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Sammanfattning
På senare tid har det blivit allt mer populärt med interaktiva webbapplikationer. Ett sådant
exempel är interaktiva linjediagram där användaren kan manipulera den information som
visas i ett diagram. Information som visas i ett sådant diagram kan till exempel vara
aktiekursdata. För att rita ut diagrammen i webbläsaren kan till exempel HTML5 Canvas eller
SVG användas. Eftersom renderingstider är viktigt för att få en tillfredställande produkt är det
intressant att ta reda på vilken av dessa tekniker som är snabbast och därför har ett experiment
med flera testfall skapats där det interaktiva momentet undersökts. Resultatet av mätningar
från dessa testfall visade på att SVG är snabbare än HTML5 Canvas. Mätningar utfördes dock
endast i Google Chrome och därför skulle det vara intressant att i framtida arbeten även se
mätningar i andra webbläsare och med annan hårdvara samt fler optimeringar av koden eller
ytterligare parametrar.
Nyckelord: HTML5 Canvas, SVG, Linjediagram, Renderingstider, Interaktivitet
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1 Introduktion
Webbapplikationer liknar mer och mer vanliga mjukvaruapplikationer på senaste tiden. Detta
har medfört att det ha blivit mer populärt med interaktiva webbtjänster som till exempel
interaktiva linjediagram för att presentera data från till exempel aktiemarknaden (Gong, Jin,
Cui, Yang 2012). Det finns dock ett problem med webben nämligen att responstider är viktigt
för att få en så tillfredställande produkt som möjligt (Liu, Zhao, Sui, Zou, Pei, Tao, Chen, Tan
2016). En del av responstiden beror på renderingstider som till exempel när ett linjediagram
skall ritas ut på skärmen.
Ett sätt att rita ut linjediagram på en webbsida är att använda sig av HTML5 Canvas eller SVG
(Ito, Ozono, Shintani 2017) och (Lumley 2013). Det finns dock vissa problem med att göra
detta eftersom det beroende på hur mycket som skall ritas ut kan påverka prestanda och
renderingstider. Det är nämligen påfrestande för browsern att rita ut till exempel 10000
element med SVG enligt Hong, Wang, Zeng (2016). Ozono, Shiramatsu, Shintani (2015)
hävdar också att HTML5 Canvas har ett problem när det kommer till att uppdatera eller rita
om grafik på nytt eftersom det inte är särskilt effektivt på att göra detta. Allt detta kan alltså
bli ett problem vid utritning och användning av interaktiva linjediagram eftersom diagrammet
måste ritas ut på nytt varje gång användaren väljer att manipulera eller ändra informationen
som visas. Det kan därför vara intressant att ta reda på vilken av HTML5 Canvas och SVG som
är snabbast.
För att kunna ta reda på vilken av HTML5 Canvas och SVG som har snabbast renderingstider
vid interaktiva linjediagram kommer ett experiment att utföras. Två modeller i form av
interaktiva linjediagram med olika mängder data kommer att skapas. Tester kommer sedan
att utföras på dessa diagram. Experiment är populärt inom software engineering för att öka
kunskap och förståelse kring det man vill testa och passar därför in bra för att ta reda på de
olika teknikernas renderingshastigheter (Basili, Selby & Hutchens 1986). Testerna kommer
alltså att utföras på en dator och inga människor kommer att vara involverade i testerna i det
här arbetet.
I genomförandedelen i det här arbetet tas det upp mer specifikt om hur testerna har utförts
och implementerats samt viktiga källor som använts för att utveckla testfallen. Det finns också
dokumenterat de problem som uppstått och hur dessa har lösts. Det finns även en förklaring
på hur pilotstudien gått till och vad det gav för kunskap och hur den kunskapen använts för
att gå vidare i arbetet.
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2 Bakgrund
Det här kapitlet tar upp det som ligger som teoretisk grund till det här arbetet. Det som tas
upp och behandlas är bland annat tidigare forskning kring diagram, flödet och processen för
hur data kan visas på webben samt hur två olika tekniker (SVG och HTML5 Canvas) kan
användas för att rita ut grafik i webbläsaren. Det beskrivs även hur ett linjediagram och hur
ett interaktivt moment kan se ut och hur dessa kan påverka renderingstiderna.

2.1 Responstid och renderingstider
Ett problem med webben är att det ibland kan ta lång tid att få tillgång till den information
man söker efter när man besöker en webbsida. Detta kallas generellt för responstid och är
något som man vill få ner till så låga tal som möjligt eftersom responstiden har en stor
betydelse för om en webbtjänst är bra eller inte. Höga responstider kan dessutom påverka
användares beteende och i värsta fall få dem att välja en annan tjänst vilket då kan påverka till
exempel ett företags omsättning (Liu, Zhao, Sui, Zou, Pei, Tao, Chen, Tan 2016).
För att förstå hur responstiden kan förbättras är det viktigt att först förstå hela förloppet det
vill säga från att data hämtas till att det visas på skärmen (se figur 1). Tiden det tar att ladda
en sida omfattas av många olika steg och det finns flera saker som kan påverka tiden det tar
att visa innehållet. Det kan till exempel vara tiden det tar att hämta informationen över
nätverket eller mängden innehåll på sidan så som bilder och andra objekt så som till exempel
interaktiva grafer eller liknande som måste ritas upp på skärmen (Avram, Salem, Wong 2014).

Figur 1

Rendering av interaktivt linjediagram
2

HTML5 gör det möjligt att cacha data vilket är bra eftersom datan då inte behöver hämtas på
nytt om personen skulle öppna samma webbsida igen vid ett senare tillfälle (Ren, Yang, Wang,
Ren 2016). Detta är en fördel då data inte behöver hämtas på nytt hela tiden och på så sätt kan
man minimera höga responstider i den del där nätverksdelen har en påverkan. Dock kvarstår
fortfarande tiden det tar att rendera ett grafiskt objekt på skärmen och framförallt om det
måste ritas ut flera gånger på kort tid till exempel vid användning av interaktiva diagram.
Figur 1 beskriver flödet från att data hämtas till att det visas i till exempel ett linjediagram.
Notera att eftersom diagrammet är av interaktiv karaktär kan alltså användaren välja att göra
ändringar på den information som visas i diagrammet och då behöver diagrammet ritas ut på
nytt. Ponera då att användaren vill ändra opacitet på linjerna i ett linjediagram. På
diagrammet finns då ett reglage där användaren kan ändra från 0% till 100% opacitet. För
varje ”tick” i reglaget måste diagrammet ritas om. Då kan man förstå att renderingstiden
spelar en roll eftersom diagrammet då måste renderas om 10 gånger från 0% upp till 100%.
I det här arbetet kommer den intressanta delen av responstiden att vara den del där rendering
av grafiken sker (se figur 1) eftersom detta kommer att påverkas av användaren vid
användning av interaktiva linjediagram och för att det intressanta är att mäta renderingstider
med HTML5 Canvas och SVG. Notera därför att hämtning av data och hämtning av ny data
inte kommer att ske eftersom det här arbetet kommer gå ut på att mäta renderingstider och
inte hela förloppet från att data hämtas till att det visas på skärmen. (se figur 1).

2.2 JSON-data
För att fylla diagrammen med någon form av data så kommer data från aktiemarknaden att
användas. Finansiell data i form av hur aktiemarknaden ser ut och hur den fungerar är av stort
intresse för forskare inom olika områden. Det finns olika sätt att analysera finansiell data och
ett sätt är att presentera data i form av ett linjediagram. Diagrammet består då av data som är
insamlat under en viss tidsperiod. Linjediagrammet kan sedan användas för att analysera
aktiemarknaden (George & Changat 2017).
Det finns olika sätt att lagra data från till exempel aktiemarknaden. Ett sätt att lagra data på
är att lagra det i ett format som heter JSON. JSON är ett enkelt och portabelt format som
fungerar bra ihop med JavaScript (Hong, Wang & Zeng 2016). JSON är intressant att använda
i kombination med JavaScript för att rita upp diagram eftersom det är ett format som ofta
används för att skicka data över nätet vilket då är smidigt eftersom datan inte behöver
konverteras till ett nytt format för vidare behandling (Hong, Wang & Zeng 2016).
Två populära format som används när data skickas över nätet är XML och JSON. JSON står
för JavaScript Object Notation. Objektet består av ”key value pairs” och det är lätt att läsa
datan till skillnad från XML eftersom JSON är i ett format som gör att det är lätt att läsa för
en människa. Detta är alltså ett bra format att lagra data med samt att det fungerar bra ihop
med JavaScript (Babovic, Protic, Milutinovic 2016). Data som skall användas i arbetet
kommer att hämtas från Google (www.google.com/finance 2018). Den data som hämtas
kommer sedan om det behövs, göras om till JSON och sedan också kanske modifieras
ytterligare för att passa diagrammen.
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2.3 Interaktiva linjediagram
Ett linjediagram används för att beskriva något som ändras över tid, till exempel värdet på en
aktie. Diagrammet består av en x-axel och en y-axel där x representerar tiden och y
representerar värdet på aktien. I ett linjediagram dras en linje mellan dessa värden. Ett
linjediagram kan bestå av många linjer det vill säga flera grafer i ett och samma diagram. På
det här sättet kan man alltså visualisera data.
Visualiseringsteknologier har genomgått en stor förändring på senare tid på så sätt att dessa
inte bara används för att presentera ren data längre. Nu är det istället så att applikationer på
webben blir allt mer lika program på datorn vilket har gjort att mer arbete har lagts på att
utveckla interaktiva tjänster till exempel där användaren kan interagera med ett diagram för
att påverka hur informationen visas (Gong, Jin, Cui, Yang 2012).
Visualisering av data är väldigt användbart för att förstå och för att få en sorts överblick över
stora mängder data (från till exempel aktiemarknaden). Ett sätt att presentera data i diagram
på webben är att använda sig av olika JavaScript-bibliotek som använder sig av till exempel
SVG och/eller HTML5 Canvas för att visuellt presentera diagrammen på en webbsida. Två
exempel på JavaScript-bibliotek för detta ändamål är Flot och D3.js dessa använder antingen
SVG eller HTML5 Canvas. Där Canvas är snabbare än SVG enligt Hong, Wang & Zeng (2016).
En fördel med dessa JavaScript-bibliotek är att man snabbt kan få upp snygga och
användarvänliga diagram (Hong, Wang & Zeng 2016). dock går det lika bra att använda sig av
endast JavaScript för att rita ut grafik med SVG och HTML5 Canvas enligt Ito, Ozono, Shintani
(2017) och Lumley (2013). Därför kommer det i det här arbetet inte att användas något
JavaScript-bibliotek, detta för att få mer kontroll över den kod som skrivs. Fördelen med det
är att det då är lättare att se hur koden fungerar utan att behöva kolla i någon källkod för ett
JavaScript-bibliotek. Det gör också att det blir enklare att se vad som testas rent kodmässigt.
Dessutom handlar det här arbetet om att jämföra HTML5 Canvas och SVG och inte några
JavaScript-bibliotek.
Det finns dock vissa problem med att visualisera data med hjälp av diagram i browsern till
exempel vid användning av större mängder data eftersom det då skapas väldigt många
objekt/element i diagrammet som måste ritas ut och detta kan i sin tur påverka prestandan.
(Herman, Melancon, Marshall 2000).

2.4 SVG
SVG är en öppen standard som underhålls av World Wide Consortium (Lin, Guo 2011). SVG
står för Scalable Vector Graphics och används för att rita ut vektorgrafik. Grafiken består av
bland annat prickar och linjer som tillsammans kan bygga upp en komplex grafik (Kehe,
Tingting, Yanwen & Wenjing 2015). SVG har även en inbyggd funktion för att hantera opacitet
(Lumley 2013). Fördelen med SVG är att all den information som ligger till grund för den
uppritade grafiken är textbaserad vilket gör att grafiken är skalbar. På grund av dessa
egenskaper är det populärt att använda denna teknik för att publicera grafer på webben (Kehe,
Tingting, Yanwen & Wenjing 2015).
SVG kan användas för att göra interaktiva diagram eftersom det fungerar bra ihop med scripts
skrivna med hjälp av till exempel JavaScript. Storlek, färg och andra attribut kan då
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manipuleras och ändras. Det finns alltså en bra möjlighet för att bygga interaktiva
linjediagram med SVG och i kombination med JavaScript (Kehe, Tingting, Yanwen & Wenjing
2015). En annan fördel med SVG är att det inte är beroende av en viss upplösning eftersom
grafiken är skalbar.
Det betyder att man kan få ett grafiskt objekt gjort med SVG att anpassas dynamiskt utefter
till exempel webbläsarens storlek och SVG-bilden ändras då automatiskt i storlek om
webbläsaren ändrar storlek. Detta gör också att risken för att grafik gjord med SVG blir
suddiga är liten eftersom det inte är raster-grafik så som HTML5 Canvas som istället måste
ritas ut på nytt (rent kodmässigt) med en ny storlek för att inte bli suddigt (Qin, McCool,
Kaplan 2008).
När SVG renderas fungerar det på så sätt att varje element ritas ut i en kronologisk ordning
till en så kallad ”canvas”. Det är alltså i denna så kallade canvas som själva renderingen sker.
Elementen samlas innanför ett root-element, vilket skrivs ut som ”<svg></svg>”. För att till
exempel rita ut en cirkel och en rektangel kan koden se ut så här: <svg><circle /><rect
/></svg>. Eftersom elementen ritas ut i en kronologisk ordning så kommer först cirkeln att
ritas ut och sedan rektangeln direkt över. Elementen måste naturligtvis också innehålla
ytterligare attribut för att synas på canvasen som till exempel färg, storlek och position.
Elementen kan också grupperas innanför svg-taggen med hjälp av elementet ”<g></g>” vilket
kan vara användbart för att separera olika delar i det som skall ritas ut. Varje individuellt
element renderas först på en temporär och separat canvas, sedan läggs effekter till som till
exempel opacitet. Den temporära och modifierade canvasen sätts sedan samman med
bakgrunden och resterande element för att tillsammans bilda ett grafiskt objekt på skärmen.
För att göra en linje likt en graf i ett linjediagram går det att använda elementet <polyline
points="20,20 40,25 60,40 80,120 120,140 200,180" /> där attributet ”points” bestämmer
koordinaterna för var på canvasen som linjen skall ritas ut. Alltså från en punkt till en annan
och så vidare (www.w3.org/TR/SVG11/render.html 2018).
Det finns dock ett problem med SVG och det är att det kan bli väldigt påfrestande för browsern
att rendera många element, till exempel menar Hong, Wang, Zeng (2016) att när tio tusen
rader av <circle> elementet används så är HTML5 Canvas snabbare än SVG. Det gör att det
blir intressant att se hur SVG hanterar interaktiva linjediagram eftersom det där kan ske
många utritningar som till exempel i diagrammen som kommer att skapas i det här arbetet.

