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Sammanfattning 

Att genom simuleringar få en förståelse för hur en stötdämpares inställningar 
påverkar dess egenskaper kan leda till förbättrad väghållning, ökad 
trafiksäkerhet samt snabbare varvtider på racerbanan. Genom att visualisera 
de simulerade data för att ge användare en uppfattning om hur inställningarna 
på stötdämparen kommer att bete sig i praktiken. 
 
Det här arbetet hade som mål att utforma en databas som efterliknar en 
stötdämpares egenskaper samt att visualisera dessa egenskaper på en 
webbsida. Kravinsamling gjordes genom intervjuer med experter och 
information införskaffades via litteraturstudier.  Utifrån insamlade krav och 
fallstudier utvecklades en relationsdatabas som innehåller information om en 
dämpares komponenter och uppbyggnad samt ett visualiseringsverktyg där 
egenskaperna hos dämparen visualiserades på en webbsida. Databasen och 
visualiseringsverktyget sammanfogades sedan till en prototyp för att 
möjliggöra simulering av en dämpares egenskaper på webben. 
 
Resultatet av fallstudierna visade att databashanteringssystemet MySQL och 
grafbiblioteket Chart.js var bäst lämpade för prototypen utifrån de insamlade 
kraven.  Funktionaliteten av protypen validerades av projektets uppdragsgivare 
och felmarginalen för simuleringarna var under 1%. Detta implicerar att 
databasmodellen som tagits fram håller god kvalitet och att resultatet 
visualiseras på ett korrekt och förståeligt sätt. 
 
Nyckelord 
databas, databashanteringssystem, webapplikation, visualisering, stötdämpare



   
 

   
 

Abstract 

By perform simulations to achieve an understanding of how a shock absorbers 
setting affect its characteristics could result in improved road holding, 
increased roadworthiness and faster lap times at the racetrack. By visualizing 
the simulated data, users can get an understanding in how the settings on the 
shock absorber will behave.  
 
This work had as a goal to design a database that mimic a shock absorbers 
characteristic and to visualize these characteristics on a website. Requirements 
was gathered through interviews with experts and information was procured 
through literature studies. From the gathered requirements and case studies a 
relational database, that contain information about a shock absorbers 
components and construction, was developed. A visualization tool to visualize 
the characteristics of a shock absorber was also developed. The database and 
the visualization tool where then joined to create a prototype for simulating a 
shock absorbers characteristic on the web. 
 
The result from the case studies indicated that the database management 
system MySQL and the graph library Chart.js was best suited for the prototype, 
based on the collected requirements. The functionality of the prototype was 
validated by the client and the margin of error for the simulation was below 1%. 
This implies that the database model that has been produced is of good quality 
and that the visualization of the result is presented in a correct and 
apprehensible manner. 
 
Keywords 
database, database management systems, web application, visualization, shock 
absorber. 
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1 Introduktion  

Data kan lagras och visualiseras på flera olika sätt. Visualisering av data är ett 
behov människan har haft under lång tid, eftersom den mänskliga hjärnan är 
visuellt lagd [1]. Genom att visualisera data på ett effektivt sätt, kan mottagaren 
på ett intuitivt och enkelt sätt förstå och tolka det data som ska presenteras. 
Sedan 2000 talet har generering, visualisering, bearbetning och analys av data 
blivit ett viktigt ämne [2]. Data kan visualiseras på flera olika sätt, bland annat 
som linjer, kolumner, grafer eller staplar, det kan ha olika skalor, storlekar och 
färger [3].  
 
Lagring av data kan ske på mängder av olika sätt. Det är möjligt att lagra data 
som objekt, textsträngar eller heltal. Hur det skall lagras kan vara en fråga om 
tillgänglighet för den som ska hantera de data som ska visualiseras, eller hur 
effektivt det lagars i aspekten av hur stort utrymme det tar upp av hårddisken.  

1.1 Bakgrund 

När människor tittar på ett fordon är faktorer som fångar uppmärksamheten 
hos dem ofta, hur mycket bränsle fordonet förbrukar per kilometer, hur många 
hästkrafter fordonet har eller om designen tilltalar observatören [4]. En viktig 
del som ofta inte tas i åtanke är fordonets stötdämparsystem. Stötdämpare 
spelar en viktig roll i fordonets säkerhet, prestanda och stabilitet [4] [5]. 
 
En stötdämpare är uppbyggd av många olika delar som inverkar på hur 
dämparen fungerar, presterar och beter sig i olika situationer [6] [7]. Flödet 
genom alla dessa delar kan användas i beräkningar för att ta fram en kraft-
hastighetskurva som kan användas för att få en förståelse för hur stötdämparen 
agerar och beter sig vid olika hastigheter [8]. Att kunna simulera dessa aspekter 
kan ge en snabb uppfattning för användaren om hur deras dämpare eller någon 
annan dämpare fungerar och presterar, utan att behöva göra fysiska tester som 
nöter på dämparen [6]  [8]. 
 
Kunder kräver mer och mer av produkter och produktionsbolag, det ska vara 
möjligt att skräddarsy produkter efter personliga behov och preferenser. Med 
detta ökade behov har företag anpassat sig och serviceorienterad tillverkning 
har blivit populärare hos tillverkarna [9]. Ett tillvägagångssätt är att ge kunder 
tillgång till information om hur de kan anpassa sin produkt för att tillfredsställa 
personliga preferenser. Därmed ges en möjlighet att skräddarsy produkten.  
 

1.2 Problem 

En dämpare kan vara uppbyggd på flera olika sätt. Ett vanligt sätt att testa 
egenskaperna hos dämparen är genom att utföra fysiska tester och därmed nöta 
på dämparen och dess komponenter.  Då det finns möjlighet att simulera dessa 
egenskaper, förutsatt att all information om hur dämparen är uppbyggd 
strukturellt samt hur varje komponent beter sig individuellt finns tillgänglig 
som indata för simuleringen, så behöver inte fysiska tester utföras för att ge en 
uppfattning om dämparens egenskaper.  
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Denna indata behöver lagras i någon form och sedan efter beräkningar 
presenteras på ett användningsbart sätt. 
 
Frågeställning 
Detta arbete avser att besvara följande frågor: 

• Hur kan en databas för stötdämpare utformas? 
• Hur kan information om en stötdämpares egenskaper presenteras på en 

webbsida? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur en webbsida kan 
implementeras, med primärt fokus på hur data för en dämpare kan lagras samt 
hur detta data kan visualiseras på en webbsida för att möjliggöra en simulering 
av en dämpares egenskaper i form av en kraft-hastighetskurva. 

1.4 Mål 

Målet är att utforma en databas som avspeglar en dämpare och implementera 
ett webbgränssnitt som visualiserar egenskaper hos en dämpare på en 
webbsida. 

1.4.1 Samhällsnytta, Etik och Hållbarhet 

En webbsida som möjliggör simuleringen av en stötdämpares beteenden ger 
individer möjligheten att snabbt hitta en stötdämpare som satisfierar deras 
behov. Webbsidan kan även hjälpa trafikanter hitta inställningar som 
förbättrar väghållningen för sina fordon. Webbsidan är inte avsedd att ersätta 
fysiska tester av dämpare, men kan minska antalet tester som behövs 
genomföras för att hitta de rätta inställningarna. Detta sparar både tid och 
resurser samt minskar slitaget på dämparen som uppstår i samband med 
fysiska tester. 

