nyckelpar på samma sätt som 
cacheteknikerna MemoryCache och Memcached. Däremot hade Redis möjligheten 
att lagra data i sorted sets, vilket innebar att en alternativ metod skulle kunna an-
vändas där data kunde hämtas för ett visst tidsintervall. Därmed skulle den möj-
ligtvis kunna ge bättre prestanda. Därför valdes Redis att prestandatestas för speg-
ling av databasen och för att cacha förberäknade värden till lägre upplösningar. 

Hazelcast hade till skillnad från Redis inte stöd för sorted sets. Däremot hade 
Hazelcast stöd för predikat till datastrukturen map, vilket innebar att data skulle 
kunna hämtas inom intervall, likt Redis sorted sets. Datan kunde indexeras och 
därmed borde den prestera bra. Därför valdes Hazelcast ut att prestandatestas. 

VoltDB hade en stor fördel i att den stödde SQL, vilket innebar att samma frågor 
som ställdes till ursprungsdatabasen skulle kunna ställas till VoltDB. Med VoltDB 
indexerades data i tabellform, vilket möjliggjorde att data gick att hämta i sekvens, 
till skillnad från vanliga nyckelvärdepar. Det innebar att prestandan teoretiskt sätt 
skulle vara bättre. Därför var VoltDB givet att prestandatesta både för spegling av 
databasen och för att cacha förberäknade värden till lägre tidsupplösningar och 
använda dem istället för rådata. 

MemSQL var en minnesdatabas som liknade VoltDB på flera punkter, båda hade 
stöd för SQL, båda kunde lagra data radvis i minnet och båda byggde på en distri-
buerad teknik. Därför valdes MemSQL ut att prestandatestas till spegling samt för 
cachning av förberäknade värden, för att kunna jämföra resultaten mot VoltDBs.  

InMemory.Net valdes ut att prestandatestas till både spegling och lagring av förbe-
räknade värden. Tekniken valdes eftersom att den var read-only och det var intres-
sant att ta reda på om det skulle innebära högre prestanda vid läsning än de andra 
minnesdatabaserna.  

OrigoDB valdes ut för att det var en minnesdatabas som kunde köras lokalt i ett 
.NET-program. Det var därför intressant om det gav bättre prestanda än en de 
minnesdatabaser som kördes i egna processer. 

Minnesdatabasen Gorilla, som beskrevs i föregående kapitel, var gjord specifikt för 
tidsserier och var därför av intresse att implementera och mäta prestandan hos. 
Open-source varianten av Gorilla kallades för Beringei [55], vilket var den som var 
möjlig att testa i examensarbetet. Beringei valdes dock att inte användas eftersom 
att den inte hade tillräckligt bra dokumentation för uppförandet.  

Den egenutvecklade lagringsmetoden valdes ut till prestandamätning eftersom den 
förväntades prestera bra på grund av att den var skräddarsydd till just det här pro-
jektet.  

Cassandra, en till databas som inte var en minnesdatabas, utöver SQL Server, val-
des ut till att vara med i testet för förberäknade värden. Syftet var att inkludera en 
till referens till minnesdatabaserna, utöver SQL Server. 
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 Implementation till Hazelcast 
Hazelcast kördes i en Java-miljö i Windows, för att komma så nära konnektorns 
plattform som möjligt. Metoden med Hazelcast byggde på användandet av data-
strukturen map, som lagrar data i nyckelvärdepar. Varje etikett och upplösnings-
kombination lagrades i en map. För att komma åt en map användes ett namn som 
bestod av en sträng med upplösning samt etikett-id. Varje map använde tidstäm-
peln som nyckel för mätvärdena, vilka det även skapades ett index för. Uthämt-
ningen skedde genom att ange ett predikat med start och sluttid, vilket hämtade 
alla mätvärden mellan två tidpunkter.  

En alternativ metod som använde listor istället för map implementerades även. 
Dock hade metoden nackdelar i och med att delar av listorna inte kunde hämtas, 
utan endast hela listor. Metoden var långsammare än den metod som byggde på 
map, och valdes därför inte. 

 Implementation till Redis 
Redis kördes i Windows, versionen var utvecklad av Microsoft Open Tech Group. 
Anledningen till att köra i Windows var, precis som för Hazelcast, att komma så 
nära konnektorn som möjligt. Implementation till Redis använde sorterade mäng-
der för varje kombination av etikett och upplösning. Namnet för varje mängd var 
en sträng bestående av upplösning samt etikett-id. Mängderna sorterades efter 
tidstämpel, datan lagrades i serialiserat tillstånd eftersom Redis endast tog in ett 
binärt objekt eller en sträng för varje element. Protobuf valdes som format för seri-
alisering eftersom det var det effektivaste formatet. Data kunde sedan hämtas ur 
mängderna genom att ange start och sluttid. I konfigurationen för Redis hade 
funktionaliteten för persistens stängts av för att ge bästa möjliga prestanda. 

 Implementation till VoltDB 
VoltDB implementerades och testades både på en virtuell maskin och på Docker. 
Anledningen var att det inte fanns någon lösning för Windows, och därmed för-
sökte det fastställas vilken av de två möjliga plattformarna som presterade bäst. I 
VoltDB skapades en tabell likt originaldatabasen i SQL Server. Metoder för hämt-
ning var både förberedda procedurer samt ad hoc SQL-frågor. Ad-hoc frågorna 
presterade bättre än de förberedda procedurerna. Inställningar för VoltDB såsom 
antal partioner, varierades, men inga större prestandaskillnader noterades.  

 Implementation till MemSQL 
MemSQL kördes i Docker för att det verkade vara det enklaste sättet at installera 
det. I implementationen till MemSQL skapades en tabell likt originaldatabasen i 
SQL Server, precis som för VoltDB. Primärnyckeln angavs som klustrad, vilket be-
tydde att tabellen kunde delas upp i mindre tabeller. Tabellen testades i två utfö-
randen, dels som vanlig radbaserad tabell, samt som kolumnbaserad tabell. Den 
radbaserade varianten var snabbare än den kolumnbaserade. Hämtningen skedde 
genom en SQL-Fråga.  

 Implementation till InMemory.Net 
InMemory.Net-databasen kördes i Windows, den enda tillgängliga plattformen för 
tekniken. Databasen fylldes på genom att köra ett externt program som skapade en 



 
 

 
 
26  |  METODER 

InMemory.Net-databasfil genom att koppla upp sig mot och kopiera från SQL Ser-
ver. Filen laddades sedan in med ett kommando. Hämtningen skedde med en SQL-
fråga.  

 Implementation till OrigoDB 
OrigoDB kördes i samma process som konnektorn, för att se om det gav någon för-
del att ha de båda i samma process. Med OrigoDB beskrevs lagringsstrukturen ge-
nom att skapa en modellklass. Modellklassen använde nyckelvärdepar, där nyck-
larna bestod av etiketten och upplösningen, värdena bestod av listor med tidserier-
na. Hämtningarna skedde genom en egendefinierad klass som implementerade ett 
gränssnitt för frågor. Journalen för persistens avaktiverades för att, precis var fallet 
för Redis, ge upphov till så hög prestanda som möjligt. 

