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SAMMANFATTNING 

IT-system i dagens samhälle kräver hög tillförlitlighet och prestanda där allt ska gå så snabbt och 

smidigt som möjligt. Med denna uppsats ville vi undersöka huruvida prestandan kunde höjas i 

Akka.NET med hjälp av en effektivare serialiseringsmetod. För att kunna besvara huvudfrågan  

"Kan dataöverföringen i Akka.NET bli effektivare genom att byta ut nuvarande 

NewtonSoftJsonSerializer mot TypeSerializer eller Protobuf?" har vi använt oss av ett 

kvantitativt angreppsätt.  

 

Vi utförde serialiserings-, deserialiseringstester och överföringstester mellan två datorer där vi 

mätte tidsåtgången samt storlek på data som överförs. Under våra tester kom vi fram till att man 

kan effektivisera processen genom att byta ut serialiseringsmetod från NewtonSoftJsonSerializer 

till Protobuf. Protobuf presterade bäst i 22 av 24a tester gällande serialisering- och 

deserialiseringshastighet. Det visade sig även vara den metod som hade högst 

komprimeringsgrad i 3 av 3 testade objekt. Protobuf var marginellt sämre än 

NewtonSoftJsonSerializer gällande totaltiden av samtliga tester för meddelanden 1. I resterande 

tester gällande meddelande 2 och 3 är Protubuf betydligt effektivare, med ett undantag gällande 

meddelande 2 vid 100 skick. TypeSerializer presterade under våra förväntningar och var i många 

fall sämre än NewtonSoftJsonSerializer. Svaret på huvudfrågan blev att dataöverföringen i 

Akka.NET kan bli effektivare genom att byta ut nuvarande serialiseringsmetod mot Protobuf.  

Detta är även uppsatsens praktiska bidrag.  

 

Det teoretiska bidraget kan delas upp i två delar. Dels för vidare forskning om 

serialiseringsprestanda, där våra resultat kan användas för jämförelser mot egna eller andras 

resultat. Slutligen för utformningen av experiment vid testning av serialiseringsprestanda. Där 

samlar denna uppsats gemensamma nämnare från tidigare arbetens experimentutformning och 

adderar litteraturstöd från vetenskapligt forskningsmetodik. I och med detta menar vi att denna 

uppsats är ett steg mot att finna ett gemensamt sätt för konstruktion av experiment vid mätning 

av serialiseringsprestanda. 
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BEGREPPSLISTA 
Abstraktionsnivå - Programmering kan ske på olika abstraktionsnivåer. Närmast hårdvaran, 

sådant språk har i det närmaste en direktöversättning till maskinkod. På nästa nivå kommer 

allmänna programspråk som till exempel Java. Ytterligare abstraktionsnivå uppnås när man 

inte längre beskriver hur något ska utföras, snarare vad som ska utföras. 

Actor – En typ av objekt som används inom Akka, sköter kommunikationen. 

Akka – Ett ramverk som tillför skalbara, feltoleranta, distribuerade system. 

Applikation – Datorprogram. 

Array – Används för att lagra en samling av data i en lista. 

Datagenomströmning – Mängden data som passerar genom ett system eller ett nätverk. 

Datatyper – I programspråk är en datatyp ett attribut för data som berättar för datorn (och 

programmeraren) vilken sorts information datat bär på., int representerar heltal, string är 

traditionellt en följd av tecken, antingen som en bokstavlig konstant eller som någon form av 

rörlig. 

Dataöverföring – När någon typ av data överförs mellan två eller fler datorer. 

Deserialisering – Motsatsen till att serialisera, man packar upp det serialiserade objektet. 

Distribuerade system - Ett system körs på flera olika maskiner som kommunicerar över 

nätverk. 

Feltolerant – Systemet hanterar fel utan att krascha. 

Java – Programmeringsspråk som utvecklades ursprungligen av Sun Microsystems som 

initierats av James Gosling, släpptes 1995 som kärnkomponent i Sun Microsystems Java-

plattformen. 

Json.NET – En textbaserad serialiseringsmetod som idag är den inbyggda i Akka.NET. 

Klass – En klass är en mall utifrån vilka enskilda objekt skapas. 

Komprimeringsgrad – Den grad av storleksskillnad på ett serialiserat objekt kontra ett 

oserialiserat objekt. 

Krascha – Ett fel eller problem som gör att applikationen eller systemet måste startas om. 

Marshalling – Synonymt med serialisering. 
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Meddelanden – Innehåller en instruktion som säger hur en actor ska utföra en uppgift. 

Metod - En samling påståenden som är grupperade tillsammans för att utföra en operation. 

Metodanrop – För att använda en metod, behöver den kallas. Det finns två sätt på vilka en 

metod kallas, metoden returnerar ett värde eller ger inget värde tillbaka. 

.NET – Är ett ramverk programvara utvecklad av Microsoft som körs i huvudsak på Microsoft 

Windows. 

Objekt – Ett objekt är en instans av en klass, det vill säga en slags simulering av en företeelse 

som används inom objektorienterad programmering för att samla data och kod som hör i hop. 

Portning - Processen att anpassa mjukvaran så att ett körbart program kan skapas för en 

datormiljö som skiljer sig från den ena som den utformades ursprungligen. 

Protobuf – En binär serialiserare som används och är utvecklad av Google. 

TypeSerializer – En textbaserad serialiserare likt Json.NET. 

Ramverk – Ett mjukvaruramverk är en universell, återanvändbar programvarumiljö som ger 

viss funktionalitet som en del av en större mjukvaruplattform för att underlätta utveckling av 

programvara. Verktygsuppsättningar och programmeringsgränssnitt etc. 

Serialisering – En process inom datavetenskapen som innebär att en datastruktur eller 

ett objekttillstånd sparas till ett format (till exempel en datafil) som kan lagras i, eller överföras 

till, ett datorminne eller en annan datamiljö.  

Skalbara system - Innebär att system har möjligheten att bearbeta data oavsett om systemet 

får en ökad arbetsbörda 

Unmarshalling – Synonymt med deserialisering. 

Webbapplikation - En webbapplikation är ett samlingsnamn för programvara som man 

kommer åt genom att använda en webbläsare.  

Web service - En webbtjänst är ett datorprogram som identifieras med en URL och vars 

gränssnitt och bindningar kan definieras, beskrivas och upptäckas som XML-föremål. 

 

  



FÖRORD 

Denna uppsats är del av Informatik C inom Systemvetenskapliga programmet på Örebro 

Universitet. I uppsatsen har vi undersökt om man kan förbättra dataöverföringen i Akka.NET 

genom att jämföra olika serialiseringsmetoders inverkan. Det var efter en föreläsning av Roger 

Alsing som intresset för Akka.NET väcktes. Alsing bidrog senare med förslag till ämnesområde 

som senare mynnade ut i frågeställningen, samt teknisk expertis vid det första testet. För detta 

vill vi framföra vår tacksamhet. Vi vill även tacka vår handledare Johan Petersson för goda råd 

och en positiv och uppmuntrande inställning.  
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1. INLEDNING 

I takt med att IT breder ut sig i samhället (Sumaray & Makki, 2012; Measuring the Information 

Society Report, 2014) ökar även datamängderna som skickas. Samtidigt kräver användarna hela 

tiden kortare laddtider (Nah, 2004). Preece (2007) beskriver långsamma system som en av de 

faktorer som har starkast negativ inverkan på användarupplevelsen. Att bygga snabba system 

med bra prestanda är alltså av stor vikt för användarupplevelsen och kraven som ställs på 

systemen är höga. Akka är ett ramverk framtaget för att uppfylla dessa krav (Allen, 2013). Det 

vill säga att skapa system som hantera stora datamängder effektivt och som kan hantera fel som 

uppstår utan att systemet kraschar (Akkadotnet, 2014a).  

 

Akka.NET är en portning av Akka som sedan tidigare finns för Java-plattformen (Akkadotnet, 

2014e). Användandet av Akka i sin java-version är etablerat och bland användarna hittas bland 

annat Amazon.com, BBC, Blizzard, Cisco, eBay och the Guardian (http://akka.io/). Akka 

skapades 2008 för att underlätta för Java-utvecklare att bygga skalbara, feltoleranta, 

distribuerade system, vilket av grundaren ansågs vara för svårt. En hög abstraktionsnivå gör det 

möjligt för utvecklare med kunskaper i Java-programmering att bygga dessa system utan att 

behöva hantera vissa tekniska utmaningar som vanligen associeras med skalbara och 

distribuerade system (Bonér, 2010).  

 

Portningen av Akka till .NET syftar till att erbjuda samma utvecklingsmöjligheter till .NET-

utvecklare. Akkas etablerade position inom Java-utveckling, tillsammans med att behovet av 

denna typ av system kommer att öka i framtiden i och med den ökning av IT-användning och 

datatrafik som nämns tidigare, gör att vi har anledning att tro att Akka.NET är ett område av stort 

intresse för .NET-utvecklare. Detta stöds även av att “.NET Rocks!”, en podcast för .NET-

utvecklare med 250 000 lyssnare i 120 länder (.NET Rocks!, 2013), ägnade ett helt 46 minuters 

program åt Akka.NET (.NET Rocks!, 2014).     

 

En viktig del i Akka för att uppnå hög prestanda är möjligheten att skapa distribuerade system, 

alltså att systemet körs på flera olika datorer som kommunicerar över nätverk (Allen, 2013) och 
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på så vis delar på arbetsbördan. Detta är dock inte helt oproblematiskt, Allen skriver vidare att 

just nätverkskommunikationen skapar en fördröjning där serialiseringen och deserialiseringen är 

en del av orsaken, tillsammans med nätverkets begränsningar.  

 

Processen att serialisera innebär att ett objekts format anpassas så att det kan sparas till fil eller 

skickas över nätverk. Objektet omvandlas till vad man kallar en ström av bytes (Munish, 2012), 

Microsoft (2015c) beskriver en ström som en smart fil som fungerar som en källa och destination 

för bytes. Det både möjliggör, samtidigt som det är ett krav, att man kan skicka data mellan 

datorer eller olika datamiljöer (Allen, 2013). Deserialisering är processen att ta ett serialiserat 

objekt och omvandla strömmen tillbaka till ett objekt. 

 

I likhet med Allen (2013) tar Aihkisalo & Paaso (2011) tar upp “...the efficiency of the used data 

marshalling and unmarshalling scheme, and the resulting length of the chosen message wire 

format.” (s. 122) som några av de viktigaste aspekterna för god prestanda i webbapplikationer. I 

stora system kan det handla om att man skickar tusentals- eller till och med miljontals 

meddelanden i sekunden, det blir då viktigt hur snabbt serialiseringsmetoden utför sitt arbete att 

serialisera och deserialisera data, samt hur lång tid det tar att skicka data över nätverket. 

Snabbare serialisering och en mindre datamängd som skickas leder till snabbare svar vilket ger 

bättre prestanda vilket även spara på datorns resurser genom att minska tidsåtgång och minimera 

storleken på skickad data. För användaren kan detta innebära bättre beslutsunderlag i och med 

snabbare svarstider, och mindre investeringskostnader i teknik då datorns resurser utnyttjas 

bättre. Efter diskussion med Roger Alsing, grundaren av Akka.NET-projektet, så framgår det att 

serialiseringsmetoden är en viktig del för att nå maximal prestanda vid dataöverföring, vilket 

även tas upp av Allen (2013) samt Aihkisalo & Paaso (2011). 

Även om det sedan tidigare finns forskning och undersökningar på de serialiseringsmetoder som 

studien fokuserar på, så går det inte att göra direkta jämförelser mellan de resultat som 

framkommit i dessa. Detta eftersom de har utförts i olika testmiljöer, både vad det gäller 

hårdvara, mjukvara och testutformning, vilket kan påverka resultaten. Hericko et al. (2003) 

kommer i deras arbete fram till att serialiseringsmetoders prestanda påverkas av om de används i 
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Java eller .NET, vilket gör att tester utförda på de två plattformarna inte direkt kan jämföras. 

Vidare nämner författarna att serialisering är ett område där inte mycket forskning har 

genomförts och där vedertagna metoder saknas.    