2.5 HTML5 Canvas
Canvas är ett element som presenterades i HTML5. Den nya funktionaliteten ger möjligheten
till att rendera grafik så som diagram, spel och animationer direkt i webbläsaren (GonzálezZúñiga & Carrabina 2015). HTML5 Canvas är också en av de mest använda standarderna för
att rendera 2D-grafik i moderna webbläsare enligt Ozono, Shiramatsu, Shintani (2015).
För att rita ut grafik med HTML5 Canvas används elementet <canvas></canvas>. Detta
element fungerar endast som en behållare för grafiken som sedan ritas ut med hjälp av
JavaScript. För att rita grafik till elementet behöver det först hämtas med JavaScript. Detta
kan göras genom att tilldela elementet, attributet ”id” och detta id kan sedan användas i
kombination med JavaScript-funktionen: ”getElementById()”. En variabel tilldelas sedan
denna funktion med parametern som i det här fallet är elementets id. En ny variabel initieras
5

sedan och tilldelas den första variabeln tillsammans med en punktnotation och funktionen
”getContext()”, där argumentet är ”2d” för att beskriva att canvasen kommer att renderas i en
2d-grafisk miljö. Den sista variabeln som skapades kan sedan användas för att lägga till grafik
till canvas-elementet.
För att rita ut en linje som till exempel en graf i ett linjediagram så kan man använda sig av
”moveTo()” och ”lineTo()”. Dessa två funktioner använder sig av parametrarna x och y. För att
till exempel börja rita ett streck från origo kan man skriva moveTo(0,0) för att sedan rita ett
streck 50 pixlar åt höger kan man skriva lineTo(50,0). Då ritas det ut en linje från positionen
0,0 till 0,50 på canvasen. Dessa funktioner kan sedan användas i kombination med data för
att rita ut en graf i ett linjediagram (www.w3.org/TR/2dcontext/#drawing-model 2018).
Det finns dock två underliggande problem med HTML5 Canvas nämligen att det till exempel
i ett linjediagram bestående av 100 linjer och 100 mätpunkter måste ritas ut 9900 linjer när
grafik skall renderas samt att det är väldigt krävande att återupprepa renderingen när ett
canvas-element behöver uppdateras.
Ett scenario kan då vara vid användning av interaktiva linjediagram där användaren kan
manipulera diagrammet för att omorganisera eller manipulera det som visas i diagrammet.
Då behöver grafiken renderas om och alla linjer måste ritas ut på nytt vid varje interaktion
vilket påverkar prestandan om det rör sig om många linjer och som dessutom kanske måste
ritas om väldigt många gånger under en kort tid. Trotts detta är alltså HTML5 Canvas en av
de mest använda standarderna för att rendera 2D-grafik i moderna webbläsare där HTML5
<canvas> elementet kan användas för att rita ut väldigt komplexa grafer vilket även tas upp
av Ozono, Shiramatsu, Shintani (2015).
Ett stort problem med HTML5 Canvas är alltså att det blir dyrt i form av prestanda vid
omritning av grafik och detta beror på att canvas-elementet är en bitmap-bild och det går inte
att separera varje del i bilden vilket betyder att om en liten ändring på endast en liten del av
bilden som bygger upp ett canvas-element behöver ändras så måste alla andra delar också
ritas ut på nytt eftersom allt är ett och samma objekt. (Ozono, Shiramatsu, Shintani 2015).
I den här artikeln (Ito, Ozono, Shintani 2017) tas även här upp om problemet med ”canvas
redrawing problem” där problemet förhindrar att få en så snabb webbapplikation som möjligt
eftersom när ett canvas-objekt måste uppdateras så måste allting i hela canvasen ritas upp på
nytt vilket är väldigt ineffektivt. Detta gör att HTML5 Canvas kan anses vara väldigt ineffektivt
vid till exempel händelser där man vill kombinera interaktivitet med rendering av grafiska
objekt så som diagram eller andra grafiska objekt som kan tänkas användas i webbläsaren.
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3 Problemformulering
Ett stort problem när det kommer till stora mängder data är att presentera data så att det är
lätt att hantera och förstå. Ett sådant sätt är att presentera data visuellt genom att använda sig
av grafiska diagram (Hong, Wang & Zeng 2016). Ett annat problem är hög responstid när det
kommer till presentation av information på webben och är därför något som man i högsta grad
vill minimera eller undvika (Loukopoulos & Ahmad 2004).
Med detta i åtanke bör det alltså vara av stor vikt att försöka minimera responstid genom att
försöka minska tidsåtgång i så många led som möjligt där ett av dessa är när till exempel ett
diagram renderas (Avram, Salem, Wong 2014). Webben har dessutom förändrats och det har
blivit mer vanligt med tjänster som erbjuder interaktiva lösningar (Gong, Jin, Cui, Yang 2012).
Därför är det intressant att presentera data så som till exempel aktiedata med interaktiva
linjediagram där användaren kan påverka hur innehållet visas.
Det finns dock ett problem med interaktiva diagram och det är att för varje gång ett diagram
behöver uppdateras så måste grafiken ritas ut på nytt och detta är väldigt ineffektivt, speciellt
om det rör sig om stora diagram med mycket data. (Ito, Ozono, Shintani 2017). Interaktiva
diagram kan renderas på olika sätt i webbläsaren bland annat med SVG eller HTML5 Canvas
och det finns många fördelar med att använda sig av till exempel SVG för att rita upp diagram
där ett av dessa är responstid (Kehe, Tingting, Yanwen & Wenjing 2015).
HTML5 Canvas som också går att använda för att rita upp grafik och dessutom enligt Hong,
Wang & Zeng (2016), är snabbare än SVG (i jämförelse mellan två olika JavaScript-bibliotek)
ger då en grund till frågan om vilken teknik som lämpar sig bäst för att presentera data i form
av interaktiva diagram på webben när det kommer till renderingstider. Observera dock att
inga JavaScript-bibliotek kommer att användas i det här arbetet. Fokus kommer istället vara
på att använda enbart JavaScript. Detta för att öka kontrollen över testerna.
Diagram skapade med SVG eller HTML5 Canvas kan göras interaktiva genom att använda
JavaScript (Ito, Ozono, Shintani 2017) och (Lumley 2013). Exempel på interaktivitet kan till
exempel vara att ändra opacitet på graferna i ett linjediagram. Varje gång opaciteten ändras
måste diagrammet ritas ut på nytt (Ozono, Shiramatsu, Shintani 2015).
Problemet som skall undersökas är alltså renderingstider vid användning av interaktiva
linjediagram för att presentera finansiell data. Där det intressanta är att ta reda på vilken
renderingsteknik som har snabbast renderingstider av SVG och HTML5 Canvas. Hypotesen
blir då: ”för utritning av interaktiva linjediagram med finansiell data med HTML5 Canvas och
SVG, så kommer HTML5 Canvas att ha lägre renderingstider än SVG”.
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3.1 Metodbeskrivning
Figur 2 nedan visar hur det går till när ett interaktivt linjediagram skall visas på skärmen.
Först byggs diagrammet upp med hjälp av JavaScript. Koden körs och när användaren väljer
att interagera med diagrammet så ändras något och diagrammet ritas ut på nytt.

Figur 2

Renderingsprocessen

Hong, Wang & Zeng (2016) använde sig av JavaScript-bibliotek för att rita ut diagrammen
men eftersom det är svårt att veta exakt hur ett JavaScript-bibliotek fungerar under huven kan
det vara svårt att veta hur de olika biblioteken är optimerade för att hantera olika tekniker så
som SVG och HTML5 Canvas. Det kan alltså påverka renderingstiderna och eftersom både
SVG och HTML5 Canvas kan kombineras med ren JavaScript kan detta då vara att föredra vid
en jämförelse av dessa renderingstekniker. Tanken med detta är också att det ska bli enklare
att jämföra de olika koderna det vill säga koden som använder sig av HTML5 Canvas och
koden som använder sig av SVG för att rita ut de interaktiva linjediagrammen i browsern.
För att undersöka om hypotesen stämmer kan antingen ett experiment eller en fallstudie
göras. Problemet med att göra en fallstudie, är att det då måste finnas tillgång till ett verkligt
scenario vilket blir svårare att få tag på och därför blir det lättare i detta arbete att utföra ett
experiment med empiriska mätningar på renderingstider. Dessutom är det lättare att
kontrollera ett experiment än en fallstudie eftersom en fallstudie bygger mer på observationer
till skillnad från i ett experiment där man manipulerar olika parametrar/variabler för att
försöka få ut olika resultat (Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M.C., Regnell, B., &
Wesslén, A. 2012).
Det som skall mätas är alltså vilken skillnad på renderingstider som uppstår mellan de olika
teknikerna SVG och HTML5 Canvas. Man kan också tänkas göra användartester men eftersom
det tar längre tid att få in mycket data med användartester så är det inte särskilt lämpligt i det
här arbetet (Wohlin m.fl. 2012).
Ett experiment kan utföras för att öka kunskap och förståelse. Inom software engineering är
det vanligt att man bygger en modell av en programvara eller en produkt som man sedan testar
genom experiment för att förstå mer om hur den presterar och för att kunna bygga vidare på
produkten (Basili, Selby & Hutchens 1986). Det passar alltså in i det här arbetet eftersom det
är viktigt att se hur diagrammen presterar i form av renderingstider.
För att göra mätningarna kommer två olika interaktiva linjediagram att skapas, ett som ritas
upp med SVG och ett annat som ritas upp med HTML5 Canvas. Båda byggs med hjälp av
JavaScript. Testet skall även utföras med olika mängder data i diagrammen för att se om det
finns skillnader beroende på mängden data som används för att rita upp diagrammen.
Linjediagrammen kommer att testas med 1000 grafer och 10000 antal grafer.
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Den data som kommer att användas hämtas från ett API och kommer att lagras i formatet
JSON. Testningen kommer att utföras på en och samma dator och anledningen till att använda
en och samma dator för testningen är att testerna skall utgå ifrån så lika förutsättningar som
möjligt för att försöka få ett mer rättvist resultat. Detsamma gäller med vilken browser som
kommer att användas och i det här fallet kommer Google Chrome att användas. För att kunna
spara renderingstiderna kommer sedan ett Ajax-anrop göras som skickar mätdatan till en
php-fil som sedan skriver ner mätningarna i en textfil som sedan kan användas för att
analysera resultatet.

3.2 Forskningsetik
Ingen aktivitet i det här arbetet kommer att involvera människor på något sätt. Testerna
kommer att utföras med hjälp av en dator. Den data som kommer att användas innehåller inga
personuppgifter. Vem som helst med en dator och internetuppkoppling kan få tillgång till
samma data via Google (www.google.com/finance 2018). Det är alltså publik data som
innehåller finansiell data mer specifikt aktiekursdata från olika börsnoterade och publika
bolag.
Den data som kommer att användas kommer möjligtvis att behövas göras om eller dupliceras
med liknande egenskaper därför bör personer som vill använda sig av data eller information
ifrån det här arbetet vara uppmärksamma på att felaktigheter kan ha uppstått i den data som
används eller dess slutprodukt.
Resultatet från testerna i det här arbetet behöver inte nödvändigtvis vara helt eller delvis
korrekta eller rättvisa detta beror på att en dator kommer att användas och denna dator kan
ha underliggande processer och okända aktiviteter som kan påverka testerna och det här
arbetets slutresultat. Detta är en risk som inte går att bortse från och som man därför måste
ta hänsyn till vid vidare användning eller vid referering till detta arbete. Validitet är också ett
problem, det vill säga, hur försäkras det att det som skall mätas är det som faktiskt är tänkt att
mätas. Det är som sagt svårt att avgöra eftersom det är svårt att veta exakt vad som händer i
en dator under tiden som testerna utförs (Wohlin m.fl. 2012).
En fördel med experiment är att dessa kan återupprepas (Wohlin m.fl. 2012). För att
experimenten skall gå att upprepas så kommer allting som behövs för att utföra testerna på
nytt att dokumenteras, så som vilken webbläsare och version, vilken dator och dess hårdvara
och mjukvara som användes under testerna samt vilken installation av Apache som använts
för att köra php-filen som används för att skriva ner mätdatan till en textfil. Ett problem är att
testerna kan bete sig olika beroende på vilken dator och vilken webbläsare som används det
är därför det är viktigt att detta dokumenteras (Wohlin m.fl. 2012). Tanken är också att någon
annan skall kunna använda det här arbetet som grund för att testa ytterligare funktioner och
faktorer i SVG och HTML 5 Canvas.
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4 Genomförande
Det här kapitlet tar upp hur experimenten har utformats för att pröva hypotesen. Det som
beskrivs är hur information för att skapa testerna har hittats och hur denna information har
använts för att skapa diagrammen. Kapitlet tar även upp problem som uppstått på vägen och
hur dessa har lösts samt en redovisning över hur pilotstudien gått till.