 Implementation av egen lagringsmetod 
Lagringen implementerades direkt i konnektorn för optimal prestanda. Till den 
egna metoden för lagring i processen valdes datastrukturer som skulle vara effek-
tiva till ändamålet. Varje kombination av mätpunkt och upplösning var en nyckel 
till en hashtabell. I hashtabellen lagrades listor med tidseriedata. Mätvärdena stop-
pades in enligt dess tidsstämplar. För att hämta delar av tidsserierna utfördes bi-
närsökning i listorna, med tidsstämpel som nyckel. Binärsökningen kunde ge ett 
intervall även om inte den eftersökta tidsstämpeln inte existerade, utan prestanda-
förlust.  

 Implementation till Cassandra 
Cassandra kördes i Windows, för att komma så nära konnektorn som möjligt. Till 
Cassandra skapades en tabell likt VoltDB, MemSQL och SQL Server, men med en 
kompositnyckel beståendes av en partitionsnyckel samt en klustringsnyckel. Partit-
ionsnyckeln bestod av etiketten och klustringsnyckeln bestod av tidsstämpeln. 
Hämtningen av tidserierna skedde genom en CQL-fråga som angav ett tidsintervall.  

 

3.6 Dataformat 
Det här avsnittet utvärderar de olika dataformaten som framkom i förstudien. 

Eftersom att de tidigare arbeten som togs upp i avsnittet för utvärdering av data-
format i kapitlet teori och bakgrund utförde jämförelser på dataformat, kunde slut-
satser dras om vilka format som var intressanta att prestandatesta för examensar-
betet.  

Det framkom i de tidigare arbetena att XML var mindre effektivt, både i anseende 
på datastorlek samt serialisering- och deserialiseringstid i jämförelse mot JSON. 
Både JSON och XML är icke-binära, båda formaten var läsbara för människor, 
samt båda formaten hade liknande kompabilitet. Därför valdes endast JSON för 
prestandatestning. För JSON användes det inbyggda biblioteket i JavaScript ef-
tersom att det var inbyggt och därför lättillgängligt. I C# användes biblioteket 
Json.NET eftersom att det var inbyggt i .NET och även där alltså lättillgängligt. 
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Den binära varianten av JSON, BSON, har enligt BSON själva [56] en nackdel 
gentemot Google Protobuf i form av större overhead. Därför kom BSON inte att 
testas vidare. Det uppvägdes dock av att högre flexibilitet fanns från att scheman 
inte behövdes. Eftersom att datan som behandlas i examensarbetet följer ett visst 
schema behövdes inte den schemalösa flexibiliteten från BSON.  

Google Protobuf verkade enligt de tidigare arbetena vara ett mycket effektivt for-
mat och därför valdes ut till prestandatestningen. Cap’n Proto var ett nytt och rela-
tivt otestat format, vilket gjorde det intressant att undersöka hur det verkligen stod 
sig mot Google Protobuf. Trots det kunde Cap’n Proto inte tas till att utvärderas då 
själva projektet för just C# visade sig ha arkiveras och gjorts privat. 

LCM verkade också vara ett lovande format, men på grund av avsaknaden av Java-
Script kompabilitet valdes formatet att inte användas till prestandatestningen, ef-
tersom JavaScript var ett krav för klienten. 

MessagePack var ett intressant format på grund av flera anledningar. Enligt speci-
fikationen såg formatet för MessagePack ut att vara effektivt och kompakt. Messa-
gePack valdes därför ut för att utvärderas med prestandatestning. En fördel med 
MessagePack var vidare att den kunde användas utan att i förväg behöva definiera 
ett schema i klienten, vilket gjorde den enklare att använda. 

Thrift hade ett binärt format som skulle prestera bra enligt förstudien, dock hade 
Thrift inget officiellt stöd för dess binära format i JavaScript. En lösningsmetod var 
att använda det tredjepartstillägg [57] till Thrift, som la till just det stödet. Att 
Thrift enligt förstudien skulle prestera bra gjorde att Thrift också valdes att ut för 
prestandatestning.  

Eftersom att Avro påstods ha scheman som förbättrade prestandan likt Protobuf 
var även det av intresse att ta med Avro i undersökningen, för att få en jämförelse 
mellan teknikerna. Avro saknade officiellt stöd för JavaScript, och behövde alltså 
använda ett tredjepartsbibliotek. Det bibliotek som valdes var Avsc [58], vilket val-
des eftersom att det var populärt på GitHub. 

3.7 Dataöverföring 
Det här avsnittet utvärderar de olika dataöverföringsmetoderna som framkom i 
förstudien. 

En väldigt vanlig metod för dataöverföring i icke-realtidssituationer är REST-
webtjänster. Fördelarna med en REST-tjänst är användarvänligheten för utveck-
lare. REST använde vanligtvis JSON som dataformat, men kan även användas med 
alternativa dataformat. Eftersom REST var så vanligt förekommande och en stan-
dard inom området var den intressant att utvärdera.  

En nyare teknik som beskrevs i avsnittet för dataöverföring i kapitlet teori och bak-
grund var websocket. Förstudien påvisade att websocket skulle kunna vara ett ef-
fektivare alternativ, vilket gjorde den intressant att prestandatesta. Till skillnad 
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från REST är websocket inte en tillståndslös metod och därmed måste utvecklaren 
avgöra om tillstånd ska användas eller inte.  

En metod för dataöverföring vid stora förfrågningar är att vid hanteringen av frå-
gor, dela upp frågan till mindre delfrågor och utföra dem i tur och ordning. Därmed 
kan delresultat skickas till klienten kontinuerligt och därmed minska den upplevda 
svarstiden, eftersom användare kan få delresultat presenterade mycket snabbare än 
att vänta på hela svaret. För att implementera metoden lämpar sig websocket 
bättre en de olika teknikerna för polling som jämfördes i teorikapitel 2.4.5, Jämfö-
relse av AJAX och Websocket. 

3.8 Prestandatestning 
Det här avsnittet behandlar vilka prestandatest som ska genomföras, hur prestan-
datestningen gick till, samt hur prestandatestningsmiljön såg ut. 

Eftersom att en viktig del i målställningen gällde optimering av konnektorns pre-
standa var det av intresse att mäta hur lång tid från det att en förfrågning har ut-
förts till dess att ett svar mottagits. Systemets förfrågningstid behövde mätas i två 
delar för att kunna besvara de olika målsättningarna. Delarna var att hämta och 
sammanställa data, samt att överföra till klient. Resultaten från båda delarna 
kunde adderas för att en för att ge en helhetsbild av tidsåtgången för systemet. 

För att besvara målsättningen för jämförelse av metoderna för sammanställning av 
data inom och utanför databasen, behövde det prestandatestet utföras som en di-
stinkt del. Den delen var att prestandatesta tidsåtgången från att konnektorn ge-
nomförde en förfrågan, tills dess att datan var hämtad och sammanställd. Detta på 
grund av att metodiken för att hämta och sammanställa datan skulle kunna utvär-
deras utan att involvera val av dataformat och dataöverföring till klienten. Samma 
prestandatest besvarar även målsättningen om hur man effektivast sammanställer 
tidsseriedata inom olika tidsintervall eftersom de olika metoderna implementera-
des och testades i detta moment. 