1.5 Metodologi / Metoder 

I texten “Portal of Research Methods and Methodologies for Research Projects 
and Degree Projects” [10] beskriver Håkansson att när ett vetenskapligt arbete 
ska göras är metoderna och metodologierna som används viktiga för att få bra 
resultat. 
 
Det finns två kategorier av metoder och metodologier som är vanliga att 
använda när ett arbete ska göras, kvalitativ forskningsmetod [10] och 
kvantitativ forskningsmetod [10]. Den kvalitativa metoden riktar in sig på att 
förstå meningen och funktionaliteten av det som studeras. ofta används små 
data sets som är tillräckliga för att nå trovärdiga resultat. När en kvalitativ 
studie görs kan data samlas genom att göra en litteraturstudie om relevant 
information, via intervjuer eller via en fallstudie [10]. Den kvantitativa 
forskningsmetoden riktar in sig på större data att analysera. Detta kan ske 
genom experiment, observationer eller frågeformulär [10]. 
 
I detta arbete har framförallt kvalitativa metoder används. I ett tidigt skede av 
arbetet användes en konceptuell forskningsmetod [10], där relevant litteratur 
studerades för att läsa på om koncept inom databaser, visualisering och 
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webbutveckling.  Sedan har fallstudier gjorts både på grafbibliotek och 
databashanteringssystem för att göra jämförelser i prestation och 
funktionalitet. Datainsamling har skett dels via fallstudierna, men också genom 
ostrukturerade intervjuer som gav kunskap om dämparens komponenter samt 
de krav som ställdes på vad för data som är viktig att lagra samt visualisera. 

1.6 Uppdragsgivare 

Uppdragsgivaren är Öhlins Racing AB [11],  som är tillverkare av 
stötdämparsystem tillämpade för bilar, motorcyklar och cyklar. 
Uppdragsgivaren innehar existerande mjukvara för simulering av en 
stötdämpares egenskaper men vill nu skapa en webbaserad version av 
programmet. Den existerande versionen är implementerad utan databas, 
vilket gör att programmet måste göras om vid införandet av en ny 
stötdämpare. Den webbaserade mjukvaran ska göra det enklare att simulera 
nya dämpare. 

1.7 Avgränsningar 

Mycket av det initiala arbetet går ut på att efterforska olika typer av 
databashanteringssystem som existerar, men kommer här avgränsas till att 
enbart innefatta de som är populärast och av relevans för företaget. 
 
För att förenkla utvecklingen kommer den första versionen av webbsidan 
begränsas till att enbart innehålla en stötdämparfamilj. Denna 
stötdämparfamilj är relativt enkel i sin konstruktion, vilket leder till att den 
initiala databasdesignen kan vara mer simplistisk i sitt utformande. Självklart 
ska databasen innehålla funktionalitet för att enkelt utöka antalet stötdämpare 
vid ett senare tillfälle. 
 
Denna rapport har inte heller något större fokus på säkerhetsaspekter, men går 
kortfattat igenom SQL-injektioner då detta ansågs vara en relevant 
säkerhetsaspekt för webbsidan. 

1.8 Disposition 

I kapitel två presenteras nödvändig teori för utvecklingen av en webbsida och 
en databas samt information om datavisualisering. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av en dämpares uppbyggnad och relaterade arbeten. I kapitel tre 
presenteras metoder och metodologier som användes under arbetet. I kapitel 
fyra presenteras arbetet som utfördes vid designen av databasen. I kapitel fem 
presenteras arbetet som utfördes för presentation av data. I kapitel sex 
presenteras resultatet av arbetet. I kapitel sju diskuteras resultatet, en 
reflektion görs och de data som används diskuteras. Sedan föreslås fortsatta 
arbeten som presenterar områden som inte togs upp under projektet och som 
skulle behöva efterforskas i större utsträckning innan man går från prototyp till 
färdig produkt.  
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2 Webbutveckling, databaser och stötdämpare 

Här presenteras relevant teori och information för att ge förståelse av olika 
verktyg och teknologier som har använts under arbetet. Inledningsvis beskrivs 
olika lager i en webbsida, följt av en beskrivning av databaser. Sedan 
presenteras vilka programmeringsspråk och kommunikationsteknologier som 
är relevanta för arbetet. Efteråt beskrivs mjukvaruramverk följt en beskrivning 
av en dämpares funktionalitet och uppbyggnad. Slutligen presenteras tidigare 
arbeten som är av relevansför detta arbete. 

2.1 Arkitektur hos en webbsida 

IBM beskriver i texten ”Three-tier architectures” [12] hur en webbsidas 
funktionalitet kan delas upp i tre lager, med en så kallad tre-lagersarkitektur. 
Första lagret består av klientkomponenter som körs på lokala maskiner. Det 
andra lagret utgörs av fjärrservrar. Det tredje, och sista, lagret utgörs av 
databaser. 
 
Presentation och interaktion 
Det första lagret [12] är ansvarig för presentation och användarinteraktion. 
Detta lager möjliggör kommunikation och interaktion med det andra lagret, 
men tillåter inte användare direktåtkomst till det tredje lagret. 
 
Applikationslogik 
Andra lagrets processer [12] kallas vanligtvis för applikationslogiklagret. Dessa 
processer sköter affärslogiken hos applikationen och har tillgång till tredje 
lagret. Applikationslogiklagret är där den största delen av databearbetning 
sker. Flera klienter kan simultant använda sig av applikationslogiklagret och 
det måste därför finnas funktionalitet för att hålla koll på vilka transaktioner 
som utförs och för vem dessa utförs. Att separera det andra och tredje lagret 
reducerar lasten på tredje lagret, stödjer än mer effektiv anslutningshantering 
och kan förbättra nätverksprestanda. 
 
Databas 
Det tredje lagret [12] består av databaser. Dess funktionalitet är inte åtkomligt 
för klientkomponenterna och är lokaliserad inom ett säkert nätverk. All 
interaktion med det tredje lagret måste ske genom den andra lagret. 

2.2 Databaser 

I boken ”Fundamentals of DATABASE SYSTEMS” [13] beskriver R. Elmasri och 
S. Navathe en databas som en samling av relaterad data. Där data är någon 
uppmätt med implicit betydelse. Denna definition är väldigt generell och 
författarna ger tre mer specifika definitioner av vad som utgör en databas:  

• En databas representerar någon aspekt av verkligheten.  

• En databas är en logiskt sammanhängande kollektion av data med en 
betydelse. 

• En databas är designad, byggd och populerad med data för ett specifikt 
syfte. Den har en avsedd grupp av användare och ett förutfattat syfte av 
vilket användarna är intresserade av. 

En databas är samling av data som avspeglar verkligheten med ett specifikt 
syfte. 
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Relationsdatabaser 
En relationsdatabas [14] är en databastyp med fördefinierade relationer mellan 
data [15]. Datat som lagras är organiserad i en uppsättning tabeller bestående 
av kolumner och rader [15]. Tabellerna innehåller information om objekten 
som representeras i databasen [15]. Varje kolumn i databasen innehåller 
information av en viss data-typ [15]. Varje rad innehåller en kolumn med en 
unik identifierare kallad en primärnyckel, denna används för att kunna skilja 
på de olika raderna. En tabell kan även innehålla en eller flera så kallade 
sekundärnycklar. Dessa sekundärnycklar skapar en länk mellan två tabeller, 
och man kan nyttja dessa för att hitta rader som relaterar till varandra [14]. 
 