4.1 Litteraturstudie
Utöver det som skrivits i bakgrunden till det här arbetet har även andra källor använts för att
lösa de mer praktiska problemen. Bland annat i implementationen och för koden som använts
för att skapa diagrammen och testfallen. Det som använts som källor och inspiration är olika
webbsidor, böcker och vetenskapliga artiklar.
För att skapa grafer i SVG användes polylines. Polylines är ett element som med ett attribut
kan hålla flera x och y koordinater som gör att en graf kan representera mätpunkter för till
exempel aktiekursdata. För varje aktie och graf användes alltså ett polyline-element.
Information om hur detta element fungerar hämtades från W3.org (2018). Elementet kan
skapas direkt i html-delen eller som i det här arbetet med hjälp av JavaScript. Anledningen
till att detta gjordes i JavaScript är för att det är så pass många element och variationen av
antalet grafer kan variera. För att skapa SVG-elementet, polyline-elementet och andra element
och attribut användes även här W3.org för att hitta kodexempel som kunde användas för att
förstå hur detta kunde lösas.
För att skapa opacitet (SVG) på graferna användes attributet ”opacity” vilket även det finns
beskrivet på W3.org. Attributet tar ett värde mellan 1.0 och 0.0 där det förstnämnda är full
opacitet och 0.0 är full transparens. För att skapa ett diagram i HTML5 Canvas användes
kodexempel från W3.org för att förstå hur canvas-elementet skulle användas. Samma källa
användes också för att förstå hur opacitet kunde implementeras och användas för att ändra
opaciteten på graferna som skapats.
När mätdata skickas från front-end till back-end har Ajax använts tillsammans med
JavaScript-biblioteket jQuery. Information om hur jQuery kan användas och hur det går till
att göra ett Ajax-anrop har hämtats från jquery.com (2018). För att kunna skapa koden som
har med att skriva mätningarna till en textfil med PHP så användes dokumentationen på
php.net (2018). På den sidan finns en sökfunktion som går att använda för att få fram
förklaringar och kodexempel som har använts för att lösa de delar som berör filen
get_data.php.
Inspiration och lösningar på problem har även hämtats från Stackoverflow, specifikt en tråd
(Stackoverflow, 2018) som gav mycket hjälp när skapandet av SVG-element via JavaScript
skulle göras. Utöver redan nämnda källor finns liknande webbsidor som också går att använda
bland annat w3schools.com och developer.mozilla.org. Dessa sidor täcker mycket av det som
har gjorts i det här arbetet vad gäller JavaScript, JSON, PHP och HTML. Det finns dessutom
många exempel att titta på för att förstå hur olika kodexempel fungerar, speciellt på
w3schools.com där man även kan använda en ”try me”-funktion och ändra koden i realtid
direkt på sidan för att se hur utfallet blir.
Utöver webben har även böcker använts för att förstå grunderna och för att förstå hur
programspråken fungerar. JavaScript The definitive Guide (Flanagan, D. 2011) är en bra bok
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som tar upp allt om JavaScript på djupet och är perfekt för den som vill lära sig allt om
JavaScript. För att förstå PHP har boken PHP 5 programmering av Overgaard, J., Eriksson,
U., Ek, J. (2008) använts dock är denna bok väldigt gammal och det rekommenderas istället
att använda en bok som är baserad på den nyare versionen PHP 7. Vill man lära sig grunderna
i JavaScript och dessutom om vad jQuery är och hur det kan användas så rekommenderas
boken JavaScript & jQuery interactive front-end web development (Duckett, J. 2014) den här
boken användes för att få en bra introduktion till hur jQuery kunde underlätta vissa delar i det
här arbetet. Slutligen har även HTML och en liten del CSS använts och då har följande bok
använts som hjälpmedel, HTML- och CSS-boken av Staflin, R. 2015. Boken har även exempel
på HTML5 vilket är den senaste versionen av HTML som använts i det här arbetet eftersom
Canvas-funktionaliteten är en del av HTML5.
För att förstå skillnader och mer om hur HTML5 Canvas och SVG fungerar har vetenskapliga
källor använts. Ito, Ozono, Shintani (2017) förklarar bra om hur och vad som händer när
HTML5 Canvas behöver omrenderas och detta har givit en bra grund till implementationen
och det är just denna information som har använts för att utveckla prototypen i HTML5
Canvas på det sätt som passar det här arbetet och de interaktiva linjediagram som skapats.
När det kommer till optimering av kod med HTML5 Canvas användes följande källa, Ozono,
Shiramatsu, Shintani (2015) som tar upp om hur koden kan optimeras för att reducera
onödiga utritningar. Till exempel genom att byta ordningen på viss kod. Detta är viktigt
eftersom det här arbetet strävar efter att få en så lik jämförelse som möjligt mellan HTML5
Canvas och SVG.
En bra källa för att förstå sig på SVG och hur SVG-elementen fungera är Lumley (2013). Denna
källa användes för att förstå hur de olika elementen fungerade men framförallt hur SVG
fungerar rent kodmässigt och vilka för- och nackdelar SVG har. Denna information har sedan
använts för att skapa en prototyp i SVG som är anpassad utefter tillämpningsområdet.

4.2 Implementation
För att det skall gå att utföra tester har två olika diagram skapats. Nedan följer en förklaring
på vad som har gjorts och hur det har skapats samt hur kod har skapats för att kunna logga
renderingstiderna. Kodsnippets och bilder har använts för att visa hur implementationen gått
till och det finns även appendix på samtliga filer som skapats i det här arbetet.

4.2.1 Generering och normalisering av data
För att fylla diagrammen med data i form av aktiedata skapades en JavaScript-fil med ett
objekt i. De båda diagrammen utgår från samma fil för att hämta data. Filens namn är data.js.

Figur 3

Datastruktur

I Figur 3 visas en liten del av data.js-filen. I filen finns ett objekt ”stockObj” som innehåller en
nyckel ”data” som i sin tur innehåller en lista med alla 50 unika aktier. Varje aktie har ett namn
och kursdata som är baserad på aktiens högsta värde under respektive dag. Varje aktie
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innehåller värden från 251 dagar. Aktiedatan är från början hämtad via Googles API men
formatet har sedan gjorts om för att passa det här arbetet.
Innan datan presenteras i diagrammen behöver den förberedas för att passa diagrammen,
ytterligare data behöver genereras och datan behöver normaliseras. Detta görs i filen
dataFunctions.js (Appendix A). Filen består av två funktioner, applyOffset och normalize.
Eftersom data.js endast innehåller 50 stycken aktier och diagrammen behöver mer data än så,
skapades funktion applyOffset som genererar mer data av redan befintlig data. Det fungerar
på så sätt att funktionen gör en kopia av en befintlig aktie och sedan görs en slumpmässig
förskjutning på varje värde vilket resulterar i en ny ”aktie” med liknande egenskaper som
original-aktien.

Figur 4

Offsetdata

I figur 4 finns två grafer var av den gröna är en av de 50 unika aktierna och den blå är en kopia
med en offset på 2%. Detta gör att det går att återanvända dessa 50 aktier och på så sätt få mer
data som ändå är baserade på verklig kursdata.

Figur 5

Offsetvärde

Figur 5 visar en for-loop i applyOffset funktionen. Loopen används för att applicera en offset
på alla värden av en aktie. Värdena används sedan för att skapa en ny aktie som sedan kan
användas i diagrammen.

Figur 6

Ej normaliserad data
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Figur 6 visar ett diagram med 50 grafer som inte är normaliserade. Som det går att se på bilden
är det svårt att avgöra hur stora skillnaderna är på en graf eftersom mätpunkterna inte är
anpassade till diagrammets skala. Dessutom kan vissa grafer hamna utanför diagrammet
eftersom skillnaden på graferna kan variera i värde. För att förhindra detta och för att göra
graferna mer läsbara, normaliserades datan.

Figur 7 Normaliserad data
Figur 7 visar 50 grafer där datan genomgått en normalisering. Detta görs med funktionen
normalize i dataFunctions.js. Funktionen fungerar på så sätt att den först går igenom alla
värden för en aktie och kontrollerar det minsta och det högsta värdet sedan görs värdena om
till en skala från 0 till 1 som sedan multipliceras med diagrammets höjd. Detta gör att alla
grafer i diagrammet utgår från samma skala och gör att det blir enklare att presentera alla
grafer i ett och samma diagram.

Figur 8

Funktionen normalize

För att normalisera datan användes koden som visas i figur 8. Aktiernas värden läses in och
ett min och max-värde bestäms, efter det bestäms även en räckvidd. Värdet på aktien för en
specifik dag subtraheras med det bestämda min-värdet och delas på räckvidden. Detta sker på
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alla aktiens 251 värden och läggs in i en lista med normaliserade värden som sedan används
för att ersätta de gamla värdena. Detta görs för varje aktie i datasettet.
Datan går alltså igenom tre steg. Först hämtas datan från data.js sedan appliceras funktionen
applyOffset där ett argument bestämmer hur många grafer som skall genereras. Sedan
appliceras funktionen normalize där datan normaliseras på en skala mellan 0 till 1. Efter att
detta är klart är datan färdig att användas i diagrammen.

4.2.2 Diagram med SVG
Diagrammet för SVG skapas i svg_test.html och används för att skapa ett interaktivt
linjediagram i SVG samt för att mäta renderingstider på den interaktiva processen. Data
hämtas från data.js och funktionerna för att generera mer data och normalisera datan hämtas
från dataFunctions.js.

Figur 9

createSVG

När sidan först visas så laddas funktionen createSVG vilket visas i figur 9. Funktionen skapar
diagrammet helt genom JavaScript och ritar upp alla grafer genom att skapa ett svg-element
samt ett polyline-element för respektive graf som skall ritas ut i diagrammet. En knapp
skapades också för att kunna initiera testet. När knappen används så körs funktionen
testFunction som tar in en parameter för hur många tester som skall utföras. För att se mer
om hur koden ser ut för själva uppritningen av diagrammet finns denna bifogad i appendix B
(svg_test.html) som även innehåller kommenterar för vad som sker i koden.
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Figur 10

Funktionen modifyGraph

Figur 10 visar funktionen modifyGraph som används för att göra en ändring på de polylineelement som diagrammet består av. Ett polyline-element representerar en aktie och en graf i
diagrammet. Funktionen fungerar på så sätt att den läser in alla polylines och ändrar attributet
för opacitet på alla grafer. Opaciteten ändras från ett värde från 1.0 till 0.0 det är alltså 10 steg
där emellan. Denna funktion är alltså till för att simulera att en användare drar en slider som
ändrar opaciteten på alla grafer. Denna funktion är alltså central för att mäta renderingstiden
för en interaktion med diagrammet. Hela momentet går alltså ut på att ändra alla grafers
opacitet stegvis i 10 steg från 1.0 i opacitet ner till 0.0. Hela detta interaktionsmoment mäts
sedan vilket går att se med variablerna startDate och endDate i figur 10. Slutligen subtraheras
dessa tider för att få ut mellanskillnaden i millisekunder. Resultatet skickas sedan vidare via
funktionen sendTest.

Figur 11

Funktionen testFunction

Funktionen testFunction som visas i figur 11 används för att repetera interaktionsmomentet
flera gånger och på så sätt kunna göra fler tester helt automatiskt. Funktionen tar in en
parameter för hur många tester som skall utföras.
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4.2.3 Diagram med HTML5 Canvas
Koden för diagrammet skapat i HTML5 Canvas skiljer sig på olika sätt. Där en viktig skillnad
är att för att det skall fungera så behöver diagrammet ritas ut på nytt hela tiden så fort en
ändring sker. Detta skiljer sig från diagrammet skapat med SVG där diagrammet bara behöver
skapas en första gång och sedan kan värdet på attributen på elementen modifieras vid ett
senare tillfälle utan att behöva rita ut alla element på nytt.

Figur 12

Funktionen drawGraph

Funktionen i figur 12, drawGraph används för att rita ut diagrammet. Funktionen tar två
parametrar en för själva datan som skall presenteras i diagrammet och en för vilken opacitet
som graferna skall ha. Opaciteten bestäms alltså när diagrammet ritas ut och om opaciteten
behöver ändras så behöver diagrammet ritas ut på nytt.

Figur 13

Funktionen opacitySlider

I figur 13 visas funktionen opacitySlider som skall simulera ett reglage eller en slider där
användaren kan interagera med diagrammet genom att ändra opacitet på graferna från 1.0 till
0.0. Interaktionsmomentet fungerar precis som i SVG-exemplet och på så sätt att opaciteten
ändras stegvis i 10 steg och dessa steg räknas tillsammans som ett interaktionsmoment.
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Figur 14

Funktionen testFunction

Med funktionen testFunction som visas i figur 14 mäts tiden det tar att utföra ett
interaktionsmoment. Mellanskillnaden mellan startDate och endDate räknas ut i
millesekunder och skickas sedan via ”sendTest”-funktionen. För fullständig kod av
canvas_test.html se appendix C.