För att besvara målsättningen hur data kunde skickas effektivt till klienter behövde 
prestandatest utföras. Delen att prestandatesta var tidsåtgången från att konnek-
torn skickade den bearbetade datan tills dess att klienten tog emot den. Testet in-
kluderar serialiseringstid, deserialiseringstid och sändningstid, vilka togs upp som 
viktiga punkter i avsnittet för prestandatestning i teorikapitlet. 

För att få tillförlitliga värden kunde konnektorprototypen utvärderas i olika scen-
arion genom att variera olika parametrar. De parametrar som var intressanta att 
testa olika värden på var omfattningen på förfrågningarna, i form av tidsupplös-
ning och tidsintervall. Parametrarna valdes eftersom att de direkt påverkar data-
mängden, och därmed tidsåtgången. Dessutom är det de parametrar som varierar 
vid vanligt användande av systemet. 

Eftersom att förstudien påvisade att cachelagring kunde vara en effektiviseringsåt-
gärd till förfrågningar tillkom specifika mätningar kring cache för att besvara fråge-
ställningen om det lönar sig att mellanlagra data. För att ge upphov till relevanta 
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och rättvisa resultat behövde flera olika tester utformas, utföras och resultaten 
sammanställas. 

För att få pålitliga mätresultat, beslöts det att konfidensintervall skulle användas 
till mätningarna. Konfidensintervallen beräknades med en konfidensgrad på 95 %, 
på grund av att det är den mest förekommande konfidensgraden enligt Blom et al. 
[59]. Till beräknandet av konfidensintervall behövde mätningarna genomföras i 
flera iterationer. Där det var möjligt användes 10 iterationer vid utförandet, vissa 
tekniker tillät endast en iteration, vilket ledde till att de teknikerna inte kunde ha 
något konfidensintervall. Antalet iterationer bestämdes till 10 för att balansera 
konfidensintervallets precision mot tidsåtgången för att genomföra testen. Konfi-
densintervallen visades i form av felstaplar på diagram.  

 Prestandatestningsmiljö 
Prestandatesterna utfördes främst i en specifik miljö bestående av en dator med 
Windows 10. Se datorns specifikation i tabell 3.2. Även en laptop med trådbunden 
nätverksanslutning användes till vissa tester som skulle utföras mellan två olika 
maskiner, dess specifikation finns i tabell 3.3. 

Tabell 3.2: Serverdatorn som användes vid prestandatestningen. 

Operativsystem Windows 10 

Processor Intel Core i7-6700 

RAM 16GB DDR4 2133 MHz 

Lagringstyp SSD 

Tabell 3.3: Laptopen som användes vid prestandatestningen. 

Operativsystem Windows 8 

Processor Intel Core i7-4700HQ 

RAM 8GB DDR3 1600MHz 

Lagringstyp SSD 

De program som krävde Linux som operativsystem kördes virtualiserat med 
Hyper-V till Windows, antingen som en Docker-behållare eller med en virtuell 
maskin som körde Ubuntu 16 LTS. MemSQL och VoltDB kördes med Docker, 
VoltDB testades även att köras med en virtuell maskin. SQL Server, Redis, 
InMemory.Net kördes lokalt i windows. Alla tester av klienten utfördes i Firefox. 
Konnektorn kördes i servermjukvaran Microsoft Internet Information Services 
(IIS). 

När ett test utfördes försäkrades att endast de program som krävdes för testet 
kördes, allt annat förblev avstängt för att ge bästa möjliga prestanda. 
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4 Resultat 

Det här kapitlet beskriver resultaten för de lösningsmetoder som valdes. Följande 
delar utformades och prestandatestades: tidsseriesammanställningsmetoder, 
cachelagring, dataformat och dataöverföring. Slutligen presenteras prestandan för 
hela systemet då det testades med några utvalda kombinationer av tekniker från de 
tidigare testade områdena.  

4.1 Tidsseriesammanställning 
I jämförelsen av att sammanställa tidsseriedata inom och utanför databasen mättes 
tiden sammanställningarna tog när tidsintervallet och upplösningarna varierade 
såsom tabell 4.1 visar. 

Tabell 4.1: De olika värden som användes i testning av tidsseriesammanställning. 

Intervallets längd Upplösning 

1 dag 5 sekunder 

1 dag 1 minut 

1 dag 5 minuter 

1 dag 6 timmar 

1 vecka 5 sekunder 

1 vecka 1 minut 

1 vecka 5 minuter 

1 vecka 6 timmar 

1 månad 5 sekunder 

1 månad 1 minut 

1 månad 5 minuter 

1 månad 6 timmar 

Kombinationen av upplösningen och intervallet avgör storleken på den behandlade 
datamängden; både större intervall samt lägre upplösning ökar storleken. Den 
kombination som förväntades vara minst krävande var därför den med en dags 
tidsintervall och med sex timmars upplösning. Kombinationen med en månads 
tidsintervall och med fem sekunders upplösning förväntades följaktligen vara den 
mest krävande.  

För presentationerna av testernas resultat används termerna InDB, Raw samt 
Parallel Raw för att beskriva sammanställning inom databasen, i koden utan 
parallellisering, respektive i koden med parallellisering. 
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Figur 4.1 visar resultaten för tidsintervallet en dag.  

Figur 4.1: Mätresultaten för sammanställningsmetoder i tidsintervallet en dag.  

Lägre tid är bättre. 

I figuren framgår att konfidensintervallen är väldigt stora på sina håll, men i och 
med att tiden för alla anrop är under 40 millisekunder betyder det helt enkelt att 
tiden exempelvis varierar mellan 17 och 34 millisekunder för C# sammanställning i 
en minuts upplösning. Eftersom att tiderna är så låga ger de knappast upphov till 
någon skillnad i upplevd svarstid hos en användare. 

Det är värt att notera hur sammanställningen i databasen är långsammast vid fem 
sekunders upplösning, men sedan blir mycket snabbare vid lägre upplösningar. 
Den parallella versionen av sammanställning av data i C# var överlag bäst, då den 
antingen var bättre eller lika bra som sin närmaste konkurrent i alla mätningar. 
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Figur 4.2 visar resultaten för tidsintervallet en vecka.  

Figur 4.2: Mätresultaten för sammanställningsmetoder i tidsintervallet en vecka.  

Lägre tid är bättre. 

När tidsintervallet höjs till en vecka behåller generellt teknikerna sina fördelningar 
gentemot varandra från tidsintervallet en dag. Här går det att se hur databassam-
manställningen drar iväg vid upplösningen 5 sekunder och är många gånger lång-
sammare än de andra teknikerna. Det går också att se hur konfidensintervallen blir 
mindre, relativt sett, vid det längre tidsintervallet, då alla mättider blir högre. 
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Figur 4.3 visar resultaten för tidsintervallet en månad.  

Figur 4.3: Mätresultaten för sammanställningsmetoder i tidsintervallet en månad.  

Lägre tid är bättre. 

Vid det högsta tidsintervallet stärks de tendenser som tidigare mätningar visade. 
Databassammanställningen i upplösningen 5 sekunder tar här ungefär antingen 9 
eller 21 gånger längre tid än de andra teknikerna.  

