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Sammanfattning 
 

Webbserver-loggar är kraftfullt att använda för att spåra användning och förstå användares 
beteenden, men växer snabbt i storlek och kan vara svåra att tyda i textformat. Med hjälp av 
visualisering kan förståelse för data skapas. Diagram är vanligast att använda och 
interaktivitet är ett stort hjälpmedel för att skapa mer meningsfulla grafiska representationer. 
Vid skapade av diagram kan JavaScript-bibliotek användas och två välanvända och populära 
bibliotek är D3.js och Google Charts. På grund av en ökning av webbaserad visualisering och 
lättillgängligheten med analyseringsverktyg online, kommer renderingstider vid visualisering 
av loggdata analyseras i kombination med visualisering baserat på JavaScript-bibliotek. Ett 
tekniskt experiment genomförs för att ta reda på vilket bibliotek som har snabbast 
renderingstid. För att studien ska åstadkomma ett brett resultat utförs experiment vid både 
initial och interaktiv rendering av diagram med loggdata och varierande faktorer. Resultatet 
indikerar på att D3.js erhåller snabbast renderingstider i samtliga fallen.  

Nyckelord: Visualisering, Interaktivitet, Loggdata, Diagram, D3.js, Google Charts 
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1 Introduktion 
Att förstå digitala sammanhang på internet i kombination med mänskliga beteenden har varit 
en stor utmaning. Stora mängder data kan fort samlas in om modellering görs i dessa miljöer 
och en viktig startpunkt för att kunna förstå digitala behov är därför en förklaring av 
serverloggar (Cadez et al. 2003). Webbserver-loggar är kraftfullt att använda för att spåra 
användning. Detta på grund av att webbserver-loggar inte blockeras av cookies eller där någon 
typ av inloggning krävs (Rosenstein, 2000). Att loggdata från webbservrar är textfiler kan ses 
som ett problem då det är svårt att urskilja information från textbaserad data, men ett format 
som är enkelt att förstå och använda. Komplex data är svårt att visualisera för att få insikt i 
användbarhet vilket medför en stor utmaning (Tanyalcin et al. 2018). Som lösning på 
svårigheter med att tyda innehållet i stora loggfiler med mycket textinnehåll kan visualisering 
användas. Med hjälp av visualisering av innehåll i loggfiler erbjuds större och rikare 
information (Alarifi et al. 2013).  

Webbserver-loggar kan bli stora filer och växa snabbt (Shen et al. 2012). Loggfiler från 
webbservrar innefattar information som samlas in om aktiviteter som sker på klientsidan när 
webbplatsen besöks via en webbläsare och webbservern förfrågas. Alla förfrågningar som 
bearbetas av servern lagras i en Access-logg (Grace, Maheswari & Nagamalai 2011). Med hjälp 
av data från loggfiler kan webbplatser och besökare analyseras och utvärderas (Faradzhullaev 
2007). För att det ska gå att analysera och utvärdera måste det finnas förståelse för vad för 
information som ska utläsas. Även hur informationen kan härledas (Rosenstein 2000). 

Visualisering är ett verktyg för att människor ska ha möjlighet att skapa förståelse för data 
(Godfrey, Gryz & Lasek 2016) på ett enkelt sätt (Meenakshi et al. 2015). Visualisering av 
information kan användas utifrån två huvudsyften, att kommunicera eller undersöka 
datamängder (Morrison & Dherty 2014). Datavisualisering innebär att data representeras i 
bild eller grafiskt format (Meenakshi et al. 2015) varav diagram är den vanligaste 
visualiseringstekniken (Wang et al. 2014).  Interaktiv visualisering av data har ökat i 
popularitet under åren tack vare att det på ett enkelt sätt skapar mer meningsfulla grafiska 
representationer av data (Godfrey, Gryz & Lasek 2016). Vid skapade av diagram kan 
JavaScript-bibliotek användas som hjälpmedel med olika funktionalitet (Meenakshi et al. 
2015). D3.js och Google Charts är två välanvända och populära bibliotek som avklarar 
interaktivitet.  

Problemet är att en försämring av prestanda uppstår vid rendering av loggdata på grund av 
bland annat datans komplexitet och storlek. Webbaserad visualisering ökar ständigt vilket 
även visualisering med hjälp av JavaScript-bibliotek gör. Sidladdningstider är känt för att 
påverka användares nöjdhet och för att undersöka hur loggdata presterar vid visualisering 
genomfördes det i kombination med JavaScript-bibliotek.  

Den planerade vetenskapliga undersökningsmetoden som genomfördes var ett tekniskt 
experiment. Diagram skapades med två bibliotek där loggdata från en webbserver 
visualiserades, för att undersöka hantering av initial och interaktiv rendering i diagram. 
Renderingstider samlades in tillhörande olika typer av diagram med båda JavaScript-
biblioteken.  
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2 Bakgrund 

2.1 Loggdata från webbservrar 
Webbserver-loggar kan bli stora filer och växa snabbt (Shen et al. 2012). Definitionen av stor 
data kan beskrivas med hjälp av 4Vs, som står för volym (Volume), hastighet (Velocity), värde 
(Value) och variation (Variety) (Chen, Mao & Liu 2014). Loggdata från webbservrar erhåller 
dessa fyra attribut och kvalificeras därmed som stor data. Loggdata är stora filer som finns i 
olika former, hög variabilitet och som ändras ofta på grund av föränderlig trafik på 
webbapplikationer, vilket resulterar i hög hastighet. 

Loggfiler lagrar information på en webbserver om inträffade handlingar (Grace, Maheswari & 
Nagamalai 2011) och är en stor källa för access-data och feedback från användare. För att få 
en överblick samt kontroll över webbplatser är loggfiler ett viktigt hjälpmedel (Hussain, 
Asghar & Masood 2010). Information i loggfiler skrivs av en webbserver automatiskt varje 
gång en förfrågan skickas till en webbplats från den specifika servern, utfört av en användare. 
Webbservrar, webbproxyservrar och webbläsare på klientsidan är tre platser där loggfiler kan 
vara lokaliserade och beroende på lokaliseringen skapas olika typer av loggfiler (Grace, 
Maheswari & Nagamalai 2011). I arbetet ligger fokus på loggdata från webbservrar, som 
samlas in på serversidan. Webbserver-loggar är kraftfullt att använda för att spåra 
användning. Detta på grund av att webbserver-loggar inte blockeras av cookies eller där någon 
typ av inloggning krävs (Rosenstein, 2000). För att det ska gå att analysera och utvärdera 
måste det finnas förståelse för vad för information som ska utläsas. Även hur informationen 
kan härledas (Rosenstein 2000). 

Loggfiler från webbservrar innefattar information som samlas in om aktiviteter som sker på 
klientsidan när webbplatsen besöks via en webbläsare och webbservern förfrågas. Enligt 
tradition existerar fyra olika typer av serverloggar; Error-logg, Referrer-logg, Transfer-logg 
och Agent-logg. Vilka typerna av serverloggar som används kan dock variera beroende på 
vilken serverprogramvara som nyttjats. Referrer- och Agent-loggar kan aktiveras genom 
servern (Grace, Maheswari & Nagamalai 2011) genom att förändra inställningar tillhörande 
den server som används (Liu & Kešelj 2006). Error-loggar innehåller alla fel som uppstått 
undertiden en förfrågan utförts. Det finns även access-loggar som lagar alla förfrågningar som 
servern bearbetar och är en av de störta källorna för rådata. Innehållet kontrolleras och väljs 
fram av Custom Log direktiv (Grace, Maheswari & Nagamalai 2011).  

Informationen som innefattas i loggfiler kan variera och signifikanta fält som innefattas är; 
klientens IP-adress, tid och datum relaterat till förfrågan, vilken URL som begärts, antal bytes 
som skickats respektive tagits emot, den webbläsare som använts där typ och version 
presenteras, typ av förfrågan, version av protokoll samt http-statuskod (Rosenstein 2000). I 
Figur 1 presenteras ett exempel på innehåll i en loggfil i relation till respektive fält.   
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Figur 1     Signifikanta fält i en loggfil (Rosenstein 2000, ss. 39) 
 

Loggfilerna kan existera separat eller kombineras ihop med varandra till ett utökat 
loggfilformat (Grace, Maheswari & Nagamalai 2011). Tre typer av format som används för 
webbserver-loggar är Common Log File Format (NCSA), Extended Log Format (W3C) och 
IIS Log Format (Microsoft) (Hussain, Asghar & Masood 2010). Formaten byggs upp av ren 
text baserat på teckenbeteckningen ASCII (Grace, Maheswari & Nagamalai 2011) och är 
orörda filer direkt från servern. Den förstnämnda, Common Log File Format, är ett 
standardiserat format och det vanligaste formatet att använda vid insamling av användardata. 
Se Figur 2 för exempel på uppbyggnaden. Formatet har ett förbestämt antal attribut och är 
därmed inte anpassningsbart. Med formatet W3C Extended Log Format finns det däremot 
möjlighet till anpassning baserat på befintliga regler, vilket resulterar i att access-data från 
användare kan samlas in med hjälp av tillägg av olika attribut. Microsoft IIS Log Format är i 
likhet med Common Log File Format anpassningsbart men erhåller mer data om användares 
accesser samt en större mängd attribut (Hussain, Asghar & Masood 2010).  

 

Figur 2 Loggdata med formatet Common Log File Format (Grace, Maheswari & 
Nagamalai, 2011, 462) 

2.2 JSON-format 
Loggdata kan lagras i JSON-format och förkortningen JSON står för JavaScript Object 
Notation. Formatet är baserat på datatyper från programmeringsspråket JavaScript och 
karaktäriseras av sin simpelhet och är lättläst av både människor och verktyg. Objekt byggs 
upp av nyckelvärdespar där ett värde kan vara ett nytt JSON objekt (Bourhis 2017). Formatet 
byggs upp av primitiva typer varav null-värden, nummer, boolean strängar samt strukturerade 
typer som objekt och arrayer (Chasseur 2013). I Figur 3 presenteras ett enkelt exempel på ett 
JSON dokument för att illustrera uppbyggnaden.  

JSON har ökat i användning och blivit ett populärt format. Att det finns inbyggt stöd för JSON 
i JavaScript, att det är kompakt, enkelt och relativt effektivt att bearbeta är bidragande 
faktorer till den ökade populariteten (Liu, Hammerschmidt & McMahon 2014). JSON är 

127.0.0.1 - frank [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "GET 
/apache_pb.gif HTTP/1.0" 200 2326 

 

Originating IP:  198.81.129.99 
Timestamp:   [26/Jul/1999: 

10:26:56 -0400] 
HTTP Command & Protocol Version: 
“GET /ido/images/id.gif HTTP/1.0” 
Status Code:  200 
Bytes Transferred: 660 
Browser:   ”Mozilla/4.51 [en] 

(WinNT; U)” 
Referrer URI: “http://www.company.com/” 
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väldigt använt i databassystem som byggs upp av NoSQL och anses vara ett av de mest 
använda formaten för utbyte av data på webbapplikationer, speciellt vid kommunikation via 
applikationsprogrammeringsgränssnitt (API). För att skicka API förfrågningar och svar via 
HTTP-protokoll anses JSON vara det mest dominerande formatet i dagsläget (Bourhis 2017).  
  

 

 

 

 

Figur 3 Exempel på ett enkelt JSON-dokument 

2.3 Visualisering 
Visualisering är ett verktyg för att människor ska ha möjlighet att skapa förståelse för data 
(Godfrey, Gryz & Lasek 2016) på ett enkelt sätt (Meenakshi et al. 2015). Visualisering av 
information kan användas utifrån två huvudsyften, att kommunicera eller undersöka 
datamängder (Morrison & Dherty 2014). Analyser av stora skalbara datamängder, exempelvis 
en terabyte, sägs genomföras bättre av forskare om presentation sker i bildformat istället för 
faktiskt data. Vad som behövs för att skapa förståelse kan dock innebära olika saker för olika 
personer. Visualisering ses som ett absolut nödvändigt verktyg i alla sådana situationer och 
för att skapa förståelse kan begränsningar eller mönster användas i olika former. Genom att 
kombinera färger, former, storlekar och texturer kan data lättare överskådas och reflekteras 
över (Godfrey, Gryz & Lasek 2016).   

Datavisualisering innebär att data representeras i bild eller grafiskt format (Meenakshi et al. 
2015) och den vanligaste tekniken vid visualisering är diagram, tack vare att 2- eller 3D data 
kan presenteras effektivt. Det finns många typer av diagram som är anpassade efter olika 
situationer varav histogram, linje-, stapel- och cirkeldiagram är fåtal exempel. Det finns även 
diagram med noder och länkar som bland annat dendrogram (träddiagram). Genom att 
använda grafiska element mellan förälder- och barnnoder kan relationer mellan element 
framhävas, som är ett fokus för träddiagram (Wang et al. 2014).  I Figur 4 presenteras exempel 
på hur visualisering kan utföras med grundläggande typer av diagram.  

   
 

Figur 4 Stapeldiagram, cirkeldiagram och träddiagram 
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Visualisering medför möjlighet till att identifiera områden som behöver granskas på ett 
djupare plan och uppfatta viktiga mönster inom stora datamängder. Det skapar även 
möjlighet till att fatta sofistikerade beslut (Liere, Adriaansen & Zudilova-Seinstra 2009). 
Finns det brister gällande visualisering är det svårt för människor att uppfatta data 
(Meenakshi et al. 2015). Visualiseringstekniker används ständigt och är effektivt att nyttja i 
alla steg av dataanalyser, från första undersökningen till resultatpresentationen (Godfrey, 
Gryz & Lasek 2016).  

Det finns tre karaktärsdrag tillhörande visualisering av data; synlighet, flerdimensionalitet 
och interaktivitet. Dynamisk och interaktiv datavisualisering gör det möjligt att både ta bort 
grafiska element dynamiskt samt generera interaktiva diagram med specifika detaljer genom 
att hämta data vid behov (Chen & Zhou 2016).   

2.3.1 Interaktivitet 
Interaktiv visualisering av data har ökat i popularitet under åren tack vare att det på ett enkelt 
sätt skapar mer meningsfulla grafiska representationer av data. Interaktivitet har varit en 
viktig funktionalitet i många år, redan innan stora datamängder började samlas in. Idag är det 
betydande på grund av att datamängder i filer ökar och för att filer existerar i stora storlekar 
(Godfrey, Gryz & Lasek 2016).  

Beroende på hur användare uppfattar och integrerar med visualiseringstekniker kan nyttan 
av teknikerna och förståelse för data påverkas. I många fall kan det vara svårt att förutspå 
intressanta egenskaper i applikationer och hur de borde definieras för att upptäckas av 
användare. Direkta användarinteraktioner har därmed blivit en viktig funktionalitet, speciellt 
i användning av vetenskaplig data. Syftet med interaktiv visualisering i sin helhet är att öka 
medvetenheten om meningen av data genom att utveckla nya vetenskapliga metoder för att 
öka användares förmåga att utforska och förstå data. Med hjälp av interaktiv visualisering kan 
en starkare koppling mellan forskare, modeller och den data som ska undersökas möjliggöras 
(Liere, Adriaansen & Zudilova-Seinstra 2009). Statisk visualisering har begränsningar i 
diagram med enbart ett begränsat antal operationer som kan genomföras av användare (Chen 
& Zhou 2016).  Genom att använda interaktivitet kan användare erbjudas valmöjligheter och 
möjliggöra kompensation för brister inom tekniker (Liu et al. 2009).  

Utan interaktivitet ses visualisering som en slutpunkt i arbetsprocesser (Liere, Adriaansen & 
Zudilova-Seinstra 2009) men med hjälp av interaktivitet erbjuds istället valmöjligheter att 
kunna välja vad som ska förekomma utefter personliga önskemål. Med hjälp av interaktivitet 
i diagram kan användare lättare urskilja information av intresse tills önskad information är 
nådd (Alsaleh et al. 2013). 

Interaktivitet är en komplicerad iterativ process och en tvåvägskommunikation mellan 
visualiseringsverktyg och användare. Varierande visuella representationer kan skapas 
beroende på val av användarinmatning vid interaktion och det finns många alternativ att välja 
mellan. Ett exempel är att användaren ändrar på parametrar eller attribut för att påverka vad 
som ska visas. Parametrar eller attribut kan vara färg, avgränsningar, texturer eller annat 
förändringsbart (Liere, Adriaansen & Zudilova-Seinstra 2009).    

Ett exempel på interaktion i diagram är träddiagram som görs skalbara med hjälp av 
funktionerna expandera och kollaps för att anpassa detaljrikedom. Genom att gå djupare in i 
nodstrukturer eller tvärt om blir det möjligt att analysera det intressanta ur stora datamängder 
(Alsaleh et al. 2013).  
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2.3.2 Förbehandling av data 
För att visualisera stora datamängder spelar förbehandling av data en stor roll (Godfrey, Gryz 
& Lasek 2016). Gällande visualisering av loggdata från webbservrar är förbehandling ett 
måste. Forskning visar på att förbehandling i stort sätt alltid sker men att stegen som ingår 
kan variera. Eftersom loggfiler är rå data måste innehållet i loggfilen bearbetas och rengöras 
för att kunna visualiseras (Grace, Maheswari & Nagamalai 2011). Visualiseringsverktyg 
förväntar sig data i ett visst format vilket innebär att data måste omvandlas till tillhörande 
format för att fungera.  

Förbehandlingen kan byggas upp av dessa tre steg; rengöring av data, identifiera sessioner 
samt omvandling av data. I Figur 5 presenteras en modell av processen. Rengöring av data 
måste genomföras för att rensa bort oönskad data och minska filstorleken. Därefter sker 
identifiering av vilka som besökt sidan och under vilken tidsperiod. Sist kan data omvandlas 
till ett användbart format baserat på framtida användningstekniker och algoritmer (Grace, 
Maheswari & Nagamalai 2011).   

 

Figur 5 Förbehandling (preprocessing) i tre steg med loggdata som inmatning 
(Grace, Maheswari & Nagamalai 2011, ss. 466) 

2.4 Visualiseringstekniker i JavaScript 
JavaScript är ett populärt programmeringsspråk och mer specifikt ett prototypbaserat 
skriptsspråk som används av många utvecklare vid uppbyggnad av webbapplikationer samt 
vid interaktion. Programmeringsspråket är ett öppet och standardiserat språk som har blivit 
många utvecklares signaturprogrammeringsspråk och tack vare populariteten har även 
dagens webbläsare starkt stöd av JavaScript. JavaScript erbjuder en mängd bibliotek och 
ramverk för att underlätta återskapning och organisering. JavaScript-bibliotek byggs upp av 
moduler som är separerade i filer. Moduler är separata segment av kod och medför att olika 
funktioner och objekt kan användas för att möjliggöra att kod enbart används när det behövs 
(Theisen 2019).  

JavaScript kan användas för visualisering i webbläsare med hjälp av två HTML5 funktioner; 
SVG eller Canvas. Som hjälpmedel för rendering av diagram existerar ett flertal JavaScript-
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bibliotek med fokus på olika funktionaliteter (Meenakshi et al. 2015). I undersökningen 
kommer JavaScript-bibliotek analyseras och jämföras. D3.js är ett bibliotek som kommer 
användas samt Google Charts som är ett API där bibliotek kan laddas in för att användas i 
JavaScript-kod. I kommande kapitel kommer en beskrivning av respektive bibliotek 
presenteras.  

2.4.1 D3.js 
D3.js står för Data-Driven Documents och är ett JavaScript-bibliotek av hög kvalité med 
uppbyggnad för att skapa grafer inom datavisualisering varav interaktivitet är en berömd och 
omtalad funktion (Chen & Zhou 2016). Figur 6 visar ett exempel på hur ett diagram kan 
visualiseras baserat på biblioteket. Biblioteket har öppen källkod och är känt som efterträdare 
till Protovis (Stanford Visualization Group 2010) som är ett tidigare skapat 
visualiseringsbiblioteket. Forskare från Stanford Visualisation Group på Stanford University 
är grundare och underhållare av biblioteket (Wang et al. 2014). Tre nämnda utvecklare som 
var med och utvecklade biblioteket från grunden i samarbete med andra från omvärlden är 
Michael Bostock, Jefffrey Heer och Vadim Ogievetsky (Meenakshi et al. 2015).  

 

Figur 6 Exempel på cirkeldiagram skapat med D3.js (Wang et al. 2014, ss.1538) 

Bibliotekets huvudsyfte är att effektiv hantera dokument baserat på data för att utnyttja 
kapaciteten av webstandarderna HTML5, SVG (Scalable Vector Graphics) och CSS3 
(Cascading Style Sheets). D3 anses extremt snabbt och gör det möjligt med stor grafisk 
komplexitet på grund av minimal overhead tack vare att enbart attribut som ska förändras 
påverkas vid ändringar. Detta resulterar i flera fördelar varav stöd för stora datamängder och 
dynamiska beteenden med hjälp av animeringar och interaktion. Biblioteket stödjer moderna 
webbläsare som Chrome, Firefox, Safari, Edge med den nyaste versionen och tidigare 
versioner har även stöd för IE 9+ samt är licensierad under BSD licensen (Bostock 2017). 

