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Sammanfattning
Swedbank är en av Sveriges största företag inom finanssektorn med drygt fyra miljoner
privatkunder och försöker ständigt utveckla sina tjänster så att de är lättåtkomliga och
lättanvända för kunderna. För att tillfredsställa sina kunders behov av en snabb och
lättåtkomlig bank så vill Swedbank minska på laddningstiderna till sina finanstjänster,
särskilt de mobila tjänsterna då det är där uppkopplingarna är som långsammast. Uppdraget
var att göra en prestandaanalys av HTTP/2 som är den senaste versionen av HTTPprotokollet. Efter att ha genomfört arbetet ska Swedbank veta vad dem kan anpassa för att
göra sina tjänster så optimala som möjligt för framtiden.
Resultatet visade att med hjälp av HTTP/2’s nya funktioner, bland annat det binära
ramlagret, uppnåddes en prestandaökning på 44% av totala laddningstiden på Swedbank’s
hemsida. Testerna genomfördes i en lokal labbmiljö där de olika HTTP versionerna
installerades och mätvärden dokumenterades. Detta ansågs som ett bra resultat utan att ha
genomfört någon fördjupande konfiguration.
Nyckelord
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Abstract
Swedbank is one of Sweden’s biggest banks with estimated four million private customers
and they are constantly trying to improve their services so they become more user-friendly
and faster. To satisfy their customer’s need of fast and easy services Swedbank wants to
lower the loading times on the web services to the user experience is faster and smoother,
especially for the users doing their banking on a smartphone. The mission is to do a performance analysis of the new HTTP protocol HTTP/2 and take out the most essential parts
so Swedbank knows what to take advantage of when installing the new versions on their
servers to achieve optimal services.
The results showed that after implementing HTTP/2’s new features, Swedbank’s website
performance increased with 44% in total loading time. The tests were performed in a local
experimental environment where the earlier HTTP versions was installed and the performance metrics was documented.
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undersöka HTTP/2 hos Swedbank. Jag vill även tacka Markus Backman som blev min
handledare/uppdragsgivare på Swedbank som jag även kunna be om hjälp ifrån och föra
intressanta diskussioner inom ämnet.
Under examensarbetets gång har vi från skolan haft handledaren Magnus Brenning som jag
vill tacka för den hjälp jag fått.

Innehållsförteckning
1

2

3

Inledning ............................................................................................................................................ 1
1.1

Problemformulering .................................................................................................................. 1

1.2

Målsättning ................................................................................................................................ 1

1.3

Avgränsningar........................................................................................................................... 2

Teori och bakgrund ........................................................................................................................... 3
2.1

Vad är HTTP ............................................................................................................................. 3

2.2

Vad hände med HTTP/1.x under sin tid ................................................................................. 3

2.3

SPDY...........................................................................................................................................7

2.4

HTTP/2 ......................................................................................................................................7

2.4.1

Binära ramlagret .............................................................................................................. 8

2.4.2

Multiplexing ..................................................................................................................... 8

2.4.3

Server Push ....................................................................................................................... 9

2.4.4

Prioritet ............................................................................................................................10

2.4.5

HPACK ............................................................................................................................. 12

2.4.6

Vad förväntas ................................................................................................................... 13

2.5

Verktyg ..................................................................................................................................... 13

2.6

Hur prestandamäts HTTP ....................................................................................................... 13

Metoder och resultat ........................................................................................................................ 15
3.1

Hur kan man prestandatesta det nya i HTTP/2 .................................................................... 16

3.2

Verktyg och experimentuppsättning ...................................................................................... 16

3.2.1

Jämförelse av laddningstider ......................................................................................... 17

3.2.2

Vad påverkar prioritet-flaggan ....................................................................................... 19

3.2.3

Hur mycket data sparas in med HPACK ........................................................................ 19

3.3
4

Redovisa skillnader mellan HTTP/1.1 och HTTP/2 .............................................................. 21

Analys och diskussion ..................................................................................................................... 23
4.1

Resultatanalys ......................................................................................................................... 23

4.1.1

Laddningstid ................................................................................................................... 23

4.1.2

HPACK ............................................................................................................................ 23

4.2

Diskussion ............................................................................................................................... 23

5

Slutsatser ......................................................................................................................................... 27

6

Framtida arbete............................................................................................................................... 29

Källförteckning ......................................................................................................................................... 31

1 | INLEDNING

1 Inledning
HTTP-protokollet sprider sig och används till allt fler tjänster för var dag[14]. Dessa
tjänster inkluderar främst hemsidor som i sin tur kan fylla många funktioner, exempelvis
strömning av film och musik som har blivit en väldigt stor del av människors vardag, samt
bankärenden via internet. Kraven på dessa tjänster höjs hela tiden och konkurrerar om att ha
en så positiv användarupplevelse som möjligt. Upplevelsen påverkas negativt genom att ha
dåliga svarstider och därför arbetas det för att reducera laddningstid.
I första delen av rapporten kommer det vara en genomgång av de tidigare versionerna av
HTTP. Detta för att det blir lättare att förstå varför version 2 är byggd som den är och vad
den nya versionen har för påverkan jämförelsevis med de tidigare versionerna.
I den andra delen kommer det en fördjupning om de nya funktionerna i HTTP/2 protokollet
och tillvägagångssätt för att utnyttja det på ett optimalt sätt.
1.1 Problemformulering
HTTP/1.1 som är den mest använda versionen av HTTP publicerades 1999 och på den tiden
användes inte protokollet lika brett som idag. Därför har gruppen bakom HTTP valt att
arbeta fram den nya versionen 2, där dem arbetat mycket på att öka prestandan i
protokollet.
Swedbanks hemsida är en av de mest besökta i Sverige[1] och har därför stora krav på att
kunder ska kunna nå den utan långa fördröjningar. Då HTTP/2 nyligen blev accepterat av
IETF(Internet Engineering Task Force) som ger ut standardiseringar, kommer HTTP/2 att
få en RFC av dem snart. När det kom ut publikt att HTTP/2 accepterades av IETF visade
Swedbank intresse av att veta exakt hur mycket bättre deras hemsida kan prestera i
laddningstid med den nya versionen. Detta främst för dem mobila användarna då Swedbank
tror att det är där dem främst kommer märka förbättringarna av HTTP/2 protokollet.
1.2 Målsättning
Målet med arbetet är att undersöka och genomföra prestandaanalyser av HTTP/2
jämförelsevis med HTTP/1.1 samt SPDY. Utifrån dessa resultat kommer det framgå vilka
delar av HTTP som har förbättrats med den senare versionen samt vad som bör tänkas på
för att utnyttja de nya funktionerna i protokollet.
Rapporten kommer behandla:



Tidigare arbeten och prestandamätningar av HTTP/1.x
Använda information från tidigare arbeten för att visa de starka sidorna hos HTTP/2

Med hjälp av information om HTTP/2 ska Swedbank kunna utveckla sina framtida
webbtjänster på ett mer optimalt sätt och utnyttja den kommande versionen av HTTP på ett
väl optimerat sätt.
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1.3 Avgränsningar
Då HTTP-protokollet är ett välanvänt protokoll inom många områden så kommer denna
rapport fokusera på hur den nya version 2 kan använda sig av multiplexing över en
anslutning, samt hur prioriteringsmöjligheterna som har lagts till kan användas, då det är
dem mest framträdande funktionerna vid fokus på fördröjningstider samt prestandan
överlag.
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2 Teori och bakgrund
I detta kapitel kommer teori och historik behandlas för att enklare förstå att HTTP/2 är en
stor skillnad ifrån de tidigare versioner. I kommande underkapitel kommer varje version av
HTTP att behandlas och beskrivas kort historiskt. Rapporten kommer även ta vara på
tidigare arbeten och litteraturstudier där exempel tas upp och visualiseras för att enkelt
förstå vad mätvärdena för HTTP/2 betyder.