Det framgår även i alla figurer att databassammanställningens tid beror på upplös-
ningen, där högre upplösningar tar mycket längre tid. Båda versioner av samman-
ställning i C# däremot beror endast på tidsintervallet, alltså antalet mätvärden som 
ska behandlas, och påverkas inte av upplösningen. 
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4.2 Cache 
I jämförelsen av cachelösningar för att cacha hela frågor mättes svarstiden för en 
förfrågan med ett intervall på femton månader och en upplösning på sex timmar. 
Lösningarna MemoryCache och Memcached jämfördes mot varandra. Även ett re-
ferensfall med att inte använda någon cache alls inkluderades.  

Testet gick ut på att mäta tidsåtgången internt inom konnektorn vid cacheträffar 
och cachemissar. Testet mätte tiden från det att förfrågan kom in till konnektorn, 
tills dess att konnektorn var redo att skicka tillbaks svaret. Syftet med att ta med 
cachemissar i testet var för att kunna bestämma tiden som tillkom för att tillfråga 
och fylla på cachen. Figur 4.4 visar resultaten av prestandatesten. 

Figur 4.4: Mätresultaten för cache till hela förfrågningar. Lägre tid är bättre.  

Resultatet visade att vid cacheträffar blev svarstiden enormt mycket lägre, 0 re-
spektive 2 millisekunder för Memcached och MemoryCache, jämfört mot 2475 mil-
lisekunder för lösningen utan cache. Vid cachemissarna tillkom det en minimal 
ökning, 32 respektive 6 millisekunder för Memcached och MemoryCache.  

Det framgick av resultatet att MemoryCache presterade något bättre än 
Memcached, troligtvis på grund av att Memcached befann sig i en separat process, 
vilket utgjorde ett extra kommunikationssteg. 
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4.3 Jämförelse av virtuell maskin och Docker  
För att ta reda på hurvida de tekniker som inte kunde köra på Windows skulle ge 
bäst prestanda genom att köra dem i en virtuell maskin eller i Docker genomfördes 
ett test.  

Testet utfördes i form av en jämförelse av att köra VoltDB med Docker eller med en 
virtuell maskin i Hyper-V för att undersöka hur prestandan påverkades av virtuali-
sering med de olika teknikerna. Frågor på ett 3 månaders intervall med olika upp-
lösningar ställdes till VoltDB där en mätpunkt var speglad. Se resultaten i figur 4.5. 

Figur 4.5: Jämförelse av prestanda för VoltDB körandes i Docker eller i en VM.  

Lägre tid är bättre. 

Resultatet från testet visade att VoltDB i en virtuell maskin presterade i genomsnitt 
42 % bättre än med Docker. På grund av resultatet kördes VoltDB i en VM under de 
resterande prestandamätningarna.     
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4.4 Minnesdatabaser – Spegling 
För att undersöka prestandan av minnesdatabaser genomfördes tester där data ko-
pierats från den ursprungliga databasen till minnesdatabaserna. Vid testet ställdes 
förfrågningar med ett intervall på tre månader och med tio minuters upplösning. 
Intervallet valdes till tre månader på grund av att vissa minnesdatabaser, såsom 
VoltDB, inte klarade av frågor större än så.  

Några av databaserna, exempelvis OrgioDB, utgick helt på grund av testen tog så 
lång tid att de behövde avbrytas, och därför inte skulle kunna vara användbara till 
denna tillämpning. InMemoryNet testades endast med en iteration eftersom att 
den automatiskt cachade delresultat till efterföljande förfrågningar. Cachnings-
funktionaliteten gick inte helt att stänga av och skulle ge upphov till skenbart lägre 
svarstider. Det innebar att InMemoryNet inte kunde tillräknas något konfidensin-
tervall. 

Figur 4.6 visar svarstiden för de olika databaserna som testades.  

Figur 4.6: Mätresultaten för minnesdatabaser. Lägre tid är bättre. 

Resultaten visade att minnesdatabaserna presterade under förväntan. SQL Server 
presterade bättre än alla minnesdatabaser, förutom den egna inbyggda databasen. 
Den egna inbyggda databasen presterade bäst, med tre millisekunders svarstid 
jämfört mot SQL Servers 58 millisekunder.  
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4.5 Förberäknade värden 
Vid tabulering av förberäknade värden utfördes prestandatest på ett två års inter-
vall med följande förberäknade tidsupplösningar: tio minuter, 1 timme, samt 6 
timmar. Anledningen var att ge upphov till ett varierande antal resulterande mät-
värden. Resultat utan förberäknade värden inkluderas även som referens. De för-
beräknade värdena lagrades i SQL Server.  

Antalet mätvärden som de olika förberäknade upplösningarna innehöll visas i ta-
bell 4.2 nedan.  

Tabell 4.2: Antal mätvärden för olika förberäknade upplösningar. 

Förberäknad 

upplösning 

Antal  

mätvärden 

Utan 6 102 762 

10 min 65 837 

1 timme 11 006 

6 timmar 1 842 

Testresultaten för de olika upplösningarna med förberäknade värden presenteras i 
figur 4.7 nedan. 

Figur 4.7: Mätresultaten för förberäknade värden vid olika tidsupplösningar.  

Lägre tid är bättre. Notera avklippt stapel för utan förberäkning.  

Resultatet för förberäknade värden påvisar en stor prestandaökning i och med att 
antalet mätvärden minskar, vilket kan ses i tabell 4.2 och diagram 4.7.  
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 Kvalitetsförluster 
Vid användning av förberäknade värden kan en viss kvalitetsförlust ske ifall frågans 
intervall är förskjutet från närmsta förberäknade värde. Ett annat fall är när frå-
gans upplösning inte är jämnt delbar med den förberäknade upplösningen. I ett 
test användes förberäknade värden med tio minuters upplösning. Frågor med olika 
upplösningar ställdes både på de förberäknade värdena samt på de obehandlade 
värdena. Sedan mättes skillnaden efter sammanställning i procent. Mätvärden med 
exakt noll som värde exkluderades. Se den genomsnittliga skillnaden mellan meto-
derna i figur 4.8 nedan. 

Figur 4.8: Genomsnittlig skillnad mellan sammanställda obehandlade värden och förberäknade 

värden. Lägre skillnad är bättre. 

Resultatet visar att vid frågor med tio minuters upplösning, samma som den förbe-
räknade upplösningen, var skillnaden ungefär noll. Vid ojämna upplösningar, 
såsom 11 minuter och 15 minuter, var kvalitetsförlusterna som förväntat mer påtag-
liga. De är dock fortfarande ganska låga, på 0,46 % och 0,32% för frågorna med 11 
respektive 15 minuters upplösning.   

