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Sammanfattning 
Webbapplikationer blir mer och mer avancerade och ställer mer krav på dagens enheter. 
Rendering av grafik i HTML5 canvas är något som kan ställa stort krav på enheter och en 
påföljd av detta är att svarstiden blir lång. En eventuell lösning på problemet med 
bristande prestanda hos enheter är att förflytta renderingen från klientsidan till 
serversidan. Två versioner av samma webbapplikation skapades där renderingen sker på 
klientsidan i en version och på serversidan i annan version med hjälp av Node.js. 
Webbapplikationen renderar diagram som baseras på olika variabler. Tester genomfördes 
för att jämföra versionerna, där det visade sig att klientversionen var den version som 
resulterade i lägst svarstid och minst överförd datamängd. Ytterligare tester med större 
skillnad gällande prestanda och typ för enheter är av intresse för framtida arbete. 
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1 Introduktion 
Konsekvensen av den snabba utvecklingen av Internet och användandet av 
webbapplikationer har lett till att användare kräver mycket mer av sina enheter. Bischoff et 
al. (2013) menar på att det är viktigt att ta hänsyn till enheters design, optimering av enheter 
och optimering av applikationer för att tillfredsställa användarnas förväntingar. Enheter så 
som smarttelefoner måste leverera hög prestanda över en mängd olika applikationer. 
Webbapplikationer som tar hänsyn till nätverksoptimeringar, exempelvis genom att minska 
använd datamängd är att föredra för användare och enheter (Yang, et al. 2014). 
 
JavaScript har varit ett programeringsspråk som använts primärt för klientsidan och 
webbläsaren. Genom tekniker som Node.js är det möjligt att beräkna JavaScript även på 
serversidan (Rellermeyer, et al. 2013). Genom Node.js så kan beräkning av JavaScript på 
användarens enhet  istället ske på en server vilket leder till att användarens enhet inte 
behöver stå för beräkningen. Wenzel, et al. (2013) menar på att tekniker som HTML5 
canvas, är att föredra för generering av grafiska objekt istället för att förlita sig på ren HTML. 
Genom att HTML5 canvas har fått stöd av moderna webbläsare är implementation enkel och 
kräver inga ytterliggare tilläggsprogram (Gong, et al. 2012). Servergenerering av HTML5 
canvas är möjligt genom att använda Node.js modulen Node-canvas. Node-canvas använder 
sig utav Cairo biblioteket för att rendera grafik (Nilsson & Reveman 2004). 
 
Det som utvärderas i arbetet är ett experiment för att förflytta generering av HTML5 canvas-
elementet från klientsidan till serversidan. Experimentet baseras på en tidigare studie av Xu, 
et al. (2014) där de jämförde exekvering av JavaScript för klientsidan och serversidan genom 
implementation av Node.js. Genom att basera på nämnd studie är det av intresse att 
undersöka om eventuella vinster i svarstider och minskad överförd data går att uppnå. 
Genom mätning av klientgenerering och servergenerering av HTML5 canvas-elementet, 
kunna fastställa önskvärt tillvägagångssätt för rendering av grafik. 
 
En webbapplikation som renderar ut diagram i ett HTML5 canvas-element implementeras. 
Renderingen av diagrammet baseras på variabelvärden i källkoden, där dessa variabler 
definierar exempelvis antal serier och antal datapunkter som skall renderas. Utritningar av 
linjer i digrammet bygger på slumpgenererade koordinater för alla datapunkter, där antalet 
datapunkter förhåller sig till storleken av canvas-elementet. Webbapplikationen har 
implementerats för att både fungera via klientsidan och serversidan, där serversidan 
använder Node.js för exekvering av webbapplikationen. Under genomförandet genomfördes 
en pilotstudie för både klientsidan och serversidan, där pilotstudien visar svarstid och 
överförd datamängd vid rendering av diagram. 
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2 Bakgrund 
I dagens läge är det inte självklart att användare som besöker webbplatser använder sig av 
kraftfulla stationära datorer eller laptops, det kan istället vara så att man använder sig av en 
smarttelefon med begränsad internetuppkoppling. Enligt Bischoff et al. (2013) så kan den 
upplevda prestandan och resulterande användarupplevelsen göra eller bryta en design. Att 
en webbplats med eventuell dålig prestanda och användarupplevelse är en webbplats 
användare väljer att avstå ifrån. Det som skall undersökas i denna rapport är om det går 
snabbare att rendera en HTML5 canvas via klientsidan eller via serversidan beroende på 
olika förutsättningar. Två applikationer skall då byggas, en som renderar canvas-elementet i 
en klientmiljö och en som renderar canvas via en servermiljö. I detta kapitel presenteras de 
tekniker som används i arbetet. 

2.1 JavaScript 
JavaScript är ett programmeringsspråk som programmerare använder sig av för att skapa 
funktioner för exempelvis interaktivitet och beräkningar på webbplatser. JavaScript är 
plattformsoberoende, uppskattat att användas av mer än 1,82 miljarder webbplatser år 2014 
och är idag en medlem av sviten av standarder som definierar tekniker för innehåll på World 
Wide Web (Gude, et al, 2014). JavaScript används för att exekvera script för klientsidan 
genom att använda sig av användarens webbläsare. Diverse webbläsare har idag en 
dedikerad JavaScripts motor som exekverar JavaScript, exempelvis Googles V8 JavaScript 
motor som används i webbläsaren Chrome (Tiwari och Solihin 2012).  

Med JavaScript är det möjligt för användare att interagera med script som hämtas från en 
webbserver. JavaScript kan användas för att implementera interaktivitet och beteenden på 
webbplatser och med hjälp av Document Object Model (DOM) kan enligt Wenzel et al. 
(2013) interaktion ske med scripten. En användare skulle exempelvis kunna besöka en 
webbplats som används för att multiplicera heltal, där heltalen multipliceras i ett JavaScript 
som hämtats från en webbserver och sedan beräknas av användarens webbläsare, 
exempelvis enligt kod i Figur 1. 

 

Figur 1 Exempelkod för att multiplicera två heltal i JavaScript. 

2.2 HTML5 Canvas 
Den senaste standarden för HTML är HTML5. I HTML5 introducerades det nya HTML-
elementet canvas som används för att skapa ett rektangulärt fält på en webbplats, i detta fält 
kan man använda sig av olika metoder för att rendera olika figurer, mönster och texter. 
HTML5 canvas-elementet möjliggör för JavaScript att dynamiskt kunna rita grafik på 
webbplatser utan att använda tilläggsprogram och numera stödjer flertalet webbläsare (till 
exempel Firefox, Chrome, Opera, IE9 och Safari) canvas-elementet (Gong, et al. 2012). 
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Med hjälp av JavaScript kan man bestämma vad som skall ritas i canvas-elementet, genom 
att bestämma utifrån x- och y-axel en utgångs punkt för rendering av exempelvis en cirkel. 
Cirkeln i sin tur består av funktioner som målar ut den, genom att bestämma kurvor som 
dras mellan egna x- och y-axlar bildar de tillsammans cirkeln. Exempel för ovanstående i 
Figur 2 och Figur 3. 

 

Figur 2 Utritning av en cirkel i canvas. 

 

Figur 3 Kod för canvas cirkeln. 

Enligt Wenzel et al. (2013) så är inte ren HTML lämplig för att rendera vid större data, 
genom att förlita sig på att webstandarder är implementerade i de flesta moderna webbläsare 
så är HTML5 canvas ett bra tillvägagångssätt för rendering. Det här menas med att de flesta 
moderna webbläsare redan stödjer HTML5, vilket leder till att det inte behövs några 
tilläggsprogram eller dylikt för att HTML5 canvas-elementet skall kunna användas i 
webbläsaren. 

2.3 Node.js 
Enligt Ojamaa och Düüna (2012) är Node.js en mjukvaruplattform för nätverksapplikationer 
som har som mål att underlätta implementation av snabba och skalbara nätverkstjänster och 
webbapplikationer. Programmeringsspråket som används i Node.js är JavaScript och 
Node.js plattformen tillåter implementation och exekvering av JavaScript på serversidan. 
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Detta menas med att JavaScript koden exekverar på den server där Node.js har installerats 
istället för att exekveras via användarens webbläsare. För att exekvera JavaScript används en 
JavaScript motor liknande vid webbläsarens motor, den JavaScript motor som används i 
Node.js är baserad på Googles V8 JavaScript motor (Xu, et al. 2014). 

Rellermeyer et al. (2013) menar att JavaScript var nästintill uteslutande endast för 
klientsidan och använt primärt inom webbläsare. Genom mjukvaror så som Node.js kan 
JavaScript användas i applikationer som implementeras på serversidan. Ojamaa och Düüna 
(2012) menar att Node.js plattformen kan anses innefatta fyra huvuddelar: ett språk för att 
skriva applikationer, en exekveringsmiljö, en uppsättning standardbibliotek och en 
modulutöknings mekanism för att hämta och installera diverse moduler (exempelvis Node-
canvas). Node.js tillhandhåller ett inbyggt standardbibliotek som fungerar som en 
webbserver. Med biblioteket (http) är det möjligt att implementera en webbserver som 
lyssnar på en specifik port och IP-adress (Figur 4). 

 

Figur 4 Kod för en webbserver via Node.js som lyssnar på port 3000 och IP-
adress 127.0.0.1. 

Genom att använda ovanstående kod är det då möjligt att skapa en webbserver på en enhet 
som skall användas som en server. JavaScripts kan då skrivas och exekveras på 
serverenheten och sedan skickas till en webbplats via denna metod. Låt säga att Node.js 
installeras på en enhet med internetanslutning, på enheten (som agerar server med Node.js) 
exekveras ett JavaScript som beräknar antalet millisekunder sedan den 10 februari 1992 som 
sedan visas via den adress som angivits. Besöker en användare webbplatsen så beräknas 
millisekunderna inte på användarens enhet utan istället sker beräkningen på serverenheten.  

2.4 Node-canvas 
Node-canvas är en modul för Node.js som tillåter server-side implementation av HTML5 
canvas-elementet genom att använda Cairo för rendering. Cairo är ett bibliotek för att 
rendera 2-dimensionell grafik, finns som öppen källkod och är plattformsoberoende (Nilsson 
& Reveman 2004). Cairo används i dagens läge i bland annat webbläsare (Firefox, Chrome) 
och programvaror för att läsa PDF-filer (poppler). Efter Node-canvas har renderat canvas-
elementet så strömmas bilden tillbaka till webbläsaren som en bild-fil. Node-canvas är 
nödvändigt för att kunna rendera en canvas via Node.js, med Node-canvas är det möjligt att 
beräkna canvas JavaScript via Node.js och få tillbaka endast en bild från servern. 

Två typer av rendering återkommer i arbetet, rendering som sker via klientsidan och 
rendering som sker via serversidan. Rendering som sker via klientsidan är den rendering 
som sker via webbläsaren, som i sin tur hämtar data från en JavaScript-fil och renderar en 
HTML5 canvas genom att använda klientenheten (Miller, et al 2013). Rendering som skrev 
via serversidan genomförs genom att implementera Node.js med Node-canvas modulen. En 
enhet kan skicka en begäran av att beräkna en funktion på en webbserver som 
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implementerar Node.js och få ett svar tillbaka (Xu, et al. 2014). Exempelvis skickas en 
begäran till webbservern som implementerar Node.js med Node-canvas modulen, där 
webbservern renderar en bild och skickar tillbaka den som en bildfil till klientenhetens 
webbläsare. 