2.1

Vad är HTTP

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)[2] är ett protokoll som arbetar på applikationslagret i
OSI-modellen. Protokollet är i sin helhet ett tillståndslöst protokoll och det betyder att den
inte behöver genomföra någon typ av handskakning innan den får starta sin kommunikation
mellan noder.
Första versionen av HTTP är 0.9 och kom ut 1991 där Tim Berners-Lee stod för
framställningen men den publicerades aldrig officiellt, utan först när HTTP 1.0 lanserades
1996 skapades en RFC(1945). Version 0.9 är där emot en del i denna RFC då protokollet
kan behöva använda sig av en lägre version om den inte vet vilken version den ska
kommunicera med.
HTTP är ett väldigt brett använt protokoll tack vare att det fick en bra start vid 1991-1996.
Anledningen till detta var att HTTP blev ett protokoll som gjorde det väldigt lätt för
användare att dela information över internet. Det var även under denna tid som webbläsaren
växte fram och gjorde det användarvänligt att dela information. Nu används protokollet för
mycket mer än hypertext, så som video- och musikströmning(hypermedia) mellan klient
och server. Det är även många applikationer som använder protokollet för att det har en
simpel förfrågan(request) och svar(response) kommunikation.
Vid prestandamätning av laddningstider för HTTP-protokollet används två olika
mätvärden. Det ena är en tidpunkt som förkortas DOM och står för Document Object
Model. DOM är den tidpunkt vid laddningen av en hemsida som det laddats in tillräckligt
med resurser för att visuellt rendera hemsidan för klienten. Den andra tidpunkten är den
faktiska tiden det tar att ladda in alla resurser som hemsidan består av.
2.2

Vad hände med HTTP/1.x under sin tid

HTTP/1.1 fick sin första RFC(2068) tidigt 1997[3] och det var inte ens ett år efter att
HTTP/1.0 publicerades. Två år senare, 1999, fick HTTP/1.1 en mängd med förbättringar
och med dem fick HTTP/1.1 en ny RFC 2616 som då är en uppdatering av RFC 2068.
HTTP/1.1 är den version som används främst i dagsläget och har använts och fått
förbättringar under 16 år. Jämförelsevis med HTTP/1.0 och 1.1 där det endast tog ett år så
är det väldigt mycket arbete som finns nedlagt i version 1.1.
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Den största funktionen i HTTP/1.1 jämförelsevis med 1.0 är att persistent anslutning
infördes. Det betyder att en HTTP anslutning kan ha mer än en förfrågan eller svar över
samma anslutning. I tidigare versioner har anslutningen alltid stängts ner efter den fått sitt
svar. Detta ledde till stor prestandaförlust på grund av TCP med slow-start(RFC 2001).
Det som alltid strävats efter i HTTP-protokollets utveckling är att minimera antalet
anslutningar för att hämta all data som behövs. Detta kan vara hur många noder klienten
måste ansluta sig till för att hämta skript och dylikt. Detta vill minimeras ur
utvecklarperspektiv, samtidigt som de anslutningar som skapas vill tas tillvara på ett så
effektivt sätt som möjligt, för att minimera tiden det tar för att hämta alla resurser. För varje
nod som klienten måste ansluta till ökar denna tid avsevärt då en ny TCP-handskakning
måste genomföras.
Det som gjorts i HTTP/1.1 till skillnad från 1.0 är att skapa en persistent anslutning till
servern som trafiken får gå igenom. På så sätt behövs det inte upprätthållas en ny TCP
session för varje fil som hämtas och då minimeras antalet RTT’s1 som påverkar
fördröjningen för att rendera hemsidan. En metod som moderna webbläsare använder sig av
är att de tillåter tre till sex HTTP/1.1 anslutningar samtidigt under laddning av hemsidan,
även kallat ”poor mans multiplexing”. Denna metod användes för att överbrygga problemet
med endast en fil åt gången i HTTP/1.1. I ett exempel från boken “High Performance
Browser Networking”[4] illustrerar Ilya Grigorik detta väldigt bra(se Figur 2.1).

1

Round-trip time(RTT), tiden det tar att skicka en signal och få ett svar.

5 | TEORI OCH BAKGRUND

Figur 2.1: HTTP/1.0 kommunikation för hämtning av två filer[4].

I Figur 2.1 illustreras ett exempel på hur en klient ska surfa in på en hemsida bestående av
två filer. Först en HTML fil och sedan en CSS fil. Det kan vara en väldigt liten hemsida och
exemplet skulle bli för stort om det skulle illustreras med fler filer. Det som illustreras i
bilden är att varje fil som hämtas, måste upprätthålla en ny TCP-anslutning och varje TCPanslutning tar tid att upprätthålla. Det betyder att i exemplet kommer det ta 112ms endast
för att upprätthålla en TCP-anslutning för två filer. Enligt statistik från HTTP Archive[5]
krävdes det nästan 100 förfrågningar i snitt för att ladda en hemsida under Januari 2013 och
graferna stiger för varje år. I HTTP/1.0 betyder det att det är 100 gånger tur och returtiden
på 56ms. I boken av Ilya Grigorik har dem tagit fram en tabell där dem listar hur
användarupplevelsen blir beroende på laddningstiden på applikationer(se Figur 2.2).
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Figur 2.2: Användaruppfattning av laddningstid[4].

I Figur 2.2 visas tydligt att användarupplevelsen kommer snabbt upplevas som långsamt i
dagsläget vid användning av HTTP/1.0.
I en illustration över samma hemsida med samma html och css fil fast med HTTP/1.1 ser
det ut som i Figur 2.3.

Figur 2.3: HTTP/1.1 kommunikation för hämtning av två filer[4].

I Figur 2.3 visas precis som i figur 2.1 med HTTP/1.0 att det börjar med en TCP
handskakning som är en RTT och tar 56ms. Efter det hålls sessionen kvar tack vare
persistent anslutning som kom i version 1.1 och det går att be om mer än en fil per
anslutning.
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Tabell 2.1: Laddningstid för HTTP/1.0 respektive HTTP/1.1

Totaltid(ms)

HTTP/1.0

HTTP/1.1

284

228

I tabell 2.1 visas att bara på ett sådant litet exempel där det är en hemsida bestående av två
filer, sparas 56ms, vilket är en hel RTT i detta exempel. Hade hemsidan bestått av tre filer
hade det sparats in två RTT’s. Ska den tid som sparas beskrivas, där N är antalet filer så
skulle den se ut som i Formel 1.
𝑇𝑖𝑑 = (𝑁 − 1) ∗ RTT

(1)