Det som var förvånande var att det fanns kvalitetsförluster vid de upplösningar 
som var jämt delbara med den förberäknade upplösningen. Anledningen var att de 
obehandlade värdena var ojämnt fördelade tidsmässigt. De förberäknade medel-
värdena viktades inte med antalet underliggande värden för medelvärdet. Därför 
resulterade det i en viss kvalitetsförlust jämfört med att sammanställa obehandlade 
mätvärden.  
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Figur 4.9 visar den största skillnaden mellan de tidigare beskrivna metoderna. De 
största skillnaderna är mycket större än genomsnitsskillnaderna, särskilt vid 
ojämna upplösningar. Värt att notera är att eftersom genomsnitsskillnaderna är så 
mycket lägre än de största skillnaderna är så stora skillnader väldigt ovanliga.  

Figur 4.9: Största skillnad mellan sammanställda obehandlade värden och förberäknade värden. 

Lägre skillnad är bättre. 
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4.6 Minnesdatabaser – Förberäknade värden 
För att undersöka prestandan av minnesdatabaser tillsammans med tekniken för 
förberäknade värden utfördes ett test. Tio minuters upplösning användes för de 
förberäknade värdena. Frågor med en tidsintervall på ett år och med samma upp-
lösning som de förberäknade värdena ställdes under testet. Flera tekniker utöver 
minnesdatabaserna togs med i testet som referenser: utan förberäkning, SQL Ser-
ver och Cassandra. Se resultaten i Figur 4.10. 

Figur 4.10: Uthämtningstider av förberäknade värden i olika databaser. Lägre tid är bättre.  

Notera avklippt stapel för ”Utan”.  

Resultaten visar likheter med det tidigare speglingstestet i det att SQL Server pre-
sterar väldigt bra, bättre än alla minnesdatabaser förutom den egna inbyggda me-
toden. Den egna inbyggda metoden presterade bäst, med mindre än en millise-
kunds tidsåtgång.  
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4.7 Jämförelse av olika konfigurationer för SQL Server 
Eftersom att SQL Server presterade mycket bättre än minnesdatabaserna genom-
fördes ett ytterligare test för att undersöka vad det kunde bero på. För att se hur 
miljön påverkade tidsåtgången utfördes test med SQL Server körandes i alla olika 
tillgängliga miljöer. De olika miljöer som testades finns förklarade i tabell 4.3. Ett 
par mätningar för Redis togs även med som referens. För testen användes samma 
värden för frågan som för testet av förberäknade värden för minnesdatabaser, näm-
ligen ett års tidsintervall med tio minuters upplösning på både förberäkning och på 
frågan. Resultaten för testen finns i figur 4.11. 

Tabell 4.3: Antal mätvärden för olika förberäknade upplösningar. 

Beteckning Förklaring 

SQL (lokal) Både SQL Server och konnektorn körandes lokalt på en server.  

Samma miljö som använts för SQL Server i de tidigare testerna. 

SQL VM (extern switch) SQL Server körandes i en virtuell maskin, med konnektorn körandes i 

hostmaskinen. Med extern nätverksswitch konfigurerad i Hyper-V. 

Hostmaskinen och den virtuella maskinen delar på samma nät-

verkskort. 

SQL VM (intern switch) SQL Server körandes i en virtuell maskin, med konnektorn körandes i 

hostmaskinen. Med intern nätverksswitch konfigurerad i Hyper-V. 

SQL (laptop C#) SQL Server körandes på servern, konnektorn körandes på en laptop. 

SQL (laptop SQL) SQL Server körandes på en laptop, konnektorn körandes på servern. 

Redis (lokal) Både Redis och konnektorn körandes lokalt på en server. 

Redis (Laptop C#) Redis körandes på servermaskinen, konnektorn körandes på en laptop. 
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Figur 4.11: Jämförelse av prestanda i olika miljöer för SQL Server,  

med Redis som referens. 

I figur 4.11 går det att se att användandet av en virtuell maskin inte gav upphov till 
någon påtaglig ökning i tidsåtgång, oavsett val av switch. Däremot var tidsåtgången 
mycket större när testet utfördes i en miljö med två olika maskiner för SQL Server 
och konnektorn. Men eftersom att tidsåtgången för Redis också ökade rejält när 
miljön gick över till att bestå av två olika maskiner var ökningen inte specifik för 
SQL Server. 
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4.8 Dataformat 
En del av tidsåtgången vid en förfrågan är relaterad till vilket dataformat som an-
vänds vid överföring mellan konnektorn och klienten. Därför jämfördes olika data-
format för att se vilket som lämpar sig bäst för ändamålet. 

De olika dataformaten behövde jämföras utifrån tre olika kriterier: serialiserings-
tid, deserialiseringstid samt storleken i serialiserat tillstånd. Storleken i serialiserat 
tillstånd påverkar tiden det tar att skicka datan mellan konnektorn och klienten. 

 Serialisering och deserialisering i .NET 
För att testa serialiseringstiden användes en datamängd om 250 000 mätvärden. 
Varje mätvärde innehöll en tidsstämpel, mätvärde samt kvalité. De datatyper som 
användes var 32-bitars heltal för tidsstämpeln, 64-bitars flyttal för mätvärdet, samt 
32-bitars flyttal för kvalitén. 

Se resultaten för de olika dataformetens serialiseringstid i figur 4.12.   

Figur 4.12: Mätresultaten för serialiseringstid av olika dataformat i C#.  

Lägre tid är bättre. Notera avklippt stapel för ”JSON”. 

Det allra mest slående i resultatet var att JSON med sina 404 millisekunder var 
många gånger långsammare än alla andra format. Vidare presterade Protobuf och 
MessagePack bäst med 14 respektive 19 millisekunder. 
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För samma värden som vid serialiseringen utfördes ett test för deserialisering i C#. 
Se resultaten för deserialiseringstiderna i figur 4.13.  

Figur 4.13: Mätresultaten för deserialiseringstid av olika dataformat i C#.  

Lägre tid är bättre. Notera avklippt stapel för ”JSON”. 

Resultaten här är snarlika de som observerades vid serialiseringen. Dock är dess 
betydelse betydligt lägre än för serialiseringen, eftersom att majoriteten av datan 
skickas från konnektorn till klienten, som använder JavaScript. 
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 Deserialisering i JavaScript 
För att kunna presentera datan i klienten måste den deserialiseras i JavaScript. För 
Thrift fanns endast stöd för att deserialisera den binära versionen i JavaScript, stöd 
för den kompakta versionen saknades. Vidare klarade inte Avro av att deserialisera 
den binära datan. 

I figur 4.14 visas deserialiseringstiderna för de olika dataformaten. 

Figur 4.14: Mätresultaten för deserialiseringstid av olika dataformat i JavaScript. Lägre tid är 

bättre. 

I JavaScript-deserialiseringen skiljde sig mätresultaten från de tester som utfördes 
i C#. JSON var inte längre sämst presterande, utan presterade likvärdigt mot Mes-
sagePack. Däremot hade MessagePack i sin tur tappat en hel del prestanda jämfört 
med Protobuf; där det tidigare hade varit väldigt jämnt mellan formaten presterade 
i detta test Protobuf överlägset bäst. Det går också att observera att alla format, 
utom undantaget JSON, var snabbare i C# än i JavaScript. 
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 Total tid 
Eftersom att den överlägset största mängden data skickas från konnektorn till kli-
enten kunde den totala tiden för serialisering och deserialisering beräknas genom 
att slå samman tiderna för serialisering i C# och deserialisering i JavaScript. Se 
figur 4.15 för den totala tidsåtgången. 