4.2.4 Loggning av renderingstider
För att mäta renderingstiderna användes objektet Date i JavaScript som beskrivits tidigare.
Tiden tas före själva interaktionsmomentet och efter att interaktionsmomentet är slutfört.
Tiderna används sedan för att räkna ut mellanskillnaden i millisekunder. Dessa tider skickas
sedan genom funktionen sendTest.

Figur 15

Funktionen sendTest

Figur 15 visar funktionen sendTest. Denna funktion använder sig av jQuery och Ajax för att
skicka data till en php-fil.

Figur 16

Skriva mätningar till fil

Php-filen get_data.php (appendix D) tar emot den data som skickats från svg_test.html eller
canvas_test.html via Ajax. I figur 16 visas den kod som php-filen innehåller. Koden fungerar
på så sätt att den tar emot data och lagrar denna data i en textfil med namnet ”testlog.txt”.
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Denna textfil används för att lagra renderingstider från alla tester där renderingstiden för
varje interaktionsmoment har mätts.

4.3 Progression
Arbetet var från början tänkt att handla om hur snabbt de olika teknikerna, SVG och HTML5
Canvas ritar ut diagram vid en första laddning av en webbsida. Arbetet kom sedan att utvecklas
till att istället mäta renderingstider vid interaktionsmoment istället för vid en webbsidas
initiala laddningsfas. Det gjorde också att diagrammen som från början var tänkta som vanliga
linjediagram, istället blev interaktiva linjediagram. För att få in någon form av interaktivitet
implementerades sedan en funktion för att simulera att en användare drar en slider/reglage
för att ändra grafernas opacitet från 100% till 0%. Mätningar skulle sedan kunna utföras på
detta interaktionsmoment för att se hur detta påverkade renderingstiderna för de respektive
teknikerna som användes för att rita ut diagrammen.
Det var också tänkt att använda JavaScript-bibliotek för att rita ut diagrammen men eftersom
det kändes lättare att skriva koden med ren JavaScript och för att arbetet skulle jämföra SVG
och HTML5 Canvas och inte två olika ramverk så valdes istället att inte använda några
bibliotek för detta.
En stund var tanken även att utöver opacitet göra tester på anti-aliasing och se hur detta kunde
påverka de olika teknikerna. För enkelhetens skulle valdes dock detta alternativ bort. Det
skulle dock gå att använda samma arbete för att testa även detta och många andra
optimeringar eller modifikationer.
Från början var tanken att använda kursdata längre än 1 år men detta var en restriktion i
Googles API som endast tillät hämtning av data på max 1 år. För att få mer data så valdes
istället att använda sig av data från flera bolag istället för årsspannet på kursdatan. Dock blev
det problem med detta eftersom Google även satt restriktioner på sitt API till hämtning av
max 50 aktier. För att lösa detta skapades en funktion för att ”återanvända” och skapa ny data
av redan befintlig data och på så sätt kringgå problemet med för lite data.
Ett annat problem med den data som användes var att denna endast gick att få ner i CSVformat detta löstes dock genom att göra om den till JSON med en konverterare på internet
(Convertcsv.com 2018). Sidan användes sedan för att göra om CSV-filerna till JSON som
sedan sammanfogades i en gemensam fil för vidare användning.
Från början var definitionen av mycket data väldigt lös men detta löstes sedan genom en
artikel (Hong, Wang, Zeng 2016) som visade på att SVG fick problem med rendering vid ca.
10000 element. Detta användes sedan som en slags riktlinje för att få en definition på vad
”mycket” data innebar i just det här arbetet.
Från första början skapades ett testdiagram i SVG med hjälp av statiska element direkt i htmlkoden dock kom insikten att det skulle bli omständigt att skapa 10000 eller ännu fler element
direkt i html-koden. Detta löstes dock genom att skapa elementen med hjälp av JavaScript,
det var dock svårt att få det att fungera. Ett inlägg på Stackoverflow hjälpte till att lösa detta
(Stackoverflow.com 2018).
En annan fråga som kom upp under arbetet var om elementen i SVG skulle ritas ut på nytt vid
interaktionen eller om endast attributet på de redan skapta elementen skulle ändras. Eftersom
mätningar görs på själva interaktionsmomentet och det då är ologiskt att rita ut allt på nytt
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eftersom detta bara skulle vara onödigt (SVG). Hade dock mätningen gjorts på laddningstiden
av sidan hade mätningarna istället gjorts på själva utritningen av elementen. Detta är då en
viktig skillnad som kan göra att resultatet i jämförelsen med SVG och HTML5 Canvas kan bli
intressant eftersom HTML5 Canvas inte har samma möjlighet och istället måste rita ut allt på
nytt oavsett.
Ett annat problem som uppstod med diagrammen är att origo på en datorskärm är uppe i
vänstra hörnet och detta gör att graferna hamnar upp och ner eftersom datan är anpassad för
att origo skulle vara som i normalfallet, i nedre vänstra hörnet. Detta löstes dock enkelt genom
att vända på diagrammen. Ett till problem var att graferna hamnade utanför diagrammen
eftersom vissa aktier kanske var värda 100kr medan andra var värda kanske 2500kr. Aktierna
varierade också ibland väldigt lite på ett år vilket gjorde att det kunde bli svårt att se skillnader.
Allt detta löstes dock genom att implementera en normalisering av värdena och sedan
applicera dessa på en skala av 300 pixlar som representerar diagrammets höjd. Ett problem
som kvarstår är dock att när väldigt många grafer ritas ut så kan det bli svårt att för en
människa förstå eller tyda vad som visas i diagrammet. Detta är dock svårt att göra någonting
åt eftersom arbetet går ut på att testa vilken teknik som är bäst lämpad och ger bäst resultat
vid användning av interaktiva linjediagram och för att testa detta behöver många grafer
användas.
För att se ändringar som skett i koden genom hela arbetet har versionshanteringsverktyget
GIT använts och alla versioner av koden finns tillgängliga på Github i ett repository som går
att hitta genom följande länk: https://github.com/a15freku/examensarbete 2018.
En viktig ändring som skedde i koden för diagrammet skapat i HTML5 Canvas går att hitta
genom hashen 4b32624. Ändringen gick ut på att flytta en del av koden som befann sig inom
en for-loop till att istället vara utanför for-loopen eftersom det var kod som inte behövde
upprepas. Genom att flytta ut den koden förbättrades prestandan på just den funktionen. Det
här är viktigt eftersom det är just sådana saker som kan påverka testerna negativt. Hade detta
inte upptäckts hade HTML5 Canvas inte haft en rättvis chans i en jämförelse med SVG.
Ett annat problem som uppstod var att det var svårt att skapa SVG-element med hjälp av
JavaScript (6d41dcf). Detta löstes dock med hjälp av inspiration från ett Stackoverflow-inlägg
som nämnts och refererats tidigare. Resultatet (f94ddf7) blev att SVG-elementen gick att
skapa med JavaScript och vidareutvecklades sedan genom hela arbetet.

4.4 Pilotstudie
För att kontrollera att testerna skulle fungera gentemot hypotesen utfördes en pilotstudie.
Studien gick ut på att utföra 10 mätningar med SVG och 10 mätningar med HTML5 Canvas på
10000 grafer i vardera diagram. Anledningen till att så många grafer användes var för att
kontrollera så det gick att utföra testerna även med högt antal grafer. För att utföra testerna
användes en installation av XAMPP för Windows (version 3.2.2) skapad av Apache Friends.
XAMPP användes för att kunna köra php-koden som användes för att skriva
mätningsresultatet till en textfil. Själva mätningarna utfördes i Google Chrome på en bärbar
dator.

19

Figur 17

SVG, 10000 grafer

Figur 17 visar hur diagrammet ser ut i SVG med 10000 grafer. Testet startas genom att trycka
på knappen nere i vänstra hörnet på bilden. När testet är klart visas en ett meddelande under
knappen om att testet är klart och hur många grafer som visades i diagrammet.

Figur 18

HTML5 Canvas, 10000 grafer

Figur 18 visar precis det som visas i figur 17. Skillnaden i figur 18 är att detta är en bild på hur
diagrammet ser ut i HTML5 Canvas.
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Renderingstider

Mätningarna (figur 19) består av 1 test för HTML5 Canvas och 1 test för SVG med 10000 grafer
vardera. Mätningarna genomfördes med 10 iterationer, tio iterationer är dock för lite för att
avgöra säkerheten på testen men påvisar ändå att testerna fungerar. Mer tester kommer att
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utföras senare i arbetet och då kommer 1000 tester att göras med olika variation på
datamängden. För att vara mer exakt kommer en datamängd på 1000 grafer och en
datamängd på 10000 grafer att testas. Slutkontentan av pilotstudien är att testerna går att
genomföra och att den stora mängden (10000-element) inte verkar vara något problem för
själva testet. Det nuvarande resultatet visar på att SVG är snabbare än HTML5 Canvas. Vad
detta beror på kommer att diskuteras under rubriken utvärdering senare i arbetet när fler
tester gjorts.
Nuvarande test påvisar att SVG är snabbare än HTML5 Canvas dock är endast ett test för lite
för att avgöra om SVG är snabbare. Därför kommer ytterligare tester att skapas för att få en
större bredd i testningen. Det som kommer att testas utöver testet i pilotstudien är
renderingstider när tjockleken på graferna ändras, när färgen byts ut på graferna, en enkel
ändring från 1.0 till 0.5 i opacitet samt en ändring från 1.0 till 0 i opacitet. Detta gör att en
större medvetenhet uppstår med tanke på hur de olika teknikerna presterar beroende på olika
scenarier. Det skapar också ett större underlag för att få mer data att analysera för att det skall
bli lättare att avgöra hur de olika teknikerna presterar.
För att skapa nya tester har det nuvarande testet (appendix B och appendix C) modifierats. I
test 2 för SVG (appendix E) har följande kod lagts till:
polylines[j].setAttribute("stroke-width", 2);

Koden gör att tjockleken på graferna ändras från det ursprungliga värdet som är 1 till 2. På
samma sätt har koden för test 1 (appendix C) i HTML5 Canvas använts och modifierats
(appendix F). Den kod som lagts till är:
ctx.lineWidth = thickness;

Där variabeln thickness representerar värdet 2. Detta test görs för att avgöra om det finns
skillnader i renderingshastigheter mellan SVG och HTML5 Canvas vid annan interaktion där
till exempel användaren trycker på en knapp för att ändra tjockleken på graferna från 1 till 2.
Test 3 (appendix G) går ut på att ändra grafernas färg från grön till blå. I SVG har följande
kod lagts till:
polylines[j].setAttributeNS(null, 'class', 'blue');

Samt:
.blue { stroke: #09d; }

Liknande ändring har gjorts för HTML5 Canvas (appendix H):
ctx.strokeStyle = color;

Där variabeln color består av strängen ”blue”. Testet byter alltså ut färgen på graferna och
detta för att se hur renderingstiden blir när ett byte av färg görs. Notera att det går att ändra
färgen på graferna i SVG på andra sätt men i det här fallet sker färgändringen med hjälp av
en klass i CSS detta för att få ytterliga varians eftersom en direkt ändring av ett attribut
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(stroke-width) redan görs i test 2 (appendix E). Därför kan det vara intressant att även
jämföra (test 2 och test 3) hur SVG presterar beroende på om CSS är involverat eller ej.
Test 4 fungerar på så sätt att opaciteten ändras från ett värde till ett annat och skall ej
blandas ihop med test 1 där opaciteten ändras stegvis i 10 steg från 1.0 till 0.0. I det här fallet
ändras opacitet i ett enda steg från 1 till 0.5. Detta för att se om det finns någon skillnad
mellan de olika teknikerna när endast en specifik opacitet används. I SVG (appendix I) lades
följande kod till:
polylines[j].setAttribute("opacity", 0.5);

Det som händer är att opaciteten på alla grafer ändras från 1 till 0.5.
I HTML5 Canvas (appendix J):
ctx.globalAlpha = opacity;

Där variabeln opacity representerar värdet 0.5. Testet representerar att användaren trycker
på en knapp som ändrar opaciteten på samtliga grafer i diagrammet.
Test 5 fungerar på samma sätt som test 4 och använder samma kod (appendix I och
appendix J) skillnaden är att värdet för opacitet i det här fallet går från 1 till 0 istället för till
0.5. Detta för att även testa om det blir skillnad i renderingstider när opaciteten är 0.
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5 Utvärdering
Slutkontentan av pilotstudien var att det test som utvecklats och den datamängd som
användes var gångbar och fungerade bra. Resultatet visade på att SVG var snabbare än
HTML5 Canvas dock ansågs endast ett testfall vara för lite för att avgöra om SVG var snabbare
än HTML5 Canvas även i andra situationer, därför togs beslutet att utveckla ytterligare tester
som kommer att presenteras i det här kapitlet. En analys av alla resultat från testerna kommer
också att utföras för att försöka förstå resultaten och vad skillnaderna i utfallet kan bero på.

5.1 Hård- och mjukvaruspecifikation
Den hård- och mjukvara som använts vid testningen specificeras i tabellerna nedan. Alla tester
utfördes på en UX303U Notebook.
Operativsystem

Windows 10 Home

Processor

Intel Core i7-6500U 2.5 GHz

Ram

8 GB

Grafikkort

Nvidia GeForce 940M

Hårddisk

250 GB SSD

Tabell 1 Hårdvara
Mjukvara

Version

XAMPP v.3.2.2

3.2.2

Apache 2.4.29

2.4.29

PHP 7.2.2

7.2.2

Google Chrome

66.0.3359.139

Tabell 2 Mjukvara
Servern som användes installerades lokalt på samma dator som användes för att utföra
testerna i Google Chrome.