 

Det finns inte heller, oss veterligen, någon tidigare dokumenterad forskning som undersöker 

serialisering i Akka.NET. Akka.NET blir ytterligare en faktor som kan ha påverkan på hur 

serialiseringsmetoderna presterar. Detta har lett fram till att uppsatsen kommer att vara 

avgränsad till ett antal serialiseringsmetoder i Akka.NET. De utvalda serialiseringsmetoderna har 

inte, vad vi kunnat finna, tidigare undersökts tillsammans i samma miljö. Uppsatsen kommer ur 

ett utvecklarperspektiv att undersöka om dataöverföringen i Akka.NET kan bli mer effektiv 

genom att byta ut den nuvarande serialiseringsmetoden mot en annan. 

 

Utöver att bidra med tester specifika för Akka.NET så kommer uppsatsens även att bidra till att 

ta ännu ett steg mot en konvention kring hur metodutformningen bör se ut inom området. Detta 

genom att experimenten i denna uppsats kommer att byggas utifrån tidigare studier samt knytas 

till befintlig forskningsmetodik. Resultaten är även intressanta för vidare forskning inom 

serialisering. Tester av serialisering, som tidigare nämnts, utförs i olika testmiljöer vilket 

försvårar direkta jämförelser mellan olika studiers resultat. Detta medför att ett sätt för att nå 

insikt i olika serialiseringsmetoders prestanda ur ett bredare perspektiv blir att jämföra skillnader 

i t ex procent mellan serialiseringsmetoder i samma studie. Dessa skillnader kan sedan ställas 

mot resultaten i andra undersökningar. På detta vis kommer vi i denna uppsats att jämföra 

skillnaderna mellan våra resultat mot de skillnader som framkommit i tidigare studier. På detta 

sätt kan våra resultat även ses som värdefulla för framtida studier av serialiseringsprestanda.   

 

“The increase in data exchange over the Internet has made the selection of a proper data 

serialization format increasingly important.” – Sumaray & Makki (2012, s. 2). 
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1.1  Ämnesområde  

Dataöverföring är en välkänd företeelse där data skickas mellan olika system inom IT. Detta är 

ett problem i dagens växande it samhälle där datorer, mobiler, surfplattor och andra IT-enheter 

kommunicerar allt mer frekvent över webben med varandra (Sumaray & Makki 2012). För att 

denna process skall vara möjlig så använder man sig av serialisering för att komprimera data som 

skickas mellan enheterna. Denna komprimering utförs genom att omvandla data som sedan kan 

föras över och omvandlas åter till sin ursprungliga form. Då det finns olika sätt att sköta detta på 

så kommer denna uppsats att gå igenom tre serialiseringsmetoder där faktorerna tid och storlek 

jämförs. Genom att finna en effektiv serialiseringsmetod så kan man få ner belastningen över 

webben och dess klienter, därmed förbättras hastigheten och användarens upplevelse (Nah, 2004; 

Preece, 2007). Med hjälp av Actor-baserade system (Akkadotnet, 2014b) som är en del av 

Akka.NET så kan man skapa distribuerade system där Actors kommunicerar med varandra 

genom att skicka meddelanden via dataöverföring. Andra exempel på Actor-baserade system är 

Scala (Scala, 2013) och Erlang (Erlang, 2014).  

 

1.2  Frågeställning 

Att kunna behandla stora mängder data så tidseffektivt och med så hög komprimeringsgrad som 

möjligt är som nämnt i inledningen (1.) av stor vikt i dagens IT-system. Denna studie är därför 

ämnad att undersöka serialiseringen inom Akka.NET, att titta på om den nuvarande metoden för 

serialisering kan bytas ut mot en mer effektiv metod. Med en mer lämpad serialiseringsmetod 

kan prestanda höjas ytterligare och systemen kan få ett ökat flöde. I sin tur leder detta till system 

med högre prestanda, användarnytta och en ökad användarupplevelse. I detta arbete kommer 

därför tester att utföras på prestandan i form av tidsåtgång för att serialisera, skicka och sedan 

deserialisera olika meddelanden samt totaltid. Studien kommer även att titta på datamängd, hur 

stor plats data tar efter att det blivit serialiserat.  

 

Akka.NET använder sig i nuläget av NewtonSoftJsonSerializer (NewtonSoftJsonSerializer, 

2014) som standard för serialisering (Akkadotnet, 2014c). En vanlig förkortning av 

NewtonSoftJsonSerializer är Json.NET som även primärt kommer att används i denna studie. 
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För att tydliggöra vad uppsatsen ämnar att besvara så är följande huvudfråga formulerad:  

"Kan dataöverföringen i Akka.NET bli effektivare genom att byta ut nuvarande 

NewtonSoftJsonSerializer mot TypeSerializer eller Protobuf?" 

 

För att undersöka huvudfrågan kommer uppsatsen att svara på följande delfrågor: 

● Vilken serialiseringsmetod är snabbast tidsmässigt vid serialisering och deserialisering?  

● Vilken serialiseringsmetod har den högsta komprimeringsgraden? 

● Vilken serialiseringsmetod bidrar till den mest effektiva dataöverföringen över nätverk 

mellan två maskiner. 

 

1.3  Analys av frågeställning 

"Kan dataöverföringen i Akka.NET bli effektivare genom att byta ut nuvarande 

NewtonSoftJsonSerializer mot TypeSerializer eller Protobuf?"  

 

Nedan följer en förklaring av begrepp i frågeställningen. 

● Dataöverföringen - Alla de steg som ingår när data ska skickas mellan två 

datorer: Serialisering, skicka över nätverk, och slutligen deserialisera. 

● Akka.NET - När vi undersöker dataöverföringen är det specifikt för detta ramverk.  

● Effektivare - Vi använder effektivare som ett samlingsnamn för hur mycket 

snabbare en serialiseringsmetod serialiserar och deserialiserar olika typer av 

meddelanden, hur mycket mindre det serialiserade meddelandet blir, samt hur 

mycket snabbare den totala dataöverföringen blir i jämförelse med 

NewtonSoftJsonSerializer. 

● NewtonSoftJsonSerializer, TypeSerializer och Protobuf - Är de tre olika 

serialiseringsmetoderna som kommer att jämföras i studien. 
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1.4  Avgränsning 

För arbetet har det valts ut tre serialiseringsmetoder som kommer att mätas på och jämföras: 

Json.NET, Protobuf och TypeSerializer. Json.NET är en av de valda då det är den 

serialiseringsmetod som tidigare nämnts som används som standard i Akka.NET för tillfället. 

Denna kommer att ställas mot .NET versionen av Protobuf vars Java-motsvarighet används i 

Akka JVM (2014). Protobuf beskrivs av Sumaray & Makki (2012) samt Aihkisalo & Paaso 

(2011) som en effektiv serialiseringsmetod. Detta styrks även av Googles(2010a) egna tester där 

Protobuf i samtliga tester presterar bättre än Json, dock en annan version av Json än den som 

undersöks i denna uppsats. Den sista serialiseringsmetoden som kommer att undersökas är 

TypeSerializer. Den är i likhet med Json.NET en textbaserad serialiseringsmetod men har i test 

visat sig ha en högre prestanda än Json.NET (Google, 2010b). Detta gör att TypeSerializer blir 

relevant för att undersöka frågeställningen. Att ha med en effektiv textbaserad 

serialiseringsmetod är intressant eftersom binära serialiseringsmetoder enligt Kangasharju & 

Tarkoma (2007) tappar sitt övertag vid serialisering av texttunga objekt.  

 

Genom att välja dessa tre serialiseringsmetoder exkluderas många andra serialiseringsmetoder. 

En annan tänkbar serialiseringstyp som skulle kunna tänkas är XML som tillsammans med Json 

är det mest välkända textbaserade serialiseringsformatet (Sumaray & Makki, 2012). Dock valde 

vi att inte ta med denna eftersom uppsatsens syfte är att hitta en mer effektiv serialiseringsmetod 

än Json.NET och tidigare forskning visar på att Json är överlägset XML (Sumaray & Makki, 

2012 ; Aihkisalo & Paaso, 2011). 

Denna avgränsning möjliggör mer noggranna tester av de valda metoder, men öppnar samtidigt 

upp för att en icke vald metod skulle kunna prestera effektivare. Denna uppsats kan därmed inte 

göra anspråk på att klargöra vilken av alla tänkbara serialiseringsmetoder som är den bästa, utan 

syftar till att undersöka om dataöverföringen i Akka.NET kan effektiviseras genom ett byte av 

serialiseringsmetod.   

 

Alla tester kommer att ske inom Akka.NET och Akka.NET kommer inte i sig att jämföras mot 

liknande alternativ. I och med detta blir inte partiskhet ett problem, vilket annars kunde ha varit 
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fallet då ämnet för denna studie tagits fram i samråd med Roger Alsing, grundare av Akka.NET-

projektet. Sumaray & Makki (2012) tar i sitt arbete upp hur lätt en serialiseringsmetoden är att 

implementera i en applikation. De menar att detta är en viktig aspekt på grund av att 

applikationsutveckling för mobiler enligt författarna lockar många oerfarna utvecklare. Denna 

aspekt tas inte upp i denna uppsats eftersom Akka.NET inte vänder sig till denna målgrupp.  

 

1.5  Intressenter 

Intressenter för studien är framförallt Akka.NET-communityn. Det är genom Roger Alsing, 

grundaren för Akka.NET, som intresset för Akka.NET växte fram. Alsing kom sedan att bistå 

med sin expertis och det initiala för att sätta upp grunden för de praktiska testerna. Det är enligt 

Alsing intressant för Akka.NET-teamet att inför releasen av den första fullversionen av 

Akka.NET ta del av denna uppsats för att utvärdera om det är aktuellt att byta ut Json.NET mot 

en annan serialiseringsmetod. Oavsett resultatet av studien så är det av intresse att kunna visa 

upp en jämförelse av olika serialiseringsmetoder som ett argument för sitt val av metod. Detta 

leder i förlängningen till att bidra med att säkerställa att Akka.NET är det högeffektiva ramverk 

det är tänkt att vara. Uppsatsen är av intresse för system- och datavetare som vill forska vidare, 

alternativt lära sig mer om serialiseringsmetoder och Akka.  
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2. SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om dataöverföringen i Akka.NET kan effektiviseras 

genom valet av serialiseringsmetod. Den tänkta målgruppen för studien är personer med intresse 

för systemutveckling/optimering med inriktning på system som skickar stora datamängder över 

nätverk. Vidare är därmed syftet att ge intressenter en vägledning eller rekommendation i valet 

av serialiseringsmetod vid skapandet av Akka.NET projekt. Syftet är även att bidra till 

kunskapen om serialiseringsmetoder i stort. Dessutom kan utformningen av studiens experiment 

utgöra en grund för hur man utför tester gällande serialiseringsmetoder, något som det saknas 

generellt stöd för i nuläget (Hericko et al., 2003). 

 

För detta syfte är följande huvudfråga formulerad: “Dataöverföringen i Akka.NET kan bli 

effektivare genom att byta ut Json.NET mot Protobuf eller TypeSerializer”. 
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3. TEORI 

3.1 Perspektiv 

Uppsatsen är skriven ur ett utvecklarperspektiv. Det innebär att studien fokuserar på hur 

Akka.NET kan förbättras genom att byta serialiseringsmetod, i syfte att skapa effektiva system 

med hög användarnytta. Kvantitativa experiment som mäter på en rad faktorer ligger till grunden 

för studien. Studien kommer inte att gå in djupare i tekniken bakom, t.ex. varför en viss 

serialiseringsmetod effektivare än en annan. Det är något som lämpar sig i en datavetenskaplig 

undersökning.      

                                   

3.2 Tidigare forskning 

Serialisering påverkas av vilken plattform den används på. Detta visar bland annat arbetet skrivet 

av Hericko et al. (2003) som visar på skillnaderna mellan serialisering i Java och .NET. Som en 

följd av detta utförs tester av serialisering i specifika kontext, exempelvis .NET, Android eller 

olika ramverk. Utöver detta saknar området konventioner för hur experiment ska utföras 

(Hericko et al., 2003) vilket gör att resultaten från tidigare forskning inte på ett tillförlitligt vis 

kan ställas mot varandra. Utifrån detta har tidigare forskning fram för allt används för 

utformningen av experimenten, men det går även att se vissa gemensamma nämnare för de 

resultat som har framkommit ur forskningen. Dessa kommer att presenteras i detta kapitel. 