2.5 Datamängd, bandbredd och svarstid 
Enligt Yang, et al. (2014) är datamängd den mängd data och storlek filer har när de skickas 
eller tas emot över Internet. Använd datamängd och dataanvändning (användandet av 
datamängd) är grundläggande egenskaper och är ofta relaterade till specifika användare, 
mobila enheter, applikationer och vilken typ av nätverk (exempelvis 3G-nät eller 4G-nät) en 
användare använder sig av (Yang, et al. 2014). Exempel på hämtad datamängd är när 
JavaScripts filer och bildfiler hämtas från en webbserver för att visas i webbläsaren, se Figur 
5. 

I många webbapplikationer är nätverksmedvetenhet en viktig del för att uppnå bra 
svarstider eller för att förminska resursanvändning. Uppskattning av tillgänglig bandbredd 
bidrar till att en applikation kan byggas för att fungera på ett effektivt sätt. Eyraud-Dubois 
och Uznanski (2014) menar att det kan hända att webbapplikationer skickar stora mängder 
data som utbyts mellan enheter, och där med är tillgänglig bandbredd ett viktigt mått för 
applikationernas prestanda. 

Svarstiden definieras som den tid det tar för canvas-elementet att visa en bild. Från att 
användaren öppnar webbplatsen till att canvas-elementet har laddats klart och en fullständig 
bild visas. Vid serversidan definieras svarstid som den tid det tar att skicka en begäran till 
webbservern samt att ett svar tillhandahålls i form av att en bild visas på klientenheten. 
Exempel på svarstider är att se över hur lång tid det tar för en fil att hämtas från en 
webbserver, se Figur 5. 

 

Figur 5 Överblick för filer som hämtas från en webbserver via Firefox 
webbläsarens utvecklarverktyg. 
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3 Problemformulering  
Enheter så som smarttelefoner har inte alltid den beräkningskraft och prestanda som krävs 
för att rendera avancerad grafik (Wenzel, et al. 2013). Grafik som renderas i HTML5 canvas-
element kan vara av varierande komplexitet och då sätta stor press på enheter. En eventuell 
lösning på problemet med varierande beräkningskraft för enheter är att låta 
beräkningskraften ske i en servermiljö istället för att ske direkt på klientenhetens hårdvara. 
Det är av intresse att undersöka om rendering av canvas-element via en servermiljö 
eventuellt kan avlägsna prestanda behovet hos en enhet. Genom att strömma över en bildfil 
till klienten och då uppnå eventuellt minskad svarstid. Det är oklart om detta eventuellt 
skulle ge vinst i form av svarstid, jämfört med att utföra rendering i en klientmiljö. 

Det är inte alltid så att användare besöker webbplatser under optimala förutsättningar. Det 
kan handla om att en användare besöker en webbplats via sin smarttelefon med begränsat 
3G-nätverk eller att användarens enhet inte har den hårdvara som krävs för snabba 
beräkningar. Vilket leder till att det eventuellt tar längre tid för användare som befinner sig 
inom dessa icke optimala förutsättningar. Det är viktigt att tillhandahålla en 
webbapplikation som fungerar bra under olika nätverks situationer. Enligt Poncela, et al. 
(2014) att på grund av den snabba utvecklingen och ökande konkurrensen för nättjänster så 
har användarnas förväntan kring nätverkskvalitet ökat. Och nätverkskvalitet har blivit en av 
huvudfrågorna för nätverksoptimering och underhållsavdelningar. 

Miller, et al. (2013) menar att på grund av traditionella begränsningar i webbtekniker som 
använder serversidan för att rendera bilder, så blir interaktivitet starkt begränsad av 
hastigheten på nätet och den omedelbara feedback som ses i skrivbordsapplikationer uppnås 
aldrig. Frågan är om rendering via serversidan med Node.js och Node-canvas för canvas-
elementet kan ge kortare svarstid och att samtidigt minska mängden överförd data. 

HTML5 tillgodoser med funktionalitet för att rendera komplexa grafiska objekt på 
klientsidan, vilket menas med att grafik renderas av den lokala enheten. Problemet är att en 
lokal enhet (exempelvis laptop eller smarttelefon) har möjligtvis hårdvaran för att rendera 
enklare grafiska objekt, men svårare vid rendering av komplexare grafiska objekt. En 
serverenhet med kraftfullare hårdvara kan snabba upp renderingen av komplexare grafiska 
objekt avsevärt (Kim, et al. 2014). Låt då säga att en webbplats använder sig utav HTML5 
canvas för att rendera olika typer av grafiska objekt. Dessa grafiska objekt har i sin tur olika 
grader av komplexitet gällande hur stor data varje bildobjekt kräver, den lokala enheten har 
möjligtvis inga större problem att rendera ett enkelt grafiskt objekt med liten datamängd. 
Däremot vid större datamängd för det grafiska objektet blir svarstiden möjligtvis större.  

En frågeställning är att undersöka när servergenerering av ett canvas-element är det bättre 
alternativet gällande svarstid och mängd överförd data. Det är då även av intresse att 
undersöka hur rendering av canvas-element som renderar exempelvis icke-triviala och 
komplexa diagram, förhåller sig mot att rendera via klientsidan och serversidan. Mycket data 
som återfinns i exempelvis stora börsdiagram är den typ av grafiska objekt som eventuellt 
kan kräva mycket beräkningskraft. I en tidigare studie av Xu, et al. (2014) visade det sig att 
genom användning av Node.js för exekvering av JavaScript, så kunde detta förbättra 
prestanda för enheter och erfarenheten hos användare. Det är då av intresse om detta även 
är fallet för rendering av canvas-element via Node.js. 
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3.1 Hypotes 
Hypotesen är att svarstid och mängd överförd data kan minskas genom att använda 
servergenerering för canvas-elementet vid rendering av icke-triviala diagram. 

3.2 Metodbeskrivning 
Det finns olika metoder som lämpar sig för att utvärdera arbeten inom mjukvaruutveckling, 
Wohlin et al. (2012) beskriver tre metoder, dessa metoder är enkäter, fallstudier och 
experiment. Där experiment är den metoden som valts för att utvärdera detta arbete. 
Experimentet kommer att ha två versioner av samma webbplats. En version som bygger på 
rendering av HTML5 canvas-elementet som renderas via klienten och då via användarens 
enhet. Den andra versionen bygger på att rendering av canvas-elementet sker på en 
webbserver med Node.js och Node-canvas modulen installerad. 

Xu, et al. (2014) beskriver ett experiment där de använde sig av Node.js för att exekvera 
JavaScript på en server som de sedan jämförde med samma implementation på klientsidan. 
Experimentet gick ut på att genomföra en bubbelsortering där en storleksdefinierad Array 
fylldes med heltal som sorterades i stigandeordning och visades sedan i webbläsaren. 
Beräkningsdelen i deras experiment handlade om sorteringen och över hur lång tid 
sorteringen exekverades på. Testerna genomfördes på mobilenheter och på en server med 
Node.js installerat, där hårdvaran inom varje enhet presenterades tydligt. 

Experimentet som skall genomföras i detta arbete har inspirerats av Xu, et al. (2014) och 
deras tillvägagångssätt för att mäta och jämföra svarstid för klientenheter och serverenheter. 
Genom att exekvera samma JavaScript på klientenheten och serverenheten kunde de avgöra 
vilken enhet som fick kortast svarstid vid olika Array storlekar. Deras tester baserades på att 
sortera Array storlekar på 10, 100, 1000, 10000 och 100000 tecken. Då genom att basera 
mätningarna på samma sätt, att mäta med låg till hög komplexitet för canvas-elementet och 
avgöra vilken enhet (klient eller server) som ger kortast svarstid vid mätningarna. Samt att 
vara tydlig med hårdvara är något som bör efterliknas i det här arbetet.  

Vid mätning av svarstid för rendering av ett grafiskt objekt så kommer svarstiden att baseras 
på som ovanstående nämnts när ett JavaScript för canvas-elementet har genomfört sin 
exekvering. Vid klar exekvering kommer webbapplikationen att visa en bild och renderingen 
är klar. För att fastställa svarstiden bör det då implementeras en räknare, där räknarens roll 
är att räkna antal millisekunder det tar för varje JavaScript i respektive version att exekvera 
klart och på så sätt jämföra de två versionerna mot varandra. Rajamony och Elnozahy (2001) 
beskriver användandet av räknare för att fastställa svarstider. Där deras implementation 
byggde på att innan en begäran skickas till en webbserver så fastställer webbläsaren med ett 
skript aktuell tid och kommer ihåg denna tid. Efter en respons har mottagits helt fastställer 
webbläsaren den aktuella tiden igen, sedan beräknar webbläsaren skillnaden mellan de två 
tiderna för att fastställa en svarstid. 

För att evaluera den datamängd som går åt vid exekvering av de två versionerna kommer 
datamängden att granskas via de tillgängliga utvecklarverktyg som tillgodoses för diverse 
webbläsare. Dessa utvecklarverktyg är enkla att använda och finns att använda direkt i 
webbläsaren utan diverse tilläggsprogram. Datamängden mäts för JavaScript och dylikt skall 
hämtas och exekveras. Samt för serverversionen kommer det då skilja sig i den graden att en 
bildfil skickas från servern och att det då påverkar datamängden att hämta bildfilen istället 
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för att hämta och exekvera JavaScript. Wohlin, et al. (2012) menar på att det är möjligt att 
låta den nuvarande situationen vara baslinjen för arbetet, där baslinjen representerar en 
nivå eller ett värde av den oberoende variabeln, där en ny situation är det som man vill 
utvärdera. Baslinjen är då att rendera i en klientmiljö och där den nya situationen som skall 
utvärderas är rendering via en servermiljö. 

3.2.1 Alternativa metoder 
Alternativa metoder till experiment finns och de är enligt Wohlin, et al. (2012) metoder så 
som enkäter och fallstudier. Enkäter kan vara att man tillåter användare svara på frågor 
gällande den webbapplikation som implementerats. Enkäter har förmågan att ge svar på ett 
stort antal variabler, men det viktiga är prioritera de variabler man har mest nytta av och 
försumma de variabler man inte har lika stor nytta för. Genom att prioritera specifika 
variabler så underlättas datainsamling och analysering av insamlad data (Wohlin, et al. 
2012). Fördelen med att använda sig utav enkäter är att man kan snabbt få in mycket data 
och stort omfång genom att fördela enkäter via exempelvis E-post och webbplatser. Det är 
däremot så att enkäter med många frågor är långdragna för deltagare att ta sig igenom, 
vilket leder till att kvaliteten på insamlad data minskar eftersom. Man kan även använda sig 
av en intervjuform för de enkäter man utvärderar, genom att hantera enkätfrågorna via 
telefon eller ansikte till ansikte kan graden av svar som ”vet ej” och ”inget svar” minskas. 

Enligt Wohlin, et al. (2012) så används fallstudier för att undersöka en entitet eller ett 
fenomen i sin verkliga kontext inom en tidsram. Under denna tidsram samlar man in 
detaljerad information för arbetet. Ett exempel på en fallstudie är att man överväger effekten 
av förändring jämfört med baslinjen för arbetet, och ser över vad förändringarna leder till. 
En sådan fallstudie genomfördes av Ojamaa och Düüna (2012) där de undersökte brister 
inom Node.js plattformen. De hittade olika svagheter i plattformen genom att utgå från 
baslinjen och genomföra förändringar som kunde påverka säkerheten. Wohlin et al. (2012) 
menar att fallstudier passar sig bra för att evaluera de variabler som används inom en typisk 
situation, medan en experiment metod evaluerar över de variabler som manipuleras. Med 
andra ord så kan en fallstudie se på verklighetsbaserade händelser kring en applikation 
medan ett experiment ser över data för applikationen. 