Objektorienterade databaser 
Objektorienterade databaser [16] är lämpliga när de data som ska lagras är 
komplext och förändligt [17]. Detta eftersom objektorienterade databaser, till 
skillnad från relationsdatabaser, ger användare förmågan att skapa 
specialtillverkade applikationsspecifika objekt, liknande de objekt som kan 
skapas i objektorienterad programmering [16]. 
 
Databashanteringssystem 
Ett databashanteringssystem [18] är ett mjukvaruverktyg som används för att 
skapa, hämta, uppdatera och hantera data i en databas. En stor fördel med 
databashanteringssystem är dataoberoende. Ett program bör vara så 
oberoende som möjligt från detaljer om datas representation och hur det 
sparats. Databashanteringssystem tillhandahåller därför en abstrakt bild av 
data som kan användas direkt av de programmeringsspråk som används av 
programmet [19].  
 
MySQL 
MySQL [20] är en populär databashanterare som används av nio av de tio 
största websidorna i världen [21]. MySQL erbjuder en snabb, flertrådig, skalbar 
och robust SQL databasserver.  
 
Skaparna av MySQL erbjuder även programvaran MySQL Workbench [22] för 
att enkelt visualisera, modellera, generera samt underhålla databaser. Med 
MySQL Workbench kan databasutvecklare även skapa, exekvera och optimera 
förfrågningar.  
 
MySQL är kostnadsfritt för alla användare [23]. 
 
SQLite 
SQLite [24] är ett snabbt, gratis och lättviktigt databashanteringssystem som 
kan ta upp mindre än 600KiB utrymme, beroende på vilken plattform 
programmet körs och vilka optimeringar som utförts. Till skillnad från de flesta 
andra SQL databaser har SQLite inte en separat serverprocess, utan läser och 
skriver data direkt till vanliga filer på disk. SQLite kan därför anses vara mer 
som en ersättning för fopen(), vilket är en funktion för att öppna, läsa och skriva 
till filer [25]. En fullständig SQL databas med flera tabeller finns samlade i en 
fil. SQLite är även enkelt att installera och kommer ofta inbyggd i både datorer 
och mobiltelefoner [26].  
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En nackdel med SQLite är att det inte är designat för en hög nivå av parallella 
skrivningar. Databasen är låst under skrivningar, vilket innebär att enbart en 
anslutning har tillgång till databasen under denna period [27]. Alla andra 
anslutningar kommer under skrivningen att blockeras. Detta beteende 
förvärras även vid användning i samband med SQLAlchemy, då SQLAlchemy 
kan komma att utföra skrivoperationer i samband med läsoperationer [28]. 
 
PostgreSQL 
PostgreSQL [29] är en kraftfull databashanterare med öppen källkod. Den som 
differentierar PostgresSQL från MySQL och SQLite är att PostgresSQL är en 
blandning mellan en objektorienterad- och en relationsorienterad databas. 
Med PostgresSQL finns alltså stöd för att lagra specialbyggda dataobjekt. [29] 
 
PostgreSQL är gratis att använda för alla användare [30]. 

2.2.1 Visualisering av en databas 

Unified Modeling Language [31] (UML) är en grafisk notation använd för att 
konstruera och visualisera objektorienterade system samt databaser. Ett 
klassdiagram inom UML visualiserar ett systems klasser, attribut, funktioner 
och relationer.  
 
Ett exempel på en enklare databas modellerad i UML kan ses i Figur 1. Figuren 
visar tabellerna author och book. Tabellerna är indelade i tre delar; Högst upp 
står tabellnamnet, i mittendelen finns information om tabellens innehåll och 
delen längst ner innehåller information om nycklar. Author-tabellen innehåller 
en primärnyckel kallad author_id av typen INT samt ytterligare en kolumn för 
author_name av typen VARCHAR. Tabellen book innehåller motsvarande 
information om boken, men har även en kolumn author av typen INT. Denna 
kolumn är en sekundärnyckel (foreign key på engelska) och visar på en relation 
mellan bok och författare. Denna relation är också visualiserad av linjen mellan 
tabellerna. Linjens högra ände slutar i en prick. Detta innebär att relationen kan 
innehålla flera rader av den intilliggande tabellen. Alltså ska relationen tolkas 
som en en-till-många, en författare kan skriva många böcker, men en bok är 
skriven av en enda författare (något som nödvändigtvis inte stämmer överens 
med verkligheten då flera författare kan bidra till en bok). 
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Figur 1. UML diagram som visualiserar en enkel databas med en en-till-många 
relation (illustration skapad av författarna) 

 

2.2.2 Säkerhet av en databas 

Vid designen av en databas är det viktigt att skydda den mot attacker från 
illasinnade användare. En vanlig typ av attack mot databaser är SQL-injektion 
[32]. 
 
SQL-injektion 
SQL-injektion [32] är en injektionsteknik för att komma åt data eller förstöra 
databasen [33]. Den här typen av attacker är en av de vanligaste 
webbhackningsteknikerna. De illasinnade användarna använder sig vanligtvis 
av fält avsedda för användarinmatning, till exempel inloggningsfält där det 
finns möjlighet att skriva vanlig text. Istället för att fylla in sina 
användaruppgifter skrivs istället SQL-kod, ett vanligt kodspråk för databaser 
som beskrivs senare i kapitlet. Om sidan är felaktigt designad kan denna kod 
sedan komma att exekveras och ge tillgång till databasen. Ett enkelt exempel på 
hur en illasinnad användare kan förstöra databasen kan se ut enligt följande: 
 
Användarnamn: Johan; DROP TABLE user 
 
Här har den illasinnade användaren skrivit ett SQL-kommando i 
användarfältet. Detta skulle sedan kunna generera följande SQL-kommando: 
 
“SELECT * FROM TABLE user WHERE user_name = Johan; DROP TABLE 
user;”  
 
Den första delen av kommandot är vad fältet är avsett att generera, en sökning 
i användartabellen efter en användare vars användarnamn (user_name) är 
Johan. Den andra delen “DROP TABLE user;” tar bort tabellen över användare 
(user) och framtida sökningar i databasen blir omöjliga, och kommer att 
resultera i ett felmeddelande då den sökta tabellen nu saknas. På liknande sätt 
kan man generera andra SQL-kommandon för att få tillgång till kritiska data, 
såsom lösenord eller kredituppgifter [32]. 
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2.3 Programmeringsspråk och kommunikation 

Vid utveckling av en webbsida krävs flera olika programmeringsspråk för de 
olika lagerna och kommunikationen mellan lagerna kan ske på olika sätt. Här 
presenteras några relevanta programmeringsspråk samt kommunikations-sätt 
för utveckling av webbsidor. 
 
Hyper Text Markup Language 
Hyper Text Markup Language [34] (HTML) är ett standardiserat märkspråk för 
skapandet av webbsidor. Webbläsare tar emot HTML dokument från en 
webbserver och renderar objektet till en multimedia-webbsida.  
 