Huvudsyftet med D3 är datadriven visualisering och för att tydliggöra hur processen går till 
finns det tre nivåer att genomgå i processen; behandling av data, applikation av data och 
visualisering av data. Första steget i processen innebär konvertering av rådata till rätt format 
för att den senare ska kunna renderas och laddas in i webbläsaren. Biblioteket har stöd för 
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laddning av data från lokala filer eller arrayer. Filformat som stödjs är JSON, TSV och CSV. 
Gällande JSON finns det stöd för funktionen d3.json(). Funktionen används för att läsa in 
en JSON-fil och ladda in data i webbläsaren. För att skapa komplexa diagram måste layouten 
även bearbetas utifrån det diagram som valts. Bearbetningen kan utföras med någon av de 
tillhörande 12 funktioner som stödjer bland annat stapel-, paj- och träd layout. Funktionerna 
är till för att omvandla data genom att länka samman rådata till det format som stödjer det 
specifika diagrammet som valts (Chen & Zhou 2016).  

D3 är utformat för att fungera direkt på DOM-dokument som står för Document Object Model 
och är baserat på databindning. DOM används för att dynamiskt kunna nå innehåll i 
dokument och är en plattform och ett språkneutralt gränssnitt (W3C 2005). Nyckeln till att 
lyckas med implementering av interaktivitet är att binda data till DOM-element. För att binda 
en datamängd till den grafiska uppsättningen som valts kan funktionen data() användas. När 
väl databindningen är gjord kan användaren använda tangent- och musevents för att förändra 
grafiska element inom visualiseringen (Chen & Zhou 2016). 

Sista delen av processen är visualisering av data där abstrakt data förvandlas till intuitiv grafik. 
Rendering genomförs genom att användaren sätter de visuella egenskaperna för DOM-objekt 
så att SVG-element därefter kan renderas ut (Chen & Zhou 2016). 

Som nämnt tidigare är interaktivitet en viktig funktionalitet och med hjälp av händelser kan 
biblioteket reagera på handlingar som utförs av användare. Interaktion kan genomföras i 
många olika former, varav bland annat sortering med hjälp av musklick och zoomning är två 
exempel. Genom att specificera händelser och anropa funktionen on() för DOM-objekt och 
transition() för mjuka övergångar kan kontroll skapas, se figur 7 för kodexempel (Chen & 
Zhou 2016). 

 

Figur 7 Transition för implementering av mjuk övergång (Bostock 2017) 

2.4.2 Google Charts 
Google Charts är en fri webbservicetjänst som erbjuder verktyg för skapande av diagram med 
samma verktyg som Google själva använder. Det är kraftfullt, enkelt att använda och 
garanterar kompatibilitet i tre år framåt. Ett stort antal diagramtyper erbjuds med 
standardutseenden som kan skräddarsys och anpassas om så önskas. Diagram renderas med 
hjälp av HTML5 och SVG vilket resulterar i stöd för webbläsare och plattformar i alla former. 
Inga extra tillägg eller programvaror behövs för att Google Charts ska fungera, finns det en 
webbläsare i någon form eller version tillgänglig för användning kommer det gå att visualisera 
diagram med biblioteket (Google Charts 2018).   

Google Charts används enklast genom att bäddas in i kod i JavaScript (Wang et al. 2014; 
Google Charts 2018). Det är ett fåtal steg som måste genomföras för att skapa ett diagram 
varav inkludering av Google Chart bibliotek, lista den data som ska användas, välja alternativ 
för hur datan ska presenteras samt skapa diagrammet är de största delarna. Diagrammet 
skapas med hjälp av ett ID på en div som måste existera i tillhörande HTML-fil som den sedan 
presenteras i (Google Charts 2018). I figur 8 presenters ett enkelt cirkeldiagram, skapat med 
Google Charts. 

color(d3.selectAll("div").transition(), "red", "blue"); 
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Figur 8 Exempel på ett enkelt cirkeldiagram skapat med Google Charts (Google 
Charts, 2018) 

Alla typer av diagram fylls med data med hjälp av klassen DataTable som representeras av en 
enkel tvådimensionell föränderlig tabell som byggs upp av kolumner och rader med värden 
(Wang et al. 2014; Google Charts 2018), se figur 9. Det är den data som ska visualiseras som 
DataTable-objekt innehåller. All data inom en kolumn måste ha samma datatyp och för att 
lägga till kolumner och rader används fördefinierade metoder. Med hjälp av klassen 
möjliggörs enkelt byte av diagramtyp vid behov. DataTable-klassen erbjuder metoder för att 
bland annat filtrera, sortera och modifiera data (Google Charts 2018).   

 

 

 

 

 

Figur 9    Exempel med en DataTable (Google Charts 2018) 

 

 

 

var data = new google.visualization.DataTable(); 
data.addColumn('string', 'Topping'); 
data.addColumn('number', 'Slices'); 
data.addRows([ 
  ['Mushrooms', 3], 
  ['Onions', 1], 
  ['Olives', 1],  
  ['Zucchini', 1], 
  ['Pepperoni', 2] 
]); 
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3 Problem och hypotes 
Internet har ökat i användning och spelar en stor roll i samhället. Fler besök på webbplatser 
utförs som i sin tur har medfört en ökning av webbloggar (Rajamanickam & Kavitha 2013). 
Analys av loggdata anses vara en avgörande faktor för att upprätthålla moderna IT-system 
uppbyggda av komplexa infrastrukturer. Att upptäcka avvikande beteenden i stora mängder 
data är krävande och svårt och dataanalyser behövs därmed som hjälpmedel (Suman et al. 
2018). För att underlätta resonemang och uppfattningar om information i loggfiler behövs 
även interaktion och visualisering som sker direkt (Shen et al. 2012). Mängden data som ska 
visualiseras kan dock påverka interaktionens hastighet och är det mycket data som ska laddas 
in kan interaktion bli svårare att utföra (Godfrey, Gryz & Lasek 2016).  

Fler och fler applikationer förflyttas till webbläsare för att minska arbetsbelastningen på 
servrar, vilket har resulterat i att webbläsare blivit en pålitlig plattform för applikationer 
(Maccioni & Collina 2016). Genom att skapa webbaserade analyseringsverktyg möjliggörs 
analysering av uppdaterad information online på internet under alla tidpunkter på dygnet 
(Andongabo & Gashi 2017). Webbsidor är lättillgängligt och delas av personer vilket gör det 
möjlighet att dela visningar och interaktion vid visualisering av data. Det finns många 
visualiseringstekniker för webbaserad visualisering, varav JavaScript-bibliotek är ett 
alternativ som erbjuder fullt utvecklade visualiseringsbibliotek som är enkla att använda och 
anpassningsbara efter användares önskemål (Tanyalcin et al. 2018). Data ökar ständigt i 
storlek och visualisering blir allt mer viktigt. Enligt Wang et al. (2014) är det överväldigande 
att ta in eller veta vilket bibliotek som ska väljas för att passa situation och tillfälle, på grund 
av att det är svårt att välja passande JavaScript-bibliotek utifrån det stora utbudet som finns.  

3.1 Problemformulering 
Huvudproblemet gällande visualisering av loggdata är försämring av prestanda vid rendering, 
med avseende på renderingstid. Detta beror bland annat på komplexitet och storlek på 
datamängden (Shen et al. 2012) samt att visualisering av loggdata kan behöva övervakas i 
realtid, vilket innebär direkt visualisering. Om realtidsdata används och data ständigt 
strömmar in kan mångfaldig ökning av loggdata ske och då är det viktigt att visualiseringen 
inte brister. Inom affärs-branchen är insamling av data vid rätt tidpunkt otroligt viktigt för att 
skapa förståelse och framgång inom Business Intelligence (Rajamanickam & Kavitha 2013).    

Sidladdningstider är kända för att påverka nöjdheten hos användare och det finns bevis att 
användare blir frustrerade vid höga sidladdningar. Det är därmed viktigt för leverantörer att 
förstå om och hur komplexiteten på deras webbplatser påverkar användarupplevelsen. 
Klientplattformar ökar ständigt vilket gör det viktigt för utvecklare att förstå komplexitet på 
webbplatser som kan påverka prestanda vid användning, med avseende på laddningstider. 
Prestanda och användbarhet är viktiga aspekter att balansera för att skapa förståelse för 
komplexitet på webbsidor (Butkiewicz, Madhyastha & Sekar 2014).  

I en artikel beskriver Godfrey, Gryz och Lasek (2016) att användare förväntar sig snabba svar 
vid användning av visuella analyseringsverktyg och att det finns krav som måste stödjas. 
Snabb hastighet, smidighet och flexibel användning måste reflekteras över. Deras fokus är 
interaktiv visualisering och för att verkligen anse att interaktivitet fungerar och existerar 
korrekt måste svar ges inom 1–5 sekunder. Detta för att visualisering i analysverktyg måste 
utföras i takt med mänskliga tankens takt och stödja en flytande och flexibel användning. En 
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faktor som kan påverka resultatet enligt Godfrey, Gryz & Lasek (2016) är interaktion då 
interaktion i diagram påverkas av datamängdens storlek. Mycket data kan därmed skapa 
svårigheter för interaktion och medföra förvirring för användare på grund av längre 
laddningstider och överbelastningar.  

På grund av en ökning av webbaserad visualisering och lättillgängligheten av 
visualiseringsverktyg online, kommer renderingstider vid visualisering av loggdata analyseras 
i kombination med visualisering baserat på JavaScript-bibliotek. Två bibliotek som används 
flitigt och som båda stödjer interaktivitet är D3.js och Google Charts. Eftersom biblioteken har 
öppen källkod och ständig utvecklas är det svårt att skapa förståelse för bibliotekens prestanda 
vid rendering i form av renderingstid. För att visa på hur renderingstider av diagram påverkas 
vid rendering av loggdata kommer detta analyseras.  

3.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att analysera prestanda i form av renderingstid för JavaScript-
bibliotek för att i det långa loppet behärska visualisering av loggdata snabbt och effektivt. 
Genom att visualisera loggdata från webbservrar kan förståelse gällande användares 
beteenden på webbapplikationer, med fokus på användares engagemang skapas (Morrison & 
Doherty 2014).  Stora datamängder är svårt att visualisera och målet är att få en inblick i 
hanteringen av bibliotek för att lättare kunna välja visualiseringstekniker i framtiden.  

Undersökningen kommer besvara följande frågeställningar: 

- Vilket bibliotek har snabbast initiala renderingstid?  
- Vilket bibliotek är mest lämpat för visualisering av loggdata från en webbserver med 

fokus på interaktion utifrån renderingstid? 
- Finns det någon likhet mellan initial rendering och interaktiv rendering baserat på 

renderingstid? 
- Har förändring av faktorer påverkan på renderingstid?  

3.3 Hypoteser 
Som nämnt tidigare anses D3.js vara ett av de mest populära biblioteken gällande visualisering 
av diagram (Meenakshi et al. 2015) med en hög prestandastandard, vilket gör D3.js till en av 
undersökningens kandidater. Andra kandidaten inom experimentet är Google Charts, som 
även är populärt att använda tack vare sin lättfattlighet. Eftersom prestanda i form av 
renderingstid är det som kommer insamlas och att D3.js anses inneha hög prestandastandard, 
lyder hypoteserna som kommer besvaras inom undersökningen: 

- JavaScript-biblioteket D3.js kommer resultera i snabbare renderingstid vid initial 
rendering av diagram till skillnad från Google Charts, mätt i millisekunder.  

- JavaScript-biblioteket D3.js kommer resultera i snabbare renderingstid vid rendering 
vid interaktion till skillnad från Google Charts, mätt i millisekunder.   

3.4 Delmål 
Undersökningen kan indelas i delmål som kommer användas som grundpelare inom 
undersökningen. Genom att specificera aktiviteter som ska genomföras kan kontroll över vad 
som behöver genomgås i arbetsprocessen bringas och styra arbetet i rätt riktning. Delmål kan 
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ses som ett hjälpmedel och ett strategiskt tillvägagångssätt för att uppnå slutresultat. Nedan 
presenteras 9 delmål som representerar arbetsprocessen.   

1. Identifiera passande bibliotek som avklarar interaktivitet.  
2. Skapa förståelse för valda bibliotek. 
3. Identifiera loggfil från en webbserver som kommer resultera i undersökningens data.  
4. Genomför förbehandling och konvertera loggdata till JSON-format för att göra det 

möjligt att använda datan som input av bibliotek.  
5. Implementera och utveckla diagram med interaktivitet som funktionalitet med 

vardera bibliotek. 
6. Skapa skript för framtida mätningar och insamling av renderingstider. 
7. Utför mätningar och lagra mätvärden. 
8. Sammanställ slutresultatet och visualisera med statistikpresentationer. 
9. Besvara frågeställningar genom att analysera och utvärdera slutresultatet från 

experimentet.  
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4 Metodbeskrivning 
Experiment är en empirisk undersökning och användas i sin helhet för att systematiskt, direkt 
och exakt manipulera behov, möjliggöra generella slutsatser och skapa kontroll över 
situationer. Även för att testa en hypotes eller teori och möjliggöra eventuell replikerbarhet. 
Ett tekniskt experiment innebär att olika verktyg används på olika objekt, det vill säga 
exempelvis ett program som två olika verktyg används på. Genom att organisera händelser i 
kontrollerade förhållanden, exempelvis i ett laboratorium, kan en simulation av funktionen i 
en verklig situation skapas som i sin tur kan resulterar i kontroll. Experimentet innebär alltså 
förtydligat att genomföra mätningar, förändringar och därefter mätningar igen. Som nämnt 
finns det ett antal fördelar med experiment men även nackdelar. Det är mycket förberedelser 
som måste genomföras innan ett experiment kan utföras tillsammans med genomförande och 
analysen som måste ske korrekt som inte är en lätt uppgift (Wohlin et al. 2012).  

En undersökningsmetod kan innefatta kvantitativ eller kvalitativ data beroende på val av 
undersökningsmetod. Experiment resulterar nästintill alltid i kvantitativ data på grund av att 
det nästan alltid ingår mätningar. Två aktiviteter som kommer genomföras i analysen och som 
kan förknippas med kvantitativ data är presentationer i form av statistik och hypotesprövning. 
Ska effekten av en viss manipulation eller aktivitet testas är kvantitativa undersökningar att 
föredra då det underlättar statistiska analyser och jämförelser (Wohlin et al. 2012).  

Shen et al. (2012) undersöker visualisering av loggdata och visualiseringsverktygs 
nödvändighet för förståelse av loggdata med hjälp av två fallstudier. Fallstudierna innefattar 
analysering av ett nyskapat analyseringsverktyg för att uppfatta systemets effektivitet gällande 
förståelse av stora mängder loggdata. Experimentet som kommer genomföras, som är den 
vetenskapliga undersökningsmetoden inom studien baseras på samma huvudsyfte, att 
visualisera loggdata. Däremot kommer en jämförelse av visualiseringstekniker istället 
genomföras med hjälp av experiment för att mäta renderingstiden vid visualisering av 
loggdata, vilket kommer utvärderas i nästkommande kapitel. Conglei (2014) utför intervjuer 
för att skapa förståelse för vad domänexperter som är slutanvändarna anser att visualisering 
av loggdata behöver. Detta perspektiv kommer inte beröras i undersökningen men ses som en 
förbättringsmöjlighet för att skapa förståelse för användares åsikter.   

4.1 Tillvägagångssätt 
Två visualiseringshjälpmedel kommer prövas vid visualisering av loggdata från en webbserver 
för att undersöka hantering av initial och interaktiv renderingstid av diagram. Diagram 
kommer byggas upp med hjälp av D3.js och Google Charts för att skapa förståelse för hur 
biblioteken hanterar datamängder i form av loggdata från webbservrar.  

Första steget i processen innebär förbehandling av den rådata som ska användas. Den data 
som kommer användas är en Access-fil med verklig data som är fri att använda och hämtad 
från Github. Kunskap kring fri loggdata har hämtats från diskussionsforumet på Quroa 
(2018). Genom att använda en verklig fil ökar trovärdigheten. Den data som ska användas 
måste konverteras till ett format som stödjs av biblioteket innan användning. Data kommer 
lagras i JSON-format på grund av att alla biblioteken som kommer användas i studien har 
stöd för JSON-format. För att konvertera loggdata kan existerande konverteringsverktyg eller 
egenskapade verktyg användas.  
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Insamling av renderingstid vid initial rendering för respektive bibliotek representerar första 
experimentet och processen illustreras i Figur 10. Detta för att undersöka hur biblioteken 
skiljer sig vid hämtning av data i form av JSON till skillnad från interaktivitet. Fokus är hur 
biblioteken skiljer sig gällande initial rendering. Eventuellt är renderingstiden hög vid initial 
rendering och förändrad så att det uppstår en skiljaktig renderingstid vid interaktiv rendering 
beroende på varierande funktionaliteter och komponenter.  

 
 

Figur 10 Flödesschema för experiment gällande initial rendering 
 

Andra experimentet kommer analysera interaktivitet genom insamling av renderingstider vid 
utförande av interaktion i diagram. Shen et al. (2012) beskriver att interaktivitet är nyckeln 
inom visualiseringsverktyg, vilket gör interaktivitet till en viktig aspekt för att se om 
funktionaliteten hanteras på olika sätt av olika bibliotek, beroende på komplexiteten av 
diagram. Arbetsprocessen för andra experimentet byggs upp efter strukturen i Figur 11.  

 

 
 

Figur 11 Flödesschema för experiment gällande interaktiv rendering 
 

Diagram byggs upp med hjälp av biblioteken och för att få en bredare förståelse för hantering 
av interaktion kommer interaktionsintervall manipuleras. Mätningar av renderingstider vid 
interaktion i diagram kommer lagras tillhörande varje mätserie där en jämförelse kommer 
utföras baserat på bibliotek och datamängd. Interaktivitet kommer utföras genom att förändra 
interaktionsintervall av attribut i diagram, för att se hur förändringar och varierande 
datamängder påverkar renderingstiden. Genom att exempelvis specificera ett intervall mellan 
två olika datum kan loggdata från olika tidsperioder presenteras och möjliggöra 
personanpassning av innehållet efter önskemål.  



 
15 

Enligt Wohlin et. al. (2012) bygger experiment på variabler av två typer, beroende och 
oberoende variabler. Oberoende variabler är alla variabler som kan kontrolleras och 
manipuleras. I experimenten är interaktionsintervall, datamängd, JavaScript-bibliotek och 
typ av diagram oberoende variabler som kommer manipuleras inom experimentet. Om 
variablerna blir manipulerade kallas de även faktorer. Oberoende variabler som inte 
manipuleras men kontrolleras är bland annat den webbläsare, dator och webbserver som 
nyttjas i experimentet. Beroende variabler är de variabler som används för att kunna se 
förändringar på de oberoende variablerna, alltså det som ska studeras och analyseras. Den 
beroende variabeln är oftast endast en (Wohlin et al. 2012) och i denna undersökning är det 
renderingstid.  

Empiriska mätningar kommer genomföras för att samla in data vilket medför kontroll 
(Wohlin et al. 2012). Mätningar inom experimenten kommer genomföras med hjälp av 
genererade skript som lagrar renderingstider i millisekunder. Enligt Wohlin et al. (2012) 
representerar ett värde eller en nivå av en oberoende variabel baseline och det är passande att 
använda en nuvarande situation som baseline. Som nämnt tidigare är D3.js är ett av de 
populäraste JavaScript-biblioteken för visualisering i dagsläget (Meenakshi et al. 2015) och 
det bibliotek som kommer representera baseline.  

Analys av insamlade renderingstider genomförs för att skapa förståelse för funktionaliteten 
och hur biblioteken skiljer sig mellan varandra, för att möjliggöra besvarande av 
frågeställning. Första steget i analysprocessen är tillämpning av statistik med hjälp av 
histogram, stapeldiagram och eventuellt ANOVA-test. Histogram kan användas för att 
kontrollera om data distribueras normalt, finns det normalfördelning kan ANOVA-test 
användas. ANOVA sår för Analysis Of Variance och innebär en klan av parametriska tester 
som kan utföras vid jämförelser av fler än två faktorer för att undersöka eventuell signifikanta 
skillnad (Wohlin et al. 2012).   

4.2 Alternativa metoder 
Användarstudie och fallstudie är två alternativa metoder för undersökningen. Användarstudie 
är en teknik för att samla in information från och om användares beteenden vilket vanligtvis 
genomförs med intervjuer och enkäter. Det används bland annat för att förklara, jämföra eller 
beskriva användares behov, attityder och vetskap för att analysera nuläget och existerande 
eller nya tekniker utifrån användarperspektiv (Wohlin et al. 2012). Användarstudie är en 
alternativ metod för att skapa förståelse för användares synpunkter om visualiseringsverktyg 
och en passande metod för undersökningar som innefattar grafiska element. En kombination 
av användarstudie och experiment kan skapa en mer komplett förståelse för vilken teknik som 
är lämpligast för visualisering av loggdata, genom en inblick i både användares synpunkter 
och funktionaliteter med hjälp av mätningar av prestanda i form av renderingstid vid 
interaktion. En kombination av tekniskt experiment och användarstudie är dock inte inom 
tidsramen för undersökningen. Att undersöka renderingstider och fokusera på funktionalitet 
utifrån prestandamätningar bedöms mer relevant och givande att genomföra som första 
moment. För att erhålla en användbar datamängd utifrån en användarstudie måste även ett 
stort antal personer delta (Wohlin et al. 2012), vilket kan vara tidskrävande.  