Baserat på ovanstående så skulle exempelvis enkäter vara ett bra sätt att samla in data för 
hur användare förhåller sig till sämre uppkopplingar och hur de förhåller sig till långsamma 
webbapplikationer. Det blir då svårt att avgöra detta vid ett experiment, då att något som 
anses vara långsamt inom en applikation (tar lång tid att ladda) baserat på data, inte alls är 
långsamt i användarnas ögon. Samt att fallstudier eventuellt kunnat lämpa sig i samma 
avseende, att man låter användare delta vid olika fall, där olika hastigheter för 
webbapplikationerna presenteras och då i en verkligare situation överskåda hur användare 
förhåller sig för varje fall. 

3.2.2 Metoddiskussion 
I experimentet kommer det att utvärderas det tillvägagångssätt som anses bättre för att 
rendera ett HTML5 canvas-element, givet olika storlekar av komplexitet. Med tanke på 
åtgång och tillgång av datamängd över bandbredder och förutsättningar för 
nätverksanslutningar. Arbetet kommer att utvärderas genom att mäta svarstid och 
datamängd. Svarstiden kommer att användas som ett mått över hur lång tid det tar för 
HTML5 canvas-elementet att renderas ut helt. Det är även av intresse att se över hur mycket 
data som används för att få ett mått för datamängd.  
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Fastställt detta så kommer mätningarna att genomföras för två olika versioner som är 
klientsidan och serversidan. Vilket då ger två versioner av mätdata som ska jämföras mot 
varandra. För att besvara problemformuleringen bör det då implementeras två identiska 
webbapplikationer där en endast använder sig av klientsidan vid rendering och den andra 
använder sig av serversidan med hjälp av Node.js och Node-canvas för rendering. Vid dessa 
implementationer bör det även genomföras tester med olika enheter och uppsättningar av 
hårdvara för dessa (Xu, et al. 2014) som nämnts tidigare. Problemet med detta är att tillgång 
till alla olika uppsättningar av hårdvaror är begränsad, det vill säga tillgång till diverse 
enheter så som smarttelefoner och datorer. Det är även så att bandbredd för 3G/4G-nät kan 
vara opålitliga, då bandbredden kan svikta kraftigt beroende på geografisk plats (Riiser, et al. 
2013). 

Förutsättningarna för experimenten kommer att vara lika, klientrendering på en enhet med 
en specifik prestanda och serverrendering på en enhet med samma prestanda (d.v.s. enheten 
där webbplatsen besöks ifrån). Ett problem ur denna aspekt är att Node.js använder Googles 
V8 JavaScript motor för beräkning av JavaScript (Gude, et al. 2014), vilket leder till att 
mätningarna för serverversionen enbart kan genomföras mot den motorn. 

3.2.3 Etiska frågeställningar 
Källkod som genereras under arbetet kommer att återfinnas som öppen källkod för att 
experimentet skall kunna återupprepas, detta gäller källkod för applikationer samt källkod 
för mätningar. Enligt Miller, et al. (2013) är JavaScript plattformsoberoende vilket ger 
upphov till enkel implementation av källkod och endast en webbläsare som stödjer 
JavaScript är nödvändigt. Sagt detta behövs inga övriga programvaror för att exekvera 
källkoden och dokumentering av använda enheter och enheternas mjuk- och hårdvara 
kommer att återfinnas i arbetet. Genom detta blir experimentet återupprepningsbart. 

Mätningarna kommer att vara inriktade mot enbart ett fåtal av tillgängliga webbläsare 
(Chrome, Firefox, Internet Explorer och Safari), det kan finnas problematik i det avseendet 
att inte all webbläsare kommer att mätas mot. Ett problem kan vara att det möjligvist inte 
finns stöd för JavaScript i en specifik webbläsare, vilket leder till att återupprepning för den 
webbläsaren blir problematisk. Det kan även vara så att webbläsare kan ge ojämna resultat 
gällande svarstider via webbläsarens utvecklarverktyg, det är då viktigt att jämföra resultaten 
för flera webbläsare för att påvisa pålitligheten hos svarstiderna. Sagt detta kan mätningarna 
inte stå för de webbläsare som inte används. Även mätningar på vissa operativsystem 
kommer inte att utvärderas, för detta arbete väljs det istället att testa på fler webbläsare och 
färre operativsystem. Detta för att begränsa antalet testfall till en mer hanterbar nivå, så som 
operativsystem1 + webbläsare1, opreativsystem1 + webbläsare2, operativsystem2 + 
webbläsare1 och så vidare. Det kan vara ett problem ur ett etiskt perspektiv att alla 
operativsystem inte kommer att användas. 

Arbetet kommer inte att genomföras med eventuella testpersoner eller uppgifter som skulle 
kunna klassas som känsliga personuppgifter. Det är då osannolikt att några etiska frågor 
eller problem gällande kultur, samhällsgrupper eller enskilda individer skulle uppstå då 
arbetet inte behandlar personliginformation eller dylikt. Data som används eller genereras är 
påhittad och kommer inte vara stötande eller kunna kopplas till en person på något vis. 
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4 Genomförande 

4.1 Litteraturstudie 
Implementeringen av webbapplikationen har inspirerats av olika verk. Dessa verk har på ett 
eller annat sätt påverkat designval gällande kod eller grafisk representation för 
webbapplikationen. Vissa av dessa verk har använts som referensmallar för att uppnå ett 
tillfredsställande resultat samt för att uppnå så verklighetsbaserade diagram som möjligt. 
Exempelvis att inspireras av ett diagram från ett API för att ha en referenspunkt över hur ett 
diagram för webben bör se ut, eller en forumtråd där en användare har stött på ett liknande 
problem som uppdagats under denna implementation. 

Tidigt i implementeringen var API:et ”CanvasJS charts” (Fenopix, 2014) en inspirationskälla 
för hur rendering av ett diagram i ett HTML5 canvas-element kan gå till. Inspiration i det 
avseendet att det går att åstadkomma sagd typ av rendering och få fram ett tillfredsställande 
resultat med HTML5 canvas. API:et gav god inblick över hur ett diagram renderat i canvas 
kan se ut med verklig data, hur mycket data som kan visas samtidigt och generellt över hur 
strukturen på ett sådant diagram kan byggas. För att bekanta sig med Node.js, skaffa 
inspiration och en första inblick över hur det fungerar så har boken ”What is NODE?” 
(McLaughlin, 2011) använts. För att förstå hur en webbserver skapas och hur den kan 
användas med Node.js så beskriver McLaughlin (2011) steg för steg processen för hur detta 
fungerar. 

Boken ”HTML5 Canvas” (Fulton & Fulton, 2013) har använts för att få djupare förståelse för 
hur implementering av HTML5 canvas går till och hur olika tekniker kan användas för att 
måla olika delar av diagrammet. En specifik teknik som har varit till stor hjälp under 
implementeringen som Fulton & Fulton (2013) beskriver är användandet av funktionerna 
”beginPath()” och ”closePath()”. Genom att använda dessa funktioner har det underlättat 
arbetet för hur man kan skapa serier av målningar, exempelvis att man kan påbörja målning 
av en serie genom att börja en väg (”beginPath()”) av linjer som följer koordinater med unika 
egenskaper så som färg. För att sedan stänga vägen (”closePath()”) och påbörja en målning 
av en ytterligare serie med en annan färg.  

Vid ett senare stadie i utvecklingen för den grafiska representationen av diagrammet så 
användes en lösning för att fylla diagrammet med en gradient, denna lösning inspirerades av 
en tråd på StackOverflow (2014). I tråden diskuterades en lösning av att måla linjer utanför 
canvas-elementet för att sluta linjerna så att de bildar en väg tillbaka till början (från sista 
datapunkten tillbaka till första datapunkten), och att med hjälp av detta fylla canvas-
elementet med en gradient som sträcker sig endast under specificerad dataserie. Grafisk 
representation av detta återges i Figur 27. 

4.2 Progression 
Progressionskapitlet går igenom utvecklingen av webbapplikationerna, förberedelser inför 
utvecklingen, samt eventuella problem och lösningar som uppkommit under 
utvecklingsperioden. Första steget av utvecklingen var att sätta upp miljöerna för 
klientversionen och serverversionen, där första implementeringen gick ut på att rendera en 
enklare bild i ett canvas-element, både vid klientsidan och rendering på serversidan via 
Node.js. De förberedande implementationerna användes för att avgöra om serversidan av 
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canvas rendering liknar canvas rendering vid klientsidan, eller om fallet skulle vara så att 
exempelvis serverimplementationen inte hanterar JavaScript som vid 
klientimplementationen. Detta eftersom eventuella mätningar bör genomföras på liknande 
vis vid båda implementationerna, så som exekvering av liknande källkod utan att för många 
ändringar skall behöva genomföras. Många ändringar kan eventuellt leda till att 
implementationerna ser mycket olika ut och att källkoden skiljer mycket mellan versionerna. 
Så liknande källkod som möjligt är att föredra för att jämföra versionerna med varandra vid 
eventuella mätningar. 

4.2.1 Förberedelse: klientsidan 
Första implementeringen som genomfördes på klientsidan gick ut på att testa att skapa en 
enklare webbapplikation som renderar ut en bild i ett HTML5 canvas-element. För att skapa 
ett HTML5 canvas-element och för att hantera vad canvas-elementet skall visa så 
implementerades en lokal webbapplikation. Första implementeringen bestod endast av en 
html-titel, en kort text och ett canvas-element. Html-titeln och texten användes för att enkelt 
kunna skilja de två versionerna (klient och server) mot varandra och canvas-elementet är där 
själva renderingen visas. Testet gick ut på att rendera en bild i ett canvas-element med hjälp 
av JavaScript och HTML5 canvas, resultatet återges i Figur 6. 

  

Figur 6 Canvas bild från test vid klientsidan. 

Testet var inte till för att påvisa att rendering fungerar vid klientsidan, utan mer ett första 
steg mot att testa hur rendering fungerar vid serversidan. Ovanstående bild togs fram genom 
att använda sig av tidigare nämnt JavaScript och HTML5 canvas-elementet, bilden består av 
ett canvas-element på 400 gånger 200 pixlar som definieras i ett HTML-dokument (Figur 7). 
Själva beräkningen av canvas renderingen för att måla bilden i Figur 6 sker från ett externt 
JavaScript (Figur 8). 
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Figur 7 HTML-dokument som definierar canvas-elementet. 

Efter att canvas-elementet definierats så kan det användas med JavaScript för att bestämma 
vad som skall renderas, i Figur 6 visas det resultat som framkommit under testet. Bilden 
består av rektangel som fylls med en blå färg, två gula linjer och en röd text inom linjerna. 
Exakt hur canvas-elementet ska fyllas definieras i JavaScriptet som refereras till i HTML-
dokumentet under script-taggen. Bilden renderas ut direkt webbapplikationen besöks 
genom att JavaScriptet exekverar funktionen för att beräkna renderingen för bilden. Kod för 
hur beräkningen för rendering går till återfinns i Figur 8. 

 

Figur 8 JavaScript kod för att rendera Figur 6. 