JavaScript 
JavaScript [35] är ett programmeringsspråk som möjliggör komplicerad 
webbfunktionalitet. Med JavaScript kan man dynamiskt uppdatera, ändra och 
interagera innehållet på en webbsida. 
 
Python 
Python [36] är ett objektorienterat programmeringsspråk med dynamisk 
semantik. Python har även stöd för moduler och paket, vilket möjliggör 
återanvändandet av kod. 
 
I en jämförelse [37] mellan Python och andra programmeringsspråk 
diskuterades skillnader i exekveringstid och längden för koden som krävdes av 
programmet. Python har vanligtvis längre exekveringstid än programmerings-
språk som Java och C++ [37] [38]. Python kräver istället färre rader kod, vilket 
gör utvecklingen av programmet snabbare [37] [39]. Ett Pythonprogram är 
vanligtvis 3 till 5 gånger kortare än ett motsvarande program skrivet i Java och 
5 till 10 gånger kortare än ett skrivet i C++. Att programmen blir kortare kan 
till stor del härledas till att typer för variabler inte behöver deklareras. Denna 
fördel är också vad som orsakar att exekveringstiden blir längre, eftersom man 
för varje operation behöver kontrollera typen av de variablerna involverade i 
operationerna [37]. 
 
Structured Query Language 
Structured Query Language [40] (SQL) är ett övergripande databasspråk 
innehållande kommandon för datadefiniering, sökfrågor, uppdateringar och 
skapandet av scheman och tabeller med mera. SQL är standardiserat och 
används av nästan alla relationsdatabashanterare [41]. 
 
JavaScrip Object Notation 
JavaScrip Object Notation (JSON) [42] är ett format för att utbyta data. Det är 
textbaserat och oberoende av programmeringsspråk. 
 
Ett JSON objekt är uppbyggt av två strukturer, en samling av namn-och- värde 
par samt en ordnad lista av värden [42]. Ett exempel på ett JSON objekt är:  
 
{ ”name” : ”Joar” , ”age” : 22 , ”gender” : ”male” } 
 
Som kan ses i exemplet ovan är det lätt att förstå för människor då det är baserat 
på vanlig text och det kan användas av många programmeringsspråk. 
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Asynchronous JavaScript and XML 
Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) [43] är en uppsättning av 
webbutvecklingstekniker för att på klientsidan skapa asynkrona webbsidor. 
Med hjälp av AJAX kan webbsidor skicka och ta emot data från en server 
asynkront och utan att webbsidan behöver laddas om [44]. Genom att dela upp 
presentationslagret och kommunikationslagret låter AJAX data presenteras 
dynamiskt på sidan. I moderna applikationer används vanligtvis JSON istället 
för XML, även om AJAX (som namnet antyder) har funktionalitet för både [43]. 
 
SQLAlchemy 
SQLAlchemy [45] är ett SQL-verktyg och ett objekt-till-relations mappning för 
Python. Detta betyder att allt från att skapa och bygga tabeller till att hämta och 
lagra data kan göras med Pythonkod. 

2.4 Mjukvaruramverk 

Ett mjukvaruramverk är en form av mjukvara som kan återanvändas, oftast 
inom en liten applikationsdomän [46]. Det finns fler olika typer av mjukvaru-
ramverk som t.ex. webbramverk eller JavaScript-ramverk. En fördel med att 
använda sig utav ett ramverk är att utvecklarna inte behöver tänka på en stor 
del av lågnivåprogrammeringen, utan istället fokusera på syftet av vad som ska 
utvecklas [46]. 
 
Flask 
Flask [47] är ett Python mjukvaruramverk för webbutveckling. Flask innehåller 
funktionalitet som underlättar utvecklandet av webbsidor. Exempel på 
funktionalitet som Flask erbjuder är: Trådhantering, webbaserad felsöknings-
program (debugger), sammanbindning av URL till programkod och rendering 
av HTML filer [48]. 

2.5 Visualisering av data 

Visualisering av data görs för att för att sätta data i ett sammanhang och grafiskt 
representera detta för att få en förståelse för och kunna analysera detta data 
[49] [3]. Presentationen av data kan ske i många olika former som till exempel 
en linje [3], stapel [3], cirkel delat i segment [3] eller som bubblor [3]. För ett 
exempel av olika typer av grafer för att representera data se Figur 2 
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Figur 2. En presentation av data med cirkel, bubblor, linje och staplar skapade i 
Excel. Figur skapad av författarna 

 
En linjegraf innehåller ordnade punkter som sammankopplas med en linje. Ett 
bubbeldiagram är datapunkter med en tredje variabel som är storleken på 
datapunkten. En cirkel med segment där segmenten representerar en samling 
av data. Stapeldiagram där en stapel representerar en samling av data. 
 
Presentation av data på webben 
För att presentera data på webben finns olika tekniker, bland annat används 
olika JavaScript-bibliotek för att skapa graferna. Basen för att kunna realisera 
grafer på webben är HTML5 [50] och Scalable Vector Graphics (SVG) [51] [3]. 
 
HTML5 introducerar ett canvas element och integrationen av SVG som kan 
användas för att rendera grafer på en webbsida [50] [3]. Det som 
introducerades med HTML5 var att grafer nu kan ritas i webbläsaren utan att 
sidan behöver uppdateras [3].  
 
Grafbibliotek 
Det finns olika grafbibliotek för att programmera grafer för webben bland annat 
Chart.js [52] , Chartist [53] och Dygraphs [54]. Det alla dessa har gemensamt 
är att det är JavaScript-bibliotek som använder sig utav HTML element för att 
presentera grafer på en webbsida. 
 
Chart.js är ett JavaScript-bibliotek där det finns 9 olika typer av grafer som 
renderas i ett canvaselement i HTML5 [52]. Det kommer inbyggd interaktion 
där kurvor kan döljas, punkter visas om muspekaren hålls på linjen och en graf 
ritas med en animation. Chart.js är gratis att använda och öppen källkod [55] 
[52]. Biblioteket kräver minimal kodning för att skapa grafer som är interaktiva 
och därmed krävs inte att användaren är expert inom JavaScript, HTML och 
CSS programmering för att presentera data på en webbsida [55]. 
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Chartist är ett grafbibliotek med många olika inställningar. Det finns 3 olika 
typer av grafer och animering av graferna är möjlig, Chartist använder sig ut av 
Scalable Vector Graphics (SVG) för att representera grafer [53]. Chartist kräver 
en del kunskap inom CSS och JavaScript programmering för att skapa grafer 
på en webbsida. Chartist är gratis att använda och öppen källkod. Det kommer 
ingen inbyggd funktionalitet för att avläsa information om datapunkter genom 
att hålla muspekaren över en specifik datapunkt, denna funktionalitet kan 
implementeras med hjälp utav ett plugin [56]. 
 
Dygraphs är också ett JavaScript bibliotek med funktionalitet för att kunna 
hantera stora data-set och inbyggd zoom [54]. Det renderas i ett canvaselement 
i HTML5. För att representera datapunkter används Comma Seperated Values 
(CSV) till graferna där en CVS fil är en fil med data som är separerade med ett 
komma eller  en tab [57]. Dygraphs är gratis att använda och öppen källkod. 
Zoom funktionen som kommer inbyggd i biblioteket fungerar även på telefoner 
och surfplattor vilket gör biblioteket användbart för många olika enheter [58]. 