Berndtsson (2018) beskriver fallstudie som studier av ett specifikt antal fall, antingen fler eller 
en som utförs i sin riktiga miljö under en viss tid och som möjliggör en detaljerad 
undersökning om fenomenet. Saknas det förståelse för ett område om ett fenomen som det 
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finns en önskan att lära sig mer om är fallstudie en lämplig användning. Exempel på fall som 
kan undersökas är en grupp, en organisation eller en individ och kan användas för att 
undersöka specifika användare och hur de använder verktyg (Berndtsson, 2008). Fallstudie 
är lämpligt för att uppfatta hur utvecklare för webbapplikationer kan använda 
visualiseringstekniker i sitt arbete för att i sin tur skapa förståelse för hur användare engagerar 
sig på webbapplikationer. Genom att specificera bland annat specifika användare, en specifik 
organisation eller grupp och verktyg som de ska utvärdera kan en fördjupning inom ett 
område ges. Mycket detaljarbete behövs för att lyckas med fallstudieundersökningar och det 
kan vara svårt att hitta passande fall. Tidsbristen inom arbetet och svårighet att nå ut till 
kvalificerade utvecklare gjorde att metoden inte valdes. Prestandamätningar för att samla in 
renderingstider med hjälp av manipulation av variabler för att undersöka teknikernas 
funktionaliteter gjorde att experiment valdes, då fallstudier inte medför möjlighet till 
förändring av variabler i kontrollerade förhållanden.  

4.3 Forskningsetik 
Det finns många etiska aspekter och problem inom experiment som måste tas hänsyn till. 
Särskilt viktigt om experimentet på något vis kan kopplas till människor (Wohlin et al. 2012). 
Hanteringen av loggdata är därför viktigt att tänka igenom. Loggdata där information via 
utvalda fält i loggfilen kan kopplas till människor är inte acceptabelt då det resulterar i 
personlig information. En viktig synpunkt är därför att se till att all data som används är 
anpassad att presentera utifrån samhällsperspektiv och lagar. Som lösning för att undvika 
problemet kan egengenererad data användas. Används verklig data är det viktigt att se till att 
den är öppen källkod då det medför maskering och skydd, eftersom datan redan finns 
tillgänglig av allmänheten och därmed deras skyldighet att skydda. Deltagare inom den 
verkliga datan ska även själva ha valmöjlighet att välja att delta eller inte samt få tillgång till 
all relevant information i förväg (Wohlin et al. 2012). Noggrann informering om 
användningen kan därmed ges ut i förväg som upplysning för allmänhet. Konfidentiell 
information och känslig information måste alltid upprätthållas (Wohlin et al. 2012) och ett 
tillvägagångsätt för att upprätthålla detta är att avlägsna namnet på webbapplikationen som 
loggfilerna tillhör.   

Eventuella spikar från experimentets mätningar och andra oklarheter gällande 
datamanipulering ska dokumenteras noggrant, med fokus på vetenskaplig integritet. Validitet 
är även ett måste gällande mätningar och det måste vara noggrant och tillförlitligt, annars 
finns det inget intresse för resultatet. Kvaliteten på mätvärdena är också viktigt för att kunna 
analysera och besvara frågeställningen (Wohlin et al. 2012). För att öka trovärdigheten kan en 
stor mängd mätvärden användas.  

Återskapning av experimentet och möjlighet till replikerbarhet behövs för att finna nytta i 
arbetet i framtiden (Wohlin et al. 2012). Som stöd kan all kod tillhörande genomförandet av 
experimentet förutom loggdata presenteras på Github och i Appendix. Det är viktigt med 
hänsyn att loggdata från webbservrar kan skilja sig mycket på grund av varierande fält och 
serverinställningar samt att förbehandling av data kan variera och anpassas efter personliga 
synpunkter och påverka resultatet. Återskapning kan därmed bli svårt att genomföra utan att 
förändra och anpassa koden efter situationen i fråga. Som hänsyn och som hjälpmedel är 
noggrannhet och tydlighet kring förklaringar viktigt att ständigt utföra under arbetsprocessen 
gång, för att i sin tur underlätta återskapningar eller inspiration av arbetet i framtiden.   
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5 Relaterad forskning 
Visualisering av stora datamängder har varit ett problem som undersökts i många år och för 
att skapa förståelse för loggdata är visualisering viktigt och ett intressant område för många 
forskare. Här nedan presenteras relaterad forskning till undersökningen som bekräftar 
liknande undersökningar och som används som hjälp vid formationen av experimentet.  

Morrison och Doherty (2014) skapade en undersökning för att visa på att användningen av 
visualisering av loggdata kan användas för att öka förståelsen för hur användare engagerar sig 
på webbplatser. Dom genomför ett antal steg inom förbehandling och därefter ett antal 
visualiseringar av loggdata med två olika storlekar på datamängder. Användbarheten av 
visualiseringarna undersöktes för att få en insikt i hur grupper respektive enskilda användare 
beter sig. Resultatet visade på fyra olika visualiseringsalternativ med exempel och 
diskussioner samt hur visualisering kan användas för att undersöka antaganden om 
interaktivitet som är viktigt inom området.  

Ett liknande examensarbete inom ämnet är skapat av Conglei (2014). Arbetet fokuserar på 
visuell analys av användares beteenden utifrån loggdata från webbservrar. Lagring av loggdata 
ökar numera på grund av att ökad kapacitet för lagring och minskade kostnader. Det är viktigt 
att undersöka rådata då de förklarar att loggdata kan användas för att förbättra 
användarupplevelsen och för att förstå användares beteenden. Dock menar dom på att 
analyser av loggdata är utmanande eftersom loggdata är stora och ökar över tid. För att lösa 
problemet och skapa förståelse av stora mängder information effektivt behövs visualisering. I 
arbetet användes två olika typer av loggdata och tre analyssystem skapades som alla ger insikt 
i användares beteenden. Intervjuer görs med domänexperter som är slutanvändarna för att 
förstå vad som verkligen behövs vid analys av loggdata och resultatet av arbetet visade på att 
visualisering av loggdata från webbservrar är effektivt.  

Shen et al. (2012) förklarar i en artikel att stora mängder sessions-loggar fort kan samlas in 
och att ökningen av data medför svårigheter med visualisering och analysering. Det beskrivs 
att loggdata innehåller mycket värdefull information om användarbeteenden och att 
visualiseringsverktyg behövs. De skapade ett system för att göra det möjligt att visualisera och 
skapa förståelse för stora mängder data. För att visa systemets effektivitet används riktig 
sessions-data från eBay i terabyte. Analysprocessen är uppdelad i två steg; förfrågningar och 
visualisering av den hämtade datan för att kunna utföra analyser. Mönster och 
sammanslagning av data används för att hämta ut delar av data och därefter visualiseras 
mindre mängder data med hjälp av interaktivitet. Målet med systemet är att möjliggöra 
forskning om data på olika nivåer av detaljer. Visualiseringen utförs med cirkeldiagram och 
staplat stapeldiagram som resulterar i att värdefull information kan upptäckas.  

Tanyalcin et al. (2018) beskriver fördelen med att bland annat använda JavaScript-bibliotek 
som visualiseringsverktyg med fokus på interaktiv visualisering av stora datamängder. Han 
beskriver att det har blivit en stor utmaning att skapa förståelse och genomföra visualisering 
av stora och komplexa datamängder på ett effektivt vis. Fördelar med att använda JavaScript 
som programmeringsspråk förklaras där bland annat utbudet av ett stort antal bibliotek samt 
enkelheten att implementera nämns. Även att JavaScript kan öka effektiviteten vid skapande 
av nya tekniker. Artikeln sammanställer en samling JavaScript-bibliotek för att illustrera 
användningen av JavaScript i vetenskapliga sammanhang för att skapa förståelse för 
hantering och visualisering av stora datamängder. 
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6 Genomförande 
I kommande kapitel kommer en pilotstudie av experimenten utföras för att analysera 
möjligheten av genomförandet och om en jämförelse kan utföras eller inte. En litteraturstudie 
kommer presenteras med beskrivning om kunskapen inom studien, en implementation med 
beskrivningar tillhörande respektive beståndsdel av experimentet, en progression för 
förklaring vid motgångar och ändringar under processen och till sist pilotstudien och dess 
resultat.  

6.1 Litteraturstudie 
Vid implementation av kod gällande experimentet används böcker och webbsidor som källor 
som komplettering till forskningsartiklar från avhandlingens bakgrund.  

För att den data som ska användas i experimentet ska vara verklighetstrogen är det relevant 
att använda verklig och existerande loggdata som bas. Det är viktigt att utgå ifrån existerande 
loggdata för att få perspektiv och erhålla ett givande resultat för experimentet, då loggfiler 
finns överallt och i en bred skala av former. Kunskap kring platser där fri loggdata finns 
tillgängligt för användning hämtades i diskussionsforumet på Quroa (2018). Loggfilen 
hämtades från GitHub och på grund av etiska aspekter kommer inte innehållet eller namn på 
loggfilen presenteras, enbart att den hämtats från GitHub. 

För att formatera om en loggfil i text-format till JSON-format granskades först användning av 
online konverterare. På grund av att loggfiler kan innehålla varierande fält med varierande 
strukturer implementerades en konverterare på egen hand. Vid uppbyggnad av konverteraren 
valdes programmeringsspråket PHP på grund av dess breda utbud av funktioner och smidiga 
lösningar för att splittra strängar och skapa objekt som sedan kan formateras till JSON. 
Information och kunskap kring funktionaliteter i PHP för att splittra information till mindre 
portioner och möjliggöra omformatering, PHP objekt samt hantering av JSON data hämtades 
från dokumentation på PHP.net (2019) samt på W3schools (2019). Ytterligare grundläggande 
kunskap kring PHP generellt och splittring av objekt finns i boken av Kromann (2018). 

För att möjliggöra visualisering krävs det förbehandling av data till ett format som stödjs av 
valda bibliotek. Kunskap kring bibliotekens stöd för JSON har hämtats från bibliotekens egna 
dokumentationer och exempel samt hur JSON-filer kan användas vid visualisering i diagram 
(Bostock 2018 & Google Charts 2018). 

För att skapa kunskap kring D3.js och Google Charts inför implementation av diagram samt 
implementation av interaktivitet används dokumentationer, böcker och diskussionsforum 
som hjälpmedel. D3.js är ett välkänt och populärt bibliotek som både kan skapa diagram som 
det är eller med hjälp av underbibliotek. Ett flertal moduler finns som byggstenar för att skapa 
diagram som är designade att fungera tillsammans men som kan användas var för sig vid 
behov. Modulerna och dess funktionaliteter presenteras på D3.js webbplats (Bostock 2017) 
och dokumentation (Bostock 2018) där även exempel på hur diagram kan byggas upp finns. I 
boken av Heydt (2015) och boken av Teller och Rininsland (2016) samt på TutorialTeacher 
(2019) beskrivs funktionaliteter mer detaljerat vilket har funnits som stöd under 
implementationen för att skapa förståelse samt för att bygga upp en korrekt struktur.  

Google Charts är ett populärt API som använder bibliotek som kan inkluderas i JavaScript och 
som öppnar upp möjligheter till användning av Google Charts egna diagram. Google Charts är 
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enklare att använda än D3.js tack vare färdiga diagram som är redo att användas direkt. För 
att skapa förståelse för Google Charts uppbyggnader och funktionaliteter användes 
dokumentation och guider från webbplatsen för Google Charts (2018). Vid användning av 
JSON-filer i Google Charts kan implementation genomföras med Ajax-anrop, vilken kunskap 
har hämtats om på Google Charts (2018). Dock genomgås enbart exempel med JSON-data 
som returnerar en färdigkonverterad DataTable som tillhör Google Charts funktionaliteter. 
För att konvertera data från en JSON-fil till en DataTable används inspiration från en tråd 
på diskussionsforumet StackoverFlow (Rodrigues Fanseca 2018).  

Vid implementering av mätskript användes Tampermonkey som är en enkel Userscript-
manager (Biniok 2018) vilken kunskap erfarits om sedan tidigare kursinnehåll. För att 
mätskriptet för interaktivitet skulle genomföras med varierande värden och samtidigt 
genomföras med samma förutsättningar och intervall av dagar för alla mätserier behövdes en 
randomiserad generator. Biblioteket Chance.js valdes under letandet efter en smidig och enkel 
generator. Chance.js är licensierad under MIT licensen och kunskap kring hur biblioteket 
implementeras samt hur seed och randomiserade nummer kan genereras med biblioteket 
hittades under bibliotekets dokumentation (Change 2018).  

6.2 Implementation 
För att skapa experimentet har flera byggstenar byggts upp. I kommande underkapitel följs en 
förklaring på delmomenten som implementerats för att tydliggöra arbetsprocessen. Bland 
annat beskrivs uppbyggnaden av webbservern som använts, data och förbehandling för 
formatering, uppbyggnaden av diagram med valda JavaScript-bibliotek och skript för att mäta 
renderingshastigheterna vid både initial rendering och interaktivitet. 

6.2.1 Webbserver 
En Apache webbserver sattes upp med XAMPP som är en enkel utvecklingsmiljö att både sätta 
upp och använda. XAMPP är gratis och är licensierad under GNU General Public Licence 
(Apache Friends 2019). Webbservern sattes upp som en faktor i mätningarna för att 
kontrollera brett antal faktorer som möjligt. XAMPP installerades genom en nerladdning från 
Apache Friends webbsida. Användning av XAMPP som webbserver påskyndar uppsättningen 
av utvecklingsmiljön och medför mer tid till visualisering av diagram som är arbetets fokus.  

6.2.2 Data och förbehandling 
Den loggdata som används som grund i experimentet är en fil i formatet text med en storlek 
på 587 MB som innehåller access-loggdata från en webbplats från 2015 till 2019. Konvertering 
av loggfilen i text format till JSON-format sker med hjälp av en egenskapad konverterare. 
Konverteraren har skapats på egen hand för att anpassas efter innehållet av loggfilen som valts 
inför användningen då fält och värden kan variera mycket mellan loggfiler. Konverteraren är 
skapad med PHP för att på ett enkelt sätt uppdela innehåll och underlätta processen, vilket 
PHP möjliggör. I konverteraren hämtas först textfilen och sedan loopas varje rad igenom med 
hjälp av en foreach-loop där varje rad formateras till ett PHP objekt, se figur 12.  
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Figur 12      Hämtning av textfil som sedan används i en foreach loop där 
 varje rad omvandlas till ett objekt 

Eftersom loggdata kan byggas upp med varierande fält med värden splittras och formateras 
textraden i textfilen så att varje värden i varje fält kan läggas in på rätt plats i objekt. 
Funktionen explode()används för att dela upp en sträng till en array med hjälp av en 
separator. I figur 13 visas ett exempel på hur en rad i textfilen splittras för att få fram första 
elementet i raden med hjälp av funktionen explode(), i detta fall IP adressen.  

 

 

Figur 13      Framtagning av IP adress 

I Figur 14 visas ett andra kodstycke där datum hämtas ut genom att splittra en rad i textfilen 
med hjälp av samma funktion. Alla nyckelvärden i objektet har hämtats på liknande sätt. På 
grund av textfilens komplexitet och att värdena är inbakade mellan olika tecken som måste 
filtreras bort genomförs konverteringen av värdena från loggfilen med hjälp av olika 
funktioner beroende på vilket fält som datan ska tillhöra. All kod presenteras i Appendix A. 

 

 

 

Figur 14       Framtagning av datumvärde 

I slutet av loopen läggs PHP objektet in i en array som efter loopen formateras till en JSON 
sträng och sparas in i en JSON-fil. I Appendix A presenteras resterande kod för 
konverteringen av textfilen till JSON-format. För att garantera att formateringen genomförts 
korrekt utfördes en validering på JSON-filen efter konverteringen på en webbplats för online 
validering, vilket resulterade i en korrekt formatering. 

Under arbetets gång användes olika stora mängder av textfilen i konverteraren för att i senare 
del av experimentet följa bibliotekens hantering av visualisering med varierande 
datamängder. I figur 15 presenteras ett kodstycke av textfilen där värden i loggfilen har 
förvandlats för att inte exponera innehållet i den använda loggdatan. En del värden är 
återanvända med innehåll från exempelfält i figur 1 i bakgrundskapitlet och resterande värden 
är nya. Resultatet illustrerar därmed ett exempel med osammanhängande värden för att inte 
exponera källan.  

 

 

$TimestampParts = explode(':',trim($Timestamp)); 
$Date = $TimestampParts[0]; 
$Date = str_replace('/', '-', $Date); 
$Object->Date = date('Y-m-d', strtotime($Date)); 
 

$File = file('../Access-log.txt'); 
       $Array = array(); 
 
       foreach ($File as $Line) { 
            $Object = new \stdClass(); 

//Code to be executed 
       } 
 
 

$Parts = explode(' ',trim($Line)); 
$Object->IPaddress = $Parts[0]; 
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Figur 15        Formatering av loggdata i text format    

I figur 16 visas resultatet efter konvertering till JSON-format. Konverteraren fungerar på valfri 
datamängd men är specifikt anpassad efter experimentets hämtade loggdata. Återanvändning 
av konverteraren blir därmed svår att genomföra rakt av, men inspiration kan hämtas och 
anpassas efter avvikande loggdata. Datum är relevant att använda vid visualisering av data 
tack vare att det möjliggör grupperingar som gör det lättare att bland annat dela upp och skapa 
förståelse för innehåll i datamängder. Konvertering av tidstämpeln i loggfilen är därmed ett 
viktigt fokus. Inget fokus låg på konvertering av fält innehållande webbläsare och 
protokollversion. Vid behov av dessa fält kan mellanslag och onödiga tecken omstruktureras i 
konverteraren.  En egen konverterare öppnar upp möjligheter till anpassning och förändring 
utifrån önskemål och möjliggör förändringar av nya formateringar smidigt och enkelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16      Ett JSON-objekt efter utförd konvertering 

6.2.3 Diagram med D3.js 
Vid implementering av diagram med D3.js skapades först en HTML-fil samt en extern 
JavaScript-fil vilka presenteras i Appendix B och C. Biblioteket kan implementeras på två olika 
sätt, antingen genom en länk till den senaste utgåvan eller genom nerladdning av senaste 
utgåvan av biblioteket. I figur 17 visas implementationen av biblioteket med hjälp av länk till 
nyaste utgåvan. 

  

Figur 17     Länk till senaste utgåvan 

Ett cirkeldiagram skapades med biblioteket och byggdes upp med hjälp av moduler 
tillhörande biblioteket där bland annat noder kan hämtas och manipuleras. Först skapas ett 
SVG-element i HTML-filen och resterande implementation sker i den externa Javascript-filen. 

<script src="https://d3js.org/d3.v5.js"></script> 
 

198.81.129.99 - - [26/Jul/1999:10:26:56 -0400] "GET /ido/images/id.gif 
HTTP/1.0" 200 660 "-" "Mozilla/4.51 (Windows NT 6.0; rv:34.0) 
Gecko/20100101 Firefox/34.0" "-" 

 

[ 
    {    
        "IPaddress": "198.81.129.99", 
        "Date": "1999-07-26", 
        "Time": "10:26:56", 
        "TimeZone": "-0400", 
        "HTTPCommand": "GET", 
        "ProtocolVersion": "\/ido/images/id.gif\/  
         HTTP\/1.0", 
        "StatusCode": "200", 
        "BytesTransferred": "660", 
        "ReferrerURI": "-", 
        "Browser": "Mozilla\/4.51 (Windows NT 6.0; rv:34.0)  
         Gecko\/20100101 Firefox\/34.0" 
    }, 
 
    //More objects 
] 
 
 
 



 
22 

Det första som implementeras i JavaScript-filen är inladdning av JSON-data från JSON-filen 
som sker med hjälp av D3.js JSON-metod, se figur 18.   

 

 

Figur 18     Hämtning av JSON-data från JSON-fil 

Den första parametern i JSON-metoden är en URL till den fil som ska användas vid inladdning 
av data. Därefter sker en callback-funktion som genomförs när filen laddats in, när datan från 
filen returnerats tillbaka, i form av en array av objekt. Därefter kan uppbyggnaden av 
diagrammet implementeras med den returnerade datan.  

Det första som görs är att deklarera ett flertal variabler som kommer användas under 
implementationen varav bland annat SVG-elementet och group som fäster 
grupperingselement och håller elementen. I figur 19 deklareras SVG elementet genom att 
hämtas med hjälp av id på SVG-elementet som skapades i HTML-filen.  

 

 

 

Figur 19      Deklaration av variabeln SVG 

För att gruppera den data som hämtats från JSON-filen utifrån statuskoden implementeras 
koden i figur 20. En nästlande funktion används för att gruppera data efter egna önskemål där 
grupperingar sker genom statuskoden och där dataCount bildar en array av objekt baserat på 
valda nyckeln. Med hjälp av funktionen rollup skapas en funktion som tar värdet av arrayen 
för varje grupp baserat på statuskoden och skapar ett värde baserat på den, som därefter 
kalkyleras om till en procentandel för att användas i cirkeldiagrammet.  