4.2.2 Förberedelse: serversidan 
För att kunna använda samma implementering vid serversidan som vid klientsidan, så 
används Node.js för att exekvera JavaScript i en servermiljö och Node-canvas för att rendera 
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grafik för canvas-elementet. Det första steget för implementering av serverversionen var att 
installera Node.js av Joyent (2015), som återfinns på utvecklarnas webbplats. Den version av 
Node.js som används i implementering är version 0.10.35. Efter Node.js plattformen är 
installerad så är det möjligt att skriva JavaScript direkt i ett terminalfönster om man 
använder kommandot ”node”. Ett kort exempel är att kunna definiera och tilldela värden till 
variabler för att sedan skriva ut deras värde, exempel på detta i Figur 9. 

 

Figur 9 JavaScripts variabler via Node.js 

För att använda en webbapplikation via Node.js så måste en webbserver skapas. För att 
skapa en webbserver har Node.js ett ramverk som kan implementeras för att lyssna på en 
adress och ett port nummer. Det som krävs är att definiera vad Node.js ska skriva till 
webbservern, detta måste då definieras i JavaScriptet. Figur 10 visar hur definitionen går till 
om vad som skall hämtas för att sedan skrivas till webbservern, i detta fall läses en HTML-fil 
som agerar webbplats där canvas-elementet senare skall visas. 

 

Figur 10 Läser en HTML fil som sedan skall skickas ut med webbservern. 

För att sedan skapa webbservern och visa upp HTML-filen så skrivs webbservern inom 
samma JavaScript. Genom att använda funktionen ”createServer” inom Node.js kan man 
skapa en server som lyssnar på en adress och port samt reglera vad som skall skrivas av 
webbservern, i detta fall väljs den fil som redan hämtats vilket är index.html (Figur 11). För 
att sedan testa servern använder man kommandot ”node” och väljer det JavaScript man vill 
exekvera (Figur 12). Om inga problem uppstår startar servern och den går att besöka (Figur 
13). 
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Figur 11 Skapar en webbserver som lyssnar på port 8000 och IP-adress 
192.168.1.210. 

 

Figur 12 Starta en webbserver via Node.js. 

 

Figur 13 Index.html via webbservern som skapats med Node.js. 

Servern fungerar och JavaScriptet lyckades läsa in index.html, nästa steg var att exekvera 
kod (Figur 8) för rendering av bilden (Figur 6). För rendering av canvas via serversidan 
används Node-canvas som är en modul till Node.js. För att installera Node-canvas modulen 
används Node.js inbyggda pakethanterare som hämtar och installerar modulen genom att 
använda ett kommando via ett terminalfönster (Figur 14). Utöver Node-canvas behövs Cairo 
biblioteket, som används för att rendera bilden och även här behövs ett kommando via 
terminalfönstret för att installera och hämta Cairo (Figur 15). Den version av Node-canvas 
som användes i denna implementering är version 1.1.6. 

 

Figur 14   Kommando för att hämta och installera Node-canvas. 

 

Figur 15 Kommando för att hämta och installera Cairo. 

Efter installation av Node-canvas och Cairo kan Node.js utnyttja teknikerna. Med Node-
canvas modulen är det då möjligt att skapa ett nytt canvas-element i JavaScriptet. Istället för 
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att definiera canvas-elementet i ett html-dokument så skapas canvas-elementet i 
JavaScriptet (Figur 16). Det är nu möjligt att beräkna kod för att rendera en bild till ett 
canvas-element, genom att använda ovanstående kod i Figur 8 och lägga till att webbservern 
ska skicka ut canvas bilden som genererats (Figur 17) är det då möjligt att visa en bild via 
webbservern (Figur 18). 

 

Figur 16 Skapa ett nytt canvas-element med Node-canvas via JavaScript. 

 

Figur 17 Skickar med canvas renderingen som en bild, som webbservern skriver 
ut via index.html. 

 

Figur 18 Resultat av beräkning av canvas rendering via serversidan. 

4.2.3 Implementering  
Första implementeringen av någon form av diagram var en webbapplikation där ett antal 
linjer (liknande ett stapeldiagram) renderades ut i ett canvas-element. Webbapplikationen 
fungerade på det sätt att linjerna drogs från och till fördefinierade punkter utifrån canvas-
elementets x- och y-axlar. Hur många linjer som renderas och var de drogs till, var definierat 
i JavaScriptet, det vill säga att ingen dynamik eller slumpgenererade värden används. 
Eftersom diagram så som börsdiagram inte alltid har samma data, det vill säga att det inte 
alltid behöver vara en konstant ökning, minskning eller på samma nivå för varje datapunkt, 
så kan inte koordinaterna för varje datapunk alltid vara samma. Genom att implementera en 
JavaScripts funktion som genererar koordinatpunkter (för x- och y-koordinater) för linjer att 
dras, gav det upphov till en bild som mer liknar ett börsdiagram (Figur 19). 
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Figur 19 Diagram med slumpgenererade datapunkter. 

Funktionen för att ta fram datapunkter fungerade på det viset att istället för att skriva in 
varje datapunkt som varje linje ska dras mellan, så är varje y-koordinat för punkterna 
slumpgenererade (mellan ett och canvas-elementets höjd). Denna slutsats drogs för att vid 
eventuella mätningar, där mätningar eventuellt kan använda ett större antal datapunkter, så 
skulle det kunna vara mycket tidskonsumerande att manuellt skriva in varje y-koordinat för 
varje datapunkt. Eftersom varje datapunkt även behöver en x-koordinat så utgår första 
punkten från canvas-elementets nollpunkt för x-axeln. Eftersom x-axeln i ett diagram oftast 
förmedlar när nästa datapunkt fastställdes (exempelvis ett årtal) så är det att föredra om 
nästa x-koordinat och även näst kommande x-koordinat efter det har samma storlek i antal 
pixlar som skiljer dem åt. Exempelvis att första x-koordinaten börjar på x = 0, nästa x = 10, 
nästa x = 20, och så vidare. Både x- och y-koordinaterna sparas undan i respektive arrayer, 
där en index variabel används för att sedan bestämma vilka koordinater som ska användas 
vid utritning.   

 

Figur 20 Generera koordinater för varje datapunkt. 

För att underlätta definiering av datapunkter och serier så implementerades funktionaliteten 
att genom DOM (document object model) kunna skicka värden definierade via ett gränssnitt 
byggt i html (Figur 21). Detta då istället för att behöva ändra i källkoden vid olika typer av 
rendering. Dessa värden var då till för att snabbt kunna specificera hur många datapunkter 
som skall renderas ut, samt vilken färg varje serie av datapunkter ska använda för att enklare 
kunna urskilja varje serie. En JavaScript funktion hämtade då värdena i varje fält med hjälp 
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av DOM för att sedan kunna definiera hur varje serie ska renderas. Exempel på hur detta såg 
ut i Figur 22. 

 

Figur 21 Gränssnitt för att definiera antal värden dynamiskt. 

Ett problem som uppstod med att använda DOM manipulering var att Node.js inte har något 
inbyggt stöd för att hantera DOM, vilket leder till att serverversionen inte kan använda sig av 
gränssnittet. Eftersom eventuella mätningar ska genomföras för att jämföra versionerna med 
varandra så bör versionerna vara så lika som möjligt, då istället för att använda ett gränssnitt 
för att mata in värden, så får värdena vara definierade i källkoden och ändras där i för olika 
mätningar. 

 

Figur 22 Resultat av specificerade värden från Figur 21. 

Resultatet i Figur 22 visar på ett problem som uppstod under implementeringen, på det viset 
att serierna i diagrammet inte fyller ut canvas-elementet. En aspekt av detta är att det skulle 
kunna uppstå problem i den formen av att alltid behöva ändra storlek eller ange exakt antal 
datapunkter för varje serie för att på så vis fylla ut canvas-elementet. Problemet löstes 
genom att istället för att sätta en fast bredd på variabeln för varje datapunkts x-koordinat 
som ökar efter varje datapunkt målats ut, så sätts variabeln till canvas-elementets bredd 
delat på antal datapunkter som används för varje serie och sedan ökar denna variabel med 
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samma värde (canvas-elementets bredd delat med antal datapunkter) tills det att alla 
datapunkter målats ut. Kod i Figur 20 ändrades till kod i Figur 23, vilket resulterar i ett 
diagram som anpassar sig till canvas-elementets bredd, där skillnaderna kan ses mellan 
Figur 22 och Figur 24. 

 

Figur 23 Senare funktion för att generera koordinater för datapunkter. 

 

Figur 24 Dataserierna fyller ut canvas-elementet i kontrast mot Figur 22. 

En viktig aspekt som uppkom under implementering var att eftersom y-koordinater för 
datapunkter är slumpgenererade så är detta något som kan hindra 
återupprepningsbarheten. Genom att implementera en JavaScripts funktion som sparar 
undan alla koordinater i en globalvariabel som sedan kan hämtas för att skriva ut alla 
använda koordinater för respektive iteration. Denna funktion tillkallas när en datapunkt har 
definierats och sparar undan datapunkten innan nästa datapunkt definieras. Den 
förutfattade meningen var att slumpgenererade y-koordinater var att föredra för att undgå 
besväret av manuell definiering av varje y-koordinat för respektive datapunkt. Sett från ett 
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återupprepningsperspektiv är det detta inte att föredra då det kan vara svårt att återupprepa 
värden som är slumpgenererade, därför beslutet av att spara undan respektive datapunkts 
koordinater i en variabel. 

För att kunna genomföra eventuella mätningar på den implementation som skapats under 
genomförandet, så var användandet av funktionen ”setInterval” inom JavaScript en viktig 
del för att kunna exekvera samma JavaScripts funktion flertalet gånger. Vid tidigare 
implementering användes en for-loop för att iterera inom scriptet, vilket ledde till att vid 
större antal iterationer stoppades flertalet webbläsare sin exekvering av JavaScripet då 
scriptet var fast i en och samma funktion för länge. Genom att använda sig utav ”setInterval” 
kunde detta undvikas genom att när den funktion som skall itereras flertalet gånger är klar 
med sin exekvering så väntar webbläsaren en millisekund för att sedan exekverar samma 
funktion igen. Denna lösning gav upphov till att kunna exekvera samma funktion flera 
gånger utan att webbläsaren stoppas (Figur 25). 

 

Figur 25 ”setInterval” funktion för att kunna exekvera samma funktion utan att 
webbläsaren stoppar vid flertalet iterationer. 

 

4.3 Pilotstudie 
Vid pilotstudien användes källkod i Appendix A och Appendix B för klientversionen 
respektive källkod i Appendix C och Appendix D för serverversionen. 

Pilotstudien gick ut på att mäta svarstid och överförd datamängd för webbapplikationerna 
vid rendering av diagram. Genom att implementera en räknare liknande Rajamony och 
Elnozahys (2001) räknare, där skillnaden är att istället för att starta räknaren när en begäran 
har skickats till webbservern och spara undan startpunkten vid det tillfället, så sparar 
räknaren startpunkten precis innan första steget av rendering för canvas-elementet 
genomförs, för att sedan jämföra med slutpunkten vilket är precis efter sista steget av 
rendering genomförs. Datamängden utvärderades genom att använda specificerad 
webbläsares utvecklarverktyg. Testfallet för pilotstudien definierades till att utvärdera en 
fastställd mängd av datapunkter och antal dataserier för diagrammet, fastställd storlek på 
canvas-elementet och tio iterationer för testfallet. Samma testfall genomfördes för både 
klientversionen och serverversionen.  

Testfallet definierades som följande:  

• 10 datapunkter. 

• 1 dataserie. 

• 800 x 600 pixlar för canvas-elementet. 

• 10 iterationer. 