2.6 Stötdämpare 

I boken ”Inside TTX” [7] beskriver Nygren uppbyggnaden och funktionaliteten 
av en stötdämpare. Stötdämpare (eller dämpare) på moderna fordon fyller flera 
funktioner. Dämpare bidrar bland annat till ökad komfort, grepp och kontroll 
vid körning. En skiss av en stötdämpare kan ses i Figur 3. 
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Figur 3. Illustration av stötdämpare där relevanta komponenter vid simulering 
markerats. Bilden är hämtad från ”Shock absorber for Yamaha R1/(R1M)” [59]. 
Pilarna är ditsatta av författarna för att tydliggöra figuren (Tillstånd att återge och 
modifiera figuren har erhållits av upphovsmannen). 

 
För att förstå hur en dämpare fungerar delas dess funktionalitet upp i två cykler, 
kompressionsdämpningscykeln [7] och dekompressionsdämpningscykeln [7]. 
Kompressionsdämpningscykeln är då kolven förflyttar sig in i dämparen och 
därmed förkortar dämparens längd. Dekompressionsdämningscykeln inträffar 
då kolven rör sig ur dämparkroppen och ökar dess längd. När externa krafter 
verkar på dämparen kommer fjädern motverka dessa krafter. Är krafterna 
tillräckligt stora för att överkomma de retarderande fjäderkrafterna, kommer 
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kolvstången röra sig in i dämparkroppen. Denna rörelse tvingar olja inuti 
dämparen att förflytta sig genom ventilerna till oljebehållaren. Restriktioner i 
ventilerna skapar en tryckskillnad mellan de olika delarna i dämparen vilket 
resulterar i dämparkrafter [60]. Med hjälp av klickinställningarna kan man 
ställa hur restriktivt flödet genom ventilerna blir och därmed ändra dämparens 
egenskaper. En stötdämpare kan innehålla flera ventiler kopplade på olika sätt, 
antingen parallellt eller i serie. Inuti ventilen kan även finnas flera 
parallellkopplade delventiler som alla bidrar till restriktiviteten [7]. 
 

2.7 Relaterat arbete 

En viktig del av arbetet är att studera liknande arbete och teori för utvecklingen 
av databaser. 
 
Valve Reference Program (VRP) [8] är ett program utvecklat av uppdrags-
givaren vars syfte är att simulera en stötdämpares egenskaper. Programmet 
fyller samma funktion som prototypen som utvecklades under projektet. 
Skillnaden är att VRP inte är webbaserat och saknar en databas. All data lagras 
som filer. VRP gav en bra överblick av vilka parametrar som behövde lagras i 
databasen för att kunna utföra simuleringar.  
 
Yun Shen gjorde ett arbete ”Database Design of three Dimensional Simulation 
and Optimization System for Mine Ventilation Network” [61] där det 
designades en databas för att lagra data för simuleringar av ventilationsflödet i 
en gruva. I arbetet använder de sig av en relationsdatabas och tar upp vilket 
data som krävs för att utföra simuleringen. Rapporten innehåller även 
information om hur databasen är uppbyggd, vilka tabeller som finns, och hur 
kommunikationen till och från databasen sker.  
 
I artikeln ”Telemetry correlation and visualization at the Large Binocular 
Telescope Observatory” [62] beskrivs hur man kan implementera ett 
grafbibliotek för att visualisera data på en webbsida. Syftet med 
implementationen var att visualisera telemetri data från ett observatorium. 
Författarna för artikeln hade prövat ett flertal olika grafbibliotek men beslutade 
sig för att använda ett grafbibliotek kallat Dygraphs, då detta ansågs innehålla 
nödvändig funktionalitet och vara användarvänligt. 
 
  



 

 14 

3 Projektets metodologier och metoder 

Här presenteras de forskningsmetoder som används i arbetet. Först 
presenteras vilken inriktning och strategi som använts. Sedan presenteras hur 
data samlades in och hur analys av data gick till. Här diskuteras också hur 
kvalitetskontrollen gjordes och en beskrivs om hur mjukvaruutvecklingen gick 
till och vilka metoder som användes. 

3.1 Forskningsinriktning och strategi  

I texten ”Portal of Research Methods and Methodologies for Research Projects 
and Degree Projects” [10] beskriver Håkansson olika forskningsinriktningar 
och forskningsstrategier. 
En forskningsinriktning är att dra slutsatser och svara på vad som är sant och 
falskt, det finns tre vanliga inriktningar, induktiv [10], deduktiv [10] och 
abduktiv [10].  Det induktiva tillvägagångssättet formulerar teorier och 
propositioner med alternativa förklaringar från observationer och mönster. Det 
kan också användas om något skall tillverkas. Kvalitativa metoder används för 
att samla in data där krav på det som tillverkas ofta är orsakerna på varför något 
är gjort eller varför något händer.  
 
Forskningsstrategi är hur arbetet organiseras, designas och hur forskningen 
tillämpas [10]. De strategier som är vanliga vid ett kvalitativt forskningsarbete 
är bland annat undersökningar [10] och fallstudier [10]. En fallstudie är en 
empirisk studie som undersöker någonting av verkligheten.  
 
Då arbetet handlar om att ta fram en prototyp av en databas, som skall 
innehålla de egenskaper en dämpare har för att kunna presentera detta på en 
webbsida så har en kvalitativ metod använts. Det som krävs det för att dra 
slutsatser är att en dämpare studeras noggrant samt att en fallstudie görs för de 
olika databashanteringssystemen och grafbibliotek för att kunna jämföra 
fördelar, nackdelar hos de olika alternativen mot hur en dämpare kan 
presenteras på en webbläsare och lagras i en databas. Prestanda tester på 
databashanteringssystem samt grafbibliotek gjordes för att få konkreta 
mätvärden för att stötta de val som görs. 

3.2 Datainsamling 

Insamling av data sker vanligtvis via ett frågeformulär [10], en fallstudie [10], 
observationer [10], intervjuer [10] eller via språk och text [10]. En fallstudie i 
ett datainsamlingsperspektiv är en djupgående analys av en enskild eller några 
få deltagare som är noga utvalda [63]. Observationer är då man observerar 
beteende med fokus på situationer och kultur. Intervjuer ger en djup förståelse 
av ett problem. Text och språk innebär att meningen av en text förklaras i språk. 
 
Initialt i arbetet krävdes en kunskapsinsamling om olika databas-hanterings-
system samt vilka olika typer av databaser som är vanliga att använda. Relaterat 
arbete studerades för att få en uppfattning hur olika databashanteringssystem 
kan användas, men också hur tidigare version av Valve Reference Program [8] 
har implementerats för att få en uppfattning om vilken funktionalitet som 
behövs. 
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För att få en förståelse för hur en dämpare fungerar och vilka viktiga aspekter 
som kommer behövas i databasen, skedde intervjuer med uppdragsgivaren. 
Dessa intervjuer skedde i en ostrukturerad form, och totalt gjordes cirka 5-10 
intervjuer. En ostrukturerad intervju är ett samtal där en förbestämd agenda 
finns men inga eller väldigt få förberedda frågor, detta leder till att alla parter i 
intervjun kan uttrycka sig fritt [64] . Texter om dämpare och dess uppbyggnad 
lästes också för att skapa en egen uppfattning och för att komplettera de 
uppgifter som införskaffades under intervjuerna. 
 