N är då antalet filer minus ett för att TCP sessionen måste upprätthållas oavsett för den
första filen och sedan utnyttjas samma RTT för nästkommande filer. Vilkoret för denna
formel är att N är större än 1 då det endast är då det kommer spara in tid på RTT.
2.3 SPDY
SPDY (uttalas speedy) publicerade vid 2009[4] av Google som ett mod till HTTP/1.1. Med
tiden började fler att använda SPDY på sina webservrar då det gav en markant
prestandaskillnad när multiplexing introducerades. Fler funktioner som kom med SPDY är
prioriteringar och komprimering av HTTP-protokollet. På så sätt kan lägre fördröjningar
och snabbare rendering av hemsidor uppnås.
Huvudutvecklarna bakom SPDY hos Google är även dem som varit med vid utvecklingen
av HTTP/2 och därför har den första versionerna av HTTP/2 till grunden bestått av SPDY.
På senare tid (utgåva 16) börjar dem skilja sig åt och HTTP/2 får funktioner som inte
funnits i SPDY som till exempel olika typer av prioriteringar.
Google kommer även att sluta med utvecklingen av SPDY tidigt 2016 när HTTP/2 kommer
ut då HTTP/2 bygger på SPDY[15]. Vid 2017 hoppas Google även på att HTTP/2 ska vara
en standard som används av alla servrar och kan användas av alla klienter med stöd för
senaste versionen.
2.4 HTTP/2
Som utvecklarna själva skriver på HTTP/2’s Github sida[6] börjar det märkas att HTTP/1.1
åldrats och är inte lika optimal för dagens webtjänster. Där hänvisar dem även att använda
HTTP Archive’s[5] sida för att se statistik över hur många förfrågningar i snitt en vanlig
hemsida kräver i dagsläget samt hur stora filerna är på ett medel.
I de tidigare versionerna 1.x har klienter utnyttjat flera TCP-anslutningar (poor mans
multiplexing) för att kunna arbeta parallellt med data. Det utvecklarna av HTTP/2 påpekar
på hemsidan är att om det används för många TCP-anslutningar kommer det tillslut bli
kontraproduktivt. Detta för att TCP inte är uppbyggt på ett sådant sätt med flödeskontroll
över nätverkstrafiken. Det som vill uppnås med HTTP/2 är att minska fördröjningar genom
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att bibehålla upprätthållna TCP-sessioner och därigenom integrera med TCP på ett bättre
sätt.
Det utvecklarna vill peka ut med detta är att HTTP/1.1 är inte optimalt för dagsläget och har
mycket överflöde associerat med sig. Det kommer i sin tur att påverka prestandan över
kommunikationen med servern.
2.4.1

Binära ramlagret

Kärnan i det nya protokollet som ökar prestandan överlag är det nya “binary framing layer”.
Det styr över hur HTTP-meddelanden ska kapslas och överföras mellan klienter och
servrar. Till skillnad från tidigare versioner där kommunikationen/protokollet varit i textformat har det valts att i HTTP/2 dela upp meddelandena till mindre meddelanden och
ramar. Dessa meddelanden och ramar är i sin tur i binärt format. I Figur 2.4 visas hur
protokollet delats upp.

Figur 2.4: Hur HTTP lagret delats upp i HTTP/2[4].
2.4.2

Multiplexing

Multiplexing i HTTP/2 tillåter servrar och klienter att ha en tvåvägskommunikation genom
en TCP-uppkoppling utan att orsaka blockeringar (även kallat “head-of-line blocking”) i
sessionen. Till skillnad från tidigare versioner där det krävdes att flera TCP-anslutningar
öppnades upp för att kommunicera parallellt, så räcker det nu med en TCP-anslutning.
Tack vare det nya binära lagret i HTTP/2 kan nu kommunikationen ske med full
multiplexing för både förfrågningar och svarsmeddelanden. Detta för att HTTPmeddelanden valdes att delas upp i mindre bitar och associera meddelanden med ett
strömnings-id(“stream identifier”), strömmnings-id visas i Figur 2.5. Sedan sätts dessa bitar
ihop på mottagarsidan.

Figur 2.5: Ett HTTP-meddelande med payload samt stream id.
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Enligt “High Performance Browser Networking”[4] så är denna funktion, att kunna bryta
ner meddelanden i små bitar och sedan sätta ihop dem, den viktigaste eller mest givande
funktionen i hela HTTP/2. Argumentet är att prestandan ökar över hela kommunikationen
mellan klient och server för att denna uppdelning av meddelanden tillåter att:





Upprätthålla flera förfrågningar(requests) parallellt utan att blockera något.
Upprätthålla flera svar(responses) parallellt utan att blockera något.
Använda en enda anslutning för att leverera flera förfrågningar och svar parallellt.
Leverera låga laddningstider genom att eleminera fördröjningstider då det endast
behövs en TCP-uppkoppling.

Det nya binära ramlagret kombinerat med multiplexing i HTTP/2 löser “head-ofline”blockerings problemet som uppstod i HTTP/1.x, vilket betyder att förfrågningar måste
få ett svar innan nästa förfrågan kan skickas. Det kan orsaka en köbildning där den första
förfrågningen blockerar resterande. Det eliminerar behovet av att öppna flera TCPströmmar för att tillåta parallell processering och leverera förfrågningar eller svar samtidigt.
Resultatet av detta är att applikationer blir snabbare tack vare det binära ramlagret då det
inte krävs lika mycket datorkraft för att bearbeta förfrågningar. Detta leder till att servrar
inte kräver lika mycket resurser och det kan innebära att servrar inte belastas lika mycket
när klienter använder sig av HTTP/2. Det kan även leda till minskad strömkonsumtion och
gör det billigare att driva serverna.
2.4.3

Server Push

Server push även kallad “cache push” är en funktion som till exempel, när en klient frågar
efter resurs X ska servern veta att klienten med hög sannolikhet vill ha resurs Z. Då ska
servern kunna skicka det direkt till klienten utan att behöva göra en förfrågan. När klienten
frågar efter resurs Z kan den hämtas direkt ifrån cache istället för att behöva laddas ner.
Denna funktion kan även vara oönskad då det belastar servern mer då den behöver skicka
mer data som kanske inte behövs. Hur mycket resurser denna funktion kräver beror på
främst vilken resurs det är servern ska pusha till klienten men med högt utnyttjande av
HTTP/2 bör detta inte belasta servern så mycket så att funktionen inte önskas.
Som Ilya Grigorik nämner i sin bok[4], kan det vara bra att veta att alla strömmar som
initieras med en “push promise” förvarnar klienten att den kommer ta emot en resurs den
inte bett om. När klienten tar emot denna HTTP header har den valet att neka resursen om
den vill, till exempel om den redan finns i cach-minnet.
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Figur 2.7: En server skickar data med hjälp av push[4].

I Figur 2.7 visas hur en klient öppnar ström 1 (stream 1) och frågar efter ett HTML
dokument(page.html). När servern tar emot den första ramen i ström 1 så kan den
omedelbart svara med den resurs som klienten efterfrågade. Servern kan även genomföra en
push-promise med dem andra resurser som servern misstänker att klienten kommer att fråga
efter, dessa är ström 2 som är orange och ström 4 som är blå.
I första ramen som servern tar emot finns det information om hur kommunikationen mellan
klient och server ska fungera. Den ramen innehåller information om hur många push
strömmar som får finnas, eller om klienten sätter den till noll så stängs push-promise
funktionen av. Vilket betyder att klienten kommer behöva göra flera förfrågningar och
protokollet utnyttjas inte optimalt.
2.4.4

Prioritet

Som nämnt i kapitel 2.4.1 så har uppdelningen av meddelandena stor betydelse och kan
tillåta bättre hantering av trafik. Prioriteringar kan både ske på server- och klientsida
beroende på vilken strategi som är tillämpad.
I de senare versionerna av utdragen av HTTP/2 så kom det två olika sätt att använda sig av
prioriteringsflaggan.
Det ena sättet är beroendeprioritering (“dependency-based”) som går ut på en beskrivning
av vilka filer som är beroende av varandra. Den fil som flest filer är beroende av är då den
som blir högst prioriterad och det brukar vara HTML-filen.
I ett exempel från nghttp2[7] beskrivs det: Vid laddning av en typisk hemsida kommer
klienten först fråga efter HTML-filen. När klienten bearbetar denna fil kommer den hitta
länkar till fler resurser så som CSS, javascript och bilder. I sin tur kommer det skapas
förfrågningar efter dessa filer. Om det förutsätts att en klient prioriterar HTML högst i och
med att det är huvudsidan. Sedan vill den ha CSS eller javascript som medel-prioritering.
Bilder hamnar som lägst prioritering då det ofta inte är önskat att ha bilder på fel plats eller
liknande. Denna struktur på prioriteringar kan beskriva i beroenden på följande sätt. CSS
och javascript är beroende av HTML. Bilder är beroende av CSS eller javascript filer.
Skicka denna prioriteringsinformation till servern så att klienten kan ladda resurser i
optimal ordning. Servern i sin tur kan ignorera klientens prioritetsförfrågan och själv avgöra
vilken prioritet som ska användas. En visualisering av detta exempel visas i Figur 2.6.
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Figur 2.6: Beroendeprioritering från nghttp2[7].