5.2 Presentation av undersökning
Pilotstudien ledde till att ytterligare tester utvecklades och testades. Samtliga tester har gjorts
på datamängden 1000 grafer och 10000 grafer.Den stora skillnaden mellan test 1 och övriga
tester är att test 1 representerar en slider där flera värden ändras i en följd till skillnad från de
andra testerna där endast en skillnad mellan två värden görs. Anledningen till att ytterligare
tester utfördes var för att det i pilotstudien framgick att endast ett test var för lite för att påvisa
en skillnad mellan SVG och HTML5 Canvas när det kommer till att rendera om diagrammen
när en interaktion sker. Därför var det logiskt att även testa fler scenarier eftersom interaktion
med diagrammen kan ske på fler sätt än det som testades i test 1.
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Testerna består av totalt 20 olika testfall där 5 tester har utvecklats för HTML5 Canvas och 5
för SVG och 2 olika fall med olika datamängd (antal grafer). Det blir alltså 5 olika parametrar
som testas, opacitet (i tio steg från 1,0 till 0,0), tjocklek på graferna, färg, opacitet 0,5 och
opacitet 0. 1000 iterationer (mätningar) av renderingstider har skett på varje test för att få
tillräckligt med data för att se om testerna är konsekventa eller om brusdata eller spikar i datan
uppstått.
Den data som samlats in från testerna har granskats och ingen form av avgörande brusdata
eller ojämn data har upptäckts som är värd att ta upp. Det har heller inte upptäckts några
avgörande spikar. Brusdata för samtliga tester finns som appendix (appendix K till och med
appendix T). Det är alltså inget som har påverkat medelvärdet i sådan grad att det kan ha gjort
någon tillräcklig påverkan på resultaten men det finns ändå med som appendix ifall det skulle
vara av intresse att undersöka vidare. Vid fallet SVG har väldigt låga värden upptäckts när
1000 grafer använts, detta ser dock bättre ut när antalet grafer ökats till 10000 grafer.
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Figur 20

Test 1.1: Brusdata för HTML5 Canvas

Figur 20 visar ett exempel på brusdata för HTML5 Canvas från testfall 1. Det finns inget som
indikerar att några större spikar eller annat som skulle ha kunnat påverka resultaten
förekommit.
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Figur 21

Test 1.1: Brusdata för SVG

Figur 21 visar brusdata för SVG i testfall 1. Precis som i figur 20 finns det inget som indikerar
att något onormalt beteende eller något som skulle kunna vara värt att undersöka mer har
förekommit. Detta gäller för samtliga tester och därför kommer resterande brusdata för de
andra testfallen inte att tas upp mer men dessa finns ändå med som appendix som nämnts
tidigare. Observera även att dessa figurer (20, 21) inte bör jämföras med varandra eftersom
dessa utgår ifrån olika skalor. Anledningen till det är för att öka synligheten i datan för varje
enskilt fall. I appendix är dock både HTML5 Canvas och SVG i samma diagram.

5.2.1 Testfall 1: Opacitet från 1,0 till 0,0 i steg om 1,0
Det här testet är det första testet och det som utfördes i pilotstudien som sedan ledde till
ytterligare testfall. Testet simulerar en slider som en användare drar i för att ändra opacitet
stegvis i tio steg från 1,0 ner till 0,0 i opacitet. Detta test utfördes på datamängden 1000 grafer
och datamängden 10000 grafer.
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Test 1.1 Opacitet från 1,0 stegvis ner till 0,0 (1000 grafer)
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Figur 22 visar testfall 1 med 1000 antal grafer. Den röda färgen representerar HTML5 Canvas
och den blå färgen representerar SVG och detta gäller samtliga grafer. Det som visas i
staplarna är medelvärdet från mätningarna och den data som använts från mätningarna är i
millisekunder. Skalan är anpassad utefter högsta värdet och kan därför variera i samtliga
stapeldiagram. SVG har fått väldigt låga värden i samtliga grafer och det kan därför vara svårt
att se de blå staplarna därför har även medelvärden skrivits ut ovanför staplarna för att det
skall bli lättare att tyda resultatet.
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Test 1.2 Opacitet från 1.0 till 0.0 (10000 grafer)

Figur 23 representerar resultatet från testfall 1 precis som i figur 22. Skillnaden är att i figur
23 är den datamängd som använts 10000 antal grafer istället för 1000 antal grafer.

5.2.2 Testfall 2: Linjetjocklek
Det här testfallet gick ut på att ändra från linjetjockleken 1 till linjetjockleken 2. För att se om
detta påverkades olika beroende på renderingsteknik som använts.
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Figur 24

Test 2.1 Linjetjocklek (1000 grafer)

Figur 24 visar en jämförelse mellan HTML5 Canvas (röd stapel) och SVG (blå stapel) vid
ändring av tjockleken på graferna i diagrammen. SVG har fått väldigt låga värden här och visar
att SVG är betydligt snabbare på att rendera ändringen än HTML5 Canvas.
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Test 2.2 Linjetjocklek (10000 grafer)

Figur 25 visar skillnader mellan HTML5 Canvas och SVG med datamängden 10000 grafer.
Canvas var långsammare än SVG.

5.2.3 Testfall 3: Färg
Testet gick ut på att ändra färg på graferna. Även här var SVG snabbare än HTML5 Canvas.
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Test 3.1 Färg (1000 grafer)

Figur 26 visar resultatet från mätningar med datamängden 1000 grafer.

27

Färg
700

643,66

millisekunder

600
500
400
300
200
100

13,79

0
canvas

Figur 27

svg

Test 3.2 Färg (10000 grafer)

Figur 27 visar resultatet på mätningar med 10000 antal grafer.

5.2.4 Testfall 4: Opacitet 0.5
Det här testet gick ut på att göra en ändring från 1 i opacitet till 0,5 i opacitet. Utfallet av
mätningarna visar att SVG är snabbare än HTML5 Canvas
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Test 4.1 Opacitet 0,5 (1000 grafer)

Figur 28 visar mätresultat baserat på 1000 antal grafer.
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Opacitet 0,5
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Test 4.2 Opacitet 0,5 (10000 grafer)

Figur 29 visar mätresultat baserat på 10000 antal grafer.

5.2.5 Testfall 5: Opacitet 0
Det här testet gick ut på att göra en ändring från 1 i opacitet till 0. Även här är SVG snabbare
än HTML5 Canvas.
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Test 5.1 Opacitet 0 (1000 grafer)

Figur 30 visar mätresultat baserat på 1000 antal grafer.
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Test 5.2 Opacitet 0 (10000 grafer)

Figur 31 visar mätresultat baserat på 10000 antal grafer.

5.3 Analys
Tidigare har resultatet från varje enskilt testfall tagits upp. Det som går att konstatera direkt
är att SVG är snabbare än HTML5 Canvas i alla testfall och detta gäller vid båda fallen av olika
datamängd (1000 och 10000 grafer). Det har tidigare även konstaterats att ingen avvikelse av
betydelse upptäckts angående brusdata, spikar eller ojämn data. Detta underlättar naturligtvis
analysen av resultatet. Något som dock uppmärksammats är att SVG får väldigt låga värden i
vissa fall där 1000 antal grafer använts som datamängd. Detta gör att felmarginalen blir för
stor på grund av klockans granularitet. Det ser dock lite bättre ut i fallet där datamängden
består av 10000 grafer.
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Sammanställning av samtliga testfall (1000 grafer)
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I figur 32 visas alla 5 testfall med mätningar utförda med datamängden 1000 grafer. I samtliga
fall är SVG snabbare än HTML5 Canvas.
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Sammanställningen av samtliga testfall (10000 grafer)

Figur 33 visar precis som figur 32 alla de 5 olika testfallen fast med datamängden 10000
grafer. Det som är gemensamt för alla testfall är att SVG är snabbare än HTML5 Canvas. En
annan sak som går att se är att i test 2, 3, 4 och 5 så finns det en skillnad i renderingstider
mellan de olika testfallen. Testfall 1 är unikt och går inte att jämföra med de andra testerna på
samma sätt eftersom testfall 1 omfattar 10 steg av ändringar i en och samma mätfrekvens. Test
2 för HTML5 Canvas sticker ut särskilt mycket i jämförelse eftersom det är markant
långsammare än de övriga testfallen. Därför går det att säga att HTML5 Canvas kan variera i
renderingstider väldigt mycket beroende på vad det är för parameter som används i testet. Till
skillnad från SVG där skillnaderna i renderingstider ser rätt så jämnt ut beroende på vad för
parameter som testats. Jämförs figur 33 med figur 32 så går det inte att se någon särskild
skillnaden förutom att renderingstiderna ökar när datamängden ökas från 1000 grafer till
10000 grafer.
Enligt dessa testfall går det tydligt att se att SVG är snabbare än HTML5 Canvas. Enligt Hong,
Wang & Zeng (2016) som nämnts tidigare så är HTML5 Canvas snabbare än SVG och detta
stämmer nog när det gäller den initiala uppritningen av grafiken precis som det visas av
resultatet i den studie som precis refererats. Skillnaden med den studien och med det här
arbetet är att i det här arbetet är det vid det interaktiva momentet som mätningar gjorts och
det finns en stor skillnad mellan HTML5 Canvas och SVG och det är att när SVG-elementen
väl har laddats in i DOM så går det att göra ändringar på elementens attribut utan att behöva
rita ut alla element på nytt till skillnad från HTML5 Canvas som alltid måste rita ut allt på
nytt. Det betyder att i just det här fallet och användningsområdet så är SVG snabbare än
HTML5 Canvas.
En annan viktig orsak som är svår att avgöra men som nämnts tidigare under progressionen
och som kan vara värt att ta med i beräkningarna och titta vidare på är hur koden är skriven.
Till exempel kan onödigt många loopar eller dåligt planerad kod betyda att det går åt mer
beräkningskraft till att utföra renderingen vilket kan påverka testerna. Det är därför väldigt
svårt att avgöra om resultatet är korrekt utan att analysera koden. Koden har skapats utefter
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bästa förmåga och ett försök har gjorts för att få en så optimerad kod som möjligt utefter de
olika renderingsteknikernas förmåga.

5.4 Slutsatser
Tester har utförts på olika parametrar för att försöka förstå vilken renderingsteknik som är
snabbast när det kommer till interaktiva linjediagram med HTML5 Canvas och SVG. Den
enkla slutsatsen är att SVG står som vinnare och är betydligt mycket snabbare än HTML5
Canvas i samtliga testfall även på olika mängd data (antal grafer). Det beror troligtvis på att
när SVG väl har laddats in så krävs det inte så mycket prestanda för att göra ändringar till
skillnad från HTML5 Canvas som måste rita ut allt på nytt. Detta gör att SVG har en fördel när
det handlar om den interaktiva biten när ändringar behöver göras på grafik som redan laddats
på en webbsida. HTML5 Canvas är dock ändå snabbare än SVG i den initiala fasen när
inladdningen av grafiken sker på webbsidan för första gången precis som visats enligt Hong,
Wang & Zeng (2016). Det här betyder alltså att dessa två olika renderingstekniker har sina föroch nackdelar och att de kan användas olika beroende på användningsområde.
En annan viktig sak är också att testfallen och koden som utgör modellerna kan variera i
kvalité och att beroende på hur koden strukturerats kan påverka renderingstiderna precis som
tagits upp i progressionen med hänvisningar till Github. Det vill säga att optimeringen av
koden är en viktig del.
Det som experimentet visar på är alltså att i det här arbetet och i det här tillämpningsområdet
så är SVG snabbare och det motbevisar alltså den hypotes som ställdes i början av arbetet.
Anledningen till att hypotesen motbevisades beror på att det mesta utefter det som skrivits i
bakgrunden pekade på att HTML5 Canvas skulle vara snabbare enligt refererade studier.
Detta är då också möjligtvis fortfarande sant det som dock inte tagits med i beräkningarna är
att SVG är flexibelt på så sätt att det går att göra ändringar på ett SVG-element i efterhand,
något som beskrivits i bakgrunden till det här arbetet. Det var dock svårt att hitta någon
tidigare forskning som visade på att dessa fördelar kunde göra att SVG kan vara snabbare än
HTML5 Canvas när det kommer till interaktiva linjediagram, där interaktionsmomentet går
ut på att ändra attribut/parametrar i diagrammet.
Något annat som också visats är att valet av metod och tillvägagångssätt passade bra för det
som skulle göras och att slutresultatet blev lyckat och att det går att se ett tydligt resultat från
arbetet som gjorts. Det här betyder att experimentet och de testfall som gjorts anses vara
tillräckliga för att kunna fastställa om hypotesen stämde eller ej. Hypotesen motbevisades
eftersom SVG var snabbare än HTML5 Canvas. Genom att titta på tabellerna nedan går det att
förstå mer om hur mycket snabbare SVG var över HTML5 Canvas.
Testfall

Skillnad

Test 1.1

97

Test 2.1

1179

Test 3.1

42

Test 4.1

52

32

Test 5.1

26

Tabell 3

Skillnader i renderingstider med 1000 grafer

Tabell 3 visar på skillnader i renderingstider mellan HTML5 Canvas där skillnaden visar på
hur många gånger snabbare SVG var över HTML5 Canvas i testfallen med 1000 grafer. I
samtliga fall var SVG snabbare än HTML5 Canvas.