En fallstudie gjordes på både grafbiliotek för webben samt olika databas-
hanteringssystem för att samla data om vad för funktionalitet som finns samt 
vilka begränsningar som fanns hos dessa.  
 
Krav på hur data skall presenteras och vilket data som skall lagras skedde via 
4-5 stycken ostrukturerad intervjuer med uppdragsgivaren och detta sattes i 
perspektiv mot de data som samlats in under fallstudierna. 

3.3 Dataanalys 

Dataanalysmetoder är till för att analysera det insamlade data. Det är processen 
av att inspektera, förändra och modellera data. Vid en dataanalys tas beslut och 
slutsatser dras [10]. 
 
De metoder som är vanligast för att analysera data vid en kvalitativ studie är 
kodning [10], analytisk induktion [10], grundad teori [10], narrativ analys [10] 
som innefattar hermeneutik och semiotik [10]. Analytisk induktion och 
grundad teori är iterativa metoder som alternerar mellan att insamling och 
analys av data. Den analytiska induktionen slutar när hypotesen och den 
grundande teorin har en validerad teori. Validering innebär att kunskaper och 
information kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt [65]. En narrativ 
analys berör diskussion och analys av litteratur. Hermeneutik innefattar 
meningen av text vilket kan användas för att supporta krav. 
 
Data analyserades genom att iterativt läsa på om olika 
databashanteringssystem samt grafbibliotek för att hela tiden bygga på 
förståelsen för ämnena och fördjupa våran kunskap för att sedan kunna 
jämföra och se olika möjligheter som presenterades och därefter möta det 
insamlade kraven.  
 
Prestandatest gjordes på både grafbibliotek och databashanteringssystem där 
mätning av tid gjordes vid olika operationer. Resultaten av prestandatesterna 
analyserades och bidrog till resultatet tillsammans med de fallstudier som 
gjordes. 

3.4 Kvalitetskontroll 

Kvalitetskontroll är valideringen och verifikationen av de forskningsmaterial 
som tagits fram [10]. När ett kvalitativt arbete med ett induktivt 
tillvägagångssätts har gjorts så måste validitet, beroenden, etik och möjligheten 
av arbetet att föras vidare appliceras och diskuteras. Det ska vara tydligt att 
arbetet är gjort ärligt utan att någon person har haft inverkan på resultatet [10]. 
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Dessa aspekter diskuteras senare i rapporten. 

3.5 Mjukvaruutveckling  

Här presenteras hur utveckling av prototypen gick till och vilka metoder och 
arbetssätt som användes. 

3.5.1 V-modellen 

För att porträttera de olika stegen av utveckling av ett mjukvarusystem är V-
modellen en modell som visar relationen mellan testning och krav. Den delar 
upp utvecklingen i olika lager, där varje lager mappas till de tester som behöver 
göras för att kraven skall uppfyllas vid varje steg i utvecklingen. De olika lagren 
som inkluderats i denna modell beskrivs av E.Hull K. Jackson och J. Dick i 
boken ”Requirements Engineering”  [66] som:  
 

• Intressenters krav som mappas till ett acceptanstest  
• Systemets krav som mappas till tester på systemet  
• Delsystemets krav som mappas till integrationstester  
• Komponentkrav som mappas till testning av komponenten  

 
Genom att börja med att testa enstaka komponenter och sedan delsystem, hela 
systemet och till sist krav från intressenter så säkerställes att hela arkitekturen 
möter alla ställda krav.  

3.5.2 Scrum 

Scrum [67] är en projektform som kan ses som ett ramverk för att hantera 
processen av ett projekt där mycket av uppgifterna bestäms och beskrivs av 
projektgruppen som är organiserad och tvärfunktionell [68]. I gruppen finns 
två stöttande roller, scrum master och product owner. Scrum master kan ses 
som en coach som hjälper gruppen att få ut det yttersta av ramverket, medan 
product owner representerar kunden eller uppdragsgivaren för att visa gruppen 
vad som skall levereras som slutprodukt.  
 
Scrummodellen består av ett antal moment som följs under ett projekt som 
beskriva av H. Kniberg i boken ”Scrum and XP from the Trenches” [69]:  

• En sprint pågår under en viss tid. 
• Backlogen är en samling av alla uppgifter som behöver lösas.  
• Planeringsmöte där uppgifter som skall omfatta en specifik sprint 

bestäms.  
• Dagligt scrummöte där varje deltagande berättar vad den har jobbat med 

innan mötet och vad denna planerar att jobba med efter mötet.  
• En demo hålls i slutet av en sprint där gruppen visar upp vad de har 

åstadkommit under sprinten för intressenter.   
• Ett återblicksmöte för att reflektera om vad som var bra och vad som kan 

förbättras till nästa sprint.  
 
Dessa är viktiga delar av hur Scrum utövas. 

3.5.3 Implementation av V-modellen och Scrum 

För att samla krav för de olika delarna i arbetet hölls möten med experter hos 
uppdragsgivaren. Dessa krav bröts ner till uppgifter och implementerades 
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under en sprint som pågick i tre veckor. Varje dag hölls ett dagligt möte där 
olika projektgrupper från uppdragsgivaren gick igenom vad som ska göras 
under dagen samt hur sprinten ligger till enligt tidsplan och vi berättade vad vi 
har gjort och ska göra. Detta var ett tillfälle för att få input och råd till arbetet. 
Tester utfördes kontinuerligt på varje uppgift. 
 
Vid slutet av sprinten hölls en demonstration för intressenter och andra 
projektgrupper, där det samlades tips och återkoppling på det som 
implementerats. Efter diskuterades om kraven är uppfyllda på den utvecklade 
mjukvaran med product owner. 
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4 Databas 

I detta kapitel presenteras kraven som ställts på databasen samt den slutgiltiga 
databasens design. Kapitlet presenterar även tester utförda på olika 
databashanteringssystem, vars syfte är att mäta prestandan för olika typer av 
förfrågningar samt information om varje databashanteringssystem.  

4.1 Krav på databasen 

Insamlingen av krav på databasen skedde via intervjuer av intressenter hos 
uppdragsgivaren. Det viktigaste kravet var att databasen var dynamisk och 
skalbar, alltså att man kunde lägga till och ta bort data utan att behöva ändra 
några andra delar av programmet. Nedan listas de slutgiltiga kraven som 
iterativt tagits fram, genom intervjuer, under arbetets gång: 
 

• Den ska vara skalbar samt dynamisk 

• Den ska enbart innehålla relevant data 

• Den ska reflektera en dämpares uppbyggnad 

• Den ska vara enkel att installera, använda samt utföra tester gentemot 
 
Kravet att databasen enbart ska innehålla relevant data innebar att databasen 
skulle vara utformat på ett sådant sätt att så lite data som nödvändigt behövde 
sparas för att genomföra simuleringarna samt att redundant datalagring skulle 
undvikas. Att databasen ska reflektera en dämpares uppbyggnad innebar att 
databasens design skulle vara strukturerad med tabeller som likande olika delar 
av en stötdämpare. Den sista punkten, att vara enkel att installera, använda 
samt genomföra tester gentemot, syftar på att databashanteringssystemet som 
väljs ska vara enkelt att sätta upp, underhålla och validera dess funktion för att 
minimera arbetsbördan av att hantera databasen. 