Figur 4.15: Den totala tiden för användningsfallet serialisering i C# samt deserialisering i Java-

Script. Lägre tid är bättre. 

Här går det att se att Protobuf presterade överlägset bäst med en total tid på 66 
millisekunder, följt av MessagePack på 146. JSON, som var långsammast hade en 
total tidsåtgång på 539 millisekunder. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att diagrammet inte inkluderade tiden för över-
föring. 
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 Storlek i serialiserat tillstånd 
Storleken på den serialiserade datan mättes eftersom att den påverkar tiden det tar 
att föra över datan från konnektorn till klienten. I figur 4.16 presenteras storleken 
av de 250 000 serialiserade mätvärdena för de olika dataformaten.  

Figur 4.16: Storleken av serialiserad data för de olika dataformen. Lägre storlek är bättre. 

Även här visade Protobuf upp bättre resultat än alla andra tekniker. Protobuf upp-
gick till 3.45 MB, medan den långsammaste tekniken, JSON, uppgick till 12.65 MB.  

Att Protobuf presterade bäst både i den totala tidsåtgången för serialisering och 
deserialisering samt hade mest kompakt format utmärkte formatet som det effek-
tivaste. 
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4.9 Systemets totala prestanda 
För att ge en bild av hur prestandan för hela systemet såg ut, med alla delmoment 
kombinerade, utfördes ett sådant test. Detta test skulle visa på prestandan på slut-
produkter med olika teknikval. 

Baserat på de tidigare testen som utförts, valdes bättre presterande tekniker inom 
de olika områdena ut till att jämföras mot standardteknikerna. Syftet var att det i 
resultatet skulle gå att jämföra standardteknikerna mot de bäst presterande tekni-
kerna. Tabell 4.4 beskriver de olika uppsättningarna tekniker som testades till-
sammans och de beteckningar som används för att representera dem i kommande 
diagram för resultaten. 

Tabell 4.4: De olika kombinationer som användes vid tester av hela systemet 

och dess beteckningar. 

 

Testet gjordes i två utföranden, båda med två års intervall, men med varierande 
upplösning. Intervallet innehöll ca 6 miljoner värden, vilka resulterade i ca 500- 
samt 50 tusen värden för 1 minuts- respektive 10 minuters upplösning. När förbe-
räknade värden användes var den förberäknade upplösningen den samma som frå-
gans upplösning. Hela testet utfördes endast lokalt på serverdatorn. 

Notera att tiden för att rita ut graferna på skärmen uteslutits ifrån mätningen, då 
den inte var möjlig att påverka. Trots det bidrar den så klart till den upplevda 
svarstiden på systemet. 

Figur 4.17 samt figur 4.18 visar resultatet av testen för 1 minuts- respektive 10 mi-
nuters upplösning. 

 

Beteckning Databas 
Parallell hämtning 
av data 

Förberäknade  
värden Dataformat 

SQL-JSON SQL Server NEJ NEJ JSON 

SQL-PAR-JSON SQL Server JA NEJ JSON 

SQL-PAR-FV-JSON SQL Server JA JA JSON 

IB -FV-JSON Egen inbyggd - JA JSON 

SQL-PAR-PROTO SQL Server JA NEJ Protobuf 

SQL-PAR-FV-PROTO SQL Server JA JA Protobuf 

IB -FV-PROTO Egen inbyggd - JA Protobuf 
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Figur 4 .17: Tiden från det att en förfrågan görs tills dess att datan är redo att börja ritas ut.  

En minuts upplösning. Lägre tid är bättre. 

Figur 4.18: Tiden från det att en förfrågan görs tills dess att datan är redo att börja ritas ut.  

Tio minuters upplösning. Lägre tid är bättre. 
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Diagrammen skiljer sig en hel del beroende på antalet mätvärden som behandlas. 
För en minuts upplösning var den långsammaste kombinationen SQL-JSON, vilken 
tog 5592 millisekunder, medan den snabbaste var IB-FV-PROTO som tog 870 mil-
lisekunder. Att gå från den förstnämnda till den andra skulle alltså uppgöra en has-
tighetsökning på 543 %. 

När det kom till tio minuters upplösning tog SQL-JSON 3002 millisekunder och 
IB-FV-PROTO 98 millisekunder. Här skulle hastighetsökningen uppgå till 2961 %. 

 

 Delmomentens tidsåtgång 
Hur stor andel av den totala tiden de olika momenten uppgjorde mättes för tekni-
kerna SQL-JSON och IB-FV-PROTO och finns i figurerna 4.19–4.22. Syftet med 
detta var att visa vilka områden som förbättrats samt vilka som hade störst förbätt-
ringspotential. De delmoment som uppmättes presenteras kort i tabell 4.5. 

Tabell 4.5: De delmoment som systemets totala tidsåtgång delades upp i. 

Benämning Förklaring 

Hämtning Uthämtning och sammanställning av data ur databasen. 

Serialisering Serialisering av datan i konnektorn. 

Överföring Överföring av datan från konnektorn till klienten. 

Deserialisering Deserialisering av datan i klienten. 

Förbereda uppritning Anpassning av datan till den form som grafritningsprogrammet använder. 

Figur 4.19: Tidfördelningen för de olika delmomenten för teknikkombinationen  

SQL-JSON med en fråga på en minuts upplösning. 
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 Figur 4.20: Tidfördelningen för de olika delmomenten för teknikkombinationen  

IB-FV-PROTO med en fråga på en minuts upplösning. 

Figur 4.21: Tidfördelningen för de olika delmomenten för teknikkombinationen  

SQL-JSON med en fråga på tio minuters upplösning. 
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Figur 4.22: Tidfördelningen för de olika delmomenten för teknikkombinationen  

IB-FV-PROTO med en fråga på tio minuters upplösning. 

I figurerna 4.19–4.22 framgår det att den långsamma teknikkombinationen SQL-
JSON hade momentet för hämtning och sammanställning av data som överläget 
största tidsåtgång.  

Vidare framgår i diagrammen för teknikkombinationen IB-FV-PROTO framgår att 
hämtningen i princip försvinner helt när teknikerna byts ut och momenten effekti-
viseras. Då utgör istället överföringen majoriteten av tidsåtgången. 
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5 Analys och diskussion 

Det här kapitlet analyserar och diskuterar de metoder och resultat som framkom i 
de tidigare kapitlen. Det som tas upp är tidsseriesammanställning, cache, förberäk-
nade värden, minnesdatabaser och dataformat. Sedan diskuteras systemets över-
gripande prestanda samt möjliga förbättringsområden. Slutligen behandlas miljö-
påverkan, ekonomiska- och andra icke-tekniska aspekter under avsnittet hållbar 
utveckling.  

5.1 Tidsseriesammanställning 
Den parallella versionen av sammanställning i C# presterade överlag bäst i de mät-
ningar som presenterades. Fastän databaser har som syfte att sammanställa och 
filtrera data var metoden för sammanställning i databasen inte den bäste preste-
rande metoden. Viktigt att komma ihåg är såklart att det kan finnas andra, effekti-
vare implementationer av metoderna vilka skulle kunna förändra resultaten.  