Det andra sättet är en viktbaserad prioritering och det handlar om att det bestäms en vikt på
olika filtyper och försöker skapa en prioritering av det. Det är ett mindre dynamiskt
alternativ men det var den första typen av prioritering som byggdes in i HTTP/2.
Ilya Grigorik[8], en av Google’s utvecklare hänvisade i ett epostmeddelande till Kazuho
Oku’s blogginlägg[12] där han genomför tester mellan dessa två prioriteringsmetoder. I
testet var det en tidigare utgåva(draft) av HTTP/2 där Firefox var den enda välkända
klienten som hade stöd för beroendeprioriteringar. När han skulle genomföra sitt test med
vikt-prioriteringar använde han Chrome version 44.0.2371.0. Då såg vikterna ut på följande
sätt, se Tabell 2.2.
Tabell 2.2: Vikter på olika filtyper för Chrome.

Typ

Vikt

HTML

256

CSS

220

Script

183

Bilder

110

Resultatet Kazuho kom fram till vid jämförelse av Chrome som använder viktbaserad
prioritering och Firefox som använder beroendeprioritering så visade sig att
beroendeprioriteringen var 1.5 gånger snabbare än viktbaserad. Testet genomfördes med en
tidig utgåva av HTTP/2 och Chrome hade inte stöd för beroendeprioriteringar när testet
genomfördes.
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2.4.5

HPACK

Första HTTP-meddelandet innehåller ett protokollhuvud som beskriver resursen och
egenskaperna den har. I tidigare versioner av HTTP har denna data i ramen varit mellan
500-800 bytes[4] i överflöde per förfrågan och flera kB om cookies är igång. I SPDY
användes en komprimering som heter GZIP men som det senare hittades säkerhetsbrister
som gjorde TLS osäker och därför valde HTTP/2 gruppen att göra en egen som heter
HPACK. Anledningen till att GZIP med TLS ansågs osäkert är på grund av ett hack (känt
som CRIME) som tillät hackare att beslagta andra personers sessioner på hemsidor som
använder GZIP.
HPACK tar bort detta överflöde i protokollhuvudet genom att komprimera data:




Istället för att skicka om samma data för varje förfrågan och svar, använder sig
HTTP/2 av protokollhuvudtabell(header tables) på både klient och serversida för att
spåra och lagra tidigare sända nyckelpar.
Protokollhuvudtabellen lagras under hela HTTP/2 sessionen och uppdateras både av
klient och server.
Varje ny protokollhuvudnyckelpar är antingen tillagd i en existerande tabell eller
ersätter tidigare värde i tabell.

Som ett resultat av denna tabell så vet båda sidorna av HTTP/2-sessionen vilka headers som
skickats och deras tidigare värden. Detta tillåter oss att göra om headers i
kommunikationen(se Figur 2.8).

Figur 2.8: Protokollhuvudkomprimering på två förfrågningar[4].
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I Figur 2.8 visas att vid första förfrågan behöver anslutningen specificeras medan vid den
andra anslutningen behövs endast den resurs som efterfrågas. Istället för att skicka fem fält
skickas bara ett och det är en kraftig förändring som kommer minska överflöd/redundans
och på så sätt minska laddningstider.
2.4.6

Vad förväntas

De förväntningar som finns på HTTP/2 jämfört med HTTP/1.x är att version 2 kommer:





Avsevärt och mätbart förbättra slutanvändarens upplevelse och sänka fördröjningar i
de flesta fall.
Lösa problemet med “head-of-line”blockering för att öka parallelitet.
Version 2 ska inte kräva flera anslutningar till en server för att tillåta parallellism,
vilket förbättrar användandet av TCP.
HTTP/2 ska behålla bakåtkompabilitet med verison 1.1 genom att kunna behandla
statuskoder, URI:er och header-data.

Med andra ord ska HTTP/2 lösa de välkända prestandaproblem som uppstått i tidigare
verioner av HTTP genom att utöka protokollet, istället för att ersätta det och då behålla
bakåtkompabilitet.
Anledningen till den stora versions ökningen från 1.1 till 2 är att kommunikationen mellan
klient och server har ändrats genom det nya binära lagret som i sin tur inte är bakåtkompatibel. Därför valdes det att men version 2 symboliseras att det inte finns någon
anknytning till det tidigare protokollet.

2.5 Verktyg
För att genomföra grundläggande tester kommer det användas automatiserade
testningsverktyg för att samla in information om webbplatsen som mätningarna kommer
genomföras mot. Det första verktyget är YSlow som är ett webbläsarbaserat verktyg som
integreras med Firebug som är ett tillägg till webbläsare för att felsöka och göra mätningar.
YSlow skapades av Yahoo och det verktyget gör är att ladda in den aktuella sidan och
sedan sätter ett betyg på resultatet i en skala från A till F där A är det bästa resultatet.
Den andra mjukvaran är WebPageTest och är en webbaserad prestandamätare som fungerar
online. Fördelen med WebPageTest är att det kan ställas in ett väldigt specifikt test samt
välja från vilken server testet ska ske ifrån. På så sätt blir mätvärdena realistiska från olika
platser på jorden. WebPageTest tillåter även att specificera vilken webläsare som tester ska
genomföras ifrån, exempelvis Firefox, Chrome eller Internet Explorer.

2.6 Hur prestandamäts HTTP
De prestandamätningar som genomförs mot HTTP är i många fall till för att mäta hur lång
tid det tar att ladda in hemsidan hos en klient. Dem verktygen som listas i kapitel 2.5 gör, är
att först se hur lång tid det tar att ladda in hemsidan i en webbläsare och sedan analyserar
hemsidans kod för att se om resurser kan omprioriteras för att uppnå en snabbare
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laddningstid. Vanligt exempel på ett sådant test är att räkna hur många javascript filer
hemsidan består av och undersöka om det inte går att slå samman dessa filer till en stor för
att utnyttja TCP på ett bättre sätt.
Som Ilya Grigorik skriver i ”High Performance Browser Networking”[4] handlar en
hemsidas prestanda i förstahand om hastighet. I dagsläget vill alla att allt ska gå snabbt för
att ingen gillar att vänta. Enligt Figur 2.2 redovisas hur lång tid det tar innan en användare
tröttnar och avbryter den operation som påbörjades.
För att granska de laddningstider som uppstår när en klient ska ladda en hemsida, är resursvattenfallet det mest kraftfulla verktyget enligt Ilya Grigorik. Det ett resurs-vattenfall
resulterar i är en typ av graf som visar vilken ordning resurser laddas in samt vilken tid den
resursen började laddas in och när den slutfördes(se Bilaga 1 för exempel). Med hjälp av
informationen i grafen går det att justera en hemsida för att uppnå en optimal laddningstid
över de resurser som måste finnas. Med hjälp av grafen går det även att se hur lång tid det
tar att upprätthålla TCP-sessionen. Det är då antalet RTT’s som krävs för att ladda
hemsidan spelar roll då många hemsidor är beroende av resurser från andra domäner.
Verktygen som nämns i kapitel 2.5 kommer att tydligt säga till om resurser laddas in från
många domäner, om det finns möjlighet att lägga allt lokalt på ett domän.
Ett av de hack som används för HTTP/1.x är att slå ihop alla bilder till en bild och sedan
använda CSS för att plocka ut just den bild som behövs(känt som spriting). I dem verktyg
som har nämnts anses det som en bra grej att slå ihop bilderna, medan i HTTP/2 kommer
det anses som något dåligt då HTTP/2 vill hantera varje resurs för sig. Därför är inte alla
tester lämpade för HTTP/2 då HTTP/2 är byggt för att slippa många av de hack som
infördes med HTTP/1.1 för att uppnå snabbare laddningstider.
Det går även att prestanda mäta HTTP ur ett server perspektiv där det visas hur mycket
servern belastas av förfrågningar samt hur många förfrågningar servern kan hantera
parallellt. Det är inget som kommer att tas upp i denna rapport då Swedbank främst var
intresserade av att förbättra upplevelsen för användarna.
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3 Metoder och resultat
Då denna rapport skrivs åt Swedbank kommer mätningar att göras mot en av deras externa
websidor. I detta fall valdes www.swedbank.se/privat/ för att ett tidigare examensarbete
genomfört av Tobias Ericsson[1] som gick ut på att optimera Swedbanks front-end valde
denna sida då det är denna sida alla privatkunder till Swedbank kommer att surfa till. Då det
troligen troligen är den sidan som genererar mest nätverkstrafik då Swedbank har drygt fyra
miljoner privatkunder.
YSlow är ett verktyg som kan använda fördefinerade regler eller egenskrivna regler för att
värdera en hemsida. I det här arbetet kommer dem fördefinerade som skapats av YSlow att
användas då dem ger en bra överblick på hemsidan i helhet. Det dem fördefinerade reglerna
mäter är bland annat:








Hur många HTTP förfrågningar som krävs.
Kollar hur cache används för snabbare laddning.
Om Gzip används för att komprimera data.
Om man har minifierat javascript och CSS.
Granskar så att länkar funkar och inte leder till 404 felmeddelanden2.
Om man placerat länkar till resurser på rätt platser för optimal laddning.
Reducera antalet DOM objekt(objekt som måste hämtas innan hemsidan visas).

Det är några utav dem punkter som YSlow använder sig av vid betygsättning av hemsidan.
Dem andra punkterna ansågs inte lika viktiga för detta arbete då det var punkter som inte
bör påverka laddningstiden tillräckligt mycket för att användarupplevelsen ska påverkas
enligt Figur 2.2 eller punkter som främst tillämpas på HTTP/1.x. Dem punkter som listas är
även dem som enkelt kan anknytas till dem nya funktionerna i HTTP/2 och är därför
WebPageTest är väldigt likt YSlow men det som skiljer dem åt är att WebPageTest
fokuserar mer på att skapa en vattenfallstabell(waterfall) när resultatet visas. På
resultatsidan redovisas mer exakta tider det tog för att ladda hemsidan och sedan länkas det
vidare till vilka resurser som orsakade detta. Till skillnad från YSlow som pekar ut felen i
helhet och sedan länkar till dem resurser som orsakade dem sämmre resultaten.
Valet av att använda dessa verktyg baseras utifrån att i det tidigare examensarbetet hos
Swedbank användes dem, samt den litteraturstudie rapporten grundas främst ifrån nämner
dessa. Även så är det många tester från entusiaster på internet som har använt dessa.
Det finns väldigt många verktyg som genomför liknande tester online, till exempel
Pingdom’s version av WebPageTest[18]. Den resulterar också i en vattenfallstabell som
svar, men den kan inte granska resurserna på samma djup som med WebPageTest. Därför
ansågs den inte lika lämplig då arbetet vill genomföra fördjupande analysera.
Ett annat verktyg som används via en webläsare är LoadImpact[19] men där fås inget
fördjupande resultat utan medlemskap och därför valdes den bort i detta arbete.
2

404 felmeddelande: en standardfelkod i HTTP som säger att filen inte finns.
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Efter att ha genomfört dessa mätningar framkommer en bra överblick på svarstider samt en
överblick på hur lång tid det tar att ladda in resurserna från webbplatsen.
En testmiljö kommer att byggas upp för experimentella syften och vid senare tillfälle att
tillämpas på i en testmiljö hos Swedbank där de riktiga resurserna kommer att användas.
För lokala tester har HTTracker[9] använts för att göra en typ av klon av Swedbank’s
privatkundsida. På så sätt kan tester genomföras i en separat miljö och olika webservrar kan
installeras utan risk för problem. Denna lokala kopia kommer endast användas för att
analysera nätverkstrafik som antal meddelanden som behöver skickas och hur många
anslutningar som måste upprätthållas för att ladda ner allt material på webbplatsen. Detta då
svarstiderna kommer vara orealistiska i en LAN miljö.
3.1 Hur kan man prestandatesta det nya i HTTP/2
För att genomföra ordentliga mätningar av HTTP-protokollet kommer den här rapporten
genomföra liknande tester som redan gjorts fast på tidigare protokoll. Detta för att kunna
använda mätvärdena och enkelt göra jämförelser med tidigare versioner samt andra arbeten
utförda inom samma område.
I de tidigare arbeten[16,17] där prestandatester genomförts mot protokollen har det senaste
protokollet används och jämförts med det tidigare. Den här rapporten kommer jämföra
HTTP/1.1 med HTTP/2.
Tidigare arbeten har genomfört mätningar på hur lång tid det tar att upprätthålla en session
mellan klient och server genom att använda tur och returtid i nätverkskommunikationen.
Som nämnt i kapitel 2.4.1 kommer HTTP/2 endast använda sig av en TCP-anslutning och
på så sätt utnyttja TCP på ett betydligt bättre sätt och det borde framgå tydligt i alla tester
berörande nätverkskommunikation.
3.2 Verktyg och experimentuppsättning
För att spara en lokal kopia av Swedbank’s hemsida användes HTTrack[9]. Anledningen
till valet är att det är ett open-source verktyg som funnits under lång tid och den har bra
möjligheter att göra väldigt specifika kopior. Ett exempel är att det kan bestämmas hur
djupt kopian ska skapas. Om en kopia enbart ska bestå av dem synliga delarna sidan består
av eller om det även ska göras en lokal kopia av de länkar som finns, så att det går att
interagera med den lokala kopian som om det vore den riktiga. För de tester som kommer
genomföras är det viktigt att alla resurser laddas ner lokalt så att dem laddas endast från en
server vid testning. Annars kommer det resultera i att det visas olika svarstider och krävs en
ny uppkoppling till andra noder. Dem primära filerna för de testerna är HTML, CSS,
javascript och bilder.
Den lokala testmiljön kommer att genomföras i en virtuell miljö och operativsystemet som
kommer användas är Debian 7 “Wheezy”[10]. Debian kommer i sin tur att köra en
webserver som heter Apache och för att kunna använda SPDY måste en version som är
senare än 2.2.4 användas. I Debians applikationslistor är version 2.2.2 den som är senast
stämplad som stabil och därför måste applikationslistorna ändras för att ladda ner det
senaste eller ladda ner installationsfilen manuellt och installera.
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HTTP/2 servern som kommer att användas heter H2O[13] och utvecklas av Kazuho Oku
som var med i utvecklingen utav första mobila webbläsaren till Palm OS. H2O kommer
även att köras på Debian precis som SPDY. Valet utav HTTP/2 server baserades främst på
vilken HTTP/2 server som hade senast utdrag av HTTP/2 samt var lätt att få körandes på en
maskin. Även så hänvisar utvecklare så som Cory Benfield på PyCon2015 konferensen till
denna HTTP/2 server.
Anledningen till valet av Debian är att det är en välanvänd distribution av Linux som inte är
full med verktyg som inte kommer att användas. Debian är även användarvänlig och lätt att
arbeta i när arbete sker via endast ett terminalfönster. Den tidigare studentens arbete hos
Swedbank använde även Debian för att installera servermjukvara samt testningsmjukvara.
Firebug[11] är ett gratis och open-source verktyg för Firefox som tillåter en att genomföra
tester och mätningar mot servrar. Verktyget skapades av Firefox grundarna och har sedan
dess vidareutvecklats och är ett välanvänt verktyg. En av de funktioner Firebug har som
kommer användas i rapporten är fliken där det går att granska nätverkstrafik och visa de
headers som skickas samt svaren på dessa. Firebug kan även skapa en så kallad “waterfall”
tabell där det syns vilka resurser som laddas in samt vilken tid resursen laddas in. I denna
tabell finns även exakt data över hur stora meddelandena som skickas är, vilka filer som
skickas och mycket information om hur uppkopplingen arbetar.
3.2.1