Serialisering i Akka.NET har inte tidigare undersökts i den vetenskapliga litteraturen. Dock har 

Sumaray & Makki (2012), Aihkisalo & Paaso (2011) och Hericko et al. (2003) utforskat 

serialisering på liknande sätt, men i andra sammanhang. Nedan följer en sammanfattning av 

dessa arbeten. 

 

Sumaray & Makki (2012) undersöker i sitt arbete vilken serialiseringsmetod som är bäst lämpad 

för mobilapplikationer. Arbetets grundar sig i att smartphones med internetåtkomst har blivit 

tillgängliga för allt fler och att användningen i och med detta ökar. Smartphones begränsade 

prestanda, i relation till PC, i kombination med att många användare har abonnemang med en 

begränsad datamängd för internetanvändning gör att serialiseringen blir viktig. De faktorer som 
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testas i arbetet är storleken på serialiserat data, serialiseringshastighet och hur lättanvänd 

serialiseringsmetoden är för utvecklare. Att storleken på serialiserat data hålls så liten som 

möjligt framhålls som viktigt av tre anledningar: Smartphones har begränsat lagringsutrymme, 

abonnemangens begränsningar för datatrafik samt att en mindre datamängd går snabbare att 

skicka över nätverk (Sumaray & Makki, 2012). 

 

Nästa faktor som undersöks är serialiseringshastigheten, där tiden för serialisering och 

deserialisering testas. Serialiseringshastigheten anses viktig för användarupplevelsen eftersom 

användarna förväntar sig ett gränssnitt som rör sig mjukt och inte stannar upp för när processer 

ska utföras, exempelvis serialisering eller deserialisering. På grund av smartphones begränsade 

prestanda blir valet av serialiseringsmetod viktigt för att uppnå detta. Den tredje faktorn som tas 

upp är hur lätt serialiseringsmetoden är att implementera för utvecklare. Detta anses viktigt 

eftersom utveckling av mobilappar lockar många oerfarna utvecklare och amatörer (Sumaray & 

Makki, 2012). Den sistnämnda aspekten är inte intressant för denna uppsats och kommer inte att 

behandlas vidare. 

 

Testerna genomförs på en smartphone med Android som operativsystem. Testerna av 

serialiserings- och deserialiseringshastighet är automatiserade så att de genomförs 1000 gånger, 

därefter används snittiden. För att jämföra storleken på serialiserat data har två olika objekt 

serialiserats. Storleken på de resulterande filerna används sedan för jämförelserna. De fyra 

serialiseringsmetoder som jämförs är: XML, Json, Thrift och Protobuf (Sumaray & Makki, 

2012). Ur testerna och slutsatsen kan man utläsa följande: XML är underlägsen övriga 

serialiseringsmetoder när det gäller både hastighet och datastorlek. Exempelvis var XML 5.47 

gånger långsammare än Json, som var näst långsammast, gällande serialisering av det texttunga 

objektet. Författarna drar slutsatsen att XML ska undvikas om möjligt till förmån för Json i det 

fall en textbaserad serialiseringsmetod ska användas. De två binära serialiseringsmetoderna 

Protobuf och Thrift visar sig i testerna vara mer effektiva än de textbaserade 

serialiseringsmetoderna både när det gäller datastorlek och serialiseringshastighet. Vid en 

jämförelse mellan Protobuf och Json på det textbaserade objektet kan man se följande: Protobuf 
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är 1.78 gånger snabbare på serialisering, 4,02 gånger snabbare på deserialisering och genererar 

14 % mindre datastorlek. Skillnaden mellan Protobuf och Thrift är enligt författarna försumbar. 

Thrift är något snabbare än Protobuf på serialisering, men långsammare på deserialisering och 

Protobuf genererar en mindre datastorlek än Thrift. Det visar sig även att serialiseringen tar mer 

än dubbelt så lång tid som deserialiseringen för alla metoder (Sumaray & Makki, 2012).   

 

Hericko et al. (2003) jämför i sitt arbete binär- och XML-serialisering i Java och .NET.  

Utgångspunkten för arbetet är att serialisering är ett viktigt område, framför allt i distribuerade 

system där metodanrop sker mellan olika datorer över nätverk. Dock menar författarna att det 

trotts att området är välkänt saknas analyser av serialisering på moderna plattformar, samt att 

inga allmänt vedertagna metoder finns för att göra dessa jämförelser. De faktorer som anses 

viktigast och därmed undersöks är hastighet för serialisering och deserialisering samt storleken 

på serialiserat data. Tre olika objekt skapas för testerna. Ett objekt på 31 byte innehållande 

vanligt förekommande datatyper: byte, short, int, bool, float, double, och string. Ett objekt på 

155 byte som innehåller ett kontrakt, samt ett objekt på 4786 byte som innehåller 

försäkringsinformation. Objekten serialiseras och deserialiseras i serier om 100, 1000, 10 000 

och 100 000 objekt för att undersöka hur antalet påverkar tiden. Varje serie körs 100 gånger och 

snittet används för jämförelserna. Resultatet visat att Java är 1.3 - 2.3 gånger snabbare än .NET 

på binär serialisering medan .NET är 1.65 - 1.85 gånger snabbare än Java på XML-serialisering. 

Binär serialisering är i sin tur 5 - 9 gånger snabbare än XML-serialisering i Java och 2 - 5 gånger 

snabbare i .NET (Hericko et al., 2003). 

 

En webservice prestanda beror till stor del på hur snabb serialiseringen och deserialiseringen är, 

samt hur stor datamängd den genererar. Utifrån detta undersöker Aihkisalo & Paaso (2011) 18 

olika serialiseringsmetoder av typerna Json-, binära- och XML-serialiserings- metoder. Det som 

testas är throughput, alltså hur många megabyte (MB) data som kan skickas på en sekund. Tre 

olika objekt innehållande text och binär data används i testerna. Objekt A och B innehåller 

samma datatyper men är olika stora medan objekt C dessutom innehåller en array, dvs. en lista, 

som i sin tur innehåller ytterligare objekt. Varje test genomförs 13 gånger och snittvärdet för 
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MB/sekund används i jämförelserna Resultaten av testerna visar att Protobuf i de flesta fall är 

den bästa serialiseringsmetoden för att uppnå en effektiv dataöverföring. Undantaget är testerna 

av objekt C där arrayen visar sig vara tung för Protobuf att serialisera, i detta test närmar sig Json 

resultaten för Protobuf. Protobuf är mellan 2.5 - 6 gånger mer effektiv än Json sett till 

MB/sekunden på objekt A och B och ca 1.3 gånger effektivare på objekt C (Aihkisalo & Paaso, 

2011). Detta gäller JAXB JacksonJSON som är en annan Json-version än den som undersöks i 

denna uppsats. Författarna avslutar sin summering med “JSON based solutions proved to be an 

overall disappointment.” (s.128). 

 

3.2.1 Sammanfattning av resultat av tidigare forskning 

Serialisering är som nämnt av Hericko et al. (2003) ett område där inte mycket forskning har 

genomförts och där vedertagna metoder saknas. Detta gör att resultat från olika arbeten blir svåra 

att jämföra mot varandra. Vad som dock tydligt framgår av dessa tre arbeten är att binär 

serialisering i regel är effektivare än textbaserad. I de två arbeten Protobuf tas upp hamnar denna 

serialiseringsmetod i topp sett till total prestanda och presterar i samtliga fall bättre än Json. 

Trotts att de tre arbetena undersöker serialisering utifrån olika infallsvinklar, serialisering i 

mobilapplikationer, jämförelse av serialisering i Java och .NET och serialisering i webservice, 

finns det tre gemensamma nämnare. De tre arbetena tar alla upp serialiseringshastighet, 

deserialiseringshastighet och storleken av serialiserat data som de faktorer som tillsammans 

påverkar den totala effektiviteten för dataöverföring. Dessa faktorer undersöks även i denna 

uppsats.       

 

3.3 Akka.NET 

Akka utvecklades ursprungligen för Java av Jonas Bonér 2008. Målet var att erbjuda Java-

utvecklare ett verktyg för att skapa skalbara, feltoleranta, distribuerade system med en högre 

abstraktionsnivå än vad som tidigare varit tillgängligt vid skapandet av liknande system (Bonér, 

2010). Akka för Java har etablerat sig som ett av alternativen för att utveckla system med höga 

krav på datagenomströmmning och feltolerans och används av bland annat Amazon.com, BBC, 
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Blizzard, Cisco, eBay och the Guardian (Akka JVM, 2014b). Portningen av Akka till .NET 

syftar till att erbjuda samma utvecklingsmöjligheter till .NET-utvecklare (Akkadotnet, 2014e). 

 

Enligt Akka.NETs hemsida lämpar sig Akka.NET för alla system där hög datagenomströmmning 

och korta laddtider eftersträvas. Exempel som ges är banksystem, handelssystem, sociala medier, 

simulering, spel, betting, trafiksystem, sjukvårdssystem och system som jobbar med dataanalys 

(Akkadotnet, 2014a). Exempelvis underlättar Akkas actorbaserade struktur vid 

transaktionsbaserade processer, som t.ex. banker där större data mängder behöver hanteras 

simultant. Konceptet med att en actor ställer meddelanden i kö och utför en uppgift i taget 

förhindra att en kontoinnehavare t ex tar ut pengar från sitt konto samtidigt som en överföring 

görs till ett annat konto vilket kan leda till en övertrassering (Munish, 2012). 

 

Feltolerant innebär att systemets actors själva håller reda på fel som uppstår i systemet och 

försöker lösa dessa på eget bevåg. Detta genom att actors skapas i en hierarkisk struktur där varje 

överordnad actor startar om eller stoppar sin underordnade actor om fel uppstår. Om en omstart 

eller ett stopp inte löser felet skickas felet vidare till nästa överordnade ett steg högre i hierarkin. 

Detta möjliggör skapandet av system som i en stor utsträckning kan hantera fel utan att krascha 

och som genom omstarter av processer ger flera försök att utföra en uppgift. (Akkadotnet, 

2014e)   

 

Ett distribuerat system består av flera datorer som via kommunikation över nätverk tillsammans 

bildar ett system genom att fördela arbetsuppgifter mellan sig. Genom att göra på detta sätt kan 

den samlade processorkraften av alla datorer i systemet utnyttjas för att lösa uppgifterna 

(Akkadotnet, 2014e).  

 

Nationalencyklopedins definition av distribuerade system lyder  

“Vanliga motiv för att distribuera ett system är att det finns flera, geografiskt spridda användare 

eller att man vill fördela en bearbetning på olika enheter för att öka systemets prestanda eller 

feltolerans.”( Nationalencyklopedin, 2015). När kommunikation över nätverk sker mellan de 
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olika datorerna i systemet krävs det att meddelandena som skickas serialiseras. Detta medför att 

serialiseringsmetodens effektivitet påverkar hela systemets prestanda (Allen, 2013). 

Användandet av distribuerade system, tillsammans med den hierarkiska strukturen actorbaserade 

system bygger på, bidrar även till att systemet kan hållas igång även om datorer i systemet 

kraschar (Akkadotnet, 2014e).    

Skalbara system innebär att ett system har förmågan att per automatik utnyttja tillgängliga 

resurser på bästa sätt. Detta oavsett om de tillgängliga resurserna är en enskild dator eller ett 

distribuerat system bestående av ett stort antal datorer. T.ex. ska ett skalbart system under 

belastning kunna skala ut och använda ytterligare processorer som finns tillgängliga, för att på så 

sätt bibehålla maximal prestanda (SearchDataCenter, 2015). 