 

 

 

 

Figur 20      Gruppering av JSON-data 

I figur 21 genereras sedan cirkeldiagrammet, arken skapas med specifika mått samt generering 
av grupperna med hjälp av den grupperade datan som gjorts i tidigare stadie. Det är många 
delmoment som genomgåtts vid skapandet av diagrammet med biblioteket och flera moduler 
och funktioner för att färglägga, skapa legenden och text till diagrammet har implementerats. 
För mer detaljer kring resterande funktioner och resterande kod för att implementera 
diagrammet, se Appendix C. 

 
 
 

d3.json("month1.json").then(function(jsonData){  
    // Code to be executed 
}); 
 

var svg = d3.select('#Diagram').attr("Width", svgWidth).attr("Height", 
svgHeight); 
var group = svg.append("g").attr("transform", "translate(" + svgWidth 
/ 2 + "," + svgHeight / 2 + ")"); 
 

var dataCount = d3.nest() 
    .key(function(d) {  return d.StatusCode;}) 
    .rollup(function(v) {percent = v.length/data.length  
    * 100; return Math.round( percent * 10 ) / 10; }) 
    .entries(data); 
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Figur 21     Skapar arken och fyller dem  

Skapandet av punktdiagram sker med liknade struktur och funktioner. Dock specificeras flera 
värden och det första som genomförs är deklaration av värden för axlarna i diagrammet, vilket 
presenteras i figur 22.  Bland annat specificeras x- och y-värdet som i detta fall representerar 
datum och statuskod.   

 

 

Figur 22 Deklaration av värden för axlarna i diagrammet 

Värdet på x-axeln som motsvarar datum konverteras till en dag för att lättare kunna nyttjas i 
diagrammet och resulterar i att x-axeln representerar alla dagar i en månad istället för datum. 
Detta genomföras inom en loop som presenteras i figur 23, där datan loopas igenom och 
konverterar datumet till den dag det representerar i månaden.  

 

 

 

Figur 23     Konvertering av datum till dag 

Två funktionaliteter som skiljer punktdiagrammet från cirkeldiagrammet är att x- och y-axeln 
såklart ska specificeras. I figur 24 specificeras båda axlarna varav den översta är x-axeln och 
den understa är y-axeln vilka även läggs till i SVG-elementet. Därefter läggs cirklar till för varje 
datapunkt samt en hover effekt på varje datapunkt för att lättare kunna följa vilken punkt som 
representerar vilken dag och statuskod, vilket presenteras i resterande kod i Appendix D.  

 

 

var pie = d3.pie() 
    .value(function (d) { 
    return d.value; 
    }); 
 
var arc = d3.arc() 
    .innerRadius(100) 
    .outerRadius(radius); 
 

var arcs = 
group.selectAll("arc") 
    .data(pie(dataCount)) 
    .enter() 
    .append("g") 
    .attr("class", "arc") 
 

var xValue = function(d) {return d.Date;}, 
    yValue = function(d) {return d.StatusCode;}; 
 

data.forEach(function(d) { 
    day = new Date(d.Date); 
    day = day.getDate(); 
    d.Date = day; 
}); 
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Figur 24 X- och Y-axeln specificeras och implementeras 

Vid implementation av interaktivitet i punktdiagrammet används inputfält som specificerats 
i HTML-filen. Vid klick på submit-knappen efter att värden har specificerats i inputfälten 
exekveras en funktion som uppdaterar punktdiagrammet, se figur 25. Hela JSON-filen laddas 
inte in på nytt utan enbart en uppdatering görs där start- och stopp-värdet för x-axeln hämtas 
från inputfälten och sedan uppdateras i x-axeln. Efter att x-axeln värde är uppdaterad 
uppdateras själva diagrammet efter värdena. Med hjälp av transition() som är en 
övergångseffekt, kan interaktiviteten ske med mjuka övergångar. För mer detaljer kring koden 
gällande punktdiagrammet, se Appendix D och för ytterligare information om alla filer 
skapade med D3.js, se Appendix B, C och D, där all kod presenteras tillhörande respektive 
diagram. För att se diagrammen i sin slutgiltiga form, utseendemässigt, se Appendix K.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25 Funktionen som exekveras vid klick på submit-knappen vid 
interaktivitet 

6.2.4 Diagram med Google Charts 
Vid skapade av diagram med Google Charts skapades först en HTML-fil samt en extern 
JavaScript-fil vilka presenteras i Appendix E och F. I HTML-filen måste en skripttagg 
inkluderas för att möjliggöra laddning av Google Charts bibliotek, då det är länken som laddar 

x = d3.scaleLinear() 
    .domain([1, 31]) 
    .range([ 0, width ]); 
xAxis = svg.append("g") 
    .attr("transform", "translate(0," + height + ")") 
    .call(d3.axisBottom(x)); 
 
y = d3.scaleLinear() 
    .domain([100, 500]) 
    .range([ height, 0]); 
svg.append("g") 
    .call(d3.axisLeft(y)); 
 

function updateChart() { 
    var xlimStart = document.getElementById("xlimStart").value; 
    var xlimEnd = document.getElementById("xlimEnd").value; 
 
    // Update X axis 
    x.domain([xlimStart,xlimEnd]) 
    xAxis.transition().call(d3.axisBottom(x)) 
 
    // Update chart 
    svg.selectAll("circle")                               
    .data(data) 
    .transition() 
    .attr("cx", function (d) { return x(d.Date); } ) 
    .attr("cy", function (d) { return y(d.StatusCode); } ) 
} 
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loadern. I figur 26 presenteras länken som inkluderas med skripttaggen. Det som därefter 
behövs i HTML-filen för att diagrammet ska kunna visas är en div. Resterande kod i filen 
presenteras i Appendix E.  

 

 

Figur 26      Länk för att inkludera biblioteket 

Därefter implementeras resterande kod i den externa JavaScript-filen. För att biblioteket ska 
laddas behövs ytterligare delmoment implementeras än det nämnda ovan, se figur 27. Paket 
måste laddas in för diagramtyper och genomförs genom att kalla på funktionen 
google.charts.load där argument specificeras. Första argumentet är namnet på den 
version som ska användas, genom att specificera current användas den senaste släppta 
versionen. Därefter specificeras det att ett corechart ska visualiseras, alltså någon typ av 
diagram. När paketen har laddas in kan funktionen som renderar diagrammet köras med hjälp 
av google.charts.setOnLoadCallback som kallar på den funktion som implementerats i 
JavaScript-filen där renderingen sker.  

 

 

Figur 27      Laddning av bibliotek 

Ett cirkeldiagram skapades med en tillhörande legend i funktionen drawChart. För att 
möjliggöra användningen av JSON-filen som skapats med konverteraren görs ett AJAX-anrop 
som sänder en fråga till en URL, i detta fall JSON-filen med loggdata. Därefter returneras en 
JSON-sträng och när hämtningen är klar exekveras i sin tur en funktion. För att data ska 
kunna visualiseras i Google Charts diagram måste data läggas in i JavaScript-klassen 
google.visualization.DataTable som finns definierad i biblioteket. Detta innebär en två 
dimensionell tabell med rader och kolumner. För att loggdatan ska kunna visualiseras måste 
raderna och kolumnerna specificeras utifrån den data som ska visualiseras, se figur 28. Google 
Charts API har ingen funktionalitet som automatiskt beräknar värden och implementeras 
därmed på egen hand. Funktionaliteten som finns är att den procentandel som varje typ som 
ska visualiseras har ska läggas in i datatabellen och därefter användas av biblioteket vid 
visualisering. Antalet statuskoder är det som ska visualiseras i diagrammet och för att beräkna 
fram procentandelen måste JSON-datan loopas igenom. Alla objekts statuskoder läggs 
därmed in i en tillfällig array som sedan används vid beräkning av antalet av vardera 
statuskod. För att därefter sätta in värdena i datatabellen användas addRow funktionen inom 
biblioteket. Genom att loopa igenom statuskoderna i den andra tillfälliga arrayen, counts, 
som använts för att beräkna fram antalet gånger varje statuskod förekommit, kan värden 
läggas i in datatabellens rader. Nyckeln, i detta fall statuskoden samt antalet gånger 
statuskoden förekommit i JSON-datan läggas in som nya rader i tabellen som sedan blir den 
data som används vid visualiseringen. Skulle något annat vilja visualiseras måste även det 
läggas in i datatabellen. Resterande kod tillhörande cirkeldiagrammet finns tillgänglig i 
Appendix F. 

 

<script type="text/javascript" 
src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script> 
 

google.charts.load('current', {packages: ['corechart']}); 
google.charts.setOnLoadCallback(drawChart); 
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Figur 28      Insättning i datatabellen 

För att visualisera diagrammet måste en instans av den diagramtyp som ska skapas 
instansieras, i detta fall ett cirkeldiagram (se figur 29). För cirkeldiagram används klassen 
google.visualization.PieChart vilket ingår i paketet som laddats in vid start med koden 
i JavaScript-filen, som nämnt tidigare. Vid utritning av diagrammet kommer den div som 
tidigare skapats i HTML-filen till användning, genom att en referens till div elementet skickas. 
För att rita ut diagrammet måste funktionen draw användas där den datatabell som ska 
visualiseras skickas in som parameter tillsammans med eventuella alternativ för exempelvis 
utseendet om det önskas, där ett hål för att skapa en munkform specificeras denna gång.  

 

 

Figur 29      Sista elementen för att skapa ett diagram 

Skapandet av ett punktdiagram sker på ett liknade sätt där stor del av koden tillhörande 
cirkeldiagrammet återanvänds. Det som skiljer diagrammen åt är att punktdiagrammet 
kvarhåller och visualiserar alla datapunkter. Därmed behöver inte någon kalkylering av 
procent beräknas innan insättning i datatabellen, utan statuskoden och datumet kan användas 
direkt. JSON-datan som hämtats från filen loopas igenom och läggs in på en ny rad i 
datatabellen, med dag och statuskod som värden, se figur 30. På grund av inget stöd för datum 
i x-axeln, konverteras datumet om till en dag och resulterar i att x-axeln innehåller alla datum 
under en månad, då loggdatan som ska presenteras tillhör en specifik månad. Därefter skapas 
diagrammet på samma vis som cirkeldiagrammet men genom att specificera en ny JavaScript-
klass, närmare bestämt google.visualization.ScatterChart. Klassen representerar ett 
punktdiagram som motsvarar andra diagramtypen som ska implementeras.  

 

 

data = new google.visualization.DataTable(); 
data.addColumn('string', 'StatusCode'); 
data.addColumn('number', 'Amount'); 
         
for(var i = 0; i < objects.length; i++){ 
    object = [objects[i].StatusCode]; 
    objectArray.push(object); 
} 
 
objectArray.forEach(function(x) {  
    counts[x] = (counts[x] || 0)+1;  
}); 
 
for(var key in counts){ 
    data.addRow([key, counts[key]]); 
} 
 

chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('Diagram')); 
chart.draw(data, options); 
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Figur 30 Insättning i datatabellen 

Strukturen tillhörande punktdiagrammet implementerades inte på samma vis som för 
cirkeldiagrammet då det var fokus på att dela upp koden för att mätningen av interaktiviteten 
senare skulle genomföras korrekt. Hämtningen av JSON-filen ska inte genomföras varje gång 
en interaktivitet utförs, vilket gjorde att koden delades upp i fler funktioner för 
punktdiagrammet, se detaljer i Appendix G. 

Vid implementation av interaktivitet i punktdiagrammet används inputfält som specificerats 
i HTML-filen på samma vis som för diagrammet skapat med D3.js, se Appendix E för 
ytterligare detaljer. Med hjälp av inputfälten kan värden för x-axeln specificeras och förändra 
intervallet för antal dagar som data ska visualiseras för. För att interaktiviteten i 
punktdiagrammet ska vara genomförbart måste konfigurations alternativ specificeras i 
alternativ. Genom att specificera diagrammets axel-värden med min- och max-värden, se figur 
31, är det möjligt att manipulera dessa värden.  

 

 

 

 

 

Figur 31     Alternativa värden för punktdiagrammet 

Vid klick på en submit-knapp vid inmatning av värden i inputfälten exekveras en funktion där 
värdet från vardera inputbox hämtas så att värdet kan flyttas till önskad start och stop dag, se 
hämtning av värden i figur 32. När värdena är hämtade exekveras drawChart funktionen igen 
som ritar ut diagrammet utan att hämta JSON-filen på nytt, tack vare omstruktureringen av 
koden till separerade filer. Se all kod tillhörande punktdiagrammets uppbyggnad i Appendix 
E och G och både cirkeldiagrammet och punktdiagrammet i sin slutgiltiga form i Appendix L.  

 

 

Figur 32 Förändring av x-axelns värden för att möjliggöra interaktivitet 

data = new google.visualization.DataTable(); 
data.addColumn('number', 'Day'); 
data.addColumn('number', 'StatusCode'); 
         
for(var i = 0; i < objects.length; i++){ 
    day = (new Date((objects[i].Date))); 
    data.addRow([day.getDate(), parseInt(objects[i].StatusCode)]); 
} 
 

options.hAxis.viewWindow.min = document.getElementById('xlimStart').value; 
options.hAxis.viewWindow.max = document.getElementById('xlimEnd').value; 
 

var options = { 
    title: 'Day vs StatusCode', 
    hAxis: {title: 'Day', viewWindow: {min:0, max: MAX}}, 
    vAxis: {title: 'StatusCode', viewWindow: {min:100, max: 
500}}, 
    legend: 'none', 
    pointSize: 5, 
    dataOpacity: 0.4, 
}; 
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6.2.5 Tampermonkey-skript 
För insamling av renderingstider vid initial rendering och interaktiv rendering 
implementerades skript genom Tampermonkey som gör det möjligt att manipulera skript i 
webbläsaren. Med hjälp av skripten kan klick simuleras och värden kan samlas in och lagras 
smidigt genom LocalStorage. Uppbyggnaden av respektive diagram möjliggör återanvändning 
av skript vid insamling av värden tillhörande både D3.js och Google Charts interaktiva 
punktdiagram, som gör att enbart två skript implementerades.  

Det första Tampermonkey-skriptet som implementerades samlar in och lagrar initiala 
renderingstider vid användning av både cirkeldiagram och punktdiagram. I skriptet 
specificeras antalet mätpunkter som ska genomföras inom mätserien och som motsvarar 
antalet gånger diagrammet ska renderas om. För att samla in renderingstiden för den initial 
renderingstiden används en knapp som startar renderingen av diagrammet. Detta sker på 
samma vis för alla diagramtyper inom både D3.js och Google Charts. Vid klick på knappen 
tilldelas starttiden i LocalStorage med hjälp av JavaScript-funktionen new Date() och 
getTime(). Detta sker inte i Tampermonkey-skripten utan i koden för respektive diagram. 
GetTime() används för at få fram information från ett datum och i detta fall hämtas  tiden i 
millisekunder. Efter att starttiden lagrats exekveras resterande kod där diagrammet renderas 
ut. När renderingen är slutförd initieras stopptiden i LocalStorage på samma vis som för 
starttiden. För att beräkna den totala renderingstiden i millisekunder subtraheras stopptiden 
med starttiden, som därefter lagras tillhörande respektive mätning. I figur 33 presenteras 
koden som används för lagring i LocalStorage och i Appendix presenteras placeringen av 
koden tillhörande respektive diagram. Tidtagningen är inlagd i alla filer och bortkommenterad 
för antingen interaktivitet eller initial rendering under respektive mätning, för att inte påverka 
renderingstiden negastivt.  

 

 

 

 

Figur 33 Lagring av renderingstider 

I figur 34 presenteras viktig funktionalitet för lagring av den initiala renderingstiden. För att 
simulera ett klick och skapa mätserier med ett flertal mätpunkter används en räkne-variabel, 
counter. Antalet körningar av skriptet, det vill säga antalet omrenderingar av diagram och 
antalet mätpunkter bestäms genom initiering av variabeln runs. Sedan används en räkne-
variabel som ökar i antal efter varje rendering. Så länge som counter variabeln är mindre än 
antalet körningar ska skriptet köras genom att ett klick triggas igång för att starta renderingen. 
För att se till så att hela renderingen hinner genomföras används en fördröjnings-funktion 
innan nästa klick kan genomföras. Eftersom lagringen av renderingstiden sker inne i 
JavaScript-filen för respektive diagram påverkas inte tiden av fördröjnings-funktionen. 
Därefter lagras renderingstiden i en array som sparas i LocalStorage för att kunna användas 
varje gång sidan laddas om. Sidan laddas om varje gång för att den initiala renderingstiden 
ska genomföras utan någon påverkan från andra håll. När därefter antalet renderingar 
motsvarar antalet körningar som specificerats från start sker en nerladdning av alla lagrade 

localStorage.setItem('startTime', new Date().getTime()); 
 
// Code to be executed 
 
         
localStorage.setItem('stopTime', new Date().getTime()); 
localStorage.setItem('renderingTime', (localStorage.getItem('stopTime') - 
localStorage.getItem('startTime'))); 
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renderingstider från arrayen som alla värden lagrats i. För mer detaljer och resterande delar 
av skriptet för att lagra initiala renderingstiden, se Appendix H. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 34      If-sats för att lagra initiala renderingstiden  

Vid insamling av renderingstider vid interaktivitet används värden från LocalStorage på 
samma vis som för lagring vid initial renderingstid. Dock tilldelas startvärdet för renderingen 
inte vid klick på knappen Run utan istället när knappen buttonChange triggas igång. Det 
första som sker när skriptet ska köras är att Run knappen triggas igång. Detta för att hela 
diagrammet ska ritas ut första gången utan att påverka renderingstiden vid interaktivitet. För 
att hela renderingen ska genomföras innan interaktiviteten kan utföras används även här en 
delay med hjälp av metoden setTimeout() som kör en funktion efter ett specifikt antal 
millisekunder, precis som i Tampermonkey-skriptet för initial renderingstiden. Funktionen 
som exekveras är change_diagram() och innehållet i funktionen presenteras i figur 35. Det 
första som sker är generering av start- och stopp-värde för x-axeln. Med hjälp av biblioteket 
chance.js kan randomiserade nummer användas (Change 2018). Genom att initiera chance 
med ett specifikt seed, se Appendix I för mer detaljer, kan resultaten bli repeterbara. Detta 
behövs för att alla mätserier ska utgå från samma förutsättningar och kunna jämföras. Seed 
är en utgångspunkt för att generera slumptal och används för att kunna möjliggöra 
slumpmässiga talföljder, i detta fall intervallvärden vid interaktivitet. Genom att initiera 
Chance med 1 kan alla mätserier erhålla samma intervall för att i sin tur frambringa 
jämförbara mätvärden. Intervallen av mätvärden som använts finns presenterade i Appendix 
J. Chance.integer() genererar ett nummer och genom att specificera min- och max-värden 
gällande de nummer som ska ingå i slumpgeneratorn, skapas varierande intervall. Resultatet 
blir varierande storlekar av data samt värden där start- och stopp-värdet inte överlappar. Efter 
att värden för x-axeln är satta triggas ett klick på submit-knappen tillhörande inputfälten 
igång den interaktiva renderingen. Eftersom renderingen återigen måste hinna renderas klart 
innan nästa klick triggas igång används en fördröjnings-funktion genom att implementera en 
setTimeout funktion som kör resterande kod efter en fördröjning i millisekunder. 
Resterande kod innefattar bland annat lagring av renderingstiden i en tillfällig array. 
Renderingstiden hämtas från LocalStorage efter att renderingen genomförts. Runs variabeln 
specificeras i filen och innefattar antalet gånger sidan ska laddas om, alltså antalet renderade 
diagram och totala körningar. Variabeln changes måste specificeras för att avgöra antalet 

if(counter < runs){ 
    $('#Run').trigger("click"); 
 
    setTimeout(function() { 
        if(timeArr == "" || timeArr == null){ 
            timeArr = []; 
        }else { 
            timeArr = JSON.parse(timeArr); 
        } 
        timeArr.push(localStorage.getItem('renderingTime')); 
        localStorage.setItem('timeArr' , JSON.stringify(timeArr)); 
        localStorage.setItem('counter' , ++counter); 
        location.reload(); 
    }, 2000); 
}else{ 
    // Code to download file 
} 
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gånger interaktivitet ska utföras per diagram för att möjliggöra mätning av omrendering av x-
axeln. När antalet interaktioner stämmer överens med antalet tider som sparats ner i den 
tillfälliga arrayen läggs arrayen in i en ny array. Detta bildar en multidimensionell array för 
att lagra alla mätvärden genom hela mätserien. Arrayen sparas i LocalStorage och sedan 
laddas webbsidan om för att skapa ett nytt diagram. Om antalet interaktioner inte utförts 
exekveras funktionen igen och utför alla stegen på nytt tills samtliga interaktioner är klara 
eller antalet körningar uppnåtts. Om antalet förbestämda körningar stämmer överens med 
antalet arrayer i den multidimensionella arrayen, är mätserien klar och filen med alla lagrade 
renderingstider laddas ner. För mer detaljer och resterande delar av koden tillhörande båda 
skripten, se Appendix H och I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35 Funktioner för att lagra renderingstider vid interaktivitet 

6.3 Progression 
Experimentet syfte från start var att jämföra rendering av diagram utifrån biblioteken D3.js, 
JointJS och Google Charts. Dock visade det sig att JointJS erhöll kommersiell licens som 
medförde att biblioteket exkluderades. Ett nytt interaktivt webbaserat bibliotek blev av 
intresse efter JointJS men samma problem gällande kommersiell licens uppkom och båda 
biblioteken bedömdes därmed som ej relevanta. Biblioteken som används i experimentet blev 
tillslut D3.js och Google Charts. 