Vidare är det uppenbart att parallelliseringen av C# sammanställningen gav en stor 
prestandaökning, då den tekniken tog under hälften så lång tid som den icke-
parallelliserade varianten i nästan alla mätningar. Föreslaget metodval blir således 
att sammanställa datan kodmässigt, med parallellisering.  

Om det inte skulle finnas tillgång till en flerkärnig processor skulle dock en kombi-
nation av sammanställning inom databasen och i koden vara ett alternativ. Genom 
att delegera till databassammanställning vid lägre tidsupplösningar och samman-
ställning i koden vid högre tidsupplösningar skulle resultatet förmodligen bli bäst i 
det fallet. 

5.2 Cache 
När teknikerna Memcached och MemoryCache testades framkom det att de båda 
var effektiva lösningar för att cache hela frågor. När en cacheträff förekom blev den 
åtgångna tiden i princip noll, vilket så klart är mycket bra. Problemet är att det krä-
ver upprepade frågor, vilket inte känns som ett realistisk antagande för uthämt-
ningen av värden. 

Däremot när det kommer till att hämta ut metadata om alla etiketter kan metoden 
vara ett bra val, eftersom att samma data hämtas ut varje gång. 

Den extra tidsåtgången vid användning av cacheteknikerna när cachemissar före-
kom var väldigt låga, och således förmodligen inte ett problem för de flesta imple-
mentationerna av dem. 

MemoryCache visade sig vara något snabbare än Memcached, och skulle därför 
rekommenderas till fall där systemet inte är distribuerat, då stöd för det saknas. 
Till distribuerade system rekommenderas således Memcached. 
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5.3 Förberäknade värden 
Att lagra förberäknade värden för olika tidsupplösningar var ett effektivt sätt för att 
öka prestandan. I de tester som utfördes visade det sig att prestandan kunde för-
bättras proportionellt mot hur mycket antalet mätvärden minskat efter förberäk-
ningen.  

Det som avgör vilken effekt användandet av förberäknade värden har är alltså att 
en lämplig upplösning används vid förberäkningen. Ifall den förberäknade upplös-
ningen är väldigt dåligt satt, i värsta fall så att varje förberäknat värde endast byg-
ger på ett mätvärde, skulle således ingen prestandaförbättring ske. Realistiskt sett 
skulle dock en upplösning på förberäkningen aldrig väljas till den samma som på 
de obehandlade värdena. Så länge upplösningen för varje mängd obehandlad data 
är känd är det möjligt att välja lämpliga förberäknade upplösningar individuellt 
anpassade för dem alla. Det skulle i sin tur leda till att prestandavinsterna är myck-
et goda, såsom testresultaten i detta arbete påvisar. 

Vidare finns det olika sätt att bestämma vad som ska förberäknas. Första sättet att 
göra det är genom att automatiskt samla in statistik vid systemets användning. Sta-
tistiken skulle inkludera hur ofta olika etiketter efterfrågas, på vilka tidsupplös-
ningar och med vilka intervall. Utifrån statistiken kan programmet själv genomföra 
lämpliga förberäkningar och underhålla dem. Ett annat sätt att hantera vilka etiket-
ter som ska få data förberäknad är genom att låta användare via ett gränssnitt ma-
nuellt bestämma vad som ska förberäknas. 

Därtill tillkommer att de kvalitetsförluster som påvisades vid förberäkning måste 
övervägas. Så länge frågornas upplösningar var jämnt delbara med de förberäknade 
värdenas upplösningar var kvalitetsförlusterna mellan 0 % och 0.06%. Det fast-
ställdes också tidigare i rapporten att detta berodde på att mätvärdena var ojämnt 
fördelade tidsmässigt. Följaktligen skulle användandet av jämnt fördelade mätvär-
den förväntas ge upphov till en helt försumbar kvalitetsförlust.  

Dessutom kan också kvalitetsförluster förekomma vid förskjutna tidsintervall, 
alltså där frågans starttid inte är jämn mot de förberäknade värdenas upplösning. 
En enkel lösning på detta är att justera frågans start- och sluttider till att matcha 
upplösningen.  

Det går även om det önskas att använda upplösningar på frågor som inte är jämnt 
delbara med det förberäknade upplösningen. Det skulle vara möjligt genom att ta 
viktade delar av de förberäknade värdena som delvis ryms inuti en del av den för-
frågade upplösningen. 

Slutligen konstateras att förberäknade värden kan vara en mycket effektiv metod 
för att öka prestandan vid stora datamängder. 

5.4 Minnesdatabaser 
Vid prestandatesterna av minnesdatabaser visade det sig att SQL Server presterade 
bättre än minnesdatabaserna och även Cassandra. Anledningen till det kan vara att 
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SQL Server kanske har ett effektivare överföringsprotokoll, där den strömmar da-
tan kontinuerligt på ett effektivt format.  

En föraning var att SQL Server använder ett överföringsprotokoll som bygger på 
delat minne. Det skulle i så fall endast fungera när databasen och konnektorn körs 
på samma maskin, och där ge den stora fördelen gentemot andra databaser som 
framkommit i testen.  

Testet som utfördes för att jämföra olika miljöer för SQL Server påvisade dock att 
prestandan i stort var konsekvent, i de olika miljöer som testades. I testen där SQL 
Server och konnektorn var på olika maskiner var tidsåtgången mycket större än när 
de var på samma maskin, men liknande ökning av tidsåtgången skedde även när 
testen utfördes för Redis. Därför visade det sig att SQL Server faktiskt presterade 
bättre än minnesdatabaserna. 

Eftersom att Cassandra, den andra databasen som inte var en minnesdatabas, var 
långsammare än många av minnesdatabaserna antyder det att minnesdatabaser 
trots allt har möjlighet att förbättra prestandan gentemot vissa databaser som inte 
lagrar data i primärminnet.  

Lika viktigt är att den egna lagringsmetoden för att lagra tidsserierna i presterade 
mycket bättre än alla andra lösningar. Däremot hade den nackdelar i det att per-
sistens saknas, vilket gör en eventuell återställning av databasen tidskrävande. En 
annan nackdel är att lagringen befinner sig i samma process som konnektorn, vil-
ket innebär att datan skulle gå förlorad om konnektorn behöver startas om av nå-
gon anledning. Å andra sidan hänger det ihop med prestandafördelen, som kom 
från att datan inte behöver överföras mellan olika processer.  

För de minnesdatabaser som kördes med virtualisering var troligen nätverkskopp-
lingarna en begränsande faktor, eftersom att konnektorn som den skulle kommuni-
cera med kördes på hostmaskinen. Alltså behövde datan skickas från den virtuella 
Linuxmaskinen till hostmaskinen över en virtuell switch. 

En annan möjlig anledning till att minnesdatabaserna presterade sämre än förvän-
tat kan vara att de är utformade för att köras distribuerat, med flera noder, men 
kördes under testerna endast på en maskin. Ytterligare kan det tilläggas att det 
finns andra konfigurationsmöjligheter än de som användes för databaserna, som 
skulle kunna testas för att undersöka om de förbättrar prestandan. 