3.3.1 Actors och meddelanden 

Actors är en typ av objekt som används i Akka. Till skillnad mot konventionella objekt som 

kommunicerar via metodanrop sköter actors kommunikationen genom meddelanden. Ett 

meddelande innehåller en instruktion som säger hur en actor ska utföra en uppgift. Meddelanden 

som skickas ställs i kö i mottagande actors mailbox i väntan på att behandlas. Meddelanden kan 

skickas på två olika sätt, där det ena är att meddelandet skickas utan svarskrav, vilket kallas för 

TELL eller fire and forget och det andra att svar inväntas från mottagaren, så kallad ASK eller 

send and receive (se figur 1).  

Figur 1: Skicka meddelande mellan actors (Munish, 2012). 

Ett exempel på ASK är att en actor skickar en förfrågan till en annan actor och förväntar sig att 

få ett svar. Detta kan ses som ett traditionellt metodanrop i C-sharp som returnerar ett värde. Alla 

meddelanden i kön kommer att exekveras i ordningen de mottogs vilket kallas FIFO, First in 
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First out. Man kan ändra detta och köra efter en annan metod, men FIFO är det förvalda 

alternativet inom Akka (Akkadotnet, 2014d). Meddelanden i Akka skickas asynkront, vilket 

innebär att systemet direkt kan fortsätta med en ny uppgift i motsats till synkron exekvering som 

innebär att man inväntar att tidigare exekvering slutförs innan nästa uppgift startas (Munish, 

2012). 

3.4 Dataöverföring och serialisering  

En förutsättning för att dataöverföring ska fungera är att det sker någon typ av serialisering 

(Allen, 2013). Dataöverföring är när data skickas mellan två eller flera datorer. Processen för 

serialisering består av att ett objekt som ligger i minnet förvandlas, i ett persistent tillstånd 

omvandlas objektet till vad man kallar en ström av bytes (Munish, 2012). Objektet går då att läsa 

av genom olika system och kodspråk, som också ett krav för att man ska kunna skicka någon typ 

av data över system. Objektet är efter serialisering persistent och är enkelt att spara till fil eller 

transportera(se figur 2).  

 

Figur 2: Serialiserat objekt (Microsoft, 2015a). 

För att sedan göra objektet brukbart igen så gör man motsatsen, man deserialiserar det 

serialiserade objektet. Det vill säga att man istället omvandlar strömmen tillbaka till ett objekt.  

 

Processen att serialisera kan ske på olika sätt inom .NET beroende på val av serialiseringsmetod. 

Det finns två olika typer av serialiseringsmetoder, binära och XML-baserade eller vad man även 

kallar textbaserad metod, mer om skillnader kommer nedan. 
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Serialisering är vida brett och har stöd i flera vanliga kodspråk (Microsoft, 2015; Oracle, 2014; 

Python, 2015), serialiseringen i sin tur kan ske genom användningen av flera olika format och 

metoder. Några av dessa metoder har valts i syftet för jämförelsen av denna studie. Json.NET är 

en av de valda metoder som är en XML-baserad och som tidigare nämnt är det den metod som 

för stunden används som standard för Akka.NET. Studien kommer även innefatta användandet 

av Protobuf som använder sig av ett binärt format samt TypeSerializer som även den likt 

Json.NET är XML-baserad. 

3.4.1 Json 

Enligt NewtonSoftJsonSerializer(2015) så är Json.NET ett välanvänt verktyg som är enkelt att 

använda. Den har även högre prestanda än många andra serialiserare som ofta förekommer som 

standard, t.ex. JavaScriptSerializer (Microsoft, 2015b) som är en del av .NET ramverket. 

Json.NET är en textbaserad serialiserare. Med textbaserad menas att resultatet av serialiseringen 

är mänskligt läsbart, alltså att serialiserat data utgörs av läsbar text i motsats till binär 

serialisering där innehållet representeras av siffror. Se nedan exempel. 

 

String Namn = “Johnny” serialiserat med Json: 

{"Namn": "Johnny"} 

 

String Namn = “Johnny” serialiserat binärt: 

01110011 01110100 01110010 01101001 01101110 01100111 00100000 01001110 01100001 01101101 

01101110 00100000 00111101 00100000 01011100 00100110 01110001 01110101 01101111 01110100 

00111011 01001010 01101111 01101000 01101110 01101110 01111001 01011100 00100110 01110001 

01110101 01101111 01110100 00111011. 

3.4.2 Protobuf 

Protobuf är en binär serialiserare (Google, 2014) som innebär att data inte kommer vara 

mänskligt läsbart. Denna typ av serialiserare utvecklades och används Google (2014) och ett av 

målen med Protobuf vara att det skulle vara plattforms-neutralt. Protobuf stödjer förutom C-

sharp flera programmeringsspråk som Java, C++, Python. Protobuf är open source och fritt att 

användas.  
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Utöver att vara plattforms-neutralt så var ett av målen att skapa ett enkelt och effektivt verktyg 

för serialisering av data. Google (2014) menar själva att man tänka på Protobuf som XML fast 

mindre, snabbare och enklare. Google menar på att Protobuf är 3 till 10 gånger mindre och 20 till 

100 gånger så snabbt som XML. 

3.4.3 TypeSerializer 

TypeSerializer är en textbaserad serialiserare likt Json.NET som också mänskligt läsbar. Att den 

är mänskligt läsbar underlättar att förstå vad som händer, den blir på så vis självförklarande. 

TypeSerializer ska enligt Google (2014b) vara en av de snabbaste och mest kompakta text-

serialiserarna i NET, den är även konfigurationsfri vilket gör att den är enkel att använda. 

 

3.5  Centrala begrepp 

Effektiv 

Effektiv används som ett samlingsnamn för hur mycket snabbare en serialiseringsmetod 

serialiserar och deserialiserar olika typer av meddelanden, hur mycket mindre det serialiserade 

meddelandet blir, samt hur mycket snabbare den totala dataöverföringen blir i jämförelse med 

Json.NET.  
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4. METOD 

Uppsatsen bygger på en experiment baserad kvantitativ undersökning. Oates (2006) tar upp 

risker med kvantitativa data och dess undersökningar, att det kan vara lätt att tappa syftet med 

undersökningen då man behandlar mängder med data och använder sig av dataprogram som ger 

lösningar utan att man helt behöver förstå dem. Oates (2006) tar även upp en viktig punkt att 

”The analysis can only be as good as the data initially generated”(s. 263), alltså är det av stor vikt 

att vara noggrann i utformningen av experimentet för att samla in data av god kvalité. För att 

förhindra dessa risker i denna studie så har mycket förarbete och undersökning lagds ner i 

utformandet av testerna. Testerna har därför inspirerats och utformats efter tidigare studier 

(Hericko et al., 2003; Sumaray & Makki, 2012), med fokus på att mäta tiden för serialisering, 

deserialisering och komprimeringsgrad. Dessa faktorer tas bland annat upp av Allan (2013) och 

Aihkisalo & Paaso (2011) som i sina arbeten som tar upp faktorerna som centrala för effektiv 

kommunikation över nätverk.  

 

Baserat på tidigare studier, se Kunskapsläge (3.2), valdes Protobuf och TypeSerializer. Eftersom 

undersökningen syftar till att utreda om dataöverföringen i Akka.NET kan bli effektivare än vad 

den är i nuläget så kommer resultatet från Json.NETs att användas som referens och 

utgångspunkt för jämförelser mot övriga serialiseringsmetoder. Tiden för serialisering och 

deserialisering samt komprimeringsgrad kommer först att testas. Därefter mäts den totala tiden 

det tar för en klient att serialiserar ett meddelande, skicka meddelande till en annan klient och där 

deserialiserar det skickade meddelandet. Detta görs i likhet med vad man kallar round-trip time 

(Meenakshi & Raghavan, 2006) där man mäter tiden det tar att skicka ett datapaket från en dator 

till en annan och sedan få ett svar som bekräftar att datapaketet kom fram. Men då Akka.NET 

bygger på att man oftast inte inväntar ett svar från mottagande part kommer vi inte inkludera det 

steget i våra tester. Detta kallas för fire and forget och framhålls av Allen (2013) som “best 

practise”(s.45) i Akka.NET därför mäter denna studie endast på den tid det faktiskt tar att 

serialisera, skicka och deserialisera mellan klienter.  
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Att ställa Protobuf och TypeSerializer mot Json.NET kommer att ge svar på om hypotesen att 

dataöverföringen i Akka.NET kan bli effektivare genom att byta ut Json.NET håller. I den första 

delen av testet presenteras data för serialisering, deserialisering och komprimeringsgrad separat 

för att kunna se styrkor och svagheter mellan de olika serialiseringsmetoderna i undersökningen. 

Det är tänkbart att olika metoder kan vara bäst lämpade för olika situationer.  

 

4.1  Datainsamling 

4.1.1 Källkritik 

Uppsatsen bygger på artiklar och arbeten som kommer från databaser med vetenskaplig litteratur 

som faktagranskas före publicering. Databaserna som används är Google Scholar, Summon, 

Scopus, IEEE explore, ACM digital library. Artiklar som sedan valts har baserats på relevans för 

uppsatsen och där majoriteten av arbeten redan är citerad i andra artiklar och arbeten. Trots att 

tidigare arbeten har utförts i olika miljöer så är faktorerna som testas, dess utformning och 

resultaten pekar i liknande riktning. Det gjorde att de bedömdes trovärdiga och relevanta att 

använda sig av då likheterna är genomgående för samtliga undersökningar. Exempelvis för 

presentationen av resultatet gällande serialiseringsmetoderna så beskriver och gör fyra källor på 

liknande sätt (Hericko et al., 2003; Sumaray & Makki, 2012; Aihkisalo & Paaso, 2011; Gil & 

Trezentos, 2011), där av görs även den här studien på liknande vis. 

 

Uppsatsen innehåller även information från Erlang, Scala, Json.NET, Akka, Akka.NETs 

officiella hemsidor för förklaringar om hur ramverken, metoderna och olika funktioner fungerar. 

Eftersom dessa källor kan tolkas som färgade och partiska så är informationen från dessa sidor 

inte till för att göra några jämförelser, de används endast i förklarande syfte och för att beskriva 

funktionalitet inom respektive del. Det förekommer även information från code.google.com, 

developers.google.com samt Microsoft rörande serialiseringsmetoders funktionalitet och 

prestanda, likt tidigare används bara den här informationen i beskrivande syfte. I teoridelelen har 

även källor från Bonér (2010), SearchDataCenter (2015) och Nationalencyklopedin (2015) 

används för att beskriva Akka, skalbara system och distribuerade system. Jonas Bonér skapade 



 

 

 

 

20 

Akka 2008. Det är hans hemsida, vilket är verifierat av Akka JVMs officiella hemsida. 

Författaren bakom artikeln på SearchDataCenter (2015), Margaret Rouse, har sedan 2001 skrivit 

för- och skött IT encyclopedian Whatis.com som har citerats av New York Times, Washington 

Times och Discovery Magazine med flera. Hon visar i sina artiklar på ett stort teknisk kunnande 

och vi bedömer att hennes tillförlitlighet som god för det begränsade sammanhang källan 

används.  Nationalencyklopedins officiella hemsida som erbjuder åsiktsneutral och vetenskapligt 

grundad information. Boken Interaction Design: beyond human-computer interaction (3rd 

edition) som ingår i kurslitteraturen för kursen Informatik B, Interaktionsdesign, vid Örebro 

universitet kom att användas och bedömdes trovärdig.  

 

4.1.2 Tester 

Det finns tidigare tester av de olika serialiseringsmetoderna som undersöker samma faktorer som 

denna studie är intresserad av, men det bedömdes nödvändigt att genomföra egna tester.  

En anledning är att det saknas vetenskapliga undersökningar som tar upp alla tre 

serialiseringsmetoderna i samma test. Eftersom testmiljön påverkar resultaten går det inte att ta 

resultaten från olika tester och göra rättvisa jämförelser. Hericko et al.s (2003) rapport behandlar 

till exempel hur olika serialiseringsmetoders prestanda påverkas av huruvida de används i .Net 

eller Java, och kommer fram till att det finns klara skillnader. 

Dessutom saknas undersökningar som jämför serialiseringsmetoders inverkan på prestandan för 

dataöverföring i Akka.NET. Eftersom Akka-miljön blir ytterligare en faktor som kan påverka 

resultatet är det är nödvändigt att genomföra egna tester.  