Jämförelse av laddningstider

Då H2O inte har någon relation till den webserver som kommer köra HTTP/1.1, samt
SPDY, så kan det vara parametrar som påverkar resultatet. Dock är både H2O, Apache och
Nginx skrivna i programmeringsspråket C. De parametrar som kan skilja dessa webservrar
är att H2O är en webserver som utvecklats endast i syfte till att testa den senaste utgåvan av
HTTP/2. H2O är inte gjort för att köras på stora servrar och har inte stöd för moduler eller
liknande i dagsläget. Jämförelsevis med Apache och Nginx som har många års utveckling i
sig kan H2O prestera snabbare i testerna för att H2O inte har några som helst
extrafunktioner. Apache har flera moduler installerade vid en standardkonfiguration och
kan leda till långsammare laddningstider.
Det första testet kommer enbart handla om att ladda in Swedbanks startsida för
privatkunder och jämföra hur lång tid det tar samt antalet förfrågningar som behöver
skickas.
Efter att ha gjort en lokal kopia av Swedbank’s startsida för privatkunder
(swedbank.se/privat), förflyttades en varsin kopia till dem tre webservrar som
konfigurerats. Utan att ha genomfört någon fördjupad konfiguration på någon av dem,
förutom den som kommer köra SPDY, då SPDY är ett mod till HTTP/1.1. Sedan
genomfördes ett test där sidan laddades om 20 gånger i webbläsaren och svarstider
dokumenterades. Efter att ha tagit fram genomsnittliga tiden för att ladda in sidan ser det ut
som i Tabell 3.1. Den tid som skrivits ner är den tid det tog för att ladda in hela sidan, inte
den tid när renderingen startar, även kallad DOM(Document Object Model).
Tabell 3.1: Genomsnittlig tid för att ladda in hela Swedbank’s startsida för privatkunder.
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Swedbank.se/privat/ (LAN)

HTTP/2

SPDY

HTTP/1

Tid i millisekunder(ms)

542ms

634ms

782ms

Endast i detta test visas en markant skillnad på drygt 100 millisekunder som kan upplevas
som en lång period enligt Figur 2.2 där användarupplevelsen beskrivs i tid.
Ett problem som påpekas i Tobias Ericsson’s rapport[1] om front-end optimering av samma
sida som den här rapport gjort tester mot, är att den sidan har ett stort behov av optimering.
Med det menas att det finns väldigt många resurser på sidan och det behöver genomföras
många förfrågningar innan sidan kan renderas. Det är även så att vissa resurser laddar från
ett annat domän vilket innebär att klienten måste öppna upp en till anslutning till denna
domän för att hämta de återstående resurserna. Om fallet är sådant att det krävs att klienten
upprätthåller en till TCP-anslutning till en annan server, så är det då mest optimalt om
denna server också har implementerat HTTP/2 protokollet för att uppnå en snabbare
filöverförning.
I ett annat test som genomfördes i rapporten mot en utomstående server från golang.org,
hade golang.org satt upp en HTTP/2 (draft 14) server som demonstrerar publikt hur mycket
snabbare en server med HTTP/2 är vid laddning av en sida bestående av 180 bilder. Det
betyder att när sidan laddas in skulle det med HTTP/1.1 öppnas upp sex TCP-anslutningar
och arbeta parallellt med dem, medan HTTP/2 skulle ladda in sidan i stora delar parallellt.
Detta illustreras väldigt tydligt under nätverksfliken i Firebug, se Bilaga 1 och Bilaga 2.
Där Bilaga 1 illustrerar hur nätverkstrafiken arbetar i HTTP/2 och Bilaga 2 hur det ser ut
med HTTP/1.1. Nästan all trafik går parallellt jämförelsevis med HTTP/1 i Bilaga 2.
Resultatet av att använda HTTP/2 i detta exempel precis som i tidigare exempel med
Swedbank så påverkas laddningstiderna markant, se Tabell 3.2.
Tabell 3.2: Laddningstider av golangs.org’s demohemsida.

Golang.org

HTTP/2

HTTP/1

Tid i millisekunder (ms)

680ms

4400ms

Här visas en markant prestandaökning på drygt 600% tack vare att HTTP/2 kan arbeta
parallellt med många filer. Denna stora skillnad trotts att HTTP/2 använder sig av TLS3
som betyder att länken mellan klient och server är krypterad och borde leda till längre
laddningstider.

3

Transport Layer Security (TLS), krypterar datan i kommunikationen mellan klient och server.
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3.2.2

Vad påverkar prioritet-flaggan

I tidigare test där laddningstiden av Swedbank’s hemsida dokumenterades framgår det att
sidans resurser laddas in i en annan ordning när HTTP/2 används. Detta är då resultatet av
att HTTP/2 använder sig av prioriterings-flaggan.
Det som framgår på Swedbank’s hemsida är att istället för att ladda in vissa bilder i början,
har HTTP/2 valt att ladda in några av de större javascript på hemsidan först. Det här
resulterar i att sidan kan börja renderas vid ett tidigare stadie jämfört med om bilderna
skulle laddas först.
Utan att kunna genomföra en analys av nätverkstrafiken blev det omöjligt att genomföra en
djupare analys om prioritets-flaggan i dagsläget då all trafik skickas krypterad. Hade det
funnits en HTTP/2 proxy eller enkla metoder att köra HTTP/2 över en okrypterad länk
skulle det gå att se hur prioritetet ser ut på strömmarna.
I en uppdaterad version av ”High Performance Browser Networking” har Ilya Grigorik
lyckats avlyssna en HTTP-förfrågan i Wireshark och det visas i Figur 3.1.

Figur 3.1: En HTTP/2-ström initieras och prioriteten är avslagen[4].

Exakt hur mycket snabbare sidan kan renderas är svårt att beräkna och vidare diskussion
genomförs i kapitel 4.2.
3.2.3

Hur mycket data sparas in med HPACK

HPACK heter den nya komprimeringsmetoden som utvecklas parallellt med HTTP/2 och
ska ta bort 500-800 bytes av överflöde från HTTP förfrågningar(se Figur 2.8). Detta genom
att använda sig av en tabell mellan klient och server som håller reda på anslutningen och
sedan tillåter att det endast behöver efterfrågas den resurs som behövs.
Vid användning av till exempel Firebug för granskning av nätverkstrafiken när en sida
laddas in visas antal bytes som har överförts.
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Vid tester mot Swedbank’s sida, samma som nämns i kapitel 3, består den lokala kopian av
58 filer och i HTTP/1.1 överförs 778Kbyte data. Med samma filer fast på en HTTP/2 server
säger Firebug att det är 744Kbyte data som överförs.
Utan att göra en djupare analys syns det tidigt att HTTP/2 med HPACK har använt sin
komprimeringsfunktionalitet och minskat antalet byte som överförs.
I det här testet visas hur en beräkning av en uppskattad dataminskning uppnås med hjälp av
HPACK. Det som kommer beräknas först är vad den minsta minskningen bör vara med
hjälp av antalet filer på hemsidan och den minsta minskningen i överflöde per förfrågan.
Sedan kommer den största minskningen att beräknas med samma antal filer, fast istället för
att använda det minsta överflödet på 500byte används 800byte för att räkna ut det största
överflödet.
En uträkning av de 58 filer minus 1, då den första förfrågan måste innehålla informationen
mellan klient och server, så finns det 57 resurser där HTTP/2 kan ha använt
protokollhuvudkomprimering, även kallad ”header compression”. Med antagandet att det
minsta som HPACK minskar en förfrågan med är 500 byte, framgår det i ekvation 2 att på
57 förfrågningar sparas minst 28Kbyte.
57 ∗ 500 = 28000

(2)

Som mest sparas då in enligt ekvation 3.
57 ∗ 800 = 45600

(3)

Vid jämförelse av HTTP/1.1 och HTTP/2 i antalet byte, förväntas det att differensen ligger
mellan 28000 och 45600(byte). Vid jämförelse av totala överförda datamängden på de två
versionerna ser det ut som i ekvation 4 där differensen räknas ut.
778000 − 744000 = 34000

(4)

Då svaret på 34000 ligger mellan det förväntade intervallet på 28000 till 45600 kan det
antas att HPACK har använts utan att genomföra en djupare analys med Wireshark eller
liknande nätverksverktyg.
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3.3 Redovisa skillnader mellan HTTP/1.1 och HTTP/2
Efter att ha genomfört tester för att visa hur mycket HTTP/2 kan öka prestandan på en
hemsida utan någon vidareutvecklad konfiguration, visar resultatet följande i Tabell 3.3.
Tabel 3.3: Laddningstider för Swedbanks hemsida bestående av 58 resurser.