Under implementering av respektive bibliotek var det svårfattligt om implementation skulle 
utföras med hjälp av länk eller nerladdning av bibliotek. För att mätningarna skulle 
genomföras och jämföras utifrån samma förutsättningar valdes länk till biblioteket, då det inte 
fanns möjlighet att ladda ner bibliotek vid användning av Google Charts. Google Charts 
användarvillkor tillåter inte nerladdning för användning offline. Koden för att använda 
biblioteket är en del av det inkluderade skriptet som specificerats vid skapandet av 
visualiseringen och därmed inte nerladdningsbart (Google Charts 2018).  

xlimStart = chance.integer({ min: 1, max: 15 }); 
xlimEnd = chance.integer({ min: 16, max: 31 }); 
$('#xlimStart').val(xlimStart); 
$('#xlimEnd').val(xlimEnd); 
$('#buttonChange').trigger("click"); 
 
setTimeout(function() { 
    timeArr.push(localStorage.getItem('renderingTime')); 
    
    if(times == "" || times == null){ 
        times = []; 
    }else { 
        times = eval(times);  
    } 
       
    if(times.length == runs){ 
        download();  
    }else if(timeArr.length == changes){ 
        times.push(timeArr); 
        localStorage.setItem("times", JSON.stringify(times)); 
        location.reload(); 
    }else { 
        change_diagram(); 
    } 
}, 1000); 
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6.3.1 Diagram 
Från start var idén implementering av cirkeldiagram och träddiagram med valda JavaScript-
bibliotek på grund av dess passande struktur och form för presentation av loggdata. Eftersom 
interaktivitet är ett av undersökningens fokusområden då det är ett hjälpmedel för förståelse 
av datamängder kändes det viktigt med fokus på den funktionaliteten. Under arbetsprocessen 
upptäcktes det att Google Charts cirkeldiagram inte kvarhåller information om datapunkter, 
utan att värden måste beräknas innan insättning i diagrammet och inte med hjälp av inbyggda 
funktionaliteter i API’t. Restriktionerna medförde att interaktivitet inte kunde genomföras 
effektivt med fokus på funktionaliteten i Google Charts API och resulterade i exkludering av 
interaktivitet i cirkeldiagram. För att upptäcka D3.js och Google Charts hantering av 
interaktivitet implementerades en ytterligare diagramstyp, punktdiagram där x-axelns värde 
kan manipuleras med inbyggda funktionaliteter tack vare information om samtliga 
datapunkter. Genom att implementera inmatningsfält kan intervallet av dagar tillhörande 
data som ska visualiseras specificeras genom in- eller utzoomnings möjligheter och resultera 
i förståelse kring specifik och relevant data på ett djupare plan. Varför punktdiagram 
implementerades som ersättning för träddiagram var på grund av att diagramtypen erbjuder 
bättre möjlighet till jämförelse med cirkeldiagram då data grupperas och visualiseras på 
liknade vis.  

6.3.2 Konvertering 
Ett tänkt delmoment från start var egengenering av data och tanken var att den loggfil som 
hämtades skulle användas som mall inför genereringen av loggdata. Loggfilen uppnådde 
måttet för mängden data som totalt behövdes redan från start och resulterade i att 
datagenereringen valdes bort. Från början var tanken att bruka hela textfilen vid konvertering 
till JSON-format. Ett problem som uppstod vid konvertering av hela textfilen på grund av dess 
stora storlek, var att storleken överskred minnet som är tillåtet för PHP. För att möjliggöra 
konverteringen av hela loggfilen ökades den tillåtna mängden minne för PHP genom 
specificering i PHP skriptet. Genom att specificera värdet i skriptkoden sker ändringen enbart 
för det körbara skriptet och resterande PHP filer påverkas inte, vilket ökar säkerhet. Det satta 
värdet för konfigurationsvärdet gäller enbart under skriptets körning och i slutet av skriptet 
blir det återställt (PHP.net 2019). För att kunna processa stora filer måste även tiden för 
exekveringen ökas, annars avbryts skriptet. Metoden Ini_set()används för att sätta värdet 
för ett konfigureringsvärde och genomförs för både konfigureringsvärdet max execution time 
och memory limit1. I figur 36 presenteras koden för att sätta respektive konfigureringsvärde 
för att möjliggöra användning av hela loggfilens storlek.  

 

 

Figur 36       Initiering av maxtiden för exekvering och maxstorleken för minnet 

Att självmant ändra dessa förbestämda inställningar är inte optimalt för PHP-filer som ska 
köras flitigt, då det tar mycket kraft. Men eftersom konverteraren enbart ska konvertera den 

                                                        
 

1 https://github.com/a16juleh/Examensarbete/commit/7bc9b1c 
 

ini_set('max_execution_time', 240);             
ini_set('memory_limit','4000M'); 
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data som därefter ska användas som en faktor tillhörande visualiseringen, innan själva 
experimenten i sig genomförs är detta ett lämpligt alternativ.  

Tanken från början var att enbart använda en konverterad stor JSON-fil. Men under 
användningen av JSON-filen vid visualisering av diagram upptäcktes det att renderingstiden 
var alldeles för lång för att efterlikna verkliga scenarion. En datamängd på 587 MB kändes 
således inte användbart och för att bedöma datamängdens påverkan på renderingstiden med 
mer kontroll konverterades olika storlekar av logg-filen separat. Delarna varierar i storlek och 
kommer användas i varierande mätserier för att undersöka datamängdens påverkan på 
biblioteken, i djupare stadier inom experimenten. Konverteringen kommer utföras ett fåtal 
gånger för att skapa den data som ska användas i experimentet och därefter inte användas 
mer. Detta medför att funktionaliteten av konverteraren inte kommer mätas eller påverka 
resultatet. 

6.3.3 Tampermonkey-skript 
Vid implementering av skript för insamling av renderingstider vid initial rendering och 
interaktiv rendering uppstod problem med insamling av mätvärden. På grund av stor 
datamängd vid visualisering kunde inte skriptet hantera simuleringen av klick och samtidigt 
invänta renderingen inom tillhörande funktion. Detta resulterade i null-värden då inget värde 
uppnådde lagring som planerat. För att komma tillrätta med problemet implementerades en 
fördröjnings-funktionalitet 2  som möjliggör körning av kod efter en fördröjning som 
specificeras i millisekunder, se figur 37. Detta hindrar skriptet från att köra vidare innan 
renderingen utförts och säkerställer att lagringen av renderingstiden genomförs efter att 
renderingen blivit färdigställd. 

 

 

 

Figur 37      JavaScript-funktion som utför kod efter en specificerad fördröjning 

6.4 Pilotstudie 
För att avgöra om faktorerna i experimentet är jämförbara med varandra utförs en mätserie 
tillhörande respektive bibliotek i kombination med datamängd och diagramtyp, där både 
testning av initial renderingstid samt renderingstider vid interaktivitet mäts. För att skapa 
uppfattning om datamängdens påverkan konverterades ett dataset i pilotstudien som 
representerade en månads loggdata. Den JSON-data som konverterats fram används därefter 
vid mätning och insamling av både initial och interaktiv renderingstid för att undersöka och 
kontrollera möjlighet till jämförande. I senare stadie av undersökningen kommer 
experimentens utföras med fler datamängder för att skapa uppfattning om datamängdens 
påverkan på renderingstiden. För att klargöra kommer inte inströmning av loggdata i form av 
realtid data användas, utan en renderingsomgång kommer genomföras för respektive 
                                                        
 

2 https://github.com/a16juleh/Examensarbete/commit/47b702d 
 
 

setTimeout(function() { 
 
    //Code to be executed 
 
}, 3000); 
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datamängd för att bilda en uppfattning om bibliotekens hantering av renderingstider i sin 
helhet.  

För att undersöka genomförbarheten av experimenten utförs testning med D3.js och Google 
Charts med varierande faktorer. I tabell 1 presenteras information om varje mätserie gällande 
initial renderingstid där JavaScript-bibliotek, antal utritningar av diagram, typ av diagram 
samt datamängd specificeras. Både cirkeldiagram och punktdiagram implementerades för att 
insamla renderingstider vid initial rendering.  

Tabell 1 Klarhet över samtliga mätningar i pilotstudie 

Jämförelse Mätserie JavaScript-
bibliotek 

Typ av 
diagram 

Antal utritade 
diagram 

(mätpunkter) 

Storlek på 
konverterad 

txt-fil 

Storlek 
på 

JSON-
fil 

1 
1 D3.js Cirkeldiagram 100 stycken 3.1 MB 5 MB 

2 Google Charts Cirkeldiagram 100 stycken 3.1 MB 5 MB 

2 
3 D3.js Punktdiagram 100 stycken 3.1 MB 5 MB 

4 Google Charts Punktdiagram 100 stycken 3.1 MB 5 MB 

 

I figur 38 presenteras renderingstider av första jämförelsen, som skildrar mätserier gällande 
den initiala renderingstiden för cirkeldiagram med D3.js och Google Charts. Resultatet 
indikerar på att mätserien med D3.js är stabil och Google Charts är en aning ostabil med ett 
fåtal korta avvikande värden. Google Charts avvikande värden behölls på grund av dess låga 
antal och närliggande värden. Värdena kontrollerades och analyserades för att utesluta 
påverkande faktorer eller mönster tillhörande Google Charts API och resulterade i icke 
återkommande mönster.  

   

Figur 38      Renderingstider vid mätning av initial renderingstid för 
cirkeldiagram 
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För att klargöra värdenas avvikelse från medelvärdet inom respektive mätserie med D3.js och 
Google Chars visualiseras mätserierna i ett stapeldiagram med medelvärde och 
standardavvikelse. I figur 39 presenteras resultatet där det tydligt går att urskilja medelvärdet 
för båda mätserierna vid mätning av den initial renderingstiden för cirkeldiagram. En lägre 
standardavvikelse illustreras för D3.js än för Google Charts, eftersom Google Charts har ett 
fåtal avvikande värden.  

 

Figur 39 Medelvärde med standardavvikelse vid initial rendering av 
cirkeldiagram 

I figur 40 presenteras renderingstider tillhörande andra jämförelsen som jämför mätserier 
gällande den initiala renderingstiden för punktdiagram med både D3.js och Google Charts. 
Resultatet indikerar på att Google Charts har längre renderingstid än D3.js.  

 

Figur 40 Renderingstider vid mätning av initial renderingstid för punktdiagram 
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I figur 41 presenteras resultatet av mätserierna med medelvärde och standardavvikelse. Där 
urskiljs tydligt medelvärdet för båda mätserierna vid mätning av initial renderingstid för 
punktdiagram och att det förekommer en skillnad mellan dem.   

 

Figur 41 Medelvärde med standardavvikelse vid initial rendering av 
punktdiagram 

Vid undersökning av bibliotekens hantering av renderingstider vid interaktivitet genomfördes 
en mätserie med vardera bibliotek vid förändring av innehåll. Testningen av interaktivitet 
utförs enbart på punktdiagrammet genom att förändra intervallet av dagar som ska 
visualiseras med hjälp av x-axelns värden. Två mätserier genomförs, en för vardera bibliotek 
där 100 förändringar i diagrammet utförs vid användning av ett renderat diagram en gång. 
Förändringarna som genomförs är ändring av antalet visualiserade dagar i x-axeln där start- 
och stoppvärden av dagar som ska visualiseras specificeras, 100 gånger. I Appendix J 
presenteras en tabell innehållande samtliga intervaller av start-och stoppvärden för respektive 
interaktivitet. I figur 42 presenteras resultatet av mätserierna vid interaktivitet i diagram 
implementerade med både Google Charts och D3.js.  
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Figur 42   Renderingstider vid mätning av renderingstid vid interaktivitet i 
punktdiagram 

I figur 43 presenteras medelvärdet av respektive mätserie med tillhörande standardavvikelse. 
Resultatet illustrerar tydligt att D3.js har en snabbare hastighet vid interaktivitet vid 
förändring av x-axelns värde. För att visa på påverkande faktorer tillhörande Google Charts 
högre renderingstider och standardavvikelse kommer antalet mätpunkter ökas till 1000 
stycken. Datamängden kommer både ökas och minskas för att se eventuella mönster och 
förändringar för renderingstid med både Google Charts och D3.js.  

 
Figur 43 Medelvärde med standardavvikelse vid interaktivitet 
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7 Utvärdering 
Resultatet i pilotstudien tyder på att experimenten är genomförbart med jämförbara resultat. 
Resultaten vid rendering av diagram med både Google Charts och D3.js presenterades 
gentemot varandra och indikerar att D3.js utger snabbare renderingstider än Google Charts. 
För att klargöra faktorers påverkan på resultatet genomförs ytterligare mätserier som pågått 
under en längre sträcka för att garantera ett representativt medelvärde.  

Påverkan vid förändring av faktorn datamängd kommer analysera genom användning av tre 
olika datamängder, som ersättning för enbart 5 MB data inom pilotstudien. För att visa på 
antalet kategoriers påverkan på renderingstiden inom cirkeldiagram, utförs mätningar med 
både ett fåtal samt ett stort antal kategorier. Med kategorier innebär antalet 
indelningsgrupper som visas i cirkeldiagrammet, det vill säga antalet tårtbitar. Testning av 
renderingstid vid interaktion utförs genom mätserier som simulerar interaktion av en 
användare ett antal gånger innan diagrammet uppdateras.  

Alla mätserier inom undersökningen är uppdelade inom test och testfall för att underlätta 
förståelsen. Resultaten kommer presenteras och analyseras i kommande kapitel tillsammans 
med en slutsats som besvarar frågeställningarna och hypoteserna. 

7.1 Hård och mjukvaruspecifikationer 
I tabell 2 och 3 presenteras specifikationer av den hård- och mjukvara som används under 
experimentets gång. Experimenten genomfördes på en MacBook Pro 13 tums från 2015.  

 

Tabell 2     Hårdvaruspecifikation 

Hårdvara Specifikation 

Operativsystem  macOS Mojave version 10.14 

Processor 2,7 GHz Intel Core i5 

Minne 8 GB 1867 MHz DDR3 

Grafik Intel Iris Graphics 6100 1536 MB 

Lagring APPLE SSD SM0128G 
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PHP användes inte i kombination med XAMPP utan lokalt på datorn. PHP version som 
presenteras i tabell 4 har ingen koppling till XAMPP, enbart Apache versionen.  

 

Tabell 3     Mjukvaruspecifikation 

Mjukvara Version 

XAMPP  7.3.1 

Apache 2.4.34 

PHP 7.1.19 

Mozilla Firefox 66.0.3 

D3.js 5.9.2 

Google Charts ”Current” – 46 (1 oktober, 2018) 

 

7.2 Presentation av undersökning 
Totalt genomfördes 12 testfall i undersökningen där varje testfall utfördes med respektive 
bibliotek, Google Charts samt D3.js. Totalt resulterade undersökningen i 24 mätserier av 
renderingstider. Testfallen är uppbyggda utifrån båda experimenten inom undersökningen, 
initial renderingstid och rendering vid interaktivitet.  

Faktorerna som varierades är bibliotek, datamängd och diagramtyp. Detta resulterade i 
mätningar av initial renderingstid för två diagramtyper, cirkeldiagram och punktdiagram 
samt mätning av renderingstid vid interaktivitet i punktdiagram med respektive bibliotek. För 
djupare förståelse kring funktionaliteter inom respektive bibliotek, blev antalet kategorier i 
cirkeldiagram en ny faktor som förändrades efter pilotstudien som resulterade i ytterligare 
mätserier. För att avgöra datamängdens påverkan på renderingstid används 3 olika 
datamängder vid rendering; 1.4 MB, 5 MB och 10 MB loggdata vilket resulterade i totalt 8 
mätningar per datamängd.  

Varje test innehöll 3 testfall där alla datamängder användes vilka även utfördes av båda 
biblioteken inom experimentet, vilket resulterade i totalt 6 mätningar per test. Specificering 
av samtliga testfall utförda inom undersökningen presenteras i tabell 4 för att skapa en 
överblick över testfallens uppbyggnad.  
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Tabell 4     Klarhet över samtliga testfall 

Test Testfall Beskrivning 

1 Testfall 1.1 Initial rendering av cirkeldiagram med 1.4 MB data 

1 Testfall 1.2 Initial rendering av cirkeldiagram med 5 MB data 

1 Testfall 1.3 Initial rendering av cirkeldiagram med 10 MB data 

2 Testfall 2.1 Initial rendering av cirkeldiagram, ökade kategorier med 1.4 MB data 

2 Testfall 2.2 Initial rendering av cirkeldiagram, ökade kategorier med 5 MB data 

2 Testfall 2.2 Initial rendering av cirkeldiagram, ökade kategorier med 10 MB data 

3 Testfall 3.1 Initial rendering av punktdiagram med 1.4 MB data 

3 Testfall 3.2 Initial rendering av punktdiagram med 5 MB data 

3 Testfall 3.3 Initial rendering av punktdiagram med 10 MB data 

4 Testfall 4.1 Rendering vid interaktivitet med 1.4 MB data 

4 Testfall 4.2 Rendering vid interaktivitet med 5 MB data 

4 Testfall 4.3 Rendering vid interaktivitet med 10 MB data 

 

Vid samtliga mätningar av initial renderingstid renderades diagram 1000 gånger. För mätning 
av interaktivitet utfördes 100 renderingar med 20 förändringar av interaktivitet för respektive 
rendering. Mätning utfördes med hjälp av skript som förklaras i kapitel 6.2.5 och som finns 
tillgängliga i Appendix H och I.  

Renderingstider som insamlats under utförandet av testfallen innehöll inga avvikande värden 
eller utstickande mönster, vilket resulterade i att manipulering av data inte genomförts. Ett 
exempel med renderingstider från ett testfall i undersökningen presenteras i figur 44. Alla 
renderingstider tillhörande varje testfall finns presenterad i Appendix M, N, O och P. I 
kommande kapitel presenteras resultaten av varje testfall. Observera att diagrammens skalor 
skiljer sig på grund av stor variation på renderingstider mellan testfallen med olika 
datamängder. 

 

 

 

 

 

 



 
40 

 

Figur 44 Renderingstider vid mätning av initial renderingstid för punktdiagram 
vid användning av 10 MB data 

7.2.1 Initial rendering – Cirkeldiagram 
Först utfördes test 1 och 2 som innefattar mätning av initial renderingstid för cirkeldiagram 
utfört med både D3.js och Google Charts. Test 1 innefattar mätning av initial renderingstid för 
cirkeldiagram och test 2 är en utökad version som mäter initial renderingstid för 
cirkeldiagram vid förändring av faktorn kategorier, vid rendering av alla 3 datamängderna. 
Test 1 innefattar mätning med få antal kategorier baserat på visualisering av antalet 
statuskoder och test 2 innefattar mätning med ett större antal kategorier baserat på 
visualisering av antal datum.  

En sammanställning av test 1 innefattande testfall 1.1, 1.2 och 1.3 utfört av respektive bibliotek 
presenteras i figur 45. Renderingstider tillhörande testfallen inom test 1 presenteras i 
linjediagram i Appendix M. Sammanställningen presenterar medelvärde med 
standardavvikelse för respektive testfall gällande initial rendering av cirkeldiagram.  
Resultatet skapar en tydlig bild av skildringen mellan cirkeldiagram skapade med respektive 
bibliotek och datamängd inom experimentet.  
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Figur 45 Medelvärde med standardavvikelse från mätning av testfall 1.1, 1.2 och 
1.3 

I figur 46 presenteras en sammanställning av test 2 som innehåller testfall för mätning av 
ökade kategorier för cirkeldiagram. Medelvärde med standardavvikelse presenteras för testfall 
2.1, 2.2 och 2.3 och illustrerar renderingstiden vid användning av ett större antal kategorier 
vid rendering av alla datamängder inom undersökning, för att utöka kunskapen om 
bibliotekens funktionaliteter. Renderingstider tillhörande testfallen presenteras i Appendix N. 
Resultatet indikerar på skillnad mellan biblioteken och att ökad datamängd ger en högre 
renderingstid.  

 

Figur 46 Medelvärde med standardavvikelse från mätning av testfall 2.1, 2.2 och 
2.3 

För att se hur renderingstiden för cirkeldiagram skiljer sig från få till många antal kategorier i 
cirkeldiagram presenteras en sammanslagning av alla cirkeldiagram skapade med Google 
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Charts i Figur 47 och alla cirkeldiagram skapade med D3.js i figur 48. Resultatet relaterat till 
Google Charts indikerar på en ökad renderingstid vid användning av många kategorier men 
enbart en liten stegring i renderingstid.  

 

Figur 47 Medelvärde med standardavvikelse för alla cirkeldiagram med Google 
Charts  

Resultatet relaterat till D3.js indikerar inte på en likartad trend vid användning av ett flertal 
kategorier som Google Charts. Mätningen med D3.js indikerar på att rendering av ett flertal 
kategorier har lägre renderingstid vid användning av större datamängder än vid användning 
av färre antal kategorier.  