 

4.1.3 Testutformning 

Det första testet som genomfördes var under ledning av Roger Alsing. Syftet var att sätta upp ett 

enklare test i Akka.NET-miljö som sedan utgjorde grunden för utformningen av de slutgiltiga 

testerna vars resultat presenteras i detta arbete. Det första testet bestod av en applikation med två 

klienter, där den ena serialiserade ett meddelande och sedan skickade det till den andra klienten 

som deserialiserade det. Den totala tiden samt storleken på det serialiserade meddelandet mättes 

och skrevs ut i en konsol-applikation. Båda klienterna kördes internt på samma dator. Med detta 
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som grund utvecklades sedan tester som kunde besvara den gällande huvudfrågan och samtidigt 

svara på delfrågorna. 

 

    

 

Figur 3: Testutförande. 

Förändringarna som gjordes var att applikationen delades upp i två separata applikationer (se 

figur 3), så att de två klienterna kördes på varsin dator. Detta för att få en mer realistisk testmiljö 

i likhet med Kangasharju & Tarkoma (2007) där data skickas över ett nätverk och inte bara 

internt i en dator. Sedan delades tidmätningen upp så att tiderna för serialisering och 

deserialisering sparades separat. Totaltid för serialisering, skickning samt deserialisering samt 

storlek på det serialiserade meddelandet sparades fortfarande.  

Tider för serialisering samt deserialisering genomfördes på samma dator där de mättes separat i 

likhet med Hericko et al. (2003) och Sumaray & Makki (2012). Detta skedde på klient1.  

Detta för att kunna jämföra tiden för serialisering och deserialisering utan risken för att olika 

datorers prestanda påverkade tiderna. När totaltiden mäts genomförs serialiseringen på klient1 

som sedan skickar de serialiserade meddelandet över nätverk till klient2 där deserialiseringen 
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sker. För att säkerställa resultatens tillförlitlighet har varje test i likhet med Hericko et al.s (2003) 

arbete genomförts 100 gånger och mellan varje test gjordes en paus på 1 sekund för att stabilisera 

systemet, i likhet med Aihkisalo & Paaso (2011). Utifrån dessa tester har sedan ett snitt räknats 

ut. 

 

I testerna skickas tre olika meddelanden. Meddelade 1 är ett litet objekt av String-typ som 

innehåller ett kommando som används i Akka.NET för att upprätta en uppkoppling. Detta 

meddelande är skrivet av Roger Alsing. Meddelande 2 är i likhet med Hericko et al. (2003) ett 

objekt framtaget för undersökningen. Det innehållande i sin tur två andra objekt. Objekten 

innehåller vanligt förekommande datatyper: string, int, double, datetime. Meddelande 3 

innehåller i likhet med Meddelande 2 olika datatyper, men är i och med en längre textsträng 

större. 

Meddelande 1: 

"akka.tcp://sys2@169.254.93.250:8002/user/receiver" 

 

Meddelande 2: 

public Person CreatePerson(){ 

var vehicle = new Vehicle(){ 

RegistrationNumber = "FEB-912", 

VinNumber = "CD65M2N1012368", 

Color = "White", 

Make = "SAAB", 

Model = "9000T 2.3", 

Year = new DateTime(1996, 01, 10), 

VehicleType = "Sports car" 

}; 

var address = new Paddress(){ 

Country = "Sweden", 

City = "Visby", 

Streetname = "Jungmansgatan", 

StreetNumber = 187, 

ZipCode = "62152" 

}; 

var person = new Person(){ 

FirstName = "Johnny", 

LastName = "Reijnst", 

EyeColor = "Green", 

HairColor = "Light Brown", 

Age = 28, 

Length = 1.82, 

DateOfBirth = new DateTime(1986, 01, 14), 

Address = address, 

Vehicle = vehicle 

}; 
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Meddelande 3: 

{ 

Bool = true, 

Date = new DateTime(2014, 12, 24), 

Integer = 2014, 

Str = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscingelit. " + 

"Duis aliquet, enim at cursus pretium, mi dolor commodo justo, ut sagittis neque velit sed purus. " + 

"Nullam eu iaculis magna, eget pharetra erat. Curabitur vel justo ut lacus finibus dignissim. " + 

"Suspendisse lacinia metus at mollis interdum. Nullam sodales vestibulum libero, non ullamcorper mauris pellentesque eget." + 

"Nulla faucibus finibus eros, id suscipit felis aliquet et.Phasellus nec nulla ante. " + 

"Aliquam facilisis, turpis a tristique dictum, justo metus semper velit, ac lobortis ligula enim vel risus. " + 

"Nullam sollicitudin dui in magna interdum, nec vehicula erat feugiat. " + 

"Donec elit nisi, dapibus quis dui eu, sollicitudin porttitor eros. Maecenas in nulla at mi congue convallis. " + 

"Vivamus sit amet est enim. In maximus enim consectetur hendrerit tincidunt. Proin auctor quam lorem, in congue felis pharetra ut. " 

+ 

"Curabitur porta diam urna. Nunc felis nisi, pulvinar vulputate risus a, bibendum consequat massa. Nunc bibendum efficitur volutpat." 

}; 

 

Ett test bestod av att en serialiseringsmetod skickade de olika meddelandena 100, 1 000, 10 000 

och 100 000 gånger, var på de för undersökningen relevanta tiderna samt storlekarna sparades 

ner till textfil. Eftersom Akka.NET, som nämns i inledningen (1.) är skapat för att hantera stora 

datamängder är det i första hand intressant att skicka stora mängder meddelanden. Att skicka 10 

000 och 100 000 meddelanden valdes utifrån detta. 100 och 1 000 skickningar testas även för att 

se hur serialiseringen skulle kunna påverka en applikation med mindre datatrafik. Samma antal 

skickningar förekommer även i tidigare studie av Hericko et al. (2003).  

 

Inledningsvis kördes testerna mellan två datorer sammankopplade med en 100mbit/s CAT5- 

kabel. Detta ledde dock till att applikationen kraschade vid hög belastning, 10 000 meddelanden 

och uppåt. Detta avhjälptes efter ett byte till att skicka över ett lokalt nätverk med router och 

CAT6-kabel som båda klarade 1gbit/s.  
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4.1.4 Testplattform 

Klient1:  

Operativsystem: Windows 8.1 Pro N 64-bit (6.3, Build 9600) 

Systemtillverkare: Gigabyte Technology Co., Ltd. 

Systemmodell: Z68MX-UD2H-B3 

BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG 

Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), ~3.3GHz 

Minne: 8192MB RAM 

Hårddisk: Samsung SSD 840 EVO 250GB 540MB/s läshastighet, 520 MB/s skrivhastighet. 

 

Klient2: 

Operativsystem: Windows 8.1 64-bit (6.3, Build 9600) 

Systemtillverkare: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 

Systemmodell: 900X3C 

BIOS: P10ABK 

Processor: Intel(R) Core(TM) i5-3317U CPU @ 1.70GHz (4 CPUs), ~1.7GHz 

Minne: 4096MB RAM 

Hårddisk: SanDisk SSD U100 SMG2, 450MB/sec läshastighet, 340MB/sec skrivhastighet. 

 

Router: 

ASUS RT-N66U 

 

4.1.5  Analys 

Vi har analyserat data utefter tidigare forskning (3.2.1) och enligt Oates (2006) kvantitativa 

dataanalys, vilket innebär att datat som är av ratio-typ har förts in i stapeldiagram för att skapa 

överblickbarhet. Detta för att kunna göra tydliga jämförelser mellan de olika faktorer som testas. 

För att öka tillförlitligheten så kördes alla tester 100 gånger, i likhet med Hericko et al. (2003) 

och som Oates (2006) benämner att om ett test eller experiment ska kunna tas på allvar så 

behöver det repeteras flera gånger. Genom att ta ut snittet så kan man enligt Oates (2006) hitta 
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mönster genom att repetera många gånger, där av kan man utesluta att data och dess mönster inte 

bara är resultatet av slump eller chans.  

 

För att förtydliga så kommer därför testet som skickar 100 meddelanden att repeteras 100 

gånger, resterande tester kommer även de att repeteras och utföras 100 gånger vardera. Snittet av 

dessa tester kommer att presenteras i analysen. Resultaten för de tre serialiseringsmetoderna 

kommer att jämföras mot varandra i likhet med tidigare studier (Hericko et al., 2003; Sumaray & 

Makki, 2012; Aihkisalo & Paaso, 2011; Gil & Trezentos, 2011).   

        

4.1.6 Alternativa angreppssätt  

Ett alternativt sätt att besvara huvudfrågan skulle eventuellt ha varit att utföra en litteraturstudie 

inom serialiseringsmetoder, att titta på det generella resultaten som andra studier har presenterat. 

Det var dock inte aktuellt då denna uppsats ämnar testa tre specifika serialiseringsmetoder mot 

varandra i Akka.net, något som tidigare forskning inte gjort. Ytterligare faktorer som ledde fram 

till valet att genomföra egna tester finns under Tester (4.1.2). 

Att basera uppsatsen på enkäter eller intervjuer ansågs inte heller kunna ge relevanta svar på 

delfrågorna och hade därmed inte kunnat användas för att besvara huvudfrågan.   
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5. RESULTAT/ANALYS  

Nedan följer presentation och analys av de data som samlats in från utförda tester. Diagrammen 

håller samma struktur genom presentationen, staplarna representerar tid i millisekunder och de 

tre typer av meddelande som använts under testerna. Ju lägre värden representerar desto bättre 

resultat genom samtliga tester. Med undantag för diagrammet över komprimeringsgrad och 

storlekar för de serialiserade meddelandena. Där representerar staplarna istället storlek i byte.  

Resultaten som presenteras i diagrammen (med undantag för storlek) har tagits fram genom att 

köra varje test 100 gånger och sedan räkna ut snittet. I några fall upptäcktes det att alla 

meddelanden inte hade kommit fram. Testerna som inte hade lyckats skicka alla meddelanden 

togs då bort från uträkningen. Som mest handlade det om sju tester och snittet räknades då på 

resultaten från 93 tester.  

 

5.1 Komprimeringsgrad 

 

Figur 4: Storlek efter serialisering. 

Som man kan se i Figur 4 har Protobuf den högsta komprimeringsgraden av 

serialiseringsmetoderna. För meddelande 1 och meddelande 3 så är de procentuella skillnaderna 

små mellan serialiseringsmetoderna. Det är på meddelande 2 man kan se klara skillnader. 

Protobuf har den högsta komprimeringsgraden och är 37.5 procent av Json.NET-meddelandets 

Medd 1 Medd 2 Medd 3

Json.NET 59 437 1067

Protobuf 51 164 1015

Typeserializer 57 345 1048
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storlek. TypeSerializer har näst högst komprimeringsgrad och det serialiserade meddelandet blir 

79.9 procent av storleken på Json.NET-meddelandet. I snitt var TypeSerializers data 91.26% av 

Json.NETs datastorlek och Protobufs data var 41.32% av Json.NETs datastorlek. Även resultaten 

av Sumaray & Makkis (2012) forskning visar att Protobuf har en högre komprimeringsgrad än 

Json. Dock är skillnaden i deras arbete inte lika stor, utan storleken av data serialiserat med 

Protobuf är i det fallet 87.96% av storleken på data serialiserat med Json. Dock genomfördes 

dessa tester i Java, och med en annan Json-serialiserare.  

 

5.2 Serialisering 

Vid serialisering från 100 till 100 000 meddelanden så syns en trend där Protobuf är den 

serialiseringsmetod som är snabbast. Protobuf är snabbast på samtliga meddelanden förutom ett. 

Det är först på 100 000 skickade meddelanden som TypeSerializer är något snabbare, då enbart 

på meddelande 1. Från 100 till 1000 meddelanden så är Json.NET något snabbare än 

TypeSerializer på meddelande 1 och 2, men något långsammare på meddelande 3. Vid 10 000 

meddelanden så är Json.NET snabbare än TypeSerializer på samtliga. 

100 000 meddelanden är det omvända vad det gäller Json.NET och TypeSerializer, där Json.NET 

är långsammare på meddelande 1 och betydligt långsammare på meddelande 2, men snabbare på 

meddelande 3. 