Testfall

Skillnad

Test 1.2

95

Test 2.2

1122

Test 3.2

47

Test 4.2

68

Test 5.2
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Tabell 4

Skillnader i renderingstider med 10000 grafer

Tabell 4 visar precis som tabell 3 hur många gånger snabbare SVG var över HTML5 Canvas.
Tabellerna kompletterar figur 32 och 33 och är till för att lättare kunna se och förstå
skillnaderna i renderingstider mellan de två renderingsteknikerna.
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6 Avslutande diskussion
Det här kapitlet innehåller en sammanfattning och en diskussion kring själva arbetet och dess
resultat. Hur arbetet fungerat, saker som är värt att ta upp ytterligare och vad arbetet har
kommit att leda fram till. Samhällsnyttan och etiska aspekter. Samt hur det här arbetet kan
användas för framtida arbeten och andra forskningsområden.

6.1 Sammanfattning
Efter pilotstudien har ytterligare testfall utvecklats för att vidare undersöka hur de olika
renderingsteknikerna presterar. Totalt har 5 olika testfall för respektive teknik gjorts där det
första gick ut på att ändra opaciteten för alla grafer i diagrammet stegvis från 1,0 till 0,0 i
opacitet. Nästa test gick ut på att ändra färg på graferna. Ett test för att undersöka ändring av
tjockleken på graferna har också gjorts samt tester för att undersöka ändringen från 1,0 till 0,5
i opacitet och från 1,0 till 0,0 i opacitet. Mätningar har sedan gjorts som har sammanställts
och analyserats. Slutsatsen av analysen var att SVG är snabbare än HTML5 Canvas vilket
motbevisade hypotesen. Det beror helt enkelt på att SVG kan, på det sätt som gjorts i det här
arbetet, manipulera graferna/elementen direkt i DOM med JavaScript till skillnad från
HTML5 Canvas som måste rita ut hela diagrammet på nytt vid en förändring.
Arbetet har skapat en bra grund för att förstå hur de olika renderingsteknikerna fungerar i
särskilda situationer så som i det här arbetet. Det finns dock fortfarande saker som går att
utveckla vidare som till exempel olika optimeringar vad gäller strukturen på koden i testfallen.
Testerna skulle också kunna göras i flera olika webbläsare för att veta om resultatet kan se
annorlunda ut. Arbetet har gjorts på ett sätt som gör att det skall vara enkelt att återupprepa
och för att framtida arbeten med det här arbetet som grund skall vara möjligt.
Saker som skulle gå att testa i framtiden skulle kunna vara andra grafiska objekt för att
eventuellt försöka upptäcka om renderingsteknikerna beter sig annorlunda. Det skulle också
gå att göra mätningar med annan slags hårdvara samt att göra undersökningar på till exempel
hur mycket ramminne, CPU- och GPU-kraft som går åt för att rendera grafik med de olika
renderingsteknikerna.

6.2 Diskussion
Det här arbetet har kommit att utvecklats till att undersöka olika parametrar när det kommer
till att rita ut grafik i webbläsaren i form av interaktiva linjediagram. Själva scenariot med
interaktiva moment har varit en central del av arbetet där det varit viktigt att undersöka hur
de olika renderingsteknikerna presterar i form av renderingstider. Det har gjorts mätningar
på det interaktiva momentet (simulering genom kod) i olika testfall i form av experiment. Just
valet av metoden experiment har fungerat bra. Det har resulterat i mätningar som har gått att
använda för att urskilja olikheter i de två olika renderingsteknikerna HTML5 Canvas och SVG.
Vilket betyder att experiment var en lämplig metod för att se hur dessa skiljer sig åt i
renderingshastigheter (Basili, Selby & Hutchens 1986). Allt det här har givit en bra grund för
att förstå vilken av dessa tekniker som lämpar sig bra vid en viss situation så som presenterats
i form av testfallen i det här arbetet.
Tillsammans med andra upptäckter och koppling till andra arbeten som exempelvis Hong,
Wang, Zeng 2016, har detta också lett till förståelsen att dessa två renderingstekniker har för34

och nackdelar och att det därför inte går att titta på endast en liten del som i det här arbetet
utan att ta med i beräkningen även andra delar så som den initiala laddningstiden och andra
aspekter som kan avgöra vilken teknik som bör användas för en given situation. Med denna
slutsats uppstår alltså ytterligare frågor och nya infallsvinklar att undersöka vilket är positivt
eftersom det betyder att det här arbetet varit nyttigt för att få en fortsatt givande riktning där
nya testfall och andra aspekter kan utvecklas och undersökas. Det betyder också att arbetet
gett en bra grund för fortsatt lärande om just HTML5 Canvas, SVG och hur dessa kan användas
på ett effektivt sätt.
För att utföra testerna användes en dator, en webbläsare och en webbserver. Allt detta gjordes
på en och samma dator och det är möjligt att detta kan ha påverkat testresultaten det vill säga
att mätningarna loggas samtidigt som själva testet utförs. Det kan ha påverkat testerna och
detta hade kunnat undvikas genom att antingen ha skickat mätningarna asynkront till en
extern server eller alternativt att ha en callback-funktion som säger till när nedskrivningen av
en mätning är klar så nästa test kan påbörjas utan att någon loggningsprocess pågår samtidigt
i bakgrunden. En liknande lösning gjordes dock genom att logga mätresultaten utanför själva
tiden för mätningen. Men det är svårt att veta vad som egentligen sker i bakgrunden (Wohlin
m.fl. 2012) och när en viss process slutförts. Med detta sagt så finns det även väldigt många
andra bakgrundsprocesser som också kan ha stört själva mätningarna. För att undvika detta i
framtiden kanske en helt ny installation av Windows hade kunnat ge ett mer precist resultat.
Nu är dock skillnaderna i resultatet så pass stora att detta inte blivit ett problem för att urskilja
vilken renderingsteknik som är snabbast.
En annan aspekt som också kan ha påverkat testerna är att den data som genererats i varje
testfall har varit smått olik vid varje testfall men beslutet togs ändå att denna data var
tillräckligt lik för att inte påverka testerna och mätresultaten. Detta hade kunnat undvikas
genom att använda ett så kallat ”random seed” där man använder sig av en förinspelad
randomiserad sekvens av tal som sedan hade kunnat spelas upp på nytt för att få samma
genererad data vid varje testfall. Detta är något som skulle kunna öka validiteten i testen
(Wohlin m.fl. 2012) eftersom samma data då hade använts istället för snarlik data även om
detta troligtvis är tillräckligt just i det här arbetet. Den troligtvis största faktorn som kan ha
påverkat testerna är optimeringen av koden (Ozono, Shiramatsu, Shintan 2015). Hur själva
strukturen på koden och hur pass väl skriven koden är för de olika testfallen. Exempel på detta
kan till exempel vara att använda så få loopar som möjligt eftersom detta kan påverka
prestandan. Därför bör om någonstans läggas energi vara just på hur koden är skriven och om
den är skriven på ett så bra sätt som möjligt.
Mängden och typen av data kan också ifrågasättas, var till exempel 1000 respektive 10000
grafer en bra mängd för att undersöka problemet. I det här arbetet och av resultatet att tyda
och även för tillämpningsområdet ansågs detta vara en bra räckvidd. Dock borde ytterligare
en datamängd ha använts eftersom det krävs minst tre mätpunkter för att kunna påvisa en
linjär eller icke-linjär ökning. Det är dock viktigt att många grafer användes eftersom detta
blir ett slags stresstest för de två olika renderingsteknikerna och bedömningen är att 10000
grafer var tillräckligt utefter vad som beskrivits av Hong, Wang, Zeng (2016).
Samhällsnyttan med det här arbetet är först och främst att upplysa om vilka för- och nackdelar
som kan finnas hos de olika renderingsteknikerna. Dessa insikter kan användas och appliceras
på olika tillämpningsområden ett sådant exempel skulle kunna vara rendering av interaktiva
kartor om dessa följer samma principer som det som har undersökts i det här arbetet. Det som
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framkommit är inte bara att SVG är snabbare än HTML5 Canvas utan även att SVG fungerar
på ett annat sätt än HTML5 Canvas som är användbart när det kommer till att manipulera
SVG-elementen i DOM.
Det här betyder att SVG skulle kunna användas för att till exempel manipulera grafik
bestående av en karta. Tänk då en karta över en liten stad med vägar, sjukhus och
parkeringsplatser. En interaktion skulle då kunna vara att användaren trycker på en knapp för
att tydligare kunna se var det finns parkeringsplatser. När användaren trycker på knappen så
markeras parkeringsplatserna med en färg på kartan för att det skall bli lättare att hitta dessa.
Om då SVG används på samma sätt som i det här arbetet betyder det att inte hela kartan
behöver renderas om på nytt utan endast de delar som berörs av interaktionen.
Detta påverkar då renderingstiderna positivt till skillnad från om HTML5 Canvas skulle
användas eftersom hela kartan då måste renderas om på nytt. Precis som påvisats i det här
arbetet fast istället för interaktiva linjediagram. En annan bra sak är också att SVG går att
kombinera med JavaScript men också med CSS som i testfall 2. Det betyder att själva
renderingstiderna blir bättre men också att det går att göra mer eftersom det också går att
involvera CSS för att påverka utseendet på det som skall ritas ut. Samma principer och teknik
skulle också kunna användas på andra områden som till exempel för att manipulera utseendet
på SVG-bilder skapade med Adobe Photoshop.
Det finns dock områden som kanske är för komplicerade för att dessa principer och tekniker
skall kunna användas som till exempel spel. Spel kan ofta vara komplicerade och bestå av
många olika utritningar och mer komplexa situationer och 3D-grafiska objekt. Där är det
möjligt att HTML5 Canvas kanske skulle prestera bättre. En annan bra sak med SVG är också
att det är skalbart och det är något som kan komma till användning vid utveckling av
webbsidor som skall anpassas efter olika skärmstorlekar.

6.2.1 Etik
Även om det finns flera olika testfall som testar olika parametrar så är grundkoden väldigt lik
för varje testfall och eftersom det går att skriva kod på väldigt många olika sätt så kan detta
också variera varför det även bör uppmärksammas att det sätt som koden skrivits på i det här
arbetet förmodligen kunde ha sett annorlunda ut om någon annan hade skrivit koden.
En annan observation är att testerna utfördes endast i en och samma webbläsare vilket kan ha
gjort att andra faktorer förbisetts eftersom det är möjligt att olika webbläsare fungerar olika.
Därför skulle det vara intressant att utföra tester även med andra webbläsare som till exempel
Firefox, Internet Explorer eller Safari eftersom det är möjligt att dessa kanske hade hanterat
de olika renderingsteknikerna på olika sätt. Precis som med att endast Google Chrome
användes vid testningen går det även att diskutera kring den hårdvara som använts.
I det här arbetet utfördes testerna på en laptop men eftersom användare på nätet kan använda
sig av surfplattor, mobiltelefoner och stationära datorer, allt med olika prestanda så kanske
resultatet hade sett annorlunda ut. En mobiltelefon kanske inte alls har samma kapacitet när
det kommer till grafikkortsanvändning som en dator har. Då kanske det skiljer sig väldigt
mycket om det visar sig att en av dessa renderingstekniker använder väldigt mycket resurser
av just grafikkortet.
Arbetet och framförallt experimentet och testfallen har utvecklats för att det skall vara enkelt
att återupprepa arbetet och för att det skall gå att komma fram till samma resultat eller för att
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kunna utveckla fler testfall och fortsätta på arbetet. Detta är viktigt för bland annat
samhällsnyttan men också för att det stärker validiteten av arbetet. Den egentligen största
samhällsnyttan med det här arbetet är just att försöka uppnå en form av insikt kring hur dessa
två renderingstekniker fungerar och hur dessa kan användas. Men också vilken teknik som
bör användas vid interaktiva linjediagram där många omritningar av diagrammen sker. Den
här kunskapen kan bidra med att webbsidor blir effektivare och att resurser och tid inte
används på ett ineffektivt sätt.