Vid testfallet uppstod det inga problem, alla iterationer gick igenom och mätvärden 
genererades. Mätvärden för testfallet vid klientsidan finns i Tabell 1 samt mätvärden för 
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testfallet vid serversidan finns i Tabell 2. Datamängd för klientversionen återfinns i Figur 25 
respektive datamängd för serverversionen i Figur 26. Exempel på hur en iteration av 
diagrammet ser ut när det renderats i canvas-elementet finns i Figur 27. 

Tabell 1 Mätvärden för testfallet vid klientsidan. 

Antal	  iterationer:	  10	  
	   	  Antal	  värden:	  10	  
	   	  Iteration:	  	   1	   Tid	  (MS):	  	   4	  

Iteration:	  	   2	   Tid	  (MS):	   6	  
Iteration:	  	   3	   Tid	  (MS):	   5	  
Iteration:	  	   4	   Tid	  (MS):	   3	  
Iteration:	  	   5	   Tid	  (MS):	   4	  
Iteration:	  	   6	   Tid	  (MS):	   3	  
Iteration:	  	   7	   Tid	  (MS):	   3	  
Iteration:	  	   8	   Tid	  (MS):	   3	  
Iteration:	  	   9	   Tid	  (MS):	   3	  
Iteration:	  	   10	   Tid	  (MS):	   2	  
Total	  tid	  (MS):	  42	  

	   	   	  
Tabell 2 Mätvärden för testfallet vid serversidan. 

Antal	  iterationer:	  10	  
	   	  Antal	  värden:	  10	  
	   	  Iteration:	  	   1	   Tid	  (MS):	  	   15	  

Iteration:	  	   2	   Tid	  (MS):	   3	  
Iteration:	  	   3	   Tid	  (MS):	   2	  
Iteration:	  	   4	   Tid	  (MS):	   2	  
Iteration:	  	   5	   Tid	  (MS):	   2	  
Iteration:	  	   6	   Tid	  (MS):	   2	  
Iteration:	  	   7	   Tid	  (MS):	   2	  
Iteration:	  	   8	   Tid	  (MS):	   2	  
Iteration:	  	   9	   Tid	  (MS):	   2	  
Iteration:	  	   10	   Tid	  (MS):	   2	  
Total	  tid	  (MS):	  36	  

	   	   	  

 

Figur 26 Datamängd för klientversionen via utvecklarverktygen i Firefox. 

 

Figur 27 Datamängd för serverversionen via utvecklarverktygen i Firefox. 
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Figur 28 Grafiskt exempel av en iteration vid pilottestet. 
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5 Utvärdering 

5.1 Presentation av undersökning 
I detta kapitel presenteras de mätningar som genomförts på de applikationer som 
behandlats i föregående kapitel. Mätningarna har genomförts på två olika enheter. Båda 
enheterna har använts vid klientversionens mätningar och serverversionens mätningar. För 
mätningar av serverversionen har Node.js version 0.10.35 och Node-canvas version 1.1.6  
använts. Vid testfallen användes källkod i Appendix A och Appendix B för klientversionen 
respektive källkod i Appendix C och Appendix D för serverversionen. 

Enheter vid testfall: 

1. MacBook Pro, 2,8 GHz Intel Core i5, 16 GB 1600 MHz DDR3, Intel Iris 1536 MB. 
Operativsystem: OS X Yosemite (version 10.10.3). 

2.  Desktop PC, 3,2 GHz Intel Core i5 2500K, 8 GB 1333 MHz DDR3, Nvidia GTX 570 
1280 MB. Operativsystem: Windows 8.1. 

De mätningar som har genomförts har olika utgångspunkter för hur de definieras, där dessa 
utgångspunkter för varje testfall är baserade på följande variabler:  

1. Upplösning på canvas elementet. 
2. Antal datapunkter i diagrammet. 
3. Grafisk representation. 

Punkt 1 handlar om att definiera en upplösning på canvas elementet, så som exempelvis 800 
x 600 pixlar. Punkt 2 handlar om antalet datapunkter som skall återges i varje diagram. 
Punkt 3 handlar om hur den grafiska utformningen för diagrammet skall se ut, i denna 
implementering innefattar grafisk representation avrundade kanter, gradient, värdetext och 
punkter för varje datapunkt. Utöver dessa variabler så testas klient implementationen mot 
följande webbläsare: Chrome (version 42.0.2311.152), Firefox (version 38.0.1), Internet 
Explorer (version 11.0.18) och Safari (version 8.0.6). Klientversionen testas genom att 
webbapplikationen läggs upp via Loopia.se (2015) och dess webbhotell. Varje testfall 
utvärderas genom att definiera vilka variabler som skall användas och hur de variablerna 
skall definieras. Utifrån varje testfall och uppsättning variabler, så exekveras och mäts det 
specificerade testfallet utifrån 100 iterationer per test.  

5.2 Analys 
Detta arbete fokuserar på att undersöka om det finns några eventuella vinster i att använda 
servergenerering för HTML5 canvas-element vid rendering av grafik. Om det finns vinst i 
minskad svarstid och minskad överförd datamängd genom att istället för att använda 
klientenhets prestanda och hårdvara för rendering, så används serverenhetens prestanda 
och hårdvara istället. För att ta reda på ovanstående har mätningar genomförts på ett flertal 
olika testfall, där testfallen visar på hur lång tid det tar för canvas-elementet att rendera ut 
ett diagram vid olika uppsättningar av tidigare nämnda variabler. 

Graferna som visas i detta kapitel fokuserar på att visa ett medelvärde gällande svarstid för 
de testfall som genomförts. Medelvärdet är baserat på som tidigare nämnts mätvärden från 
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100 iterationer per testfall. I graferna återfinns medelvärde för klientversionen i form av 
webbläsarna som använts vid specificerat testfall, samt medelvärde för serverversionen i 
form av vilken enhet som Node.js och Node-canvas modulen har använts på. Denna struktur 
används för att på ett enklare sätt kunna överblicka hur klientversionen för respektive 
webbläsare, förhåller sig jämnt emot serverversionen för respektive enhet. I graferna 
presenteras även standardavvikelsen för varje medelvärde för att kunna fastställa till en viss 
sannolikhet hur medelvärdena skiljer sig mot varandra, och hur de olika medelvärdena för 
respektive mätvärde varierar i värde. 

5.2.1 Testfall 1 
Testfall 1 definierades som följande:  

• 800 x 600 pixlar för canvas-elementet. 

• 10 datapunkter. 

• Grafisk representation. 

 

Figur 29 Testfall 1 MacBook Pro. 

Utifrån Figur 29 kan man se hur klientenheten via de olika webbläsarna förhåller sig jämnt 
emot Node.js servergenerering. Klientenheten som i detta fall är en MacBook Pro som 
specificerats tidigare ställt mot Node.js implementationen som har mäts på de två olika 
enheterna (MacBook Pro och Desktop PC). Chrome och Safari håller sig jämna mot varandra 
gällande klientversionen, däremot så tar Firefox längre tid på sig att generera diagrammen. 
Ser man till serverversionen vid detta testfall så går det att utifrån standardavvikelsen säga 
att till viss sannolikhet att medelvärdet håller sig jämnt för de två olika enheterna som agerar 
server. Att notera är att i detta testfall går det även också att säga utifrån standardavvikelsen 
att till viss sannolikhet ger servergenerering lägre svarstid gällande generering av diagram 
ställt mot Firefox webbläsaren. Det är möjligtvis så att här går det mycket snabbare för 
klientversionen att direkt exekvera JavaScripts kod för renderingen, vilket bidrar till att 
serverversionen får ett högre värde gällande svarstid då JavaScripts kod skall exekveras först 
för att sedan även rendera en bild och strömma den till serveradressen. Ser man till den 
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aspekten att Firefox webbläsaren är den webbläsare som får högst värde gällande svarstid så 
kan detta bero på hur Firefox hanterar JavaScripts kod, att dess JavaScripts motor inte är 
lika snabb som de andra. 

 

Figur 30 Testfall 1 Desktop PC. 

Vid samma testfall som istället mäts på Desktop PC enheten återges resultatet som kan ses i 
Figur 30. Även här kan vi se att Firefox är den webbläsare som ger störst svarstid, dock är 
den större skillnaden att Firefox via klientversionen ger lägre svarstid än båda enheterna via 
serverversionen. Även vid Desktop PC enheten kan det möjligen vara så att det är snabbare 
att exekvera JavaScripts kod direkt i webbläsaren. Som tidigare nämnts får FireFox 
webbläsaren ett lägre värde gällande svarstid här jämfört med serverversionen, detta kan 
bero på hårdvaruskillnader mellan de två olika enheterna som gör att FireFox webbläsaren 
visare ett lägre medelvärde gällande svarstid här. Exempelvis att MacBook Pro enheten har 
ett integrerat grafikkort och Desktop PC enheten inte har det. 

5.2.2 Testfall 2 
Testfall 2 definierades som följande:  

• 1200 x 800 pixlar för canvas-elementet. 

• 100 datapunkter. 

• Grafisk representation. 
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Figur 31 Testfall 2 MacBook Pro. 

I testfall 2 (Figur 31) kan man se likheter med testfall 1 (Figur 29) ur den aspekten att även 
här är det Firefox webbläsaren som ger störst svarstid vid klientversionen. Serverversionen 
ger även här större svarstider än vad klientversionen ger, det går även att säga utifrån 
standardavvikelsen att sannolikheten är större att Chrome webbläsaren skulle ge lägre 
svarstid än de andra webbläsarna. En intressant aspekt från testfall 2 är att Node.js ger lägre 
svarstid på MacBook Pro enheten vid denna uppsättning av variabler för mätning jämfört 
med Desktop PC enheten, vilket inte var fallet vid testfall 1. Detta kan bero på eventuella 
hårdvaruskillnader mellan de två enheterna, där Desktop PC enhetens uppsättning hårdvara 
hanterar rendering av lägre upplösning bättre (exempelvis i Figur 30) och får då mindre 
svarstid, samt då att MacBook Pro enheten hanterar rendering av högre upplösning bättre 
och får då här (Figur 31) lägre medelvärde gällande svarstid.  
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Figur 32 Testfall 2 Desktop PC. 

Liknande resultatet i Figur 31 så resulterar klientversionen i lägre svarstider än 
serverversionen även vid Desktop PC enheten. Det går även här att säga utifrån 
standardavvikelsen att med viss sannolikhet så ger Chrome webbläsaren en mindre svarstid 
än de andra webbläsarna. 

5.2.3 Testfall 3 
Testfall 3 definierades som följande:  

• 1920 x 1080 pixlar för canvas-elementet. 

• 1000 datapunkter. 
• Grafisk representation. 

 

Figur 33 Testfall 3 MacBook Pro (notera skala skillnad). 



 27 

I detta testfall kan man se en större skillnad mellan klientversionen och serverversionen, där 
serverversionen resulterar i mycket större svarstid. Som vid tidigare testfall presterar 
webbläsaren Chrome bättre än de andra webbläsarna och webbläsaren Firefox ger även här 
större svarstid än de andra. Även vid detta testfall faller Desktop PC enheten bakom 
MacBook Pro enheten gällande serverversionen. 

Utifrån de tre olika upplösningarna som har testats i detta skede, går det att se att 
serverversionen får ett högre medelvärde gällande svarstid än vad klientversionen får. Detta 
kan bero på att vid klientenheten så renderas en bild i canvas-elementet direkt via 
webbläsaren, men på serverversionen används Node.js och Node-canvas modulen för att 
rendera en bild och sedan strömma den till serveradressen. En möjlig orsak till skillnaden 
mellan klientversionen och serverversionen kan vara hur snabbt Node.js exekverar 
JavaScripts kod, samt över hur optimerad Node-canvas modulen är. 