Från 100 till 10 000 skickade meddelanden med Json.NET kan man se en större skillnad mellan 

meddelande 1 och 2 och endast mindre skillnader mellan meddelande 2 och 3 vad det gäller 

tidsåtgång. Det är enbart vid 100 000 skickade meddelanden som trenden bryts. Där ser man en 

större ökning vad det gäller tidsskillnad mellan meddelande 2 och 3 (se figur 8). Gällande 

Protobuf så ser resultaten ut liknande de man ser för Json.NET, en större skillnad mellan 

meddelande 1 och 2. Det är det ingen ökning alls likt Json.NET mellan meddelande 2 och 3 utan 

som man kan se på 100 till 1000 skickade meddelanden så gick det snabbare att serialisera 

meddelande 3 än meddelande 2. Detta trots att meddelande 3 är nästan sex gånger så stort som 

meddelande 2 (se figur 4).  
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Även TypeSerializer visar en liknande trend genom samtliga tester, där störst ökning i tidsåtgång 

sker mellan meddelande 1 och 2. Endast mindre skillnader noteras mellan meddelande 2 och 3, 

där meddelande 3 är snabbare genom samtliga tester, trots att meddelande 3 för TypeSerializer är 

närmare tre gånger så stort (se figur 4). Det blir tydligt vid 100 000 skickningar av meddelande 2 

att serialiseringstiden har stor inverkan på tiden för dataöverföring. Serialisering med Protobuf 

tar här ca 294,97ms. vilket är 1391,41ms. snabbare än Json.NET. TypeSerializer är sammantaget 

marginellt snabbare än Json.NET, i snitt 1.04 gånger snabbare. Protobufs serialisering är i snitt 

2.82 gånger snabbar än Json.NETs, vilket kan jämföras med 1.78 gånger snabbare i Sumaray & 

Makkis (2012) arbete. 

 

 

Figur 5: Serialisering 100 meddelanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medd 1 Medd 2 Medd 3

Json.NET 0,30735 1,260953 1,352942

Protobuf 0,113897 0,441303 0,345483

Typeserializer 0,494573 1,52513 1,143511
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Figur 6: Serialisering 1000 meddelanden. 
 

 

 

Figur 7: Serialisering 10 000 meddelanden. 

Medd 1 Medd 2 Medd 3

Json.NET 2,521272 10,356019 9,808512

Protobuf 1,019438 4,134194 2,756723

Typeserializer 3,878423 13,228691 8,850055
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Protobuf 10,994659 38,397935 41,909406

Typeserializer 47,770944 118,992321 104,219759

Js
o

n
.N

ET
 

Js
o

n
.N

ET
 

Js
o

n
.N

ET
 

P
ro

to
b

u
f 

P
ro

to
b

u
f 

P
ro

to
b

u
f 

Ty
p

es
er

ia
liz

er
 

Ty
p

es
er

ia
liz

er
 

Ty
p

es
er

ia
liz

er
 

TI
D

 I 
M

S 

SERIALISERING 10 000 MEDDELANDEN 



 

 

 

 

30 

 

Figur 8: Serialisering 100 000 meddelanden. 

 

5.3 Deserialisering 

När det kommer till deserialiseringen av data så är Protobuf den metod som generellt är snabbast. 

Den är snabbast oavsett storlek och mängd, med undantag för meddelande 1 vid 10 000 

deserialiseringar. Där är TypeSerializer den som är snabbast, dock med liten marginal. 

TypeSerializer är effektivare än Json.NET på de flesta meddelandetyper och tester. Det är enbart 

på meddelande 3 vid 10 000 och 100 000 meddelande som Json.NET presterar bättre. Med en 

mindre marginal, 1,5ms, så presterar Json.NET bättre än TypeSerializer på meddelande 3 vid 10 

000 meddelande. Det rör sig dock om en större skillnad på meddelande 3 när det kommer till 100 

000 meddelanden, en skillnad på 147ms. 

För Json.NET är Meddelande 1 snabbast på samtliga tester, meddelande 2 långsammast och 

meddelande 3 lägger sig i mitten. Störst tidsskillnad är det mellan meddelande 1 och meddelande 

2 på samtliga, skillnaderna är även tydliga mellan meddelande 2 och 3, framförallt på 10 000 till 

100 000 meddelanden. Likt resultaten för Protobuf gällande serialisering (5.2) så rör det sig även 

här endast om mindre tidsskillnader mellan de olika meddelandena. Precis som Json.NET så är 

tidsskillnaden störst mellan meddelande 1 och meddelande 2 på samtliga. Skillnaden mellan 

Medd 1 Medd 2 Medd 3

Json.NET 172,085644 1686,381663 701,61311

Protobuf 86,040896 294,977818 299,684482

Typeserializer 66,609971 889,640355 809,408956
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meddelande 2 och 3 är förhållandevis lika, dock minskar skillnaderna något när mängden av 

antalet meddelande ökar, just vid 10 000 till 100 000 meddelanden.  

TypeSerializers resultat håller sig i likt de som ses i Json.NETs vid 100 till 1000 meddelanden. 

Där meddelande 1 är snabbast och skillnaden från meddelande 1 till 2 är störst. Testerna som 

berör 10 000 till 100 000 meddelande får en annan kurva som skiljer sig ifrån tidigare och rätar 

ut sig som ger en minskad skillnad i tidsåtgång mellan meddelanden 2 och 3. Typeserializer är i 

snitt 1.39 gånger snabbare än Json.NET vid deserialisering medan snittet för Protobuf är 2.59 

gånger Json.NETs hastighet. I Sumaray & Makkis (2012) arbete var Protobuf 4.02 gånger 

snabbare än Json vid deserialisering. 

 

 

Figur 9: Deserialisering 100 meddelanden. 

Medd 1 Medd 2 Medd 3

Json.NET 0,437993 2,46467 1,894266

Protobuf 0,186206 0,746667 0,475498

Typeserializer 0,266999 2,085851 1,291964
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Figur 10: Deserialisering 1000 meddelanden. 
 

 

 

Figur 11: Deserialisering 10 000 meddelanden. 

 

 

Medd 1 Medd 2 Medd 3

Json.NET 3,556039 20,686832 14,224375

Protobuf 1,389462 6,358258 3,83601

Typeserializer 1,488907 17,674526 9,374244
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Medd 1 Medd 2 Medd 3

Json.NET 19,158965 177,965485 86,169281

Protobuf 15,386617 53,200836 49,740938

Typeserializer 12,602963 95,60312 87,738688
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Figur 12: Deserialisering 100 000 meddelanden. 

 

 

5.4 Totaltid 

Testen av totaltiderna visar att det för meddelande 1 genomgående är väldigt lika resultat för de 

tre serialiseringsmetoderna. Det rör sig endast om marginella skillnader. Vad som är värt att 

notera angående resultaten för meddelande 1 är att Protobuf är långsammast oavsett antal 

skickade meddelanden förutom vid 10 000 där den placerar sig i mitten. Som man kan se i Figur 

13 gällande meddelande 2 är Json.NET den serialiseringsmetod som presterar bäst vid 100 

skickade meddelanden. Json.NET är där 1.3 gånger snabbare än Protobuf som ligger i 

mitten.  För resterande tester gällande meddelande 2 vid 1000, 10 000 och 100 000 skickade 

meddelanden är Protobuf den metod som presterar bäst. Där är Protobuf 1.15 till 1.2 gånger 

snabbare än det näst snabbaste alternativet. Protobuf presterar bäst på meddelande 3 i samtliga 

tester. Protobuf urskiljer sig mer från de andra två serialiseringsmetoderna ju fler meddelanden 

som skickas. Således är skillnaden störst vid 100 000 meddelanden. TypeSerializer presterar 

effektivare på meddelande 3 än Json.NET vid 100 och 1000 meddelanden. Json.NET är bättre 

vid 10 000 och TypeSerializer vid 100 000 skickade meddelanden. Dock är tidsskillnaden som 

störst 20.07ms. vilket är 1.99 procent. 

Medd 1 Medd 2 Medd 3

Json.NET 175,707307 918,770866 552,27982

Protobuf 93,63406 259,917287 263,567256

Typeserializer 187,263057 779,857624 700,191976
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I snitt är TypeSerializer 1.02 gånger snabbare-, och Protobuf 1.2 gånger snabbare än Json.NET 

vid mätning av totaltiden. Aihkisalo & Paaso (2011) mäter i sin undersökning throughput vilket 

involverar samma faktorer som vi undersöker. De kommer fram till att Protobuf är 2.5 - 6 gånger 

mer effektiv än Json. 

 

 

Figur 13: Totaltid 100 meddelanden. 

 

Figur 14: Totaltid 1000 meddelanden. 

 

Medd 1 Medd 2 Medd 3

Json.NET 18,36219583 16,15690204 22,12184526

Protobuf 18,56683333 21,02357917 15,42936289

Typeserializer 17,54913617 24,0832551 17,14232128
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Json.NET 93,92021875 126,4485625 119,5622863

Protobuf 96,57797917 103,1832929 104,2159206

Typeserializer 93,41866122 118,4457787 114,4329895
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Figur 15: Totaltid 10 000 meddelanden. 

 

Figur 16: Totaltid 100 000 meddelanden. 

  

Medd 1 Medd 2 Medd 3

Json.NET 765,8148635 1013,831182 1007,120553

Protobuf 769,4484378 842,447451 877,6576656

Typeserializer 790,9147424 1015,901156 1027,175619
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Medd 1 Medd 2 Medd 3

Json.NET 6610,13949 8809,593548 8729,144667

Protobuf 6761,025623 7320,716938 7634,420221

Typeserializer 6700,172031 8725,12915 8679,214746
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6. DISKUSSION 

Det som framkommit i testerna av serialiserings- och deserialiseringshastighet, samt 

komprimeringsgrad, pekar i samma riktning som tidigare forskning av Sumaray & Makki (2012), 

Aihkisalo & Paaso (2011) och Hericko et al. (2003) rörande Protobuf. Protobuf som är en binär 

serialiseringmetod presterade överlag bäst i tidigare forskning, vilket den även gjorde i den här 

studien. Den hade den högsta komprimeringsgraden för alla meddelanden i studiens tester, den 

var snabbast på serialisering och deserialisering i alla tester av meddelande 2 och 3. Gällande 

meddelande 1 var Protobuf snabbast i sex av åtta tester. I de andra två testerna var TypeSerializer 

snabbast på deserialisering vid 10 000 skickade meddelanden och serialisering vid 100 000 

skickade meddelanden. Protobuf var i båda fallen näst snabbast. Om man där emot lägger ihop 

tiden för serialisering och deserialisering var Protobuf snabbast i alla tester.  

 

I resultaten i Google (2010b) så var TypeSerializer väsentligt bättre än Json.NET rörande 

komprimeringsgrad och hastighet. Detta visade sig inte i våra tester där Json.NET och 

TypeSerializer hade marginella skillnader i totaltiderna. Med undantag för meddelande 1 

gällande 100 skickade meddelanden som vi diskuterar nedan. 

 

Tabell 1: Sammanställning av testresultaten. Visar snittet för hur många gånger snabbare och hur 

många procent av datastorleken respektive serialiseringsmetod är kontra Json.NET. 

Sammanslagning representerar snittet där de separata mätningarna för serialisering och 

deserialisering slagits ihop. Totaltid baseras på snittet för samtliga mätningar av totaltiden. 

Serialiseringstyp Serialisering Deserialisering Sammanslagning Totaltid Komprimeringsgrad 

Protobuf x2,82 x2,59 x2,71 x1,20 41,32% 

TypeSerializer x1,04 x1,39 x1,22 x1,02 91,26% 

     



 

 

 

 

37 

Vid en jämförelse mellan den sammanslagna tiden för Protobuf av serialisering och 

deserialisering mot totaltiden ser man att totaltiden är långsammare. Vid sammanslagningen är 

Protobuf 2.71 gånger snabbare än Json.NET, men bara 1.2 gånger snabbare än Json.NET i 

totaltiden.  