Swedbank.se/privat/ (LAN)

HTTP/2

HTTP/1

Tid i millisekunder(ms)

542ms

782ms

Resultatet i tabellen visar att med hjälp av HTTP/2 kan prestandan ökas av en hemsida i
helhet med drygt 44%. Enligt de tester som Google genomfört med SPDY uppnåddes en
förbättring på upp till 55%[20], det betyder att detta är ett relativt bra resultat då Google är
en trovärdig källa då det är flera av utvecklarna till SPDY som bygger på HTTP/2.
Tabel 3.4: Antal byte som överförs vid en sidladdning av Swedbanks hemsida.

Swedbank.se/privat/ (LAN)

HTTP/2

HTTP/1

Storlek i kilobyte (kb)

744kb

778kb

Antalet byte som överförs vid laddning av Swedbank’s hemsida skiljer sig mellan de två
versionerna, det är tack vare HPACK som har utvecklats parallellt med HTTP/2. HPACK
ger oss en minskning av datatrafik på 34kb. Det är en förbättring på 4,5% som inte framstår
som ett väsentligt resultat, men på mobila plattformar med dålig uppkoppling kan detta
handla om mer än 100ms i laddningstid.
Med informationen i kapitel 2 och resultaten från kapitel 3 skall Swedbank kunna utveckla
framtida webbapplikationer utan att behöva tillämpa de metoder som användes i HTTP/1.1
för att minska laddningstider. Det Swedbank bör fokusera på vid framtida utveckling av
webbapplikationer, är att placera de resurser som behövs tidigt vid rendering av hemsidan,
tidigt i koden. Detta för att HTTP/2 skall kunna läsa av dokumentet och skapa en prioritet,
samt använda cache-push för att skicka de resurser som klienten anses behöva. När
Swedbank använder detta vid framtida tjänster kommer det binära ramlagret, kombinerat
med multiplexering och protokollhuvudkomprimering(HPACK) att använda TCP på ett
mer optimalt sätt som leder till snabbare laddningstider och därav ge sina användare en
bättre upplevelse.
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4 Analys och diskussion
I detta kapitel kommer en analys av testerna i kapitel 3 att genomföras och motivera valet
till deras metodik samt de mjukvaror som användes. Även på dem delar där det finns
alternativa metoder kommer de som övervägdes att användas i rapporten att förklaras.
4.1
4.1.1

Resultatanalys
Laddningstid

Medelvärdet för sidladdningstiden på Swedbank’s hemsida visade en förbättring på 44%
vid implementation av den nya versionen av HTTP, jämfört med version 1.1. Förbättringen
antas bero främst på det nya binära ramlagret och multiplexering som tillåter högre
utnyttjandegrad av TCP, det leder till snabbare laddningstider över hela sessionen. Denna
förbättring är inte endast tack vare dessa nya funktioner, men det binära ramlagret anses
vara kärnan som de andra funktionerna bygger på för att uppnå högre prestanda.
4.1.2

HPACK

HPACK visade en minskning i mängden data som skickas över en session med 4,5% i
exemplet mot Swedbank’s hemsida. Detta värde anses kunna variera väldigt mycket
beroende på vilken hemsida det testas på, då beräkningen är beroende av hur många
resurser sidan består av. Anledningen till denna minskning av datamängd som skickas är att
HPACK tar bort ett stort överflöde i de förfrågningar och svar som skickas mellan noderna.

4.2 Diskussion
Då HTTP/2 bygger på en närmre anknytning till TCP för att öka utnyttjande graden av
länken mellan klient och server, betyder det även att om det skulle uppstå problem med
TCP kommer hela HTTP-sessionen att påverkas. I tidigare version 1.1 när det upprätthölls
tre till sex TCP-sessioner per domän beroende på vilken webbläsare som används, betyder
det att om det skulle uppstå paketförluster i en av dem sessionerna kommer endast den
sessionen att behöva genomföra en slow-start igen. Om det skulle inträffa paketförluster för
HTTP/2 skulle hela anslutningen i helhet bli långsammare men förhoppningsvis ta
återuppta hastighet omgående.
I testet där laddningstider dokumenterades användes en nyutvecklad webserver som heter
H2O, för att skapa en HTTP/2 server som kunde genomföra dem lokala prestandatesterna.
Denna mjukvara kan vara dåligt gjord och leda till sämre prestanda jämförelsevis om en
mer välkänd eller enterprise mjukvara hade använts, så som F5 eller nghttp2. Enterprise
mjukvaror är mjukvara som utvecklas av företag som tar betalt för användandet utav
mjukvaran och därför ställs höga krav på mjukvaran så att den blir välutvecklad. Även
brukar de företag som erbjuder enterprisemjukvaror erbjuda testande av det senaste så som
HTTP/2.
Anledningen till att H2O valdes var för H2O använder sig även av en relativt uppdaterad
version av HTTP/2 (draft 14). Cory Benfield, nämner även denna server under PyCon
2015, vilket gjorde att valet kändes säkert då ledande utvecklare i världen rekommenderade
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denna. Även för att det redan fanns guider på internet om konfiguration av H2O för att få
den att fungera omgående.
Resultatet visade att en HTTP/2 server presterar bättre än de tidigare versionerna genom att
ta ett medelvärde på 20 försök i en webbläsare. Hade det funnits mer tid hade det
genomförts fler tester samt i olika klienter för att dra fram ett så brett resultat som möjligt.
Enligt data från Swedbank visar statistik att det är flest användare som använder Google
Chrome mot deras webbsidor, näst mest använd var Firefox. I testet som genomföres
användes Chrome för att samla laddningstider och Firefox/Firebug för att analysera data.
Vid vidarearbete av tester bör olika HTTP/2 servrar testats för att bli mer kritisk mot
servermjukvaran, samt för att samla mätvärden från servern. Enligt ett epostmeddelande
från Ilya Grigorik[8] ska det framgå på servern att den inte belastas lika mycket vid
användning av HTTP/2, då den inte behöver bearbeta lika mycket data tack vare HPACK
samt det nya binära ramlagret.
I rapporten skulle det genomföras en prestandaanalys på en så låg nivå som möjligt. Vid
användning av Wireshark för att avlyssna trafik och göra en analys utifrån det, märktes
tidigt att detta inte skulle gå utan installation och konfiguration av en proxyserver som har
stöd för HTTP/2. Anledningen till det är för att HTTP/2 använder sig i dagsläget alltid av
TLS och kräver certifikat. Det leder till att all trafik som Wireshark plockar upp kommer
vara krypterad och oläsbar utan någon typ av bearbetning. De HTTP/2 servrar som finns i
dagsläget har inte implementerat någon typ av proxyfunktion och det ledde till en
omöjlighet att avlyssna trafiken på lågnivå. När RFC’n för HTTP/2 är bestämd och
publicerad kommer det med hög sannolikhet komma ut verktyg för att genomföra alla dessa
tester.
Därför var det väldigt svårt att genomföra välplanerade tester av prioritetsflaggan som har
implementerats i HTTP/2. Hade det funnits en mer lättanvänd proxy skulle det finnas
möjligheter att läsa av förfrågningar samt svar, på så sätt skulle det synas vad
prioritetsvärdet på vissa resurser är. Med hjälp av den informationen skulle det gå att bygga
upp en hemsida där tester körs genom att placera ut olika resurser i olika ordningar och
skapa olika beroende för att sedan se hur prioriteten av resurser styr.
Ett exempel på detta är om en hemsida är beroende av en bild och HTTP/2 anser att bilder
är lågt prioriterade. Då måste klienten vänta enda tills hela sidan har renderats för att få se
denna bild, även om det var önskat att den visades bland dem första resurserna vid
rendering.
Då HTTP/2 endast använder en TCP-uppkoppling så kommer det märkas markant på
mobila enheter att hemsidor till exempel laddar mycket snabbare jämförelsevis med när
HTTP/1.x användes. Anledningen till att det kommer upplevas snabbare är för att mobila
enheter använder trådlösa lösningar för att sända data. När trådlös teknik används innebär
det i många fall att det tar längre tid att upprätthålla TCP-sessioner. Men då HTTP/2 endast
använder sig av en jämförelsevis med HTTP/1.x där webbläsare(klienter) använder tre till
sex TCP-sessioner.
Tester på mobila enheter kan inte genomföras i dagsläget då det inte finns någon
webbläsare utvecklad för någon av de populära mobila plattformarna så som Iphone eller