 

Figur 48 Medelvärde med standardavvikelse för alla cirkeldiagram med D3.js  
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7.2.2 Initial rendering – Punktdiagram 
Test 3 innefattar mätning av renderingstid för diagramtypen punktdiagram, med både D3.js 
och Google Charts. Med hjälp av testfallen 3.1, 3.2 och 3.3 utförs testning av alla 3 
datamängderna för att bringa en bredare syn på datamängdens påverkan vid rendering. 6 
mätningar utfördes och samtliga renderingstider för respektive testfall presenteras i Appendix 
O.  

I figur 49 presenteras en sammanställning av medelvärde med standardavvikelse tillhörande 
respektive testfall vid mätning av initial renderingstid för punktdiagram. Resultatet indikerar 
på att det finns en skillnad mellan D3.js och Google Charts och att en tydlig stegring av 
renderingstider sker vid ökning av damängden. 

 

Figur 49 Medelvärde med standardavvikelse från mätning av testfall 3.1, 3.2 och 
3.3 

7.2.3 Interaktiv rendering  
Test 4 innefattar testning av interaktivitet i diagram. Mätningar utfördes för att skapa 
uppfattning om renderingstid vid interaktivitet med både D3.js och Google Charts. Som 
tidigare test innefattas 3 testfall i testet, 4.1, 4.2 och 4.3 för att följa datamängdens påverkan 
på renderingstiden i alla testen. Testfallen utfördes genom insamling av renderingstid av 
diagram vid förändring av x-axelns intervallvärde med hjälp av inputboxar och en submit-
knapp. Se exempel på förändring av diagrammet vid interaktion och ändring av x-axelns 
värden till startvärde 1 och slutvärde 18 i Appendix K för D3.js och Appendix L för Google 
Charts. 20 förändringar av intervallet och omrenderingar genomfördes per mätpunkt innan 
webbsidan laddades om. Mätningen genomfördes 100 gånger och resulterade i 100 x 20 
mätningar för respektive bibliotek och datamängd. Medelvärdet av mätpunktens 20 
mätvärden beräknades för respektive mätpunkt och innefattar ett medelvärde tillhörande 
respektive ny rendering och därmed 100 renderingstider totalt. I Appendix P presenteras 
samtliga renderingstider för respektive testfall som baseras på medelvärdet per mätpunkt.  
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Figur 50 visar en sammanställning av medelvärde med standardavvikelse vid mätning av 
testfallen för initial renderingstid i punktdiagram med alla datamängder som används i 
experimentet. Resultatet indikerar på att det finns en skillnad mellan D3.js och Google Charts 
vid interaktion.    

 

Figur 50 Medelvärde med standardavvikelse från mätning av testfall 4.1, 4.2 och 
4.3 

7.3 Analys 
En analys av resultatet som presenterats i föregående kapitel kommer härmed genomföras för 
att finnas som grund inför besvarande av frågeställningarna. Det som kan konstateras i 
föregående kapitel är att det tydligt går att urskilja en skillnad mellan D3.js och Google Charts 
inom samtliga test och testfall. Ingen överlappande standardavvikelse illustreras i 
diagrammen som presenterar medelvärde med standardavvikelse. Detta garanterar att det 
finns en signifikant skillnad mellan biblioteken och inget ytterligare test som ANOVA-test 
behöver utföras. Hade dock standardavvikelserna överlappat med varandra går det inte med 
säkerhet att säga att det är en signifikant skillnad mellan mätningarna. Ytterligare ANOVA-
test med framtagning av P-värde hade då varit nödvändigt för att skapa förståelse för hur 
mätningarna skiljer sig.  

Resultatet av testfallen inom respektive test i föregående kapitel indikerar på en ökning av 
renderingstid vid ökning av datamängd och är förståeligt eftersom det blir mer data att 
processerna. Det som avviker och skapar intresse i föregående kapitel är resultatet av testning 
vid rendering av större antal kategorier i cirkeldiagram, där resultatet indikerar på att D3.js 
och Google Charts erhåller en skillnad i trend när datamängden ökar till större mängder. Med 
Google Charts ökar renderingstiden för diagram med fler antal kategorier, se figur 47 medan 
det motsatta sker med D3.js, se figur 48. Med D3.js illustreras en minskad renderingstid för 
diagram vid användning av fler kategorier och vid större datamängder. Varför D3.js presterar 
snabbare renderingstider för cirkeldiagram vid användning av fler kategorier kan troligtvis 
bero på hantering och gruppering av data. Vid beräkning av fler grupperingar med mindre 
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data per gruppering skulle det kunna leda till att det blir mindre belastning vid beräkningarna 
som i sin tur resulterar i snabbare renderingstider.  

För att illustrera skillnaden mellan testfallen för initial renderingstid inom vardera 
datamängd, presenter en sammanslagning av alla mätningar tillhörande respektive 
datamängd i figur 51, 52 och 53. Detta skapar en inblick i hur renderingstiden vid användning 
av varierande diagramtyper skiljs åt vid rendering av samma datamängd. Eftersom mätningar 
vid interaktivitet inte baseras på samma antal renderingar, jämförs enbart mätningarna 
tillhörande initial rendering i sammanslagning tillhörande datamängderna. Gällande 
interaktivitet valdes 100 renderingar för att ge plats åt antalet interaktioner. Antalet 
interaktioner valdes ut med omtanke gällande relevans utifrån en riktig användning. Om 
diagram skulle användas i syfte till analysverktyg, anses det inte förekomma fler än 20 
interaktioner innan webbplatsen uppdateras. Varför tankesättet kring mätningen av 
interaktion förändrades efter pilotstudien som utfördes innan det huvudsakliga experimentet 
var för att efterlikna ett verkligt scenario för mer pålitligt resultat. I pilotstudien gjordes 100 
interaktioner innan en ny uppdatering av webbläsaren genomfördes. Det är ett högt antal 
interaktioner och kändes inte relevant att genomföra vid användning av enbart en månads 
loggdata. Slutligen utfördes 20 interaktioner då det kändes mer rimligt att använda och ett 
värde som förmodligen inte överskrids. Detta på grund av att 20 interaktioner vid användning 
av en månads loggdata och förändring av x-axelns värde som innehåller alla dagar i månaden, 
borde användaren hittat informationen som önskats innan 20 interaktioner utförs. Hade dock 
visualiseringen genomförts på data som sträcker sig över längre tidsperioder hade eventuellt 
antalet interaktioner kunnat förändrats. Genom att använda användarstudier för att upptäcka 
antalet gånger användare i genomsnitt använder interaktion, kan värdet specificeras och 
klargöras. Men för att få en bild av hur biblioteken hanterar interaktion i diagram baserat på 
renderingstid och på grund av studiens tidsbegränsning antogs ett värde på egen hand. 
Resultatet av mätningen av interaktivitet visar en tydlig signifikant skillnad mellan biblioteken 
och undersökningens snabbaste renderingstider utifrån samtliga testfall.  

I figur 51 går det att tyda att cirkeldiagram är den diagramtyp som resulterar i snabbast 
renderingshastighet vid användning av 1.4 MB data. Punktdiagram tyder på längst 
renderingstid och kan beror på att alla datapunkter renderas ut i punktdiagram, och därmed 
resulterar i längre renderingstid än cirkeldiagram. Detta då cirkeldiagram enbart grupperar 
den data som ska visualiseras och inte besparar datapunkter på samma vis. Skillnaden mellan 
cirkeldiagram med få kategorier jämfört med cirkeldiagram med fler kategorier är liten men 
en ökning vid användning av fler kategorier.  
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Figur 51 Medelvärde med standardavvikelse för alla mätningar av initial 
renderingstid med 1.4 MB data 

I figur 52 visas alla testfall relaterat till initial rendering vid rendering av 5 MB data. Som vid 
användning av 1.4 MB data går det att observera att cirkeldiagram ger snabbast 
renderingstider och punktdiagram den längsta renderingstiden. Dock ger cirkeldiagram med 
flera kategorier med D3.js snabbast renderingstid vid användning av 5 MB data och en 
vändning har skapats. Det går att observera att mätning av renderingstid med Google Charts 
i både vanligt cirkeldiagram och med ökade kategorier innefattar närliggande medelvärden 
gentemot varandra. En betydande faktor till varför medelvärdena är närliggande är 
användning av samma diagramtyp och därmed inte har lika stor variation i renderingstider. 
Eftersom enbart ett flertal kategorier skapas är strukturen och uppbyggnaden genomförd på 
liknade vis och därmed även medelvärdena.  

 

Figur 52 Medelvärde med standardavvikelse för alla mätningar av initial 
renderingstid med 5 MB data 
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Figur 53 presenterar medelvärde med standardavvikelse tillhörande den störta datamängden 
som används i undersökningen. Resultatet indikerar på liknade resultat som för tidigare 
datamängd, med en stegring av renderingstid vid rendering av punktdiagram. Det går att 
observera att mätning av fler kategorier med D3.js innefattar snabbare renderingstid än 
resterande test, vilket tydligt presenteras i figur 48 och diskuterats ovan.  

 

Figur 53 Medelvärde med standardavvikelse för alla mätningar av initial 
renderingstid (10 MB data) 

Varför D3.js presterar mycket snabbare renderingstider än Google Charts är svårt att säga med 
säkerhet. Ett viktigt fokusområde för D3.js är minimal overhead och är en anledning till varför 
biblioteket är otroligt snabbt enligt Bostock (2018), samt eventuellt en anledning till 
bibliotekets snabba renderingstider gällande både initial och interaktiv rendering i studien. 
D3.js byggs också upp på moduler som kan användas separat och kan vara en betydande faktor 
för bibliotekets snabbhet vid rendering. Google Charts laddar in alla paket som ett av de första 
stegen vid användning av biblioteket och skulle kunna ha en negativ påverkan på 
renderingshastigheten. I Google Charts dokumentation (2018) står det tydligt att ska flera 
diagram användas och visualiseras på samma sida ska inladdningen av paket enbart göras en 
gång och sedan kan det användas av alla diagram. Detta kan vara en anledning varför 
renderingstiden vid initial och interaktiv rendering blir hög för Google Charts och inte D3.js.  

7.4 Slutsatser 
Syftet med undersökningen var att undersöka prestanda i form av renderingstid för 
visualiseringstekniker utförda med bibliotek som grund och hur biblioteken förhåller sig 
mellan varandra. För att öka kunskapen om rendering av diagram uppbyggda med bibliotek 
skapades 4 frågeställningar.  

Första frågeställningen som står som grund för undersökningen är ”Vilket bibliotek har 
snabbast initiala renderingstid?”. Utifrån resultatet som presenterats går det att indikera att 
D3.js har snabbast renderingstid vid initial rendering. Förändring av olika faktorer har 
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genomförts varav förändring av diagramtyp, kategoriantal och datamängd, vilket alla 
resulterar i snabbast renderingstid med D3.js.  

Andra frågeställningen är ”Vilket bibliotek är mest lämpat för visualisering av loggdata från 
en webbserver med fokus på interaktion utifrån renderingstid?”. D3.js har snabbast 
renderingstider vid interaktivitet och kan stå som grund för besvarade av vilket bibliotek som 
är lämpligast att använda vid visualisering av loggdata. I undersökningen utfördes en typ av 
interaktion som delvis kan stå till grund för svaret på frågeställningen. Eftersom det finns 
många variationer av interaktionsmöjligheter som kan användas och anpassas efter olika 
situationer behövs fler typer av interaktivitet jämföra för att uppnå ett pålitligare svar. Som 
Butkiewicz, Madhyastha och Sekar (2014) beskrev är användbarhet och prestanda viktiga 
faktorer som tillsammans är viktiga att ta hänsyn till för att skapa förståelse. Det är därmed 
viktigt att analysera båda aspekterna för att uppnå ett säkrare svar på vilket bibliotek som är 
lämpligast att använda. I denna studie undersökt enbart den ena aspekten, prestanda i form 
av renderingstid som kan ses som en grund att basera framtida arbeten på. Wang et al. (2014) 
beskrev att det är svårt att välja bibliotek på grund av bland annat det stora utbudet av 
Javascript-bibliotek och att det krävs djupare kunskap om flertal bibliotek för att kunna 
bedöma vilket bibliotek som ska väljas. Wang et al. (2014) beskrev ett antal bibliotek där bland 
annat D3.js och Google Charts presenterades. Det som dock är skiljaktigt från denna studie är 
att prestanda i form av renderingstid jämförs, vilket inte genomförs i undersökningen i 
artikeln.  

”Finns det någon likhet mellan initial rendering och interaktiv rendering baserat på 
renderingstid?” är tredje frågeställningen som står som grund för undersökningen. Analysen 
och resultatet indikerar på att renderingstider påverkas av datamängdens storlek vid både 
initial och interaktiv rendering med liknade trendkurva samt att D3.js medför snabbare 
renderingstider i båda fallen. Att interaktionen påverkas av datamängden visas i experimentet 
och stämmer överens med Godfrey, Gryz och Lasek (2016) som tydligt beskriver att mängden 
data kan påverka interaktionens hastighet. Skillnaden är dock tiden i millisekunder, då 
rendering vid interaktivitet indikerar på betydligt snabbare renderingstider tack vare att hela 
diagrammet inte kräver omrendering. Enligt Godfrey, Gryz och Lasek (2016) är det ett krav 
att renderingstiden inte överskrider 5 sekunder vid interaktion. Samtliga insamlade 
renderingstider vid interaktion med respektive bibliotek inom experimentet överskred aldrig 
1 sekund och medför därmed att kravet hålls med stor marginal. Det som däremot inte 
presenteras i deras undersökning men i denna undersökning är initial renderingstid, som i 
samtliga fallen aldrig överskred 3 sekunder.   

Sista frågeställningen som kompletterar undersökningen är ”Har förändring av faktorer 
påverkan på renderingstid?” och utger en viktig synpunkt för att erhålla bredare kunskap om 
rendering med bibliotek. Slutsatsen som kan dras är att faktorer har påverkan på 
renderingstiden. Som Godfrey, Gryz och Lasek (2016) beskriver i sin artikel och som nämnt 
tidigare påverkas renderingstider vid interaktion av mängden data som ska visualiseras men 
det nämns inget om hur andra faktorer påverkar renderingstider. Bibliotek, datamängd, 
diagramtyp, antal kategorier och interaktivitet har alla påverkan på renderingstiden och utger 
varierande resultat. Hur stor påverkan förändringen har på renderingstiden beror på faktorn 
men i samtliga fallen inom studien har faktorer betydlig effekt på resultatet. Shen et al. (2012) 
jämför två olika diagramtyper som denna undersökning utgör. Det som skiljer 
undersökningarna gentemot varandra är att denna undersökning jämför renderingstider 
utfört genom experiment medan undersökningen i artikeln utgår ifrån fallstudier med fokus 
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på ett system och dess effektivitet. Den huvudsakliga slutsatsen som kan dras är att D3.js 
tydligt tyder på snabbast renderingstid i alla fall som testats och att en signifikant skillnad 
mellan biblioteken existerar, i samtliga fall där faktorer manipulerats. Studien presenterar 
visualiseringalternativ för loggdata, som även Morrison och Dherty (2014) genomförde i en 
undersökning av fyra varierande visualiseringar med tillhörande presentationer och 
diskussioner om vardera teknik. Det som dock inte jämfördes i undersökningen av Morrison 
och Dherty (2014) var prestanda i form av renderingstid för respektive visualisering, som 
däremot denna studie fokuserar på för att uppnå en bredare helhetsbild vid rendering av 
diagram med bibliotek som hjälpmedel.  

Hypoteserna i arbetet har grundat på populariteten av användandet gällande båda biblioteken 
varav två hypoteser bildades för att kontrollera två aspekter, initial rendering och rendering 
vid interaktion. Båda biblioteken är välanvända och populära och D3.js har ansetts prestera 
snabbt vid rendering. Hypoteserna som bildades var att JavaScript-biblioteket D3.js kommer 
resultera i snabbare renderingstid vid initial rendering samt vid rendering vid interaktion till 
skillnad från Google Charts, mätt i millisekunder. Hypoteserna kan bekräftas då D3.js 
indikerar på snabbare renderingstider i samtliga testfall inom studien.  
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8 Avslutande diskussion 
I kommande kapitel kommer en sammanfattning samt diskussion av undersökningen 
presenteras för att klarlägga arbetet. Inom diskussionen kommer etiska aspekter som berörts 
och framtida arbeten diskuteras för att på en djupare nivå redogöra förbättringsmöjligheter.  

8.1 Sammanfattning 
Visualisering av loggdata är data som finns överallt och en enkel källa att nå för att skapa 
uppfattning om användares beteenden på webbapplikationer. Loggdata kan snabbt öka i 
storlek och för att skapa förståelse för innehållet i loggfiler är visualisering ett stort 
hjälpmedel. Problemet är att det uppstår försämring av prestanda vid rendering av loggdata, 
i form av renderingstid. Webbaserad visualisering ökar ständigt samt interaktiv visualisering 
tack vare att det på ett enkelt sätt skapar mer meningsfulla grafiska representationer av data 
(Godfrey, Gryz & Lasek 2016). Visualisering med hjälp av JavaScript-bibliotek ökar även i 
användning då det enligt Tanyalcin et al. (2018) är enkelt att bruka och anpassningsbart efter 
användares önskemål. Sidladdningstider är känt för att påverka användares nöjdhet 
(Butkiewicz, Madhyastha & Sekar 2014) och för att undersöka hur loggdata presterar vid 
visualisering genomfördes visualisering av loggdata i kombination med JavaScript-bibliotek. 
Experiment genomfördes för att undersöka hur visualiseringstekniker i olika former med 
uppbyggnad utifrån flertal bibliotek påverkas vid visualisering av loggdata, baserat på 
renderingstider. Tack vare att interaktion är en viktig funktionalitet som kan skapa mer 
meningsfulla grafiska representationer av data (Godfrey, Gryz & Lasek 2016) blev det även ett 
viktigt fokus inom undersökningen. Allt för att skapa en uppfattning om lämpliga hjälpmedel 
i framtiden vid behov av visualisering av loggdata, med fokus på både initial och interaktiv 
rendering. 

Två välanvända bibliotek, D3.js och Google Charts användes för att visualisera konverterad 
loggdata i JSON-format i olika former av diagramtyper, med varierande datamängder samt 
med interaktivitet. Renderingstider vid både initial och interaktiv rendering har samlats in för 
att skapa en uppfattning om bibliotekens hantering vid visualisering av loggdata i en större 
utsträckning. Insamlingen av renderingstider har möjliggjorts med hjälp av 12 olika testfall 
som genomförts med respektive bibliotek. Initial renderingstid samt renderingstid vid 
interaktivitet i diagram har insamlats genom mätserier med olika kombinationer av faktorer, 
varav datamängd och diagramtyp manipulerats i kombination av bibliotek. För ytterligare 
förståelse för bibliotekens hantering av visualisering i form av diagram förändrades även 
kategorimängd och interaktivitet. Interaktiviteten som implementerats är förändring av x-
axelns värden i punktdiagram som möjliggör in- och utzoomning i diagram.  

Under processens gång slutfördes samtliga delmålen som presenterades i kapitel 3.4.  
Resultatet som presenterats i kapitel 7 indikerar på att D3.js är snabbare än Google Charts i 
alla fallen inom studien. Detta står som grund vid besvarande av frågeställningarna om 
renderingstidernas påverkan av varierande aspekter gällande två perspektiv, initial och 
interaktiv rendering. Resultatet av analysen bekräftar hypoteserna som löd att D3.js skulle 
resultera i snabbare renderingstid vid initial rendering samt vid rendering vid interaktion till 
skillnad från Google Charts, mätt i millisekunder.  
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8.2 Diskussion 
Resultatet av undersökningen visar på kunskap om bibliotek och kan användas som stöd för 
att förstå varför visualisering av loggdata resulterar i försämrad prestanda vid rendering i form 
av renderingstider och hur det kan förbättras i den mån som går. Att datamängden är stor och 
komplex har stor betydelse för den höga hastigheten. D3.js erbjuder snabb renderingstid vid 
användning av diagram i olika former, bland annat cirkel- och punktdiagram som studerats i 
denna undersökning samt med data i varierande datamängder. Med D3.js erbjuds även 
anpassningsmöjligheter i stor utsträckning. Med anpassningsmöjligheter innebär möjlighet 
till formatering av diagrammen efter egna önskemål. Google Charts däremot har andra 
fördelar tack vare enkel kod där färdiga diagram på ett enkelt sätt kan implementeras, dock 
inte möjlighet till anpassning på samma nivå som för D3.js. Som presenterats i analysen och 
slutsatsen indikerar D3.js på en betydlig snabbare renderingstid än Google Charts, som är 
viktigt att komma ihåg vid visualisering och rendering av diagram med loggdata som innehåll. 
Beroende på vad som ska visualiseras och inom vilka användningsområden samt vilken 
person som ska implementera diagrammen kan båda biblioteken vara användbara på sitt sätt. 
Det är viktigt att ha flera aspekter i åtanke vid val av bibliotek för att nå bästa möjliga resultat. 
Tack vare manipulering av ett flertal faktorer som bland annat datamängd och diagramtyp 
inom studien ges en stadig basundersökning.  