6.3 Framtida arbete
Det här arbetet kan ses som en grund, vilket sedan kan vidareutvecklas till ett mer heltäckande
arbete där allt från att data hämtas till att data hanteras, renderas och slutligen omrenderas i
ett interaktivt moment. Där alla olika delar mäts för att lättare kunna se var en viss
renderingsteknik kan tänkas briljera. Dessa mätningar kan sedan göras på olika webbläsare,
på olika enheter så som surfplattor, mobiltelefoner, laptops och stationära datorer. Det skulle
även vara intressant att se hur testerna påverkar minnesanvändningen, CPU och GPU. För att
till exempel veta vilken teknik som lämpar sig bäst vid enheter som har till exempel låg GPUkraft eller lite ramminne.
Det skulle också vara intressant att göra jämförelser med olika JavaScript-ramverk mot
diagram skrivna i ren kod som i det här arbetet och då också med olika slags optimeringar.
Detta för att se om det på något sätt kan vara värt att skriva diagrammen i ren kod eller att
använda sig av något ramverk. Framförallt att skapa fler testfall med olika struktur på koden.
Detta skulle då ge någon form av uppfattning över hur viktigt det kanske är att skriva bra kod
i jämförelse med dålig kod. Det kanske skulle kunna visa sig att det är viktigare än att välja en
viss renderingsteknik.
En annan sak som skulle gå att testa är att ha olika former av grafik, något mer än bara
diagram. Kanske visar det sig att de olika renderingsteknikerna är olika bra beroende på vad
det är för form av grafik som behandlas. Det skulle kanske också vara av intresse att testa
annan form av data än just aktiekursdata. Ett exempel skulle kunna vara någon data från till
exempel statistiska centralbyrån.
En ytterligare aspekt skulle kunna vara att göra tester på 3D-grafiska objekt. Där finns till
exempel WebGL och säkert också andra tekniker som skulle kunna testas. Kanske är 3D mer
intressant för framtiden, speciellt med moderna tekniker som exempelvis VR (virtual reality)
och AR (augmented reality).
Det finns helt enkelt många möjligheter som öppnas upp med insikterna från det här arbetet
och hur till exempel CSS och JavaScript kan användas för att komplettera SVG-elementen och
skapa en rikare upplevelse. Eftersom SVG-elementen finns i DOM kan dessa till exempel
manipuleras med JavaScript för att skapa effekter som går att knyta ihop med interaktivitet.
En sådan sak skulle kunna vara att skapa hover-effekter. Till exempel när en användare drar
musen över en viss del i en komplex grafik så händer något. CSS kan också användas för att
ändra utseendet på elementen.
Det gör att CSS-mallar och JavaScript-funktioner kan användas för att manipulera liknande
grafik. Låt säga att vi har fem stycken olika SVG-bilder som representerar ritningar över flera
hus och att dessa ritningar har gemensamt att husen har fönster. Samma funktion skulle då
kunna användas för att till exempel byta färg på alla fönster på respektive ritning eftersom
37

dessa då skulle följa samma mönster eller riktlinjer för hur elementen för dessa fönster
namnges i XML-koden. Det öppnar då upp möjligheten att integrera interaktivitet med vad
som från början var statisk grafik. Andra saker som skulle gå att testa eftersom CSS kan
användas är till exempel filter-effekter som exempelvis blur, brightness, contrast, grayscale,
sepia och saturate.
Förutom att manipulera bilder skulle även olika slags kartor kunna skapas där det till exempel
skulle kunna gå att kryssa i olika alternativ för att se var det finns risk för brand, antal mord
eller temperaturer som representeras i färgskalor på kartan. Kanske också med en slags slider
som användaren kan dra i för att se hur dessa värden ändras per år. Andra saker som skulle
kunna gå att göra är visuella representationer av till exempel Twitter-anslutningar eller
anslutningar av datorer i ett nätverk. Interaktion kan göras genom att använda knappar men
också tangenter och musen på en dator.
Det skulle också gå att använda touch-funktionen på till exempel surfplattor och
mobiltelefoner. Det skulle även gå att göra mer komplexa representationer som till exempel
kartor där det går att se båtar eller flygplan som rör sig i realtid där interaktiva moment kan
ske genom att filtrera det som visas med olika alternativ. Huvudtanken är att SVG skulle kunna
underlätta att gå från statiska representationer av data till mer interaktiva representationer
som på så vis skulle bidra med mer användbara webbapplikationer och en rikare upplevelse.
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Appendix A - Datafunctions.js
// Creates more data from existing data
function applyOffset(input, quantity) {
var orgDataLen = input.length;
// Set how many graphs should be used
for(var i = 0; i < (quantity - 50); i++) {
// Create more data
var src = input[i % orgDataLen];
var o = new Object();
o.name = src.name + i;
o.value = [];
input[orgDataLen + i] = o;
// Apply Offset
for(var j = 0; j < 251; j++) {
var max = 1.01;
var min = 0.99;
var r = Math.random() * (max - min) + min;
o.value[j] = src.value[j] * r;
}
}
return input;
}
// Normalize data
function normalize(input){
for(var i = 0; i < input.length; i++) {
var length = input[i].value.length;
var min = input[i].value[0];
var max = min;
for(var j = 1; j < length; j++) {
var val = input[i].value[j];
min = Math.min(min, val);
max = Math.max(max, val);
}
var range = max - min;
var normArray = [];

I

for(var k = 0; k < length; k++) {
normArray.push((input[i].value[k] - min) / range);
}
input[i].value = normArray;
}
return input;
}

II

Appendix B - Svg_test.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>SVG Diagram</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<script type="text/javascript" src="../Data/data.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../Data/dataFunctions.js"></script>
<script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"
integrity="sha256-FgpCb/KJQlLNfOu91ta32o/NMZxltwRo8QtmkMRdAu8="
crossorigin="anonymous"></script>
<style>
#svgContainer {
width: 1250px;
height: 300px;
background-color: white;
border: solid;
border-color: black;
}
</style>
</head>
<body onload="createSVG()">
<div id="svgContainer"></div>
<button type="button" onclick="testFunction(10)">Start Test</button>
<div id="testStatus">Test not started</div>
<script>
// Retrive JSON object from data.js
var data = stockObj.data;
// Create more data from original data
data = applyOffset(data,10000);
// Normalized data
data = normalize(data);
// Change opacity
function modifyGraph() {
var
var
var
var

svgElement = document.getElementById("diagram");
polylines = svgElement.getElementsByTagName('polyline');
polyLength = polylines.length;
startDate = new Date();
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for(var i = 10; i >= 0; i--) {
for (var j = 0; j < polyLength; j++)
{
polylines[j].setAttribute("opacity", i/10);
}
}
var endDate = new Date();
var milliseconds = endDate.getTime() - startDate.getTime();
sendTest(milliseconds);
// Reset opacity
for (var k = 0; k < polyLength; k++)
{
polylines[k].setAttribute("opacity", 1);
}
}
// Returns data in string (attr points)
function polyData(index) {
var poly = "";
for(var i = 0; i < 251; i++) {
poly += (i * 5) + "," + data[index].value[i] * 300 + " ";
}
return poly;
}
// Draw lines in graph
function drawGraph(polyline, polyData) {
polyline.setAttributeNS(null,
polyline.setAttributeNS(null,
polyline.setAttributeNS(null,
polyline.setAttributeNS(null,

'stroke', "green");
'stroke-width', 1);
'points', polyData);
'fill', "none");

return polyline;
}
function createSVG() {
var xmlns = "http://www.w3.org/2000/svg";
// Set height and width
var boxWidth = 1250;
var boxHeight = 300;
// Create SVG root element
var svgElem = document.createElementNS(xmlns, "svg");
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svgElem.setAttributeNS(null, "viewBox", "0 0 " + boxWidth + " " +
boxHeight);
svgElem.setAttributeNS(null, "width", boxWidth);
svgElem.setAttributeNS(null, "height", boxHeight);
// Create group element
var g = document.createElementNS(xmlns, "g");
g.setAttributeNS(null, 'transform', 'matrix(1,0,0,-1,0,300)');
g.setAttributeNS(null, 'id', 'diagram');
svgElem.appendChild(g);
// Draw lines in graph
var polyline;
for(var i = 0; i < data.length; i++) {
polyline = document.createElementNS(xmlns, "polyline");
g.appendChild(drawGraph(polyline, polyData(i)));
}
// Add SVG element to div-container
var svgContainer = document.getElementById("svgContainer");
svgContainer.appendChild(svgElem);
}
// Test
function testFunction(tests) {
testStatus = document.getElementById("testStatus")
for(var i = 0; i < tests; i++ ){
modifyGraph();
}
testStatus.innerHTML = "Test completed, number of graphs " +
data.length;
}
// Send testdata
function sendTest(testData) {
$.ajax({
type: "POST",
url: "../Data/get_data.php",
data: { test: testData }
});
}
</script>
</body>
</html>
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Appendix C - Canvas_test.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>HTML5 Canvas</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<script type="text/javascript" src="../Data/data.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../Data/dataFunctions.js"></script>
<script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"
integrity="sha256-FgpCb/KJQlLNfOu91ta32o/NMZxltwRo8QtmkMRdAu8="
crossorigin="anonymous"></script>
<style>
canvas {
width: 1250px;
height: 300px;
background-color: white;
border: solid;
border-color: black;
}
</style>
</head>
<body>
<canvas width="600" height="300" id="canvas"></canvas>
<button type="button" onclick="testFunction(10)">Start Test</button>
<div id="testStatus">Test not started</div>
<script>
// Retrive JSON object from data.js
var data = stockObj.data;
// Create more data from original data
data = applyOffset(data,10000);
// Normalized data
data = normalize(data);
// Draw graph
function drawGraph(data, opacity) {
var dataLength = data.length;
ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
ctx.globalAlpha = opacity;
ctx.strokeStyle = "green";
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for(var j = 0; j < dataLength; j++){
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(0, data[j].value[0] * 300);
for(var i = 1; i < 251; i++) {
ctx.lineTo(i * 5, data[j].value[i] * 300);
}
ctx.stroke();
ctx.closePath();
}
}
var canvas = document.getElementById('canvas');
ctx = canvas.getContext('2d');
canvas.width = 1250;
ctx.translate(0, canvas.height);
ctx.scale(1, -1);
// Simulates a slider for opacity
function opacitySlider() {
for(var k = 10; k >= 0; k--) {
drawGraph(data, k/10);
}
}
// Testing
function testFunction(tests) {
testStatus = document.getElementById("testStatus")
for(var i = 1; i <= tests; i++) {
var startDate = new Date();
opacitySlider();
var endDate = new Date();
var milliseconds = endDate.getTime() - startDate.getTime();
sendTest(milliseconds);
}
testStatus.innerHTML = "Test completed. Number of graphs " +
data.length;
}
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// Show graph on initial load
function showGraph() {
drawGraph(data,1);
}
// Display graph
showGraph();
// Send testdata
function sendTest(testData) {
$.ajax({
type: "POST",
url: "../Data/get_data.php",
data: { test: testData }
});
}
</script>
</body>
</html>
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Appendix D - Get_data.php
<!-- Writes test data to file -->
<?php
$data = $_POST['test'];
$file = 'testlog.txt';
file_put_contents($file, $data . "\r\n", FILE_APPEND | LOCK_EX);
?>
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Appendix E - Svg_test2.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>SVG Diagram</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<script type="text/javascript" src="../Data/data.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../Data/dataFunctions.js"></script>
<script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"
integrity="sha256-FgpCb/KJQlLNfOu91ta32o/NMZxltwRo8QtmkMRdAu8="
crossorigin="anonymous"></script>
<style>
#svgContainer {
width: 1250px;
height: 300px;
background-color: white;
border: solid;
border-color: black;
}
</style>
</head>
<body onload="createSVG()">
<div id="svgContainer"></div>
<button type="button" onclick="testFunction(1000)">Start Test</button>
<div id="testStatus">Test not started</div>
<script>
// Retrive JSON object from data.js
var data = stockObj.data;
// Create more data from original data
data = applyOffset(data,10000);
// Normalized data
data = normalize(data);
// Change line width
function modifyGraph() {
var
var
var
var

svgElement = document.getElementById("diagram");
polylines = svgElement.getElementsByTagName('polyline');
polyLength = polylines.length;
startDate = new Date();
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for (var j = 0; j < polyLength; j++)
{
polylines[j].setAttribute("stroke-width", 2);
}
var endDate = new Date();
var milliseconds = endDate.getTime() - startDate.getTime();
sendTest(milliseconds);
// Reset line width
for (var k = 0; k < polyLength; k++)
{
polylines[k].setAttribute("stroke-width", 1);
}
}
// Returns data in string (attr points)
function polyData(index) {
var poly = "";
for(var i = 0; i < 251; i++) {
poly += (i * 5) + "," + data[index].value[i] * 300 + " ";
}
return poly;
}
// Draw lines in graph
function drawGraph(polyline, polyData) {
polyline.setAttributeNS(null,
polyline.setAttributeNS(null,
polyline.setAttributeNS(null,
polyline.setAttributeNS(null,

'stroke', "green");
'stroke-width', 1);
'points', polyData);
'fill', "none");

return polyline;
}
function createSVG() {
var xmlns = "http://www.w3.org/2000/svg";
// Set height and width
var boxWidth = 1250;
var boxHeight = 300;
// Create SVG root element
var svgElem = document.createElementNS(xmlns, "svg");
svgElem.setAttributeNS(null, "viewBox", "0 0 " + boxWidth + " " +
boxHeight);
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svgElem.setAttributeNS(null, "width", boxWidth);
svgElem.setAttributeNS(null, "height", boxHeight);
// Create group element
var g = document.createElementNS(xmlns, "g");
g.setAttributeNS(null, 'transform', 'matrix(1,0,0,-1,0,300)');
g.setAttributeNS(null, 'id', 'diagram');
svgElem.appendChild(g);
// Draw lines in graph
var polyline;
for(var i = 0; i < data.length; i++) {
polyline = document.createElementNS(xmlns, "polyline");
g.appendChild(drawGraph(polyline, polyData(i)));
}
// Add SVG element to div-container
var svgContainer = document.getElementById("svgContainer");
svgContainer.appendChild(svgElem);
}
// Test
function testFunction(tests) {
testStatus = document.getElementById("testStatus")
for(var i = 0; i < tests; i++ ){
modifyGraph();
}
testStatus.innerHTML = "Test completed, number of graphs " +
data.length;
}
// Send testdata
function sendTest(testData) {
$.ajax({
type: "POST",
url: "../Data/get_data.php",
data: { test: testData }
});
}
</script>
</body>
</html>
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Appendix F - Canvas_test2.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>HTML5 Canvas</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<script type="text/javascript" src="../Data/data.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../Data/dataFunctions.js"></script>
<script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"
integrity="sha256-FgpCb/KJQlLNfOu91ta32o/NMZxltwRo8QtmkMRdAu8="
crossorigin="anonymous"></script>
<style>
canvas {
width: 1250px;
height: 300px;
background-color: white;
border: solid;
border-color: black;
}
</style>
</head>
<body>
<canvas width="600" height="300" id="canvas"></canvas>
<button type="button" onclick="testFunction(1000)">Start Test</button>
<div id="testStatus">Test not started</div>
<script>
// Retrive JSON object from data.js
var data = stockObj.data;
// Create more data from original data
data = applyOffset(data,10000);
// Normalized data
data = normalize(data);
// Draw graph
function drawGraph(data, thickness) {
var dataLength = data.length;
ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
ctx.lineWidth = thickness;
ctx.strokeStyle = "green";
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for(var j = 0; j < dataLength; j++){
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(0, data[j].value[0] * 300);
for(var i = 1; i < 251; i++) {
ctx.lineTo(i * 5, data[j].value[i] * 300);
}
ctx.stroke();
ctx.closePath();
}
}
var canvas = document.getElementById('canvas');
ctx = canvas.getContext('2d');
canvas.width = 1250;
ctx.translate(0, canvas.height);
ctx.scale(1, -1);
// Testing
function testFunction(tests) {
testStatus = document.getElementById("testStatus")
for(var i = 1; i <= tests; i++) {
var startDate = new Date();
drawGraph(data, 2);
var endDate = new Date();
var milliseconds = endDate.getTime() - startDate.getTime();
sendTest(milliseconds);
}
testStatus.innerHTML = "Test completed. Number of graphs " +
data.length;
}
// Show graph on initial load
function showGraph() {
drawGraph(data,1);
}
// Display graph
showGraph();
// Send testdata
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function sendTest(testData) {
$.ajax({
type: "POST",
url: "../Data/get_data.php",
data: { test: testData }
});
}
</script>
</body>
</html>