Utifrån resultaten från serialiserings- samt deserialiseringstiderna var våra förväntningar inför 

testerna av totaltid att Protobuf skulle vara snabbast i alla tester. Detta stämde för meddelande 2 

och 3 i alla tester förutom ett. Vid 100 skickade meddelanden av meddelande 2 var Json.NET 

klart snabbast. Detta resultat var överraskande eftersom Json.NETs tid för meddelande 2 är 

snabbare än tiden för meddelande 1, som i övriga tester visade sig vara det meddelande som 

Json.NET är klart snabbast på att skicka. Json.NET var också långsammare på att skicka 

meddelande 2 än meddelande 3 i övriga tester. Dessutom var Protobuf mer än tre gånger 

snabbare än Json.NET, om man lägger ihop tiden för serialisering och deserialisering av 

meddelande 2 vid 100 skickade meddelanden. Det går dock inte att göra en rättvis jämförelse av 

den sammanslagna tiden för serialisering och deserialisering mot totaltiden, eftersom 

deserialiseringen har gjorts på olika datorer i testerna (4.1.3).   

 

Hade tiderna mätts på olika datorer hade de inte kunna ställas mot varandra eftersom de två 

datorerna har olika prestanda. I och med detta är det troligt att datorernas skillnader i prestanda 

skulle kunnat påverka resultaten, därav hade det inte gått att göra rättvisa jämförelser mellan 

serialiserings- och deserialiseringstid. För totaltiden, å andra sidan, mättes tiden för hela flödet 

(se figur 3), från teststart på klient 1 till teststopp på klient 2. Alltså skedde deserialiseringen, 

som en del av totaltiden, på en annan dator än i den enskilda mätningen av deserialiseringstid.  

 

Protobuf var den serialiseringsmetod som presterade sämst i tre av fyra tester gällande totaltiden 

för meddelande 1, dock med liten marginal. Detta var förvånande eftersom Protobuf var mer än 

två gånger snabbare än Json.NET sett till den sammanslagna tiden för serialisering och 

deserialisering i dessa tester, samt hade den högsta komprimeringsgraden för meddelande 1.  
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Vi kan inte på ett säkert sätt säga hur de två datorernas prestanda kan ha påverkat totaltiden. Det 

skulle kunna vara så att datorn som skötte deserialiseringen vid mätningen av totaltiden var 

mycket långsammare än den som användes vid mätningen av den separata deserialiseringstiden, 

just på binär deserialisering av meddelande 1. Detta skulle i så fall kunna förklara skillnaden. 

Detta ser vi dock som mindre troligt eftersom vi i övriga resultat kan se ett tydligt samband 

mellan tiden för serialisering, deserialisering samt storlek och totaltiden.  

 

Detta gör att vi funderar på om det finns något i Akka.NET eller någon annan komponent i testet 

som begränsar hur snabbt ett meddelande kan skickas mellan de två klienterna. Detta skulle 

alltså i så fall bara påverka det minsta meddelandet då det i och med sin storlek överförs 

snabbare än de större meddelandena. Om denna begränsning skulle vara rörlig i och med yttre 

faktorer som t.ex. datorns temperatur eller liknande skulle detta kunna förklara de små skillnader 

som kan ses mellan totaltiderna för meddelande 1. 
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7. AVSLUTNING 

 7.1 Slutsats 

Nedan presenteras och besvaras först studiens tre delfrågor för att ge stöd till huvudfrågan. 

 

Vilken serialiseringsmetod är snabbast tidsmässigt vid serialisering och deserialisering? 

Om man tittar totalt sett på de tre olika meddelandena vid alla antal skickningar så är Protobuf 

snabbast i 22 av 24 fall. I många fall vinner Protobuf över Json.NET och TypeSerializer med stor 

marginal. I de två fall Protobuf inte är snabbast är dock tidsskillnaden till den snabbaste metoden 

liten. 

 

Vilken serialiseringsmetod har den högsta komprimeringsgraden? 

Protobuf har i testerna genomgående visat sig ha den högsta komprimeringsgraden. Skillnaden är 

stor vid serialisering av meddelande 2 som är ett objekt innehållande andra objekt samt flera 

olika datatyper. Vid serialisering av meddelande 1, som innehåller en kort textsträng, är 

skillnaderna små. Detta gäller även för meddelande 3 som är texttungt men även innehåller några 

primitiva datatyper. I en applikation som skickar objekt liknande meddelande 2 skulle ett byte till 

Protobuf alltså bidra till en väsentlig minskning av datamängden som skickas.  

 

Vilken serialiseringsmetod bidrar till den mest effektiva dataöverföringen över nätverk mellan 

två maskiner. 

Sett till serialiserings- och deserialiseringstid samt komprimeringsgrad är Protobuf över lag den 

mest effektiva serialiseringsmetoden och skulle därmed bidra mest till en effektivisering av 

dataöverföringen. Även på testerna av totaltiden är Protobuf över lag snabbast. Dock har 

Protobuf den långsammaste totaltiden för meddelande 1 vid 100, 10 000 och 100 000 skickade 

meddelanden. Skillnaden är dock liten, och i resultaten för meddelande 2, med ett undantag, och 

meddelande 3 är Protobuf snabbast oavsett antal skickade meddelanden. I en applikation där 

endast små meddelanden innehållande textsträngar, i likhet med meddelande 1, skickas är det 

dock TypeSerializer och Json.NET som är snabbast i två test vardera. Dock är Json.NET bara 
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2.28 procent eller 150ms sabbare än Protobuf på meddelande 1 vid 100 000 skickade 

meddelanden medan Protobuf är 20.33 procent eller 1488.88ms. snabbare än Json.NET på 

meddelande 2 vid samma antal skickade meddelanden. Därmed, och med hänsyn till 

kompakthetsgraden, är Protobuf den totalt sett mest effektiva serialiseringsmetoden. 

 

Huvudfråga: 

 

"Kan dataöverföringen i Akka.NET bli effektivare genom att byta ut nuvarande 

NewtonSoftJsonSerializer mot TypeSerializer eller Protobuf?" 

 

Utifrån resultaten på delfrågorna anser vi att svaret är ja, om man byter ut Json.NET mot 

Protobuf.  

7.2 Bidrag  

Det praktiska bidraget med denna uppsats är att vi har visat på att dataöverföringen i Akka.NET 

kan bli mer effektiv genom att använda Protobuf som serialiseringsmetod istället för Json.NET.  

 

Det teoretiska bidraget kan delas upp i två delar, allmän forskning om serialiseringsprestanda och 

utformningen av experiment vid testning av serialiseringsprestanda. Bidraget till 

experimentutformning grundar sig i att experimenten som utförts i denna uppsats konstruerats 

efter de gemensamma nämnare som kunnat urskiljas ur tidigare studier samt med stöd i befintlig 

forskningsmetodik. På detta vis vill vi med denna uppsats bidra till att ännu ett steg tas mot en 

konvention kring hur metodutformningen bör se ut inom området.  

 

Resultaten bidrar även till den bredare bilden av olika serialisringstypers- samt 

serialiseringsmetoders prestanda. Tester av serialiseringsmetoder utförs, som tidigare nämnts, i 

olika testmiljöer vilket försvårar direkta jämförelser mellan olika studiers resultat. Ett sätt för att 

nå insikt i olika serialiseringsmetoders prestanda ur ett bredare perspektiv blir att jämföra 

skillnader mellan serialiseringsmetoder i samma studie. Dessa skillnader kan sedan ställas mot 
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resultaten i andra undersökningar. Våra resultat pekar, i likhet med de tidigare studier vi tagit 

upp, på att Protobuf som är en binär serialiseringsmetod är mer effektiv än textbaserade 

serialiseringsmetoder, i vårt fall Json.NET och TypeSerializer. På detta sätt kan våra resultat ses 

som värdefulla för jämförelser i framtida studier av serialiseringsprestanda. 
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BILAGOR 

Kod 

Shared 

using Akka.Actor; 

using System; 

using System.Runtime.Serialization; 

using System.IO; 

using ProtoBuf; 

using ServiceStack.Text; 

namespace Shared{ 

public class Start { } 

public class Stop { } 

public class Done { } 

public class ProtoSerializer : Akka.Serialization.Serializer{ 

public ProtoSerializer(ExtendedActorSystem system) : base(system) { } 

public override object FromBinary(byte[] bytes, Type type) { 

using(var ms = new MemoryStream(bytes)) { 

ms.Position = 0; 

return ProtoBuf.Serializer.NonGeneric.Deserialize(type, ms); 

}} 

 

public override int Identifier { get { return -8; } } 

public override bool IncludeManifest { get { return true; } } 

public override byte[] ToBinary(object obj){ 

using(var ms = new MemoryStream()) { 

ProtoBuf.Serializer.NonGeneric.Serialize(ms, obj); 

ms.Position = 0; 

return ms.ToArray(); 

}}} 

 

public class AkkaTypeSerializer : Akka.Serialization.Serializer{ 

public AkkaTypeSerializer(ExtendedActorSystem system) : 

base(system) { } 

public override object FromBinary(byte[] bytes, Type type){ 

var str = System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetString(bytes); 

return TypeSerializer.DeserializeFromString(str,type); 

} 

public override int Identifier { get { return -9; } } 

public override bool IncludeManifest { get { return true; } } 



 

 

 

 

46 

public override byte[] ToBinary(object obj) { 

var str = TypeSerializer.SerializeToString(obj); 

return System.Text.UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(str); 

}} 

 

[ProtoContract] [DataContract] 

public class Person{ 

[ProtoMember(1)] [DataMember] 

public string FirstName { get; set; } 

[ProtoMember(2)] [DataMember] 

public string LastName { get; set; } 

[ProtoMember(3)] [DataMember] 

public string EyeColor { get; set; } 

[ProtoMember(4)] [DataMember] 

public string HairColor { get; set; } 

[ProtoMember(5)] [DataMember] 

public int Age { get; set; } 

[ProtoMember(6)] [DataMember] 

public double Length { get; set; } 

[ProtoMember(7)] [DataMember] 

public DateTime DateOfBirth { get; set; } 

[ProtoMember(8)] [DataMember] 

public Paddress Address { get; set; } 

[ProtoMember(9)] [DataMember] 

public Vehicle Vehicle { get; set; } 

} 

[ProtoContract] [DataContract] 

public class Paddress{ 

[ProtoMember(1)] [DataMember] 

public string Country { get; set; } 

[ProtoMember(2)] [DataMember] 

public string City { get; set; } 

[ProtoMember(3)] [DataMember] 

public string Streetname { get; set; } 

[ProtoMember(4)] [DataMember] 

public int StreetNumber { get; set; } 

[ProtoMember(5)] [DataMember] 

public string ZipCode { get; set; } 

} 

[ProtoContract] [DataContract] 

public class Vehicle{ 

[ProtoMember(1)] [DataMember] 

public string RegistrationNumber { get; set; } 
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[ProtoMember(2)] [DataMember] 

public string VinNumber { get; set; } 

[ProtoMember(3)] [DataMember] 

public string Color { get; set; } 

[ProtoMember(4)] [DataMember] 

public string Make { get; set; } 

[ProtoMember(5)] [DataMember] 

public string Model { get; set; } 

[ProtoMember(6)] [DataMember] 

public DateTime Year { get; set; } 

[ProtoMember(7)] [DataMember] 

public String VehicleType { get; set; } 

} 

[ProtoContract] [DataContract] 

public class MyMessage2{ 

[ProtoMember(1)] [DataMember] 

public string Str { get; set; } 

} 

[ProtoContract] [DataContract] 

public class MyMessage4{ 

[ProtoMember(1)] [DataMember] 

public DateTime Date { get; set; } 

[ProtoMember(2)] [DataMember] 

public bool Bool { get; set; } 

[ProtoMember(3)] [DataMember] 

public int Integer { get; set; } 

[ProtoMember(4)] [DataMember] 

public string Str { get; set; } 

} 

} 
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AkkaClient1 

using System; 

using Akka; 

using Akka.Actor; 

using Newtonsoft.Json; 

using Shared; 

using System.Diagnostics; 

using System.IO; 

namespace AkkaClient1{ 

class Program { 

public static string chosenSerializer = ""; 

static ActorSystem system; 

static void Main(string[] args){ 

var config = FluentConfig.Begin() 