Studien relaterar till forskning inom området som presenterats i tidigare kapitel och bidrar 
med ytterligare information om loggdata och JavaScript-bibliotek som inte kommit på tal i 
forskningen. Som beskrivet i slutsatsen presenterar Wang et al. (2014) visualisering med ett 
antal JavaScript-bibliotek men dock ingen jämförelse av renderingstider för analysering av 
hastighet vid rendering. Laddningstider är som nämnt tidigare otroligt viktigt för användares 
nöjdhet enligt Butkiewicz, Madhyastha och Sekar (2014) som i sin tur gör renderingstid vid 
användning av JavaScript-bibliotek viktigt. Tillsammans med informationen om biblioteken 
som Wang et al. (2014) beskriver och resultatet i form av renderingstider inom denna 
undersökning kan förhoppningsvis beslutsfattanden gällande vilket bibliotek som är mest 
lämpligt att använda lättare genomföras då det medför bredare kunskap om biblioteken.   

Ett betydande slutresultat som studien medför är förståelse för visualisering i diagram med 
JavaScript-bibliotek i kombination med loggdata och att visualisering kan påverka 
renderingshastigheter. Loggdata är svårt att visualisera på grund av att datan kan existera i 
stora datamängder med komplex uppbyggnad (Shen et al. 2012) men viktigt för att skapa 
förståelse för förbättringsmöjligheter tack vare mycket information gällande 
användarbeteenden (Hussain, Asghar & Masood 2010). Wang et al. (2014) visar på rendering 
med hjälp av varierande bibliotek och Suman et al. (2018) presenterar varför loggdata är 
viktigt att visualisera genom att påpeka svårigheten med att upptäcka avvikande beteenden. 
Genom att kombinera JavaScript-bibliotek och loggdata kan förhoppningsvis visualisering 
förbättras i framtiden och underlätta förståelsen och skapandet av visualisering. Genom att 
lyfta in ytterligare perspektiv och implementera interaktivitet fördjupas även undersökningen 
och gör loggdata lättare att tyda, då det enligt Shen et al. (2012) behövs för att underlätta 
resonemang och uppfattningar av innehåll i loggfiler. Detta genomfördes i studien och 
resulterade i renderingstider vid interaktivitet under 1 sekund, vilket inte antogs från början 
och snabb hastighet vid rendering indikerades.   

Slutresultatet av studien visar på att det är möjligt att visualisera loggdata i diagram med 
biblioteken D3.js och Google Charts. Experimenten inom studien klargör att diagramtyperna 
cirkeldiagram och punktdiagram som skapats faktiskt är användbara baserat på 
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renderingstider, att förståelse för loggdata möjliggörs vid visualisering av loggdata, att det går 
att variera datamängder vid visualisering samt att interaktivitet är möjligt att utföra. Genom 
att visualisera loggdata i diagramtyperna inom studien kan loggdata lättare avläsas och frångå 
användningen av enbart textfiler och därmed underlätta analysering av loggfiler i längre 
utsträckning. Tack vare interaktion i diagram kan diagram anpassas efter önskemål och öka 
förståelsen. Genom att studera både initial och interaktiv rendering har en bredare förståelse 
kring biblioteken skapats som täcker ett bredare perspektiv. Det är viktigt att skapa förståelse 
för så många perspektiv som möjligt för att förenkla val av bibliotek i framtiden.  

Vid visualisering av loggdata är det viktigt att inte glömma att data kan strömma in ständigt 
och öka i mängder. Besöks en webbplats vid exempelvis lansering av nya varor eller vid 
publicering av stora nyheter kan webbserver-loggar växa snabbt. Loggdata är ett exempel på 
realtidsdata som medför att direkt visualisering är nödvändigt, för att bland annat kunna 
upptäcka avvikande mönster i tid och minska framtida problem (Suman et al. 2018). I 
undersökningen användes inte realtidsdata som uppdaterades ständigt under visualiseringens 
gång, utan enbart rendering med en mängd data. Genom att analysera en specifik mängd data 
som i undersökningen, skapades en uppfattning om visualisering av loggdata med bibliotek i 
sin helhet. Detta medför förståelse kring vad som kan genomföras vid visualisering av loggdata 
för att förbättra renderingstider.  

I dagens samhälle har datamängder tillhörande företag ökat enormt den senaste tiden på 
grund av bland annat ökad användning av internet och växande företag. Med hjälp av 
analysering av loggdata kan stora sektorer inom samhället lättare analysera besök och 
aktiviteter, som kan ha betydande påverkan på företagets framgång och utveckling och 
medföra kontroll. Inom marknadsföring, finansiella tjänster, sjukhus, kommunikation och 
forskning kan data mining ha stor betydelse (Rajamanickam & Kavitha 2013) där visualisering 
av loggdata har en betydande faktor. För större förståelse för varför loggdata uppnår hög 
prestanda i form av renderingstid vid visualisering av loggdata är det viktigt med mer än bara 
kontrollering av renderingstider. Att gå in på djupet och analysera mönster för sökning av 
stora datamängder har en betydande roll och tillsammans med olika former av hjälpmedel 
som bibliotek kan visualiseringen utföras. Enligt Grace, Maheswari och Nagamalai (2011) är 
förbehandling ett måste som kan genomföras på många olika sätt. Förbehandling är ett 
intressant perspektiv att undersöka djupare för att inte enbart förbättra prestandan vid 
användning av loggdata utan även annan data som kategoriseras som stor data.  

Att ett tekniskt experiment använts för att undersöka problemet var relevant på grund av 
mätning av renderingstider. Med hjälp av experiment kan kontrollerade förhållande skapas 
med möjlighet till manipulering av behov (Wohlin et al. 2012). Eftersom flera faktorer togs 
fram för att undersöka varierande aspekter inom undersökningen för ett bredare resultat, var 
experiment en passande undersökningsmetod. Genom att organisera händelser i 
kontrollerade förhållanden kan en simulation av funktionen i en verklig situation skapas och 
medföra kontroll (Wohlin et al. 2012), vilket stämmer in på undersökningen. Dock medför det 
brister för att uppnå ett pålitligt resultat eftersom utomstående faktorer kan påverka 
resultatet. Med det i åtanke kan experimentet användas som en grund för att skapa förståelse 
kring prestanda i form av renderingstid vid visualisering av loggdata.  

8.2.1 Etik 
Ett stort forskningsetiskt problem är möjlighet till replikerbarhet. Avsikten från start 
innefattade egengenererad data med efterliknelse av en befintlig Access-loggfil. Då en riktig 
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Access-loggfil erhölls med större mängd data än behövligt kunde generering av data uteslutas. 
Riktigt innehåll ökar trovärdigheten men medför risk för försvåring av replikering och 
forskningsetiska problem. Det är svårt att återskapa studien eftersom loggdata innehåller fält 
av information som kan variera i antal och värde. Utifrån säkerhetsskäl för att skydda 
innehållet publicerades inte namnet eller innehållet av loggfilen. Loggfilen hämtades på 
GitHub och är publicerarens ansvar gällande maskering av innehåll. För extra försiktighet och 
säkerhet gällande rättigheter för enskilda personer exponerades inte datan. Genom att inte 
exponera viktigt data, som resterande delar av arbetets kod, medförs däremot svårigheter att 
återskapa studien. Konverteraren som skapats för att konvertera loggdata i textformat till 
JSON-format är anpassad efter experimentets loggdata och gör det svårt att återanvända 
konverteraren om inte uppbyggnaden är enhetlig. Erhålls dock en loggfil i JSON-format som 
ska visualiseras kan resterande kod gällande biblioteken inom experimentet återanvändas 
med enbart få förändringar av koden, gällande specificering tillhörande korrekt hämtning och 
visualisering av fält efter önskemål.  För att göra det möjligt för återskapning i den mån som 
går och skapa förståelse för arbetet sattes ett repository upp på GitHub där all kod förutom 
Access-filen publicerats. Samtliga filer finns tillagda i Appendix med förklarande namn för 
respektive fil för ökad förståelse och tillgänglighet. I implementationen i kapitel 6.2 existerar 
tydlig förklaring av kod och under arbetets gång förklaras delmoment som inte publicerats för 
att tydlig förklara hela arbetet.  

Val av hård- och mjukvaruspecifikationer och experiment i kontrollerade miljöer kan medföra 
svårigheter gällande replikering och möjligheten till ett pålitligt resultat. Vid användning av 
enbart en webbläsare och mätning utfört på en och samma dator blir experimentet bundet till 
dess funktionaliteter och specifikationer. Mozilla Firefox som webbläsare och 
hårdvaruspecifikationer för MacBook Pro kan ha betydande roll för resultatet på grund av 
egna påverkande faktorer som inte går att kontrollera. Att använda en lokal server, med hjälp 
av XAMPP medför även restriktioner för resultatet. Skulle en utomstående server brukas finns 
det möjlighet till föränderligt resultat på grund av ytterligare belastningar, som gör det svårt 
att garantera att resultatet är verklighetstroget. Det är inte möjligt att fastställa att liknande 
resultat uppnås vid förändring av specifikationerna som manipulerats inom experimentet 
utan att utföra fler tester. Det är därmed viktigt att beakta fler hård- och 
mjukvaruspecifikationer för att uppnå ett pålitligt resultat. 

Datamängden som används vid visualisering har betydande faktor och frågan gällande vad 
som anses vara representativ datamängd vid visualisering av loggdata är svår att besvara. 
Loggdata är kategoriserad som stor data och för att analysera loggdata används mindre urval, 
då det är mindre urval som gör det möjligt att upptäcka detaljer och förändrade mönster. För 
förståelse av flera datamängders påverkan och fler skillnader hade större antal datamängder 
och fler tester varit nödvändigt, som i sin tur hade resulterat i ett mer pålitligt resultat. 

Vid insamling av data är det viktigt med noggrann dokumentation. Samtliga renderingstider 
tillhörande testfallen presenteras i Appendix och medför tydlighet kring den data som samlats 
in. Ett fåtal avvikande värden uppkom i pilotstudien och analyserades noggrant för att 
upptäcka eventuella mönster som konstaterades inte uppkomma. I senare mätningar inom 
undersökningen uppstod inga påtagligt stora spikar, hade det existerat hade en djupare 
analysering genomgåtts för att tyda eventuella mönster eller annan förklaring gällande 
eventuell borttagning.  
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Samhällsnyttan som studien medför är förståelse kring val av bibliotek vid användning av 
olika visualiseringstekniker i webbapplikationer. Med hjälp av data i form av loggdata kan 
studien bringa förståelse kring val av visualiseringsteknik och bibliotek utifrån komplex data. 
Vad som är lämpligt att använda vid skapande av bland annat nya analyseringsverktyg eller 
andra applikationer på internet som behöver effektiv visualisering är en nytta som studien 
medför. Studien blir ett stöd som medför kunskap om befintliga välanvända bibliotek för att 
underlätta framtida val. Med hjälp av olika faktorer som datamängd, diagramtyper och 
interaktivitet berörs flera användningsområden. Detta skapar förståelse på ett djupare plan 
och skapar en grund som kan användas i varierande situationer. Eftersom utbudet av bibliotek 
ständigt ökar och nya versioner bildas, kan undersökningen bli utdaterad när nya versioner 
och bibliotek uppkommer. Det som dock alltid kan användas är förståelsen kring bibliotek i 
sin helhet och vilka beståndsdelar som är viktiga att tänka på. Detta kan användas som stöd 
vid skapande av nya bibliotek. Byggs undersökningen på med tillkommande versioner kan det 
skapas en lång historik av kunskap som tillsammans kan bidra till nya idéer och 
förbättringsmöjligheter.  

En ytterligare samhällsnytta är kunskapen som visualisering av loggdata kan medföra. Genom 
att visualisera loggdata kan förståelse kring användares beteenden upptäckas lättare och leda 
till att avvikelser i loggdata kan upptäckas fortare än vanligt (Suman et al. 2018). Detta kan 
förhindra attacker och problem på webbplatser. Istället för att söka igenom loggfiler i 
textformat kan visualisering snabbt bringa förståelse för läget just nu (Shen et al. 2012). 
Förståelse kring innehåll i loggdata är även viktigt för att förstå var användare förhåller sig 
och vilka vägar de tar vid besök på webbplatser, för att i sin tur kunna förbättra 
användarupplevelser. Genom att veta hur användare beter sig kan viktiga meddelande 
placeras på rätt platser och därmed synas av fler, som i sin tur kan bidra till ökad 
användningen.    

8.3 Framtida arbeten 
Resultatet av undersökningen kan användas som hjälpmedel vid val av bibliotek för 
visualisering och har öppnat upp dörrar för fler undersökningsmöjligheter. För att producera 
ett bredare och pålitligare resultat krävs undersökning av fler perspektiv och funktionaliteter, 
vilket framtida arbeten möjliggör.   

I studien har loggdata visualiserats och använts för att skapa förståelse för hur information i 
loggfiler kan användas som hjälpmedel och öka förståelsen kring användares beteenden. 
Enbart urval av hela loggfilen har visualiserats och ett framtida arbete är användning av 
kontinuerliga uppdateringar av data, som nämnt i diskussionen i kapitel 8.2. Undersökningen 
skulle då kunna ses som flera iterationer av detta experiment och därmed kunna tolkas som 
en repetering inom dynamisk hämtning av data. Det skulle bli ett utökad längre experiment 
för att följa processen och se eventuella förändringar. Sannolikheten att visualiseringen och 
renderingen sker på samma sätt är stor, eftersom experimentet kan ses som en iteration med 
ny data men samma uppbyggnad. Det som skulle vara intressant är dock att jämföra olika 
typer av data som är mer komplexa med eventuellt djupare trädstrukturer och följa hur dessa 
påverkar renderingstiden. Både uppdatering av mindre datamängder med jämna intervaller 
som vid iteration av detta experiment och med data som strömmar in oavbrutet skulle kunna 
genomföras. För att få mer grund att basera jämförelsen på hade större datamängder kunnat 
används för att skildra jämförelser mer och upptäcka om det finns en vändpunkt för D3.js. 
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Eftersom förståelse kring vad som är passande för loggdata beror på personen som ska 
använda diagrammet, är åsikter från användare en viktig aspekt att ta hänsyn till. Morrison 
och Dherty (2014) genomförde fallstudier som resulterade i förståelse kring användares 
åsikter om visualiseringstekniker. Med hjälp av användarstudier inom studien där 
testpersoner får prova integrera och analysera data i diagram i olika former och med olika 
funktionaliteter, för att skapa förståelse för loggdata hade en bredare förståelse kring 
användning av diagram implementerade med JavaScript-bibliotek kunnat genomföras. Vilka 
diagramtyper eller interaktivitetmöjligheter som användare anser lätta och lämpliga att 
använda, hjälpmedel som färger och former eller liknade skulle kunna utöka förståelse kring 
val av bibliotek, vilket inte mätningar medför. 

Ökad variation av diagramtyper skulle också ge ytterligare förståelse för bibliotekens 
hantering vid rendering i ett bredare spektrum. Diagramtyperna som används i studien är 
valda utifrån den data som visualiserats, då fler diagramtyper hade ökat kunskap om 
renderingstider och funktionaliteter anpassade till en bredare skala av data. Genom att öka 
kunskapen om diagramtypernas betydelse och dess skillnader gentemot varandra kan 
beslutstaganden utfalla enklare och snabbare. Det finns ett stort antal faktorer som kan 
förändras och diagramtyp är enbart ett alternativ. För att skapa bredare kunskap om 
bibliotekens hantering vid rendering är hård- och mjukvaruspecifikationer av stort intresse. I 
studien utnyttjades enbart en webbläsare vid mätning av renderingstider som begränsar 
kunskapen om webbläsares påverkan och skildringen av andra moderna webbläsare. Vid 
visualisering inom analysverktyg i webbapplikationer och av olika användare är det viktigt att 
kontrollera så många förhållanden som går, eftersom val av webbläsare skiljer sig från person 
och situation. Hur enheter påverkar renderingstiden av diagram är av intressant eftersom det 
finns ett brett utbud av enheter att använda. Mätning av bibliotekens hantering av rendering 
vid användning av enheter som mobiltelefoner, stationära datorer, bärbara datorer av olika 
märken samt surfplattor med mera är ett intressant framtida arbete för att breda kunskapen 
och skapa en helhetsbild av bibliotekens funktionaliteter.  

Ett ytterligare intressant framtida arbete är att skapa diagram där data från dagsläget kan 
jämföras med data från ett annat tillfälle, exempelvis en månad eller ett år tillbaka i tiden. 
Genom att kunna se skildringar bredvid varandra kan förståelse kring förändringar, mönster 
och trender i loggdata upptäckas och användare kan lättare analysera händelser tillhörande 
specifika tidperioder. Ur ett visionärt perspektiv kan förståelse för loggdata finnas som hjälp 
vid upptäckt av attacker mot företag och förbättra företags säkerhet. Genom att förbättra 
säkerhet kan information säkras och få användare att känna trygghet vid användning av bland 
annat system och programvaror som i sin tur kan medföra utveckling inom företaget och 
vinster.  

Som Alsaleh et al. (2013) beskriver är interaktivitet en viktig funktionalitet för att möjliggöra 
anpassning av information av intresse tills önskad information är nådd. I undersökningen 
utfördes enbart en typ av interaktivitet, förändring av värden för att anpassa x-axeln i diagram 
för specificering och inzoomning av data. Interaktiviteten frambringar samband för att 
enklare analysera data och det finns många sätt att utföra interaktion på. Genom att 
implementera fler interaktivitetsmöjligheter i fler än en diagramtyp, hade en stabilare 
uppfattning om bibliotekens hantering av rendering vid interaktion möjliggjorts. Att kunna 
integrera med ett reglage, knappar, touch-funktioner eller hover-effekter kan öka 
användningsområden.  
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Undersökningen resulterade i kunskap kring initial och interaktiv rendering av diagram med 
D3.js och Google Charts, som är två av många visualiseringshjälpmedel. Det finns ett stort 
utbud av JavaScript-bibliotek för visualisering i olika former enligt Wang et al. (2014) och 
utbudet ökar ständigt med nya bibliotek och versioner. Ett antal bibliotek har skapats baserat 
på D3.js och är ett intressant område att analysera för att jämföra skillnader och 
användningsområden. Det är viktigt att fundera över att om ett antal år används eventuellt 
inte D3.js eller Google Charts men behovet av visualisering i olika former kan finnas kvar och 
potentiellt ökat i popularitet.  Intresse för att jämföra och analysera ett så stort antal bibliotek 
som möjligt är därmed viktigt. En sammanslagning av samtliga bibliotek kan frambringa en 
bredare förståelse kring utbudet av JavaScript-bibliotek i dagsläget, när JavaScript-
biblioteken och diagramtyper är som mest passande samt vad som kan förnyas och förbättras 
för att ta utvecklingen av bibliotek framåt i rätt riktning.  

Att fokusera på komponenter och uppbyggnaden av kod kan skapa nya perspektiv och resultat. 
Finns det fler bibliotek som grundas på DOM eller som använder sig av SVG eller Canvas 
element? Att rikta undersökningen till mer detaljnivå och undersöka strukturen på ett djupare 
plan, kan information tas fram som kan användas för att förbättra visualisering med fokus på 
mer än enbart diagram.   

Genom att förbättra och skapa förståelse för visualisering kan nya och gamla tekniker 
utvecklas. Visualiseringar är viktigt för att kunna föreställa sig ett resultat av något som inte 
existerat tidigare, då det är svårt att föreställa sig något utan någon grund. Inom forskning är 
det viktigt att kunna förutspå nya tekniker inom exempelvis sjukvården för att ge bättre 
förståelse för sjukdomar. Ett visionärt framtida arbete skulle därmed kunna vara att förbättra 
visualisering inom IT-system för att möjliggöra visualisering av flera varierande datamängder 
i kombination med varandra. Detta kan vara användbart för att visualisera hur sjukdomar 
utvecklas och varians mellan olika befolkningsgrupper. Ett annat sätt att använda 
visualisering inom medicin är genom 3D-skanning som kan vara användbart för att förbättra 
proteser eller modeller som ökar möjligheter inom medicin.  