4.2 Prestandatester av databashanteringssystem 

Då större delen av webbsidans databearbetning sker i applikationslogiklagret, 
ansågs det viktigt att snabba upp dess exekvering. Eftersom de beräkningar som 
sker i applikationslogiklagret är direkt nödvändiga för simuleringen, var 
möjligheten att snabba upp exekveringen begränsad. Ett sätt att minska 
exekveringstiden är att använda sig av ett snabbt databashanteringssystem för 
att på så sätt minska tiden processerna väntar på svar från databasen. Därför 
genomfördes tester av olika databas-hanteringssystem för att se hur de 
presterade. 
 
Testerna utfördes genom att skicka 1000 olika förfrågningar till databasen tio 
gånger. Sedan togs medelvärdet av dessa tio körningar. Det var även viktigt att 
mäta tiden för förfrågningar av de datatyper som ofta kommer att användas av 
webbsidan. Testarna utfördes på en MacBook Pro (2018) med en Intel i5 
processor. Processorn har 4-kärnor och en bashastighet på 2,3 GHz och minnet 
på datorn var 8GB. Den mjukvara som används för att genomföra testerna kan 
ses i Tabell 1. Testerna utfördes på tre olika databas-hanteringssystem: SQLite, 
PostgreSQL, MySQL. Alla databaser byggdes enligt samma struktur med en 
tabell bestående av en primärnyckel (INT), ett strängfält samt ett decimalfält. 
Kod för testerna samt de decimaltal som används återfinns i Bilaga A. 
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Tabell 1. Sammanfattning av mjukvara använd under testningen av 
databashanteringssystem 

Mjukvara Version Syfte 
SQLAlchemy 1.2.18 Användes eftersom man snabbt kan byta 

databashanteringssystem utan att behöva 
genomföra större ändringar i testkoden. 

Python 3.7.2 För att kunna använda SQL-alchemy och bygga 
serverfunktionalitet. 

Mysql-connetor-
python 

8.0.15 Används för att ansluta till en MySQL databas 
från ett Python program. 

PG8000 1.13.1 Används för att ansluta till en PostegreSQL 
databas från ett Python program. 

SQLite 3.24.0 Databashanteringssystem att testa. 
PostegreSQL 2.2.2 Databashanteringssystem att testa. 
MySQL 8.0.15 Databashanteringssystem att testa. 

 
 
De förfrågningar som prototypen måste genomföra under exekvering är för 
typen heltal, sträng samt decimaltal. Heltalssökningar genomförs när man letar 
efter en specifik id för en tabell. Strängsökningar sker då man letar efter en 
dämpardels namn. Sökningar efter decimaltal sker då man letar efter en 
särskild tryck/flödespunkt i databasen.  
 
Heltalsförfrågningar 
Första testet som genomfördes var på heltalsförfrågningar och resultatet 
presenteras i Figur 4.Figur 4. Resultatet för 1000 förfrågningar av heltal på tre 
olika databashanteringssystem (illustration skapad av författarna). Heltalen 
som användes var talen 1 till och med 1000. 

 
Figur 4. Resultatet för 1000 förfrågningar av heltal på tre olika 
databashanteringssystem (illustration skapad av författarna) 
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Resultatet visar att MySQL presterade sämst och SQLite presterade bäst vid 
1000 förfrågningar av heltal. 
 
Strängförfrågninar 
Resultatet för testet på strängförfrågningar presenteras i Figur 5. 

 
Figur 5. Resultatet av testet då 1000 förfrågningar av strängar gjorde på tre olika 
databashanteringssystem (illustration skapad av författarna) 

 
Testet visar att MySQL presterade sämst och SQLite presterade bäst vid 1000 
förfrågningar av strängtyp. 
 
Decimalförfrågningar 
Resultatet för testet på strängförfrågningar presenteras i Figur 6. 

 
Figur 6. Resultatet då 1000 förfrågningar av decimaler gjordes på två 
databashanteringssystem (illustration skapad av författarna) 
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Under testningen upptäcktes att SQLite inte har stöd för decimaltal. 
PostgreSQL presterade bäst i testet. 
 
Sammanfattning tester 
Resultaten från de olika testerna har sammanfattats i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Sammanfattning av resultaten från databashanteringsystems testerna 

Databashanterare: SQLite PostegreSQL MySQL 
Medeltid (S) för 
heltatlsförfrågningar 

0.4575 0.5245 0.7525 

Medeltid (S) för 
strängförfrågningar 

0.4704 0.6019 0.8865 

Medeltid (S) för 
decimaltalsförfrågningar 

- 0.6629 0.8865 

Övrigt: SQLite kan ha problem 
med att utföra 
läsoperationer 
parallellt vid 
användandet av 
SQLAlchemy, något 
testet inte reflekterar. 

  

 

4.3 Design av databasen 

Vid designen av databasen var det viktigt att undvika redundans av sparad data, 
men också att databasen kunde ge snabba svar på förfrågningar. Det kan ibland 
vara värt att spara redundant data om detta minskar svarstiden för 
programmet. Denna typ av minnes-prestandaavvägningar förekom under 
designen av databasen, då prestandan ansågs vara det kritiska momentet. 
 
Eftersom databasen ska reflektera aspekter av verkligheten, var det viktigt att 
ta reda på vilka aspekter som är relevanta vid simuleringen av stötdämpare 
samt vilka förenklingar som kan göras. Med denna information kunde vi nu 
identifiera vilket data som var nödvändigt att spara i databasen samt hur detta 
data är relaterade. Genom intervjuer med experter hos uppdragsgivaren 
identifierades att de viktigaste delarna för att möjliggöra simulering av en 
dämpare var: 
 

• Dämparkroppens flöden vid givna tryckpunkter, samt kolvstångens och 
kolvens diameter.  

• Vilka ventiler som sitter på dämparkroppen samt hur dessa är kopplade. 
Dessa ventiler kommer i flera konfigurationer och därav krävs det att 
möjligheten att veta vilken konfiguration som används. 

• Inom varje konfiguration krävs vetskap om trycket och flödet för varje 
delventil vid en viss klickinställning.  

 
Efter insamlingen av vilket data som krävdes för simuleringen, påbörjades 
själva designen av databasen. Eftersom relationsdatabaser sparar data i tabeller 
med kolumner, behövdes det beslutas vilka tabeller som skulle skapas samt 
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vilka kolumner dessa tabeller bör innehålla. Eftersom användaren väljer 
dämpardelar i en viss ordning, var det viktigt att detta data var relaterat på ett 
sätt som reflekterade denna ordning. 
 
Val av dämparfamilj 
Då det finns olika uppsättningar av liknande dämpare, är de liknande 
dämparna indelade i familjer. För att snabbt kunna leta fram den dämpare som 
användaren vill simulera, får användaren först välja dämparfamilj för att enkelt 
hitta den dämpare som söks. Det var därför intuitivt att skapa en en-till-många 
relation mellan tabellerna för dämparfamiljer och dämparkroppar. En-till-
många eftersom en dämparfamilj innefattar flera dämparkroppar. 
 