25 | ANALYS OCH DISKUSSION

Android. Vilket innebar att den enda metoden för att återskapa en liknande mobil miljö är
att införskaffa en mobil accesspunkt med 3G eller 4G uppkoppling som en bärbar dator
ansluter sig till.
När HTTP/2 blir standardiserad samt fått sin RFC kommer företag med hög sannolikhet att
sträva efter att övergå till den senaste versionen. Detta då HTTP/2 kommer att lösa många
av de problem som stora företag kan uppleva inom webtjänster, så som belastningar och
omkostnader för drivning av servrar.
Då HTTP/2 har sitt binära ramlager krävs det inte lika mycket serverkraft för att bearbeta
den trafik som servern tar emot av klienter, samt kommer klienterna få snabbare svar då
servern inte behöver skicka lika mycket överflöde som i tidigare versioner. Detta tack vare
HPACK och det binära ramlagret som minskar paketen samt gör de lättare att skicka via
strömmar som upprätthålls mellan klient och server.
När företag har övergått helt till HTTP/2 kommer dem med hög sannolikhet se att servrarna
inte belastas lika mycket som när HTTP/1.1 användes. Det innebär att de inte kommer
belastas lika mycket med bearbetning och nätverkstrafik, men det krävas troligen mer
RAM-minne om det är många klienter som ska ha en gemensam tabell mellan servern med
de resurser som skickats, samt anslutningsinformation om länken. I helhet borde detta leda
till minskad strömkonsumtion och mer effektiva servrar.
Prestandamätningar av HTTP/2 servrar genomfördes inte i detta arbete men är något som
det bör genomföras studier inom när RFC’n för HTTP/2 är publicerad och standardiserad.
Det är först då opensource mjukvaror kommer uppdateras och det släpps en stabil version
av servermjukvaran. Det är även först då som de tidigare nämnde enterprisemjukvarorna
kommer våga skicka ut en stabil uppdatering till deras produktionsservrar(de servrar som
används mot kunder).
Facebook, Google och Twitter är dem tre större hemsidorna på internet som har installerat
SPDY på sina servrar och kommer troligen implementera en lösning med HTTP/2
omgående när RFC’n blivit godkänd. Facebook har även skapat presentationsmaterial som
använts i olika syften, bland annat för olika företag där dem presenterar de stora fördelarna
med att använda SPDY samt presenterar dem hur mycket bättre det kommer bli med
HTTP/2. Den information som de delar med sig av är den information som rapporten går
igenom under kapitel 2.4.
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5 Slutsatser
Testerna som har genomförts för att testa dem olika delarna av HTTP/2 har visat ett resultat
över hur HTTP/2 kommer att förbättra laddningstider på Swedbank’s hemsida med 44%
utan fördjupande konfiguration. Detta tack vare det nya binära ramlagret som tillfördes på
applikationsnivå, samt multiplexing som gör att TCP utnyttjas på ett betydligt bättre sätt
jämfört med de tidigare versionerna. Efter att ha genomfört förstudien framgår det även att
dagens websidor ligger långt före i utvecklingen jämfört med vad HTTP/1.1 var planerat
för.
Resultatet visar vad Swedbank bör fokusera på vid framtida utveckling av
webbapplikationer. Det är att placera de resurser som behövs tidigt vid rendering av
hemsidan tidigt i koden. Detta för att HTTP/2 skall kunna läsa av dokumentet och skapa en
prioritet, samt använda cache-push för att skicka de resurser som klienten anses behöva.
När Swedbank använder detta vid framtida tjänster kommer det binära ramlagret,
kombinerat med multiplexering och protokollhuvudkomprimering(HPACK) att använda
TCP på ett mer optimalt sätt som leder till snabbare laddningstider och därav ge sina
användare en bättre upplevelse.
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6 Framtida arbete
Ska ett vidarearbete genomföras inom HTTP/2 bör det finnas en ordentligt uppsatt testmiljö
där trafik skickas genom en proxyserver och gör trafiken läsbar för nätverksanalysverktyg
så som Wireshark. Detta för att kunna bekräfta de teorier som tagits upp på en djupare och
mer detaljerat nivå. Då kommer det även gå att genomföra fördjupande tester så som att
koda en hemsida där det placeras ut olika typer av filer i olika delar av hemsidan.
Det bör även läggas ner mycket tid på att testa olika HTTP/2 servrar beroende på när
arbetet utförs då det i dagsläget inte finns något officiellt och de som finns är dem som
utvecklats av internetentusiaster. Resultatet kan därför skiljas mellan ett litet projekt som
byggts upp för att testa HTTP/2-versionen som är aktiv, eller en HTTP/2 server som är mer
robust som nämndes i kapitel 4.2.
Om arbetet utförs när RFC’n blivit publik bör även HTTP/2 servrarna testas och
genomföras prestandatester mot för att se hur stor prestandaskillnad det är ur serverns
perspektiv, inte bara från klientens. Med informationen som samlas in från testerna kommer
det gå att jämföra de tidigare HTTP servrar med den nya och där kunna se om HTTP/2
reducerar belastningen på servern. Då går det även att granska den hållbarautvecklingen på
ett bättre sätt då hela världen har blivit beroende av servrar som i sin tur kan belastas av
HTTP.
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Bilagor
[1] golang HTTP/2

Bilaga 1: I bilden kan man se hur alla förfrågningar utom en upprätthålls samtidigt(parallellt) i en
HTTP/2 anslutning. Det första som sker är att den väntar på TCP-uppkopplingen och sedan väntar
alla resurser samtidigt. När uppkopplingen är etablerad laddas alla resurser nästan samtidigt, det
skiljer som högst 40ms mellan resursernas väntetid. Totaltiden att ladda in dem 180 bilderna tog
651 millisekunder.
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[2] golang HTTP/1.1

Bilaga 2: I bilden ser man hur HTTP/1.1 hämtar en resurs i taget. Det syns väldigt tydligt i bilden
hur varje resurs väntar på den tidigare och därför skapas detta trappliknande mönster. Anledningen
till att det ser ut som att resurserna laddas in snabbare här jämfört med HTTP/2 är för att den totala
tiden för att hämta dem 180 resurserna tog 4870 millisekunder vilket ledde till en nedskalning på
bilden.