När det gäller visualisering av loggdata och massiva datamängder är förbehandling och 
bearbetning av mönster betydande. Förbehandlingen som utförts i undersökningen innebar 
enbart formatering av data till JSON-format. För att gå djupare in i förståelse av stora 
datamängder hade fokus helt och hållet kunnat innefattat uppbyggnad av mönster och 
gruppering av data. Allt för att genomsöka datamängder mer effektivfullt och förbättra 
hastigheter. Nästlad data skulle kunna nyttjas och visualisering skulle kunna frångås och ge 
fokus till andra beståndsdelar. Allt för att öka och förbättra användning av data i större 
utsträckning och inte enbart inom visualiseringssyfte.   
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Appendix A -  convert.php 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <body> 
        <pre> 
            <?php 
                /* Change max execution time and memory limit to PHP for 

this script to be able to convert big data (really large 
Access-logs) to JSON format. This script is only used ones 
to create the JSON file that will be the data for the 
charts. */ 

                ini_set('max_execution_time', 240); 
                ini_set('memory_limit','4000M'); 
 
                // Get the file 
                $File = file('../month1.txt');  
                $Array = array(); 
                 
                foreach ($File as $Line) { 
                    $Object = new \stdClass(); 
                    // Split the line and get the first element, the IP-

address 
                    $Parts = explode(' ',trim($Line)); 
                    $Object->IPaddress = $Parts[0]; 
 
                    // Get the timestamp between two brackets 
                    $Firstpos = strpos($Line, "[") + 1; 
                    $Secondpos= strpos($Line, "]"); 
                    $Timestamp = substr($Line, $Firstpos, $Secondpos - 

$Firstpos); 
                     
                    // Split the timestamp and get the date  
                    $TimestampParts = explode(':',trim($Timestamp)); 
                    $Date = $TimestampParts[0]; 
                    $Date = str_replace('/', '-', $Date); 
                    $Object->Date = date('Y-m-d', strtotime($Date)); 
                     
                    // Split the timestamp and get the time 
                    $Firstpos = strpos($Timestamp, ":") + 1; 
                    $Secondpos= strpos($Timestamp, " "); 
                    $Object->Time = substr($Timestamp, $Firstpos, 

$Secondpos - $Firstpos); 
 
                    // Split the timestamp and get the time zone  
                    $TimeZone = explode(' ',trim($Timestamp)); 
                    $Object->TimeZone = $TimeZone[1];                   
 

// Split the line and get the HTTP command and Protocol 
  Version  

                    $Parts = explode('"',trim($Line)); 
                    $HTTPandProtocolV = $Parts[1]; 
                    $HTTPandProtocolVParts = explode(" ", 

$HTTPandProtocolV, 2); 
                    $Object->HTTPCommand = $HTTPandProtocolVParts[0]; 
                    $Object->ProtocolVersion = $HTTPandProtocolVParts[1]; 
 
                    /* Split the part after HTTP command and Protocol 

Version to get both Status Code and Bytes Transferred*/ 
                    $Part = explode(' ',trim($Parts[2])); 
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                    $Object->StatusCode = $Part[0]; 
                    $Object->BytesTransferred = $Part[1]; 
 

/* Use the same array with values from the splitting 
with quotes marks to get the URI and Browser */ 

                    $Object->ReferrerURI = $Parts[3]; 
                    $Object->Browser = $Parts[5]; 
                     
                    array_push($Array, $Object); 
                } 
                    
                // Encode the array with all the objects into a JSON string 
                $JSONstring = json_encode($Array); 
 
                // Save the JSON string to a JSON file 
                file_put_contents('../month1.json', $JSONstring); 
            ?> 
        </pre> 
    </body> 
</html> 
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Appendix B -  D3-chart.html 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <title>D3-chart</title> 
        <meta charset="utf-8"> 
        <script src="https://d3js.org/d3.v5.js"></script> 
        <script src="jquery.min.js"></script> 
        <!-- <script type="module" charset="utf-8" src="D3-
pieChart.js"></script> --> 
        <script type="text/javascript" src="D3-scatterChart.js"></script> 
    </head> 
    <body> 
        <button id="Run">Run</button> 
        <div> 
            <span>From: <input type="text" id="xlimStart" value=1></span> 
            <span>To: <input type="text" id="xlimEnd" value=31></span> 
            <input type="button" id="buttonChange" value="Submit"> 
        </div> 
        <div> 
            <svg id ="Diagram" class="chart" style="width: 1000px; height: 
1000px;"></svg> 
        </div> 
    </body> 
</html> 
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Appendix C -  D3-pieChart.js 
var data; 
$(document).on ("click", "#Run", function () { 
    localStorage.setItem('startTime', new Date().getTime()); 
    //Load data in JSON format from JSON file into circle chart 
    d3.json("month1.json").then(function(jsonData){  
        render(jsonData); 
        localStorage.setItem('stopTime', new Date().getTime()); 
        localStorage.setItem('renderingTime', 
(localStorage.getItem('stopTime') - localStorage.getItem('startTime'))); 
        console.log("Total rendering time: " + 
localStorage.getItem('renderingTime') + "ms"); 
        data = jsonData; 
    }); 
}); 
 
function render(data){ 
        //Declaration of variables 
        var svgWidth = 300, svgHeight = 500, radius = Math.min(svgWidth, 
svgHeight) / 2; 
        var svg = d3.select('#Diagram').attr("Width", 
svgWidth).attr("Height", svgHeight); 
        var group = svg.append("g").attr("transform", "translate(" + 
svgWidth / 2 + "," + svgHeight / 2 + ")"); 
        var color = d3.scaleOrdinal(d3.schemeCategory10); 
 
        // Group data from the JSON 
        var dataCount = d3.nest() 
            .key(function(d) {  return d.StatusCode;}) 
            .rollup(function(v) {percent = v.length/data.length * 100;  
             return Math.round( percent * 10 ) / 10; }) 
            .entries(data); 
 
        // Generate pie 
        var pie = d3.pie() 
            .value(function (d) { 
            return d.value; 
            }); 
 
        // Generate arcs 
        var arc = d3.arc() 
            .innerRadius(100) 
            .outerRadius(radius); 
 
        // Generate groups 
        var arcs = group.selectAll("arc") 
            .data(pie(dataCount)) 
            .enter() 
            .append("g") 
            .attr("class", "arc") 
 
        // Color the arcs 
        arcs.append("path") 
            .attr("fill", function(d) { 
                return color(d.data.key); 
            }) 
            .attr("d", arc); 
 
        // Generate text and the placing 
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        var label = d3.arc() 
            .outerRadius(radius) 
            .innerRadius(radius - 60); 
 
        // Add text to the chart 
        arcs.append("text") 
            .attr("transform", function(d) {  
                        return "translate(" + label.centroid(d) + ")";  
       })   
        .attr("dy", ".35em") 
        .attr("text-anchor", "middle") 
        .text(function(d) { return d.data.value + "%"; }) 
 
        // Create legend 
        var legend = svg.selectAll(".legend") 
            .data(pie(dataCount)) 
            .enter().append("g") 
            .attr("transform", function(d, i){ 
                return "translate(" + (svgWidth - 110) + "," + (i * 15 +  
                20) + ")"; 
        }) 
        .attr("class", "legend");    
 
        // Fill legend with same color as arcs 
        legend.append("rect")  
            .attr("width", 10) 
            .attr("height", 10) 
            .attr("fill", function(d, i) { 
                return color(d.data.key); 
        }); 
 
        // Add the text 
        legend.append("text")  
            .text(function(d){ 
                return d.data.key; 
        }) 
        .style("font-size", 12) 
        .attr("y", 10) 
        .attr("x", 11); 
}; 
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Appendix D -  D3-scatterChart.js 
var data, svg, x, y, xAxis; 
$(document).on ("click", "#Run", function () { 
    localStorage.setItem('startTime', new Date().getTime()); 
    console.log("StartTid: " + localStorage.getItem('startTime')); 
 
    //Load data in JSON format from JSON file into circle chart 
    d3.json("month1.json").then(function(jsonData){  
        render(jsonData); 
        localStorage.setItem('stopTime', new Date().getTime()); 
        console.log("stopTime: " + localStorage.getItem('stopTime')); 
        localStorage.setItem('renderingTime',  
        (localStorage.getItem('stopTime') -  
        localStorage.getItem('startTime'))); 
        console.log("Total rendering time: " +  
        localStorage.getItem('renderingTime') + "ms");   
        data = jsonData; 
    }); 
}); 
 
function render(data){ 
    // set the dimensions and margins of the graph 
    var margin =  {"left": 40, "right": 30, "top": 30, "bottom": 30}, width  
    = 400, height = 400, 
    color = d3.scaleOrdinal(d3.schemeCategory10), 
    cValue = function(d) {return d.StatusCode;}, 
    xValue = function(d) {return d.Date;}, 
    yValue = function(d) {return d.StatusCode;}; 
 
    // add the tooltip 
    var tooltip = d3.select("body").append("div") 
    .attr("class", "tooltip") 
    .style("opacity", 0); 
 
    data.forEach(function(d) { 
        day = new Date(d.Date); 
        day = day.getDate(); 
        d.Date = day; 
    }); 
 
    svg = d3.select("#Diagram") 
        .attr("width", width + margin.left + margin.right) 
        .attr("height", height + margin.top + margin.bottom) 
    .append("g") 
        .attr("transform", 
            "translate(" + margin.left + "," + margin.top + ")"); 
 
    // Add X axis 
    x = d3.scaleLinear() 
        .domain([1, 31]) 
        .range([ 0, width ]); 
    xAxis = svg.append("g") 
        .attr("transform", "translate(0," + height + ")") 
        .call(d3.axisBottom(x)); 
 
    // Add Y axis 
    y = d3.scaleLinear() 
        .domain([100, 500]) 
        .range([ height, 0]); 
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    svg.append("g") 
        .call(d3.axisLeft(y)); 
 
    svg.append('g') 
        .selectAll("dot") 
        .data(data) 
        .enter() 
        .append("circle") 
        .attr("cx", function (d) { return x(d.Date); } ) 
        .attr("cy", function (d) { return y(d.StatusCode); } ) 
        .attr("r", 5) 
        .style("fill", function(d) { return color(cValue(d));})  
        .on("mouseover", function(d) { 
            tooltip.transition() 
                .duration(200) 
                .style("opacity", 0.9); 
            tooltip.html(d.Date + "<br/> (" + xValue(d)  
                + ", " + yValue(d) + ")") 
                .style("left", (d3.event.pageX + 5) + "px") 
                .style("top", (d3.event.pageY - 28) + "px"); 
        }) 
        .on("mouseout", function(d) { 
            tooltip.transition() 
                .duration(500) 
                .style("opacity", 0); 
        }); 
} 
 
function updateChart() { 
    var xlimStart = document.getElementById("xlimStart").value; 
    var xlimEnd = document.getElementById("xlimEnd").value; 
 
    // Update X axis 
    x.domain([xlimStart,xlimEnd]) 
    xAxis.transition().call(d3.axisBottom(x)) 
 
    // Update chart 
    svg.selectAll("circle")                               
    .data(data) 
    .transition() 
    .attr("cx", function (d) { return x(d.Date); } ) 
    .attr("cy", function (d) { return y(d.StatusCode); } ) 
 
    /* localStorage.setItem('stopTime', new Date().getTime()); 
    //console.log("stopTime: " + localStorage.getItem('stopTime')); 
    localStorage.setItem('renderingTime', (localStorage.getItem('stopTime')  
    - localStorage.getItem('startTime'))); 
    console.log("Total rendering time: " +  
    localStorage.getItem('renderingTime') + "ms"); */        
} 
 
$(document).on("click", "#buttonChange", function () { 
    //localStorage.setItem('startTime', new Date().getTime()); 
    updateChart(); 
}); 
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Appendix E -  googleChart-chart.html 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8"> 
        <title>Google Charts diagram</title> 
        <script type="text/javascript"  
        src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script> 
        <script type="text/javascript"  
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script> 
        <script type="text/javascript" src="googleChart- 
        pieChart.js"></script> 
        <script type="text/javascript" src="googleChart- 
        scatterChart.js"></script> 
    </head> 
    <body> 
        <button id="Run">Run</button> 
        <div> 
            <span>From: <input type="text" id="xlimStart" value=1></span> 
            <span>To: <input type="text" id="xlimEnd" value=31></span> 
            <button id="buttonChange">Zoom</button> 
        <div> 
        </div> 
        <div id="Diagram" style="width: 900px; height: 500px;"></div> 
    </body> 
</html> 
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Appendix F -  googleChart-pieChart.js 
var chart; 
$(document).on ("click", "#Run", function () { 
    localStorage.setItem('startTime', new Date().getTime()); 
 
    google.charts.load('current', {packages: ['corechart']}); 
    google.charts.setOnLoadCallback(drawChart); 
}); 
 
function drawChart() { 
    var objectArray = [],  counts = [], object, data; 
    $.ajax({ 
     url: "month1.json", 
     dataType: "JSON" 
    }).done(function(objects) { 
        data = new google.visualization.DataTable(); 
        data.addColumn('string', 'StatusCode'); 
        data.addColumn('number', 'Amount'); 
         
        for(var i = 0; i < objects.length; i++){ 
            object = [objects[i].StatusCode]; 
            objectArray.push(object); 
        } 
 
        objectArray.forEach(function(x) {  
            counts[x] = (counts[x] || 0)+1;  
        }); 
 
        for(var key in counts){ 
            data.addRow([key, counts[key]]); 
        } 
 
        var options = { 
            pieHole: 0.4, 
        }; 
 
        if(chart != undefined || chart != null ){ 
            chart.clearChart(); 
        } 
 
        chart = new  
        google.visualization.PieChart(document.getElementById('Diagram')); 
        chart.draw(data, options); 
 
        localStorage.setItem('stopTime', new Date().getTime()); 
        localStorage.setItem('renderingTime',  
        (localStorage.getItem('stopTime') -  
        localStorage.getItem('startTime'))); 
        console.log("Total rendering time: " +  
        localStorage.getItem('renderingTime') + "ms");    
    }); 
} 
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Appendix G -  googleChart-scatterChart.js 
var data, day, MAX = 31, zoomed = false; 
var options = { 
    title: 'Day vs StatusCode', 
    hAxis: {title: 'Day', viewWindow: {min:0, max: MAX}}, 
    vAxis: {title: 'StatusCode', viewWindow: {min:100, max: 500}}, 
    legend: 'none', 
    pointSize: 5, 
    dataOpacity: 0.4, 
}; 
 
$(document).on ("click", "#Run", function () { 
    localStorage.setItem('startTime', new Date().getTime()); 
    google.load('visualization', '1', {'packages':['corechart']}); 
    google.setOnLoadCallback(getJSON); 
    document.getElementById('buttonChange').disabled = true; 
 }); 
 
function getJSON(){ 
    $.ajax({ 
        url: "month1.json", 
        dataType: "JSON" 
    }).done(function(objects) { 
        data = new google.visualization.DataTable(); 
        data.addColumn('number', 'Day'); 
        data.addColumn('number', StatusCode); 
         
        for(var i = 0; i < objects.length; i++){ 
            day = (new Date((objects[i].Date))); 
            data.addRow([day.getDate(), parseInt(objects[i].StatusCode)]); 
        } 
        drawChart(); 
    }); 
} 
 
function drawChart() { 
    var chart = new   
    google.visualization.ScatterChart(document.getElementById('Diagram')); 
    google.visualization.events.addListener(chart, 'ready', 
    function() { 
        document.getElementById('buttonChange').disabled = false; 
    }); 
    chart.draw(data, options);   
    localStorage.setItem('stopTime', new Date().getTime()); 
    localStorage.setItem('renderingTime', (localStorage.getItem('stopTime')  
    - localStorage.getItem('startTime'))); 
    console.log("Total rendering time: " +     
    localStorage.getItem('renderingTime') + "ms");  
} 
 
$(document).on ("click", "#buttonChange", function () { 
    //localStorage.setItem('startTime', new Date().getTime()); 
    options.hAxis.viewWindow.min =   
    document.getElementById('xlimStart').value; 
    options.hAxis.viewWindow.max =  
    document.getElementById('xlimEnd').value; 
         
    drawChart();    
    /* localStorage.setItem('stopTime', new Date().getTime()); 
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    localStorage.setItem('renderingTime', (localStorage.getItem('stopTime')  
    - localStorage.getItem('startTime'))); 
    console.log("Total rendering time: " +  
    localStorage.getItem('renderingTime') + "ms");  */ 
}); 
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Appendix H -  Tampermonkey-skript – Mätning av 
initial renderingstid 
// ==UserScript== 
// @name         Initial rendering time 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      1 
// @require      
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js 
// @match        http://localhost/exjobb/D3-test.html 
// @grant        none 
// ==/UserScript== 
 
var runs = 1000; 
var timeArr = localStorage.getItem('timeArr'); 
var counter = localStorage.getItem('counter'); 
 
(function() { 
    if(counter == null || counter == "" || counter=="NaN"){ 
        counter = 0; 
        localStorage.setItem('counter' , counter); 
    } 
 
    if(counter < runs){ 
        $('#Run').trigger("click"); 
 
        setTimeout(function() { 
            if(timeArr == "" || timeArr == null){ 
                timeArr = []; 
            }else { 
                timeArr = JSON.parse(timeArr); 
            } 
            timeArr.push(localStorage.getItem('renderingTime')); 
            localStorage.setItem('timeArr' , JSON.stringify(timeArr)); 
            localStorage.setItem('counter' , ++counter); 
            location.reload(); 
        }, 2000); 
    }else{ 

  $("html").append('<a download="data.txt" id="downloadLink"  
  style="display: none;">Download</a>'); 

        var link, data, text = "", textFile = null, 
            makeTextFile = function(){ 
                timeArr = JSON.parse(localStorage.getItem("timeArr")); 
 
                for(var i = 0; i < timeArr.length; i++){ 
                    text += timeArr[i] + "\n"; 
                } 
 
                data = new Blob([text], {type: 'text/plain'}); 
                textFile = window.URL.createObjectURL(data); 
                return textFile; 
            }; 
 
        link = document.getElementById('downloadLink'); 
        link.href = makeTextFile('data'); 
        localStorage.clear(); 
        link.click(); 
    }; 
})(); 
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Appendix I -  Tampermonkey- skript – Mätning av 
renderingstid vid interaktivitet 
// ==UserScript== 
// @name         Interactivity rendering time 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      1 
// @require      https://chancejs.com/chance.min.js 
// @require      
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js 
// @match        http://localhost/exjobb/googleChart-diagram.html 
// @grant        none 
// ==/UserScript== 
 
var chance = new Chance(1); 
var runs = 2, changes = 5, xlimStart, xlimEnd; 
var timeArr = [], valuesArr = [], Arr = []; 
var times = localStorage.getItem('times'); 
 
function change_diagram() { 
    xlimStart = chance.integer({ min: 1, max: 15 }); 
    xlimEnd = chance.integer({ min: 16, max: 31 }); 
    $('#xlimStart').val(xlimStart); 
    $('#xlimEnd').val(xlimEnd); 
    $('#buttonChange').trigger("click"); 
 
    setTimeout(function() { 
       timeArr.push(localStorage.getItem('renderingTime')); 
         
        if(times == "" || times == null){ 
            times = []; 
        }else { 
           times = eval(times);  
        } 
       
       if(times.length == runs){ 
            download();  
        }else if(timeArr.length == changes){ 
           times.push(timeArr); 
           localStorage.setItem("times", JSON.stringify(times)); 
            location.reload(); 
        }else { 
            change_diagram(); 
        } 
    }, 1000); 
} 
 
function download() { 

$("html").append('<a download="data.txt" id="downloadLink"  
style="display: none;">Download</a>'); 

        var link, data, text = "", textFile = null,  
            times = JSON.parse(localStorage.getItem("times")), 
            makeTextFile = function(){ 
                for(var i = 0; i < times.length; i++){ 
                    text += times[i] + "\n"; 
                } 
 
                data = new Blob([text], {type: 'text/plain'}); 
                textFile = window.URL.createObjectURL(data); 
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                return textFile; 
            }; 
 
        link = document.getElementById('downloadLink'); 
        link.href = makeTextFile('data'); 
     localStorage.clear(); 
        link.click(); 
} 
 
(function() { 
    $('#Run').trigger("click"); 
 
    setTimeout(function() {change_diagram();}, 2000); 
})(); 
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Appendix J -  Tabell med mätvärden för x-axeln vid 
interaktivitet  

Start Stop 
7 31 

11 30 
1 18 
5 31 
3 19 
2 22 
3 22 
6 26 
6 30 
9 29 
7 21 

11 24 
4 23 

14 19 
1 24 

11 30 
7 23 
9 22 
3 31 
3 28 

13 27 
15 28 

5 17 
11 24 
14 29 
14 29 

2 29 
1 20 
3 16 

14 26 
2 25 
7 26 

15 22 
8 19 

11 20 
5 18 

11 28 
13 22 
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1 16 
12 25 
15 26 
12 20 

5 23 
12 19 

2 17 
7 23 

14 17 
5 30 
5 17 
2 24 
1 17 

11 30 
4 30 
4 20 
8 25 
1 25 
9 25 
3 31 
9 20 

11 19 
2 24 
7 31 

11 23 
7 24 
1 28 
9 16 

10 18 
8 28 

15 16 
9 30 

14 24 
3 23 
3 30 

13 22 
6 24 
3 26 

14 21 
6 25 

12 26 
11 18 
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14 27 
10 26 
12 21 

6 28 
5 21 

14 28 
7 30 

15 16 
10 23 
10 17 

2 28 
15 17 

7 21 
9 31 
7 22 
4 28 

14 28 
9 20 
1 28 

10 18 
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Appendix K -  D3.js – Cirkel- och punktdiagram 
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Appendix L -  Google Charts – cirkel- och 
punktdiagram 
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Appendix M -  Renderingstider - Testfall 1.1, 1.2 och 
1.3 
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Appendix N -  Renderingstider – Testfall 2.1, 2.2 och 
2.3 
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Appendix O -  Renderingstider – Testfall 3.1, 3.2 och 
3.3 
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Appendix P -  Renderingstider – Testfall 4.1, 4.2 och 
4.3 
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