XV

Appendix G - Svg_test3.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>SVG Diagram</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<script type="text/javascript" src="../Data/data.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../Data/dataFunctions.js"></script>
<script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"
integrity="sha256-FgpCb/KJQlLNfOu91ta32o/NMZxltwRo8QtmkMRdAu8="
crossorigin="anonymous"></script>
<style>
#svgContainer {
width: 1250px;
height: 300px;
background-color: white;
border: solid;
border-color: black;
}
.blue {
stroke: #09d;
}
</style>
</head>
<body onload="createSVG()">
<div id="svgContainer"></div>
<button type="button" onclick="testFunction(1000)">Start Test</button>
<div id="testStatus">Test not started</div>
<script>
// Retrive JSON object from data.js
var data = stockObj.data;
// Create more data from original data
data = applyOffset(data,10000);
// Normalized data
data = normalize(data);
// Change color
function modifyGraph() {
var svgElement = document.getElementById("diagram");
var polylines = svgElement.getElementsByTagName('polyline');
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var polyLength = polylines.length;
var startDate = new Date();
for (var j = 0; j < polyLength; j++)
{
polylines[j].setAttributeNS(null, 'class', 'blue');
}
var endDate = new Date();
var milliseconds = endDate.getTime() - startDate.getTime();
sendTest(milliseconds);
// Reset line width
for (var k = 0; k < polyLength; k++)
{
polylines[k].classList.remove("blue");
}
}
// Returns data in string (attr points)
function polyData(index) {
var poly = "";
for(var i = 0; i < 251; i++) {
poly += (i * 5) + "," + data[index].value[i] * 300 + " ";
}
return poly;
}
// Draw lines in graph
function drawGraph(polyline, polyData) {
polyline.setAttributeNS(null,
polyline.setAttributeNS(null,
polyline.setAttributeNS(null,
polyline.setAttributeNS(null,

'stroke', "green");
'stroke-width', 1);
'points', polyData);
'fill', "none");

return polyline;
}
function createSVG() {
var xmlns = "http://www.w3.org/2000/svg";
// Set height and width
var boxWidth = 1250;
var boxHeight = 300;
// Create SVG root element
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var svgElem = document.createElementNS(xmlns, "svg");
svgElem.setAttributeNS(null, "viewBox", "0 0 " + boxWidth + " " +
boxHeight);
svgElem.setAttributeNS(null, "width", boxWidth);
svgElem.setAttributeNS(null, "height", boxHeight);
// Create group element
var g = document.createElementNS(xmlns, "g");
g.setAttributeNS(null, 'transform', 'matrix(1,0,0,-1,0,300)');
g.setAttributeNS(null, 'id', 'diagram');
svgElem.appendChild(g);
// Draw lines in graph
var polyline;
for(var i = 0; i < data.length; i++) {
polyline = document.createElementNS(xmlns, "polyline");
g.appendChild(drawGraph(polyline, polyData(i)));
}
// Add SVG element to div-container
var svgContainer = document.getElementById("svgContainer");
svgContainer.appendChild(svgElem);
}
// Test
function testFunction(tests) {
testStatus = document.getElementById("testStatus")
for(var i = 0; i < tests; i++ ){
modifyGraph();
}
testStatus.innerHTML = "Test completed, number of graphs " +
data.length;
}
// Send testdata
function sendTest(testData) {
$.ajax({
type: "POST",
url: "../Data/get_data.php",
data: { test: testData }
});
}
</script>
</body>
</html>
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Appendix H - Canvas_test3.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>HTML5 Canvas</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<script type="text/javascript" src="../Data/data.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../Data/dataFunctions.js"></script>
<script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"
integrity="sha256-FgpCb/KJQlLNfOu91ta32o/NMZxltwRo8QtmkMRdAu8="
crossorigin="anonymous"></script>
<style>
canvas {
width: 1250px;
height: 300px;
background-color: white;
border: solid;
border-color: black;
}
</style>
</head>
<body>
<canvas width="600" height="300" id="canvas"></canvas>
<button type="button" onclick="testFunction(1000)">Start Test</button>
<div id="testStatus">Test not started</div>
<script>
// Retrive JSON object from data.js
var data = stockObj.data;
// Create more data from original data
data = applyOffset(data,10000);
// Normalized data
data = normalize(data);
// Draw graph
function drawGraph(data, color) {
var dataLength = data.length;
ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
ctx.strokeStyle = color;
for(var j = 0; j < dataLength; j++){
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ctx.beginPath();
ctx.moveTo(0, data[j].value[0] * 300);
for(var i = 1; i < 251; i++) {
ctx.lineTo(i * 5, data[j].value[i] * 300);
}
ctx.stroke();
ctx.closePath();
}
}
var canvas = document.getElementById('canvas');
ctx = canvas.getContext('2d');
canvas.width = 1250;
ctx.translate(0, canvas.height);
ctx.scale(1, -1);
// Testing
function testFunction(tests) {
testStatus = document.getElementById("testStatus")
for(var i = 1; i <= tests; i++) {
var startDate = new Date();
drawGraph(data, "blue");
var endDate = new Date();
var milliseconds = endDate.getTime() - startDate.getTime();
sendTest(milliseconds);
}
testStatus.innerHTML = "Test completed. Number of graphs " +
data.length;
}
// Show graph on initial load
function showGraph() {
drawGraph(data, "green");
}
// Display graph
showGraph();
// Send testdata
function sendTest(testData) {
$.ajax({
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type: "POST",
url: "../Data/get_data.php",
data: { test: testData }
});
}
</script>
</body>
</html>
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Appendix I - Svg_test4.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>SVG Diagram</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<script type="text/javascript" src="../Data/data.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../Data/dataFunctions.js"></script>
<script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"
integrity="sha256-FgpCb/KJQlLNfOu91ta32o/NMZxltwRo8QtmkMRdAu8="
crossorigin="anonymous"></script>
<style>
#svgContainer {
width: 1250px;
height: 300px;
background-color: white;
border: solid;
border-color: black;
}
</style>
</head>
<body onload="createSVG()">
<div id="svgContainer"></div>
<button type="button" onclick="testFunction(1000)">Start Test</button>
<div id="testStatus">Test not started</div>
<script>
// Retrive JSON object from data.js
var data = stockObj.data;
// Create more data from original data
data = applyOffset(data,10000);
// Normalized data
data = normalize(data);
// Change opacity
function modifyGraph() {
var
var
var
var

svgElement = document.getElementById("diagram");
polylines = svgElement.getElementsByTagName('polyline');
polyLength = polylines.length;
startDate = new Date();
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for (var j = 0; j < polyLength; j++)
{
polylines[j].setAttribute("opacity", 0.5);
}
var endDate = new Date();
var milliseconds = endDate.getTime() - startDate.getTime();
sendTest(milliseconds);
// Reset line width
for (var k = 0; k < polyLength; k++)
{
polylines[k].setAttribute("opacity", 1);
}
}
// Returns data in string (attr points)
function polyData(index) {
var poly = "";
for(var i = 0; i < 251; i++) {
poly += (i * 5) + "," + data[index].value[i] * 300 + " ";
}
return poly;
}
// Draw lines in graph
function drawGraph(polyline, polyData) {
polyline.setAttributeNS(null,
polyline.setAttributeNS(null,
polyline.setAttributeNS(null,
polyline.setAttributeNS(null,

'stroke', "green");
'stroke-width', 1);
'points', polyData);
'fill', "none");

return polyline;
}
function createSVG() {
var xmlns = "http://www.w3.org/2000/svg";
// Set height and width
var boxWidth = 1250;
var boxHeight = 300;
// Create SVG root element
var svgElem = document.createElementNS(xmlns, "svg");
svgElem.setAttributeNS(null, "viewBox", "0 0 " + boxWidth + " " +
boxHeight);
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svgElem.setAttributeNS(null, "width", boxWidth);
svgElem.setAttributeNS(null, "height", boxHeight);
// Create group element
var g = document.createElementNS(xmlns, "g");
g.setAttributeNS(null, 'transform', 'matrix(1,0,0,-1,0,300)');
g.setAttributeNS(null, 'id', 'diagram');
svgElem.appendChild(g);
// Draw lines in graph
var polyline;
for(var i = 0; i < data.length; i++) {
polyline = document.createElementNS(xmlns, "polyline");
g.appendChild(drawGraph(polyline, polyData(i)));
}
// Add SVG element to div-container
var svgContainer = document.getElementById("svgContainer");
svgContainer.appendChild(svgElem);
}
// Test
function testFunction(tests) {
testStatus = document.getElementById("testStatus")
for(var i = 0; i < tests; i++ ){
modifyGraph();
}
testStatus.innerHTML = "Test completed, number of graphs " +
data.length;
}
// Send testdata
function sendTest(testData) {
$.ajax({
type: "POST",
url: "../Data/get_data.php",
data: { test: testData }
});
}
</script>
</body>
</html>
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Appendix J - Canvas_test4.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>HTML5 Canvas</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<script type="text/javascript" src="../Data/data.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../Data/dataFunctions.js"></script>
<script
src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js"
integrity="sha256-FgpCb/KJQlLNfOu91ta32o/NMZxltwRo8QtmkMRdAu8="
crossorigin="anonymous"></script>
<style>
canvas {
width: 1250px;
height: 300px;
background-color: white;
border: solid;
border-color: black;
}
</style>
</head>
<body>
<canvas width="600" height="300" id="canvas"></canvas>
<button type="button" onclick="testFunction(1000)">Start Test</button>
<div id="testStatus">Test not started</div>
<script>
// Retrive JSON object from data.js
var data = stockObj.data;
// Create more data from original data
data = applyOffset(data,10000);
// Normalized data
data = normalize(data);
// Draw graph
function drawGraph(data, opacity) {
var dataLength = data.length;
ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
ctx.globalAlpha = opacity;
ctx.strokeStyle = "green";
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for(var j = 0; j < dataLength; j++){
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(0, data[j].value[0] * 300);
for(var i = 1; i < 251; i++) {
ctx.lineTo(i * 5, data[j].value[i] * 300);
}
ctx.stroke();
ctx.closePath();
}
}
var canvas = document.getElementById('canvas');
ctx = canvas.getContext('2d');
canvas.width = 1250;
ctx.translate(0, canvas.height);
ctx.scale(1, -1);
// Testing
function testFunction(tests) {
testStatus = document.getElementById("testStatus")
for(var i = 1; i <= tests; i++) {
var startDate = new Date();
drawGraph(data, 0.5);
var endDate = new Date();
var milliseconds = endDate.getTime() - startDate.getTime();
sendTest(milliseconds);
}
testStatus.innerHTML = "Test completed. Number of graphs " +
data.length;
}
// Show graph on initial load
function showGraph() {
drawGraph(data,1);
}
// Display graph
showGraph();
// Send testdata
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function sendTest(testData) {
$.ajax({
type: "POST",
url: "../Data/get_data.php",
data: { test: testData }
});
}
</script>
</body>
</html>
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Appendix K - Brusdata testfall 1.1
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Appendix L - Brusdata testfall 1.2
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Appendix M - Brusdata testfall 2.1
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Appendix N - Brusdata testfall 2.2
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Appendix O - Brusdata testfall 3.1
Brusdata

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

canvas

XXXII
svg

1
37
73
109
145
181
217
253
289
325
361
397
433
469
505
541
577
613
649
685
721
757
793
829
865
901
937
973

millisekunder

Appendix P - Brusdata testfall 3.2
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Appendix Q - Brusdata testfall 4.1
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Appendix R - Brusdata testfall 4.2
Brusdata
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Appendix S - Brusdata testfall 5.1
Brusdata
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Appendix T - Brusdata testfall 5.2
Brusdata

350

300

250

200

150

100

50

0

canvas

XXXVII
svg