 

Figur 34 Testfall 3 Desktop PC (notera skala skillnad). 

Liknande testfallet vid MacBook Pro enheten så är det även här liknande resultat gällande 
svarstider. Där Chrome resulterar i lägst svarstid och Firefox i högst svarstid samt att 
serverversionen visar mycket större svarstid än klientversionen. Noterbart för testfall 3 
(både Figur 33 och Figur 34) är att klientversionen visar snarlika svarstider vid Desktop PC 
enheten och MacBook Pro enheten, men större skillnad gällande svarstider vid Desktop PC 
enheten än MacBook Pro enheten vid serverversionen. 

5.2.4 Testfall 4 
Testfall 4 definierades som följande:  

• 800 x 600 pixlar för canvas-elementet. 

• 10 datapunkter. 

• Utan grafisk representation. 
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Figur 35 Testfall 4 MacBook Pro. 

I Figur 35 kan man se att klientversionen resulterar i lägre svarstid än serverversionen, 
undantaget är för Firefox webbläsaren som resulterar i störst svarstid jämfört med de andra 
webbläsarna och serverversionen, dock utifrån standardavvikelsen går det inte att med viss 
sannolikhet säga att Firefox webbläsaren skulle resultera i större svarstid än serverversionen 
på MacBook Pro enheten. Något att notera är att jämfört med testfall 1 (Figur 29) så är 
skillnaden i svarstider mellan klientversionen och serverversionen större vid användandet av 
”Grafisk representation” än vid detta testfall som är utan. 

 

Figur 36 Testfall 4 Desktop PC. 
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Liknande ovanstående testfall (Figur 35) så resulterar klientversionen i lägre svarstid än 
serverversionen. Skillnaden här är att Firefox webbläsaren får en lägre svarstid än 
serverversionen. 

5.2.5 Testfall 5 
Testfall 5 definierades som följande:  

• 1200 x 800 pixlar för canvas-elementet. 

• 100 datapunkter. 

• Utan grafisk representation. 

 

Figur 37 Testfall 5 MacBook Pro. 

 

Figur 38 Testfall 5 Desktop PC. 
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För testfall 5 (Figur 37 och Figur 38) kan man se att serverversionen håller sig jämn på både 
MacBook Pro enheten och Desktop PC enheten. Liknande tidigare testfall kan man se här att 
klientversionen ger ett lägre resultat gällande svarstid än vad serverversionen ger. Vid 
testfallet på MacBook Pro enheten (Figur 37) går det att utläsa att Firefox webbläsaren ger 
ett större värde gällande svarstid än serverversionen, det går även att till viss sannolikhet 
säga baserat på standardavvikelsen att Firefox webbläsaren är långsammare än 
serverversionen och övriga webbläsare. 

5.2.6 Testfall 6 
Testfall 6 definierades som följande:  

• 1920 x 1080 pixlar för canvas-elementet. 

• 1000 datapunkter. 

• Utan grafisk representation. 

 

Figur 39 Testfall 6 MacBook Pro (notera skala skillnad). 
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Figur 40 Testfall 6 Desktop PC (notera skala skillnad). 

Liknande testfall 3 (Figur 33 och Figur 34) så resulterar det även i testfall 6 (Figur 39 och 
Figur 40) en större skillnad mellan klientversionen och serverversionen när det kommer till 
en högre upplösning och en större mängd datapunkter. Firefox webbläsaren resulterar ännu 
en gång i ett större värde för svarstid än de andra webbläsarna vid klientversionen, samt att 
Desktop PC enheten ger ett större värde för svarstid än vad MacBook Pro enheten gör vid 
serverversionen. Detta var inte fallet vid en lägre upplösning som i exempelvis testfall 4 
(Figur 35 och Figur 36). 

5.2.7 Datamängd 
Gällande hämtad datamängd för klientversionen och serverversionen så är hämtad 
datamängd samma för klientversionen oberoende på vilket testfall som utförts. Detta beror 
på att HTML och JavaScripts kod hämtas för att sedan rendera en bild i webbläsaren, då 
JavaScripts kod är det som ändras mellan testfallen så ändras inte datamängden på grund av 
att enbart ett par variabler definieras om. Hämtad datamängd för klientversionen från 
testfall 1 och testfall 6 återfinns i Figur 41 respektive Figur 42. 

 

Figur 41 Datamängd från testfall 1 för klientversionen. 

 

Figur 42 Datamängd från testfall 6 för klientversionen. 

Ser man till serverversionen så blir det en tydligare skillnad mellan testfallen. I Figur 43 
presenteras den hämtade datamängden från testfall 1, eftersom canvas-elementet renderas 
på servern via Node.js och Node-canvas så strömmas en bild till webbadressen, vilket 
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resulterar i att bilden måste hämtas från servern. Eftersom en bild med större upplösning 
renderas i testfall 6 (Figur 43) så kommer då även en större bild behöva strömmas till 
webbadressen, vilket resulterar i en större skillnad mellan datamängderna för de två olika 
testfallen (Figur 43 och Figur 44).  

 

Figur 43 Datamängd från testfall 1 för serverversionen. 

 

Figur 44 Datamängd från testfall 6 för serverversionen. 

5.3 Slutsatser 
Utifrån hypotesen som ställts upp för arbetet som lyder följande: ”Hypotesen är att svarstid 
och mängd överförd data kan minskas genom att använda servergenerering för canvas-
elementet vid rendering av icke-triviala diagram.” Det går då utifrån testfallen att säga att 
hypotesen inte stämmer utifrån de variabler och enheter som testfallen har genomförts på. I 
majoriteten av testfallen så resulterar klientversionen av webbapplikationen i mindre 
svarstid än serverversionen, där undantaget i fåtalet fall är att Firefox webbläsaren resulterar 
i ett högre svarstids medelvärde än serverversionen. En notis till detta är att Firefox tenderar 
att prestera sämre än serverversionen när testerna har genomförts på MacBook Pro enheten, 
det finns eventuellt flera möjligheter till detta, det skulle exempelvis kunna vara 
operativsystems skillnader eller enhetens hårdvara och prestanda. 

Gällande prestanda för de två enheterna så var en intressant aspekt från testfallen att vid en 
lägre upplösning (800 x 600) så resulterade serveversionen i ett lägre medelvärde gällande 
svarstid på Desktop PC enheten, men däremot ett större medelvärde gällande svarstid vid 
högre upplösning (1200 x 800 0ch 1920 x 1080). Men att vid klientversionen visade Desktop 
PC enheten ett övergripande resultat som resulterade i mindre svarstid än vad MacBook Pro 
enheten visade, vilket är en intressant aspekt då detta inte var det övergripande fallet vid 
serverversionen av webbapplikationen. Det går även att se att svarstiden påverkas genom att 
använda ”Grafisk representation” eller inte, genom att använda grafisk representation som 
innefattar avrundade kanter, gradient, värdetext och punkter för varje datapunkt, så 
resulterar det i ett högre medelvärde för svarstiden hos alla testfall och enheter. 

Ser man till webbläsare så tenderar Chrome att vara den webbläsare som visar på lägst 
medelvärde gällande svarstid och som tidigare nämnts så tenderar Firefox att visa högst 
medelvärde gällande svarstid. Safari och Internet Explorer tenderar att hålla sig mellan 
Chrome och Firefox för respektive operativsystem. Baserat på testfallen visas det som sagt 
att klientversionen av webbapplikationen tenderar att ge ett lägre medelvärde gällande 
svarstid (undantaget Firefox vid vissa testfall, som tidigare nämnts) än vad serverversionen 
ger. Även om det visar genom dessa testfall att klientversionen är den som resulterar i lägst 
svarstider så kan detta bero på att enheternas prestanda är för svag för att agera enhet för 
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serverversionen, eller att enheternas prestanda är för stark för att det skall vara av nytta att 
använda en serverversion av webbapplikationen. 

Ser man till den andra delen av hypotesen gällande mängd överförd data, vilket enligt 
hypotesen skulle minskas genom att använda servergenerering för canvas-elementet. Så går 
det att säga att detta inte skulle vara något som skulle stämma, därför enligt testfallen går 
det att se att klientversionen håller samma mängd överförd data oberoende på vilka 
variabler som ändras, men att serverversionen påverkas av exempelvis ökad upplösning på 
canvas-elementet. Redan vid en lägre upplösning (800 x 600) resulterar serverversionen i en 
större mängd överförd data. 

I studien av Xu, et al. (2014) visade det sig att deras serverimplementering med Node.js 
exekverade deras sorterings algoritm snabbare än att exekvera algoritmen vid klientenheten. 
Det som skiljer deras studie mot denna är att de inte använde sig av HTML5 canvas eller 
annan sorts grafik, samt att deras enheter skiljer sig mer från varandra i hårdvara och 
prestanda. Jämför man deras resultat med resultatet i denna studie så går det att se att det 
eventuellt har varit en brist i den aspekten att prestandan hos de enheter där testfallen har 
genomförts på inte har varit tillräckligt varierande. I deras studie använder de en PC enhet 
som serverenhet med mycket bättre prestanda än klientenheterna, samt att klientenheterna 
är en smarttelefon och en surfplatta. I deras resultat visade det sig då att serverenhetens 
exekvering och klientenhetens exekvering av deras sorterings algoritm var jämlika till en viss 
punkt, men att serverenheten var den slutgiltiga vinnaren. Jämför man då deras slutgiltiga 
resultat med denna studies slutgiltiga resultat så kan man se att det inte går att dra samma 
slutsats att serverimplementationen är att föredra, då det visade sig i denna studie att 
klientversionen var den version som presterade bäst gällande svarstid. Det går att dra 
slutsatsen att utifrån de testfall som genomförts i denna studie så är det inte att föredra att 
använda servergenerering för canvas-element vid rendering av icke-triviala diagram, baserat 
på de enheter och variabler som har använts och testats mot i denna studie. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
Det här arbetets mål var att undersöka om det finns eventuella vinster i att förflytta 
rendering av HTML5 canvas-element från klientsidan till serversidan, detta genom 
användandet av mjukvaruplattformen Node.js för att agera serversidan. I det här arbetet var 
rendering av icke-triviala diagram (så som börsdiagram) den typ av grafik som undersöktes 
vid rendering på klientsidan och serversidan. Där klientsidan renderar ut ett diagram 
baserat på upplösning, datapunkter och grafisk representation med hjälp av klientenhetens 
prestanda och vald webbläsare. Klientsidan använder sig enbart av JavaScript och HTML för 
att rendera ut diagrammet. Serversidan använder som tidigare nämnts Node.js som renderar 
ett diagram i ett HTML5 canvas-element med hjälp utav Node-canvas modulen, för att sedan 
strömma bilden till den adress som serverenheten skriver till. 

Utvärderingsmetoden har inspirerats av en tidigare genomförd studie av Xu et al. (2014) där 
de genomförde en studie med att exekvera en sorterings algoritm i JavaScript för både 
klientsidan och serversidan, där Node.js användes som serverimplementation för deras 
implementering. Baserat på deras resultat så var det en vinst i minskad svarstid att exekvera 
sorterings algoritmen på en server med Node.js än att låta klientenheterna exekvera på sin 
egen prestanda och hårdvara.  

Utifrån de testfall som genomförts i arbetet så har servergenerering av diagram inte 
resulterat i minskad svarstid och överförd datamängd. Det som dock inte kan fastställas är 
om detta gäller för enheter med sämre prestanda och hårdvara än de som har presenterats i 
detta arbete, då skillnaden mellan enheternas prestanda eventuellt inte har varit tillräckligt 
stor. 