Baserat på det som framkommit skulle implementation och användande av en egen 
skräddarsydd lagringsmetod rekommenderas, förutsatt att prestanda är det viktig-
aste kriteriet. Om en mer beprövad metod eftersöks skulle SQL Server vara att fö-
redra ifall den skulle köras på samma maskin som konnektorn. Annars föreslås an-
vändandet av MemSQL, som även har stöd för att skala genom distribuering. 

5.5 Dataformat 
Vid prestandamätningarna för dataformat framkom det att alla andra tekniker var 
effektivare än standardtekniken JSON. Det visade sig att Protobuf var det effektiv-
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aste formatet både med avseende på totaltid samt storlek. Genom att använda Pro-
tobuf istället för JSON kan svarstiden förbättras mycket, speciellt på frågor med 
stora datamängder som ska överföras. Därtill kommer att prestandaskillnaden kan 
antas vara ännu större vid en övergång till Protobuf i fall där XML används som 
format. JSON, och även XML, har dock en fördel i och med att de är läsbara för 
människor, vilket gör dem lättare att arbeta med, till skillnad från de andra forma-
ten som är binära.  

Med allting medräknat rekommenderas Protobuf vid tillämpningar där prestanda 
spelar en nämnvärd roll.  

Det är nämnvärt att implementationerna till dataformaten inte nödvändigtvis var 
de mest effektiva. Valet av datans utformning utgör möjligtvis en faktor för pre-
standaskillnader mellan de olika formaten. Exempelvis skulle separata listor för 
varje variabel kunna väljas istället för en lista med objekt innehållandes alla variab-
ler. Det skulle antagligen ge bättre resultat för JSON, då variabelnamnen inte 
skulle upprepas för varje objekt. Det finns även en mängd av konfigurationsmöjlig-
heter för de olika formaten som skulle kunna testas för att se om det kan ge någon 
prestandaförbättring.  

En alternativ lösningsmetod hade varit att utveckla ett eget dataformat, särskilt 
anpassat till just det användningsområde där det används. Fördelen skulle vara att 
specialanpassningen kan ge bästa möjliga prestanda, medan nackdelen är att anta-
let användningsfall för tekniken skulle vara mycket lägre än med ett mer generellt 
dataformat. 

5.6 Systemets prestanda och vidareutveckling 
Det framkom att följande kombination av metoder resulterade i bäst systempre-
standa: användandet av förberäknade värden, den egna lagringsmetoden, samt da-
taformatet Protobuf. Resultatet av komponenttestet med kombinationen ovan vi-
sade vilka delmoment som tog upp störst andelar av tidsåtgången i systemet. Där-
med går det att utgöra vilka delar som kan arbetas vidare med för ytterligare pre-
standavinster.  

Hämtningsdelen var i princip eliminerad, och istället utgjorde överföringen majori-
teten av tidsåtgången. Överföringen skulle möjligtvis kunna minskas ytterligare 
genom att använda en komprimeringsteknik. Komprimeringen skulle läggas till 
efter dataformatet är applicerat, det vill säga att båda tekniker skulle användas till-
sammans. Syftet med komprimeringen skulle vara att minska storleken på datan 
som skulle överföras med hopp om att minska överföringstiden. Detta förutsätter 
att komprimering- och dekomprimeringstiden är mindre än vinsten i överförings-
tid. Exempel på vanliga tekniker för detta verkar vara zlib, Snappy och LZ4. 

Det är också intressant för framtida arbeten att studera mycket större datamäng-
ders påverkan på systemets prestanda. Vid tillräckligt stora datamängder blir dis-
tribuerade lösningar mer intressanta, och därmed att undersöka vilken av tekni-
kerna som presterar bäst under de förutsättningarna. 
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5.7 Hållbar utveckling 
När det kommer till miljöaspekterna finns det vinster att göra eftersom att de som 
använder aCurve gör det för att övervaka stora processer, såsom reningsverk. Ifall 
de resultat som framkom under examensarbetet kan bidra till att förbättra aCurves 
prestanda kan det främja miljöarbetet som företag bedriver genom att effektivisera 
analys av viktiga sensorvärden inom de processer som kan påverka miljön. Det är 
också möjligt att examensarbetets resultat skulle kunna användas i andra liknande 
situationer och därmed ge samma miljövinst där. 

Ifall de metoder och tekniker som uppdagats som mer ineffektiva under examens-
arbetet används istället för de effektiva, kan en större mängd hårdvara behöva an-
vändas för att kompensera. Det skulle i sin tur leda till negativ påverkan båda på 
miljön i och med resursåtgången, och även ekonomin då det innebär högre kostna-
der att anskaffa mer hårdvara. 

Vidare finns det fler anmärkningar att göra ur ekonomisk synpunkt, nämligen li-
censkostnader. Några av databaserna kräver kostsamma licenser för användning i 
produktion, vilket gör att priset måste övervägas gentemot prestandan vid val av 
teknik. Även de licenser för operativsystemen som servrarna kör på bidrar med en 
viss skillnad i kostnad när Windows används istället för Linux. Vissa tekniker 
kunde endast köras på Windows och andra endast på Linux, vilket därför kan på-
verka valet av tekniker till systemet baserat på de kostnaderna. 

Under examensarbetet framkom det inga icke-tekniska aspekter som behövde stu-
deras.  
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6 Slutsatser 

Målet med detta examensarbete var, som beskrevs i inledningen, att utveckla en ny 
konnektor, samt att undersöka och ta fram metoder för att på ett effektivt sätt 
hämta och sammanställa data från en tidsseriedatabas. 

Således blev det huvudsakliga målet med examensarbetet att undersöka i vilken 
grad det gick att förbättra prestandan vid uthämtning och sammanställning av data 
ur tidsseriedatabaser. Slutsatsen som kunde ställas gentemot målet är att det är 
möjligt att förbättra prestandan mycket genom användandet av effektiva metoder 
och tekniker inom olika områden i systemet. För lagring av data presterade en ege-
nimplementerad lösning för lokal minneslagring bäst, men saknade viss funktion-
alitet såsom persistens. Användandet av förberäknade värden visade sig potentiellt 
ge en mycket stor prestandaökning, så länge de små kvalitetsförluster som före-
kommer är acceptabla. När det kommer till dataformat framkom att det idag van-
liga formatet JSON är mycket sämre prestandamässigt än binära alternativ såsom 
Protobuf, vilket var det effektivaste dataformatet av de som utvärderades under 
examensarbetet. 

Användandet av alla effektivaste teknikerna och metoderna tillsammans gav i de 
tester som utfördes på två olika upplösningar hastighetsförbättringar om 2961 % 
och 543 %, jämfört med en standardlösning. Slutsatsen är alltså att användandet av 
rätt tekniker och metoder ger mycket stora prestandavinster. 

Till framtida arbeten rekommenderas att undersöka hur tillägg av tekniker, såsom 
persistens, till en egen minnesdatabas påverkar dess prestanda. Det är också av 
intresse att undersöka hur databaserna presterar vid större datamängder och i dis-
tribuerade konfigurationer. Slutligen bör det undersökas huruvida komprimering 
av den serialiserade datan som ska skickas kan ge upphov till ännu bättre pre-
standa. 
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