.LogConfigOnStart(true) 

.LogLocal(true, true, true, true, true) 

.LogRemote(Akka.Event.LogLevel.WarningLevel, false, false) 

.StartRemotingOn("192.168.1.251", 8001) 

.Build(); 

using (system = ActorSystem.Create("sys2", config)){ 

var ser = new ProtoSerializer((ExtendedActorSystem)system); 

chosenSerializer = "Protobuf"; 

// var ser = new AkkaTypeSerializer((ExtendedActorSystem)system);  

chosenSerializer ="TypeSerializer"; 

system.Serialization.AddSerializer(ser); 

system.Serialization.AddSerializationMap(typeof(MyMessage4),ser); 

system.Serialization.AddSerializationMap(typeof(Person),ser); 

system.Serialization.AddSerializationMap(typeof(MyMessage2),ser); 

var sender = system.ActorOf<SenderActor>(); 

sender.Tell("start"); 

Console.ReadLine(); 

}}}//END class Program 

 

public class SenderActor : UntypedActor{ 

private ActorSelection receiver = Context.ActorSelection("akka.tcp://sys2@192.168.1.22:8002/user/receiver"); 

protected override void OnReceive(object message){ 

message.Match() 

With<string>(s =>{ 

/* Loop setting START */ 

var miniLoop = 100; 

var bigLoop = 100; 

/* Loop setting END */ 
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//RunBatchJson(MessageFour(), "Json.NET", "Lorem Ipsum",bigLoop, miniLoop);  

//RunBatchJson(MessageTwo(), "Json.NET", "URL Sträng",bigLoop, miniLoop);  

//RunBatchJson(CreatePerson(), "Json.NET", "Person",bigLoop, miniLoop);  

RunBatch(MessageTwo(), Program.chosenSerializer, "URLSträng", bigLoop, miniLoop);  

RunBatch(CreatePerson(), Program.chosenSerializer,"Person", bigLoop, miniLoop); 

RunBatch(MessageFour(), Program.chosenSerializer, "Lorem Ipsum", bigLoop, miniLoop);  

}); 

} // END class SenderActor 

 

private void RunBatch(object message, string serializerType,string messageType, int bigLoop, int miniLoop){ 

Console.WriteLine("Runing " + messageType + " " + serializerType+ " Batch..."); 

Stopwatch sw = new Stopwatch(); 

Stopwatch swTwo = new Stopwatch(); 

var serializer = Context.System.Serialization.FindSerializerFor(message); 

var serializers = serializer.ToBinary(message); 

double resultatDeserialisering = 0.0; 

double resultatSerialisering = 0.0; 

for (int s = 0; s < bigLoop; s++){ 

sw.Start(); 

for (int i = 0; i < miniLoop; i++){ 

var serialized = serializer.ToBinary(message); 

} 

sw.Stop(); 

resultatSerialisering += Convert.ToDouble(sw.Elapsed.TotalMilliseconds); 

sw.Reset(); 

swTwo.Start(); 

for (int i = 0; i < miniLoop; i++){ 

var serialized = serializer.FromBinary(serializers,message.GetType()); 

} 

swTwo.Stop(); 

resultatDeserialisering += Convert.ToDouble(swTwo.Elapsed.TotalMilliseconds); 

swTwo.Reset(); 

receiver.Tell(new Start()); 

for (int i = 0; i < miniLoop; i++){ 

receiver.Tell(message); 

} 

receiver.Ask(new Stop()).Wait(); 

} 

Console.WriteLine("Message of size {0} bytes", 

serializers.Length); 

var newLine = System.Environment.NewLine; 

var serializationString = 

serializerType + ": Meddelande " + messageType + " antal: " + miniLoop + "st" + newLine + 
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serializerType + ": Storlek per meddelande efter serialisering" + serializers.Length + "byte." +newLine + 

serializerType + ": Tid för serialisering " + (resultatSerialisering / bigLoop) + "ms." + newLine + 

serializerType + ": Tid för deserialisering " + (resultatDeserialisering / bigLoop) + "ms." + newLine + 

serializerType + ": Total tid för serialisering och deserialisering " + ((resultatSerialisering / bigLoop) + 

(resultatDeserialisering / bigLoop)) + "ms" + newLine + newLine + newLine; 

TextSave(serializationString, serializerType, messageType, bigLoop); 

} 

private void RunBatchJson(object message, string serializerType,string messageType, int bigLoop, int miniLoop) { 

Console.WriteLine("Runing " + messageType + " " + serializerType + " Batch..."); 

Stopwatch sw = new Stopwatch(); 

Stopwatch swTwo = new Stopwatch(); 

var serialized = JsonConvert.SerializeObject(message); 

string sarialized = ""; 

double resultatDeserialisering = 0.0; 

double resultatSerialisering = 0.0; 

for (int s = 0; s < bigLoop; s++){ 

sw.Start(); 

for (int i = 0; i < miniLoop; i++){ 

sarialized = JsonConvert.SerializeObject(message); 

} 

sw.Stop(); 

resultatSerialisering += Convert.ToDouble(sw.Elapsed.TotalMilliseconds); 

sw.Reset(); 

swTwo.Start(); 

for (int i = 0; i < miniLoop; i++){ 

var sarializd = JsonConvert.DeserializeObject(sarialized); 

} 

swTwo.Stop(); 

resultatDeserialisering += Convert.ToDouble(swTwo.Elapsed.TotalMilliseconds); 

swTwo.Reset(); 

receiver.Tell(new Start()); 

for (int i = 0; i < miniLoop; i++){ 

receiver.Tell(message); 

} 

receiver.Ask(new Stop()).Wait(); 

} 

Console.WriteLine("Message of size {0} bytes", 

serialized.Length); 

var newLine = System.Environment.NewLine; 

 

var serializationString = 

serializerType + ": Meddelande " + messageType + " antal: " + miniLoop + "st" + newLine + 

serializerType + ": Storlek per meddelande efter serialisering" + serialized.Length + "byte." + newLine + 



 

 

 

 

51 

serializerType + ": Tid för serialisering " + (resultatSerialisering / bigLoop) + "ms." + newLine + 

serializerType + ": Tid för deserialisering " + (resultatDeserialisering / bigLoop) + "ms." + newLine + 

serializerType + ": Total tid för serialisering och deserialisering " + 

((resultatSerialisering / bigLoop) + (resultatDeserialisering / bigLoop)) + "ms" + newLine + newLine + newLine; 

TextSave(serializationString, serializerType, messageType, bigLoop); 

} 

public void TextSave(String printLine, string serializerType, 

string messageType, int bigLoop) { 

string path = @"C:\\Users\\Johnny\\" + fileName; 

string fileName = serializerType + " storloop " + bigLoop + "_" 

+ messageType + ".txt"; 

if (!File.Exists(path)){ 

using (StreamWriter sw = File.CreateText(path)){ 

sw.WriteLine(printLine); 

}} 

 

else{ 

using (StreamWriter sw = File.AppendText(path)) { 

sw.WriteLine(printLine); 

}}} 

 

private MyMessage4 MessageFour(){ 

var message = new MyMessage4(){ 

Bool = true, 

Date = new DateTime(2014, 12, 24), 

Integer = 2014, 

Str = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscingelit. " + 

"Duis aliquet, enim at cursus pretium, mi dolor commodo justo, ut sagittis neque velit sed purus. " + 

"Nullam eu iaculis magna, eget pharetra erat. Curabitur vel justo ut lacus finibus dignissim. " + 

"Suspendisse lacinia metus at mollis interdum. Nullam sodales vestibulum libero, non ullamcorper mauris pellentesque eget." + 

"Nulla faucibus finibus eros, id suscipit felis aliquet et.Phasellus nec nulla ante. " + 

"Aliquam facilisis, turpis a tristique dictum, justo metus semper velit, ac lobortis ligula enim vel risus. " + 

"Nullam sollicitudin dui in magna interdum, nec vehicula erat feugiat. " + 

"Donec elit nisi, dapibus quis dui eu, sollicitudin porttitor eros. Maecenas in nulla at mi congue convallis. " + 

"Vivamus sit amet est enim. In maximus enim consectetur hendrerit tincidunt. Proin auctor quam lorem, in congue felis pharetra ut. " + 

"Curabitur porta diam urna. Nunc felis nisi, pulvinar vulputate risus a, bibendum consequat massa. Nunc bibendum efficitur volutpat." 

}; 

return message; 

} 

private MyMessage2 MessageTwo(){ 

var m = new MyMessage2(){ 

Str = "akka.tcp://sys2@169.254.93.250:8002/user/receiver" 
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}; 

return m; 

} 

public Person CreatePerson(){ 

var vehicle = new Vehicle(){ 

RegistrationNumber = "FEB-912", 

VinNumber = "CD65M2N1012368", 

Color = "White", 

Make = "SAAB", 

Model = "9000T 2.3", 

Year = new DateTime(1996, 01, 10), 

VehicleType = "Sports car" 

}; 

var address = new Paddress(){ 

Country = "Sweden", 

City = "Visby", 

Streetname = "Jungmansgatan", 

StreetNumber = 187, 

ZipCode = "62152" 

}; 

var person = new Person(){ 

FirstName = "Johnny", 

LastName = "Reijnst", 

EyeColor = "Green", 

HairColor = "Light Brown", 

Age = 28, 

Length = 1.82, 

DateOfBirth = new DateTime(1986, 01, 14), 

Address = address, 

Vehicle = vehicle 

}; 

return person; 

}} 

 

AkkaClient2 

using System; 

using Akka; 

using Akka.Actor; 

using Shared; 

using System.Diagnostics; 

using System.IO; 

namespace AkkaClient2{ 
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class Program{ 

static void Main(string[] args){ 

var config = FluentConfig.Begin() 

.LogConfigOnStart(true) 

.LogLocal(true, true, true, true, true) 

.LogRemote(Akka.Event.LogLevel.WarningLevel, false, false) 

.StartRemotingOn("169.254.93.250", 8002) 

.Build(); 

using ( 

var system = ActorSystem.Create("sys2", config)){ 

//var ser = new ProtoSerializer((ExtendedActorSystem)system); 

var ser = new AkkaTypeSerializer((ExtendedActorSystem)system); 

system.Serialization.AddSerializer(ser); 

system.Serialization.AddSerializationMap(typeof(MyMessage2),ser); 

system.Serialization.AddSerializationMap(typeof(Person),ser); 

system.Serialization.AddSerializationMap(typeof(MyMessage4),ser); 

var receiver = system.ActorOf<ReceiverActor>("receiver"); 

Console.ReadLine(); 

}}} 

 

public class ReceiverActor : UntypedActor{ 

private int count = 0; 

private Stopwatch sw = new Stopwatch(); 

private string current = ""; 

 

/* ------PRINT TO FILE SETTINGS START------*/ 

private static string messageType = "Json"; 

private static int bigLoop = 100; 

/* ------PRINT TO FILE SETTINGS END------*/ 

protected override void OnReceive(object message){ 

message.Match() 

.With<Start>(_ => { count = 0; sw.Restart();}) 

.With<MyMessage2>(m =>{ count++; }) 

.With<MyMessage4>(m =>{count++; }) 

.With<Person>(m =>{count++; }) 

.With<Stop>(_ => { 

sw.Stop(); 

string text = ""+ sw.Elapsed.TotalMilliseconds; 

TextSave(text); 

Console.WriteLine("Got {0} messages in {1} ms", count, 

sw.Elapsed.TotalMilliseconds); 

Sender.Tell(new Done()); 
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}); 

} 

private static string filePath = @"C:\Users\Johnny\Dropbox\CUppsats\ 

UtskriftProgram\\Client2\\"; 

public void TextSave(string printLine){ 

string path = filePath + messageType + "_ BigLoops" + bigLoop + "st_ Messages "+count+".txt"; 

if (!File.Exists(path)){ 

using (StreamWriter streamWriterw = File.CreateText(path)){ 

streamWriterw.WriteLine(printLine); 

} 

}else{ 

using (StreamWriter streamWriterw = File.AppendText(path)){ 

streamWriterw.WriteLine(printLine); 

}}}}} 