6.2 Diskussion 
Syftet med arbetet var att jämföra klientrendering med serverrendering av diagram i HTML5 
canvas-element, där de olika parametrarna för detta var baserade på upplösning på canvas-
elementet, antal datapunkter i diagrammet och grafisk representation. Där dessa variabler 
kunde kombineras på olika sätt för att resultera i flertalet testfall för att på så vis kunna 
avgöra när serverrendering skulle vara att föredra över klientrendering. I studien av Xu et al. 
(2014) visade det sig att server exekvering av JavaScript vara att föredra då serverenhetens 
prestanda var bättre än klientenheternas. 

Problemet med den genomförda studien är att det inte går att konstatera helt att 
klientrendering alltid skulle vara att föredra, även om de testfall som genomförts har visat på 
att klientrendering har varit det som resulterat i lägst medelvärde gällande svarstider och 
mängd överförd data. Detta beror på att enheterna som webbapplikationen har testats på 
och utvärderats från inte har varit allt för skiftande gällande prestanda och hårdvara. I 
arbetets problemformulering beskrivs det utifrån en studie av Wenzel, et al. (2013) att 
enheter så som smarttelefoner inte alltid har den beräkningskraft som krävs för att rendera 
avancerad grafik. Då tester inte har genomförts på enheter med mer begränsad prestanda så 
går det inte att fullständigt utesluta att servergenerering av canvas-element möjligtvis kan 
vara bättre för enheter med sämre prestanda än de som presenterats i detta arbete. 
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Genom att genomföra en eventuell fallstudie hade resultatet av studien möjligtvis sett 
annorlunda ut. Med en fallstudie hade studien kunnat genomföras under en mer 
verklighetsbaserad situation, där att exempelvis en testmiljö skulle kunna byggas upp där 
flertalet användare får använda klientversionen först via sina egna enheter och att 
webbapplikationen då körs på användarens enhet. Efter detta kan användaren använda 
serverimplementationen av webbapplikationen genom att besöka den adress 
serverversionen används på, för att sedan då ta ställning till vilken version som är att föredra 
och att man på så vis möjligen får ett annorlunda resultat. Detta skulle då möjligen leda till 
större spridning av enheter beroende på användarna har för enheter, samt att användarna 
eventuellt upplever att serverversionen är att föredra för att det sätts mindre press på deras 
enheter även om serverversionen som denna studie visar (utifrån använda enheter) gav 
högre svarstid. Eller att det generellt är så att användarna inte upplever någon större 
skillnad mellan de två versionerna och att man då kan dra en slutsats efter detta. 

Samhällsnyttan av arbetet är att eventuellt hjälpa till i valet om eventuell generering av 
grafik på serversidan. Förhoppningen är att denna studie ska kunna ge en förståelse för hur 
implementering av servergenerering för grafik går till och att tillgodose med mätdata som 
kan vägleda till hur en klientversion skiljer sig mot en serverversion baserat på de enheter 
som presenterats. Samt att genom denna studie visa att det eventuellt krävs bättre prestanda 
och hårdvara hos enheter som ska agera serverenhet om de ska ställas i jämförelse med 
klientenheter med liknande prestanda där de utför liknande uppgifter. 

6.3 Framtida arbete 
I framtida arbete för denna studie finns det mer tester att genomföra. Som tidigare 
diskuterats skulle det vara intressant att se hur klientversionen och serverversionen skulle 
prestera på enheter med sämre prestanda än de enheter som presenterats i detta arbete. 
Samt att se hur smarttelefoner, surfplattor och dylikt förhåller sig till båda versionerna, detta 
då även för att se över om eventuella vinster finns att hämta i svarstid och mängd överförd 
data vid 3G/4G-uppkopplingar. Mer spridning på testfall skulle vara en intressant aspekt att 
undersöka, genom att öka eller minska antalet datapunkter vid de angivna upplösningarna 
för att se hur detta skiljer sig, eller om det är så att själva upplösningen är huvudfaktorn för 
ökad eller minskad svarstid. Då även att testa på högre upplösningar då det går att se en 
ökande utveckling av exempelvis 4k eller högre upplösta på skärmar. 

Även att testa på flertalet webbläsare och operativsystem. Detta för att se om det eventuellt 
är så att operativsystemet spelar en större roll mellan de olika webbläsarna och om det är 
hur operativsystemet spenderar sina resurser som spelar roll över hur resultaten blir, eller 
om det är så att det helt är en prestanda och hårdvarufråga. Med detta sagt då genomföra 
samma tester på en enhet med samma hårdvara där operativsystemet byts ut mellan 
testfallen. 

Det hade även varit av intresse att bygga vidare på webbapplikationen och införa ett 
eventuellt användargränssnitt som diskuterats under genomförandekapitlet, där det då 
möjligtvis finns eventuella lösningar för att få DOM manipulering att fungera med Node.js. 
Detta för att underlätta framtida tester samt att göra det enklare att implementera 
webbapplikationen för användning på en webbplats. Då att exempelvis ett företag skulle 
kunna testa hur servergenerering av HTML5 canvas-elementet förhåller sig på 
högpresterande hårdvara om företaget har tillgång till detta. 
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Appendix A -  diagramCanvas.js 
var canvas = document.getElementById('diagramCanvas'); 
var ctx = canvas.getContext('2d'); 
var iteration2 = 100; 
diagramDefinition(); 
 /* 
  Defines the canvas (mostly just for show when first entering the 
page). 
 */ 
function diagramDefinition(){ 
 ctx.fillStyle = "#F5F5F5"; 
 ctx.fillRect(0,0,canvas.width,canvas.height); 
 getSeries(); 
} 
 /* 
  Generates the color for the specified series. 
 */ 
function generateColor(whichSeries){ 
 var color; 
 var colorPalette; 
 colorPalette = ["red", "blue", "yellow", "green"]; 
 color = colorPalette[whichSeries]; 
 return color; 
} 
 /* 
  Gets values from the specified series. How many values for chosen 
series 
  and defines which series that should be drawn. 
 */ 
var refreshId = setInterval(function getSeries(){ 
 var totalTime; 
 var series; 
 series = [10]; 
 var animation; 
 var iteration = 10; 
 var startTime; 
 var endTime; 
 var totalStartTime = new Date(); 
 var xValues = series[0]; 
 
 if(iteration == ""){ 
  iteration = 1; 
 } 
 for(var i = 0; i < iteration; i++){ 
  startTime = new Date().getTime();  
  animation = requestAnimationFrame(getSeries); 
 
  var numValues; // Number of desired values. 
  var whichSeries; // Which series that should be drawn. 
  numValues = series[0] // First series values. 
  numValue = numValues; 
 
  if(numValues == null){ 
   console.log("Inga serier definierade"); 
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   return; 
  } 
  else{ 
   whichSeries = 0;  
   while(numValues != null){ 
    generateCoordinates(numValues, whichSeries); 
    whichSeries++; 
    numValues = series[whichSeries]; 
   } 
  endTime = new Date().getTime(); 
  numIteration = i; 
  renderTime(numIteration,startTime, endTime); 
 
  } 
  cancelAnimationFrame(animation); 
  //clearDiagram(); 
 } 
 drawValueLines(xValues); 
 var totalEndTime = new Date(); 
 totalTime = totalEndTime - totalStartTime; 
 timeAndCoordinates(totalTime); 
 //exportData(totalTime); // Only in the client version. 
 
 iteration2--; 
 if(iteration2 == 0){ 
  clearInterval(refreshId); 
  timeAndCoordinates(totalTime); 
 }  
}, 1); 
 /* 
  Exports the data into an Excel document. Only used in the lient 
version. 
 */ 
function exportData(data){ 
 var exportTime = data; 
 var a = window.document.createElement('a'); 
 a.href = window.URL.createObjectURL(new Blob(["Antal iterationer: 
"+numIteration+"\n"+"Antal värden: "+ 
  numValue+"\n"+iterationTime+"Total tid (MS): "+exportTime], {type: 
'text/csv'})); 
 a.download = numIteration+'data.csv'; 
 document.body.appendChild(a); 
 a.click(); 
 document.body.removeChild(a); 
} 
 
var iterationTime = ""; 
var numValue = 0; 
function renderTime(numIteration,start, end){ 
 var time = end - start; 
 numIteration++; 
 iterationTime += "Iteration: ," + numIteration + " ," + "Tid (MS): ," + 
time + "\n"; 
} 
 /* 
  Used to write the evaluation data to the console. 
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 */ 
function timeAndCoordinates(totalTime){ 
 console.log(iterationTime + "\n" + " Totaltid: " + totalTime); 
 console.log(allCoordinates); // Used to get all coordinates used in the 
tests. 
} 
 /* 
  Draws the values lines (X and Y lines). 
 */ 
var valueLinesDividingX; 
function drawValueLines(numXvalues){ 
 var x = valueLinesDividingX; 
 var y = 0; 
 var valueLinesDividingY = (canvas.height/5); 
 ctx.moveTo(1,canvas.height); 
 ctx.lineTo(1,0); 
 ctx.moveTo(1,canvas.height); 
 ctx.lineTo(canvas.width,canvas.height); 
 ctx.lineWidth = 4; 
 ctx.strokeStyle = "#000000"; 
 ctx.stroke(); 
 ctx.strokeStyle = "rgba(0,0,0,0.1)"; 
 for(var i = 0; i < numXvalues; i++){ 
  ctx.beginPath(); 
  ctx.lineWidth = 1; 
  ctx.moveTo(x,canvas.height); 
  ctx.lineTo(x,0); 
  ctx.font = "30px Cambria" 
  ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0,0.1)"; 
  ctx.fillText((i+1), (x-valueLinesDividingX), 
valueLinesDividingY*4.8); 
  x += valueLinesDividingX; 
  ctx.stroke(); 
 } 
 
 for(var j = 0; j < 5; j++){ 
  ctx.beginPath(); 
  ctx.lineWidth = 1; 
  ctx.moveTo(0,y); 
  ctx.lineTo(canvas.width,y); 
  ctx.moveTo(valueLinesDividingX,y); 
  ctx.font = "30px Cambria" 
  ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0,0.1)"; 
  ctx.fillText(y, (valueLinesDividingX/4), y); 
  y += valueLinesDividingY; 
  ctx.stroke(); 
 } 
} 
 /* 
  Generates the coordinates for the specified series. 
 */ 
function generateCoordinates(numValues, whichSeries){ 
 var xCoordinates; // Stores current X-coordinate. 
 var yCoordinates; // Stores current Y-coordinate. 
 var divider = 0; //Space between each value. 
 var dividingValue = canvas.width/numValues; 
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 var nextSeries; 
 ctx.beginPath(); 
  
 for(var i = 0; i < numValues; i++){ 
  xCoordinates = divider; 
  yCoordinates = Math.floor((Math.random() * (canvas.height-1)) + 1); 
  saveCoords(xCoordinates,yCoordinates); 
  drawDiagram(xCoordinates, yCoordinates, whichSeries); 
  if(i == 0){ 
   dividingValue = (dividingValue*(numValues)/(numValues-1));  
  } 
  divider += dividingValue; 
 } 
 valueLinesDividingX = dividingValue; 
 nextSeries = true; 
 drawDiagram(xCoordinates, yCoordinates,  whichSeries, nextSeries); 
} 
 /* 
  Function for the actual drawing of the diagram. 
 */ 
function drawDiagram(x, y, whichSeries, nextSeries){ 
 var gradient = true; // Set to false to turn off gradient. 
 var smoothLines = true; // Set to false to turn off smooth lines. 
 var valueDots = true; // Set to false to turn off dots at each value. 
 var valueText = true; // Set to false to turn off text values. 
 
 if(nextSeries){ 
  ctx.lineTo(x,canvas.height+1); 
  ctx.lineTo(0,canvas.height+1); 
  ctx.closePath(); 
  if(gradient){ 
   var grd = ctx.createLinearGradient(0,canvas.height,0,0); 
   grd.addColorStop(0,"rgba(0,0,0,0)"); 
   grd.addColorStop(1,"#03A9F4");  
   ctx.fillStyle = grd; 
   ctx.fill(); 
  }  
  ctx.stroke(); 
  ctx.beginPath(); 
 } 
 else{ 
  ctx.lineWidth = 2; // Thickness of lines. 
  ctx.strokeStyle = generateColor(whichSeries); // Returns colors for 
each line. 
  ctx.lineTo(x, y); 
  if(smoothLines){ 
   ctx.lineJoin = "round"; //Draws the connecting lines 
smoother. 
  } 
  if(valueDots){ 
   ctx.arc(x, y, 1.5, 0, 2*Math.PI); //Draws dots at each max Y-
value. 
  } 
  if(valueText){ 
  ctx.font = "14px Cambria" 
  ctx.fillStyle = "#000000"; 
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  ctx.fillText(y, x-5, y-5); 
  } 
 }  
} 
 /* 
  Function used to save all the coordinates used in the test. 
  This is to make the tests possible of recurrence 
(återupprepningsbara). 
 */ 
var allCoordinates = ""; 
function saveCoords(x,y){ 
 allCoordinates += "X: ,"+x+","+" Y: ,"+y+"\n"; 
} 
 /* 
  Function for clearing the diagram. 
 */ 
function clearDiagram(){ 
 ctx.clearRect (0, 0, canvas.width, canvas.height); 
 ctx.fillStyle = "#F5F5F5"; 
 ctx.fillRect(0,0,canvas.width,canvas.height); 
} 
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Appendix B -  index.html 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<meta charset="utf-8"/> 
 <title>*CLIENT* Exjobb Canvas Diagram</title> 
</head> 
<body> 
 <h2>Klient Rendering</h2> 
 <br/> 
 <canvas id="diagramCanvas" width="800" height="600"></canvas> 
 <script src="javascripts/diagramCanvas.js"></script> 
</body> 
</html> 
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Appendix C -  serverDiagramCanvas.js 
var Canvas = require('../../lib/canvas'); 
var canvas = new Canvas(800,600); 
var ctx = canvas.getContext('2d'); 
var http = require('http'); 
var fs = require('fs'); 
 
fs.readFile('../serverIndex.html', function (err, html){ 
if (err){ 
  throw err; 
}  
var iteration2 = 100; 
diagramDefinition(); 
 /* 
  Defines the canvas (mostly just for show when first entering the 
page). 
 */ 
function diagramDefinition(){ 
 ctx.fillStyle = "#F5F5F5"; 
 ctx.fillRect(0,0,canvas.width,canvas.height); 
 getSeries(); 
} 
 /* 
  Generates the color for the specified series. 
 */ 
function generateColor(whichSeries){ 
 var color; 
 var colorPalette; 
 colorPalette = ["red", "yellow", "blue", "green"]; 
 color = colorPalette[whichSeries]; 
 return color; 
} 
 /* 
  Gets values from the specified series. How many values for chosen 
series 
  and defines which series that should be drawn. 
 */ 
var refreshId = setInterval(function getSeries(){ 
 var totalTime; 
 var series; 
 series = [10]; 
 //var animation; 
 var iteration = 10; 
 var startTime; 
 var endTime; 
 var totalStartTime = new Date(); 
 var xValues = series[0]; 
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 if(iteration == ""){ 
  iteration = 1; 
 } 
 for(var i = 0; i < iteration; i++){ 
  startTime = new Date().getTime();  
  //animation = requestAnimationFrame(getSeries); 
 
  var numValues; // Number of desired values. 
  var whichSeries; // Which series that should be drawn. 
  numValues = series[0] // First series values. 
  numValue = numValues; 
 
  if(numValues == null){ 
   console.log("Inga serier definierade"); 
   return; 
  } 
  else{ 
   whichSeries = 0;  
   while(numValues != null){ 
    generateCoordinates(numValues, whichSeries); 
    whichSeries++; 
    numValues = series[whichSeries]; 
   } 
  endTime = new Date().getTime(); 
  numIteration = i; 
  renderTime(numIteration,startTime, endTime); 
 
  } 
  //cancelAnimationFrame(animation); 
  clearDiagram(); 
 } 
 drawValueLines(xValues); 
 var totalEndTime = new Date(); 
 totalTime = totalEndTime - totalStartTime; 
 timeAndCoordinates(totalTime); 
 //exportData(totalTime); // Only in the client version. 
 
 iteration2--; 
 if(iteration2 == 0){ 
  clearInterval(refreshId); 
  timeAndCoordinates(totalTime); 
 }  
}, 1); 
 /* 
  Exports the data into an Excel document. Only used in the lient 
version. 
 */ 
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function exportData(data){ 
 var exportTime = data; 
 var a = window.document.createElement('a'); 
 a.href = window.URL.createObjectURL(new Blob(["Antal iterationer: 
"+numIteration+"\n"+"Antal värden: "+ 
  numValue+"\n"+iterationTime+"Totaltid: "+exportTime], {type: 
'text/csv'})); 
 a.download = numIteration+'data.csv'; 
 document.body.appendChild(a); 
 a.click(); 
 document.body.removeChild(a); 
} 
 
var iterationTime = ""; 
var numValue = 0; 
function renderTime(numIteration,start, end){ 
 var time = end - start; 
 numIteration++; 
 iterationTime += "Iteration: ," + numIteration + " ," + "Tid: ," + time + 
"\n"; 
} 
 /* 
  Used to write the evaluation data to the console. 
 */ 
function timeAndCoordinates(totalTime){ 
 console.log(iterationTime + "\n" + " Total tid: " + totalTime); 
 console.log(allCoordinates); // Used to get all coordinates used in the 
tests. 
} 
 /* 
  Draws the values lines (X and Y lines). 
 */ 
var valueLinesDividingX; 
function drawValueLines(numXvalues){ 
 var x = valueLinesDividingX; 
 var y = 0; 
 var valueLinesDividingY = (canvas.height/5); 
 ctx.moveTo(1,canvas.height); 
 ctx.lineTo(1,0); 
 ctx.moveTo(1,canvas.height); 
 ctx.lineTo(canvas.width,canvas.height); 
 ctx.lineWidth = 4; 
 ctx.strokeStyle = "#000000"; 
 ctx.stroke(); 
 ctx.strokeStyle = "rgba(0,0,0,0.1)"; 
 for(var i = 0; i < numXvalues; i++){ 
  ctx.beginPath(); 
  ctx.lineWidth = 1; 
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  ctx.moveTo(x,canvas.height); 
  ctx.lineTo(x,0); 
  ctx.font = "30px Cambria" 
  ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0,0.1)"; 
  ctx.fillText((i+1), (x-valueLinesDividingX), 
valueLinesDividingY*4.8); 
  x += valueLinesDividingX; 
  ctx.stroke(); 
 } 
 
 for(var j = 0; j < 5; j++){ 
  ctx.beginPath(); 
  ctx.lineWidth = 1; 
  ctx.moveTo(0,y); 
  ctx.lineTo(canvas.width,y); 
  ctx.moveTo(valueLinesDividingX,y); 
  ctx.font = "30px Cambria" 
  ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0,0.1)"; 
  ctx.fillText(y, (valueLinesDividingX/4), y); 
  y += valueLinesDividingY; 
  ctx.stroke(); 
 } 
} 
 /* 
  Generates the coordinates for the specified series. 
 */ 
function generateCoordinates(numValues, whichSeries){ 
 var xCoordinates; // Stores current X-coordinate. 
 var yCoordinates; // Stores current Y-coordinate. 
 var divider = 0; //Space between each value. 
 var dividingValue = canvas.width/numValues; 
 var nextSeries; 
 ctx.beginPath(); 
  
 for(var i = 0; i < numValues; i++){ 
  xCoordinates = divider; 
  yCoordinates = Math.floor((Math.random() * (canvas.height-1)) + 1); 
  saveCoords(xCoordinates,yCoordinates); 
  drawDiagram(xCoordinates, yCoordinates, whichSeries); 
  if(i == 0){ 
   dividingValue = (dividingValue*(numValues)/(numValues-1));  
  } 
  divider += dividingValue; 
 } 
 valueLinesDividingX = dividingValue; 
 nextSeries = true; 
 drawDiagram(xCoordinates, yCoordinates,  whichSeries, nextSeries); 
} 
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 /* 
  Function for the actual drawing of the diagram. 
 */ 
function drawDiagram(x, y, whichSeries, nextSeries){ 
 var gradient = true; // Set to false to turn off gradient. 
 var smoothLines = false; // Set to false to turn off smooth lines. 
 var valueDots = true; // Set to false to turn off dots at each value. 
 var valueText = true; // Set to false to turn off text values. 
 
 if(nextSeries){ 
  ctx.lineTo(x,canvas.height+1); 
  ctx.lineTo(0,canvas.height+1); 
  ctx.closePath(); 
  if(gradient){ 
   var grd = ctx.createLinearGradient(0,canvas.height,0,0); 
   grd.addColorStop(0,"rgba(0,0,0,0)"); 
   grd.addColorStop(1,"#03A9F4");  
   ctx.fillStyle = grd; 
   ctx.fill(); 
  }  
  ctx.stroke(); 
  ctx.beginPath(); 
 } 
 else{ 
  ctx.lineWidth = 1; // Thickness of lines. 
  ctx.strokeStyle = generateColor(whichSeries); // Returns colors for 
each line. 
  ctx.lineTo(x, y); 
  if(smoothLines){ 
   ctx.lineJoin = "round"; //Draws the connecting lines 
smoother. 
  } 
  if(valueDots){ 
   ctx.arc(x, y, 1, 0, 2*Math.PI); //Draws dots at each max Y-
value. 
  } 
  if(valueText){ 
  ctx.font = "14px Cambria" 
  ctx.fillStyle = "#000000"; 
  ctx.fillText(y, x-5, y-5); 
  } 
 }  
} 
 /* 
  Function used to save all the coordinates used in the test. 
  This is to make the tests possible of recurrence 
(återupprepningsbara). 
 */ 
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var allCoordinates = ""; 
function saveCoords(x,y){ 
 allCoordinates += "X: ,"+x+","+" Y: ,"+y+"\n"; 
} 
 /* 
  Function for clearing the diagram. 
 */ 
function clearDiagram(){ 
 ctx.clearRect (0, 0, canvas.width, canvas.height); 
 ctx.fillStyle = "#F5F5F5"; 
 ctx.fillRect(0,0,canvas.width,canvas.height); 
} 
 
 
 
 /*----------------CREATING THE SERVER----------------*/ 
 var ip_adress = "192.168.1.210"; // Where to host the server. 
 http.createServer(function (req, res) {  
   res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html' }); 
   res.write(html); 
   res.end('' 
     + '<img src="' + canvas.toDataURL() + '" />'); 
 }).listen(8000,ip_adress); 
 console.log('Server started at '+ip_adress); 
 
});  
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Appendix D -   serverIndex.html 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
<meta charset="utf-8"/> 
 <title>*SERVER* Exjobb Canvas Diagram</title> 
</head> 
<body> 
 <h2>Server Rendering</h2> 
 <br/> 
</body> 
</html> 
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