Val av dämparkropp 
I tabellen över dämparkroppar har efter intervjuer med uppdragsgivaren 
identifierats att det behöver sparas information om dämparkroppens interna 
flöden samt kolvens och kolvstångens diameter. Tabellen relaterar till en 
trycktabell och en layouttabell. Relationen till trycktabellen är för att kunna 
veta vid vilka tryck de interna flödena är uppmätta. 
 
Layouttabell 
En dämparkropp är uppbyggd med fästen för ventilfamiljer. För simuleringen 
måste motorn veta hur dessa många ventilfamiljer dämparkroppen innehåller 
samt hur dessa är kopplade. Denna information sparas i layouttabellen och 
relationen mellan dämparkropptabellen och layouttabellen används för att veta 
vilken layout som gäller för en viss dämpare. De olika fästena för 
dämparkroppen passar till olika ventilfamiljer och därför relaterar 
layouttabellen till en tabell över ventiler. 
 
Val av ventilfamilj 
Nästa val som identifierades var valet av ventilfamilj för de olika fästena i 
dämparkroppen. Vilka ventilfamiljer som passar på dämparens olika 
ventilpositioner anges av relationen mellan layout och ventilfamilj tabellerna. 
Ventilfamiljstabellen relaterar till en tabell över inställningar för ventilerna. 
 
Val av inställning 
Tabellen över inställningar innehåller information om vilken konfiguration av 
den valda ventilfamiljen som gäller samt information om hur många delventiler 
som ventilen innehåller. Inställningstabellen relaterar till en flödestabell. 
 
Flödestabell 
Tabellen innehåller information om flödet för ett visst klick samt vilken 
delventil flödet gäller för. Denna tabell relaterar till trycktabellen för att veta vid 
vilket tryck de olika flödesmätningarna är gjorda. 
 
Trycktabell 
Att göra en separat trycktabell ansågs nödvändigt då flera av flödesmätningarna 
enkelt kunde göras för samma tryck. På så sätt kan man relatera flera av 
flödesmätningarna till samma tryckpunkter och därmed minska mängden 
redundant data. 
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5 Datavisualisering på en webbsida  

En prototyp för användargränssnittet har tagits fram utifrån de krav som fanns 
från uppdragsgivaren. Här beskrivs dessa krav och vilka teknologier som 
användes för att implementera prototypen samt en fallstudie och tester på olika 
grafbibliotek för att visualisera data i en webbläsare.  

5.1 Krav på presentationen 

Insamlingen av krav skedde genom intervjuer med personer hos uppdrags-
givaren och under varje sprint presenterades nya problem att lösa vilket 
skapade nya oförutsedda krav. Det första kravet som presenterades var att 
grafen skall visualiseras på en webbsida, vilket är ett väldigt öppet krav som 
bröts ned i mindre och tydligare krav. Här listas de krav som framkom genom 
intervjuerna: 
 

• Visualiseringen av data skall ske i en webbläsare.  
• Det ska vara dynamisk och interaktiv för användaren att göra val av vilka 

delar av en dämpare som visualiseras. 
• Data från alla möjliga delar av dämparen skall kunna visualiseras. 
• Visualiseringen ska visa en kraft/hastighets-kurva med 1000 punkter, 

baserat på vilka delar av dämparen som är valda. 
• Data ska presenteras som en linjegraf. 
• Grafen skall vara interaktiv med zoom, möjlighet att rita flera kurvor och 

ta bort kurvor. 
• Grafen skall kunna sparas ner till en lokal fil på användarens dator.  

 
Dessa krav är det som utgåtts ifrån vid implementering av datapresentationen. 
 
Den första punkten i punktlistan av krav säger att visualiseringen av data ska 
ske i en webbläsare. För att göra en hemsida användes HTML för att märka upp 
innehållet som sidan behövde innehålla. Det som behövdes var en canvas för 
att rita grafen, några knappar och plats för de olika flervalsmenyerna.  
 

5.1.1 Framtagning av korrekt data att visualisera 

Framtagning av korrekt data att visualisera är viktigt för att göra applikationen 
användbar och relevant för uppdragsgivaren och användare.   
 
För att uppfylla den andra punkten i kravlistan, att göra det dynamiskt och 
interaktivt för användaren att göra val om vilka delar att visualisera av 
dämparen, så krävdes mer än bara HTML. För att kunna uppdatera och ändra 
HTML-koden användes JavaScript som kan exekveras i webbläsaren. AJAX  
användes för att hämta data från databasen om varje del av dämparen. Detta 
innebär att sidan inte behöver laddas om vid varje HTTP-förfrågan efter ny 
information om dämparen och därmed kan sidan uppdateras med ny 
information från databasen utan att laddas om.   
 
Den tredje punkten i kravlistan säger att användaren skall kunna välja vilka 
inställningar på dämparen som skall visualiseras. Detta beror på att det finns 
flera olika delar i en dämpare som kan varieras. Beroende på vilka tidigare val 
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som användaren gjort, kan man i förväg inte veta hur nästa stegs valmöjligheter 
kommer att se ut då detta är relationsberoende från databasen. De olika valen 
följer följande struktur, som baseras på tabellerna i databasen. 

1. Val av dämparfamilj 
2. Beroende av dämparfamilj, val av dämpare 
3. Val av ventilfamiljer beroende på valet av dämpare, detta kan vara flera 

ventilfamiljer som ska väljas beroende på den valda dämparens interna 
struktur 

4. Val av inställning för varje ventilfamilj 
5. Klickinställning för varje delventil i varje vald inställning 

 
Det första valet är lika varje gång, eftersom valet av dämparfamilj hämtas direkt 
då sidan laddas. Dessa valmöjligheter presenteras i ett flervalsfält. När ett val 
av dämparfamilj görs används AJAX för att hämta de relaterade dämparna och 
JavaScript för att binda detta data till ett nytt flervalsfält. Sedan uppdateras 
sidan med nya valmöjligheter av ventilfamiljer då användaren valt dämpare och 
för varje ventilfamilj som passar på denna dämpare kan användaren välja 
vilken inställning som önskas. Sista valet är vilket klick på denna delventil som 
ska visualiseras. 
 
Om AJAX och JavaScript inte skulle användas så kommer tidigare val av 
dämpardelar inte sparas när sidan laddas om vilket skulle försämra 
användarupplevelsen. Användaren skulle behöva göra om samma val den gjort 
tidigare varje gång data från databasen hämtas.  

5.1.2 Krav på presentationen av data 

Kraven på hur de data som ska presenteras skall visualiseras för användaren, 
är att det ska ske i en webbläsare i form av en linjegraf med 1000 punkter som 
är interaktiv med zoom. Flera linjegrafer skall kunna presenteras samt kunna 
tas bort och möjlighet att spara grafen lokalt på användarens dator ska finnas. 

5.2 Jämförelse av grafbiliotek för en webbsida 

Det finns många olika bibliotek för att illustrera data på en webbsida. Det de 
flesta har gemensamt är att de är byggda i JavaScript och är på något sett mer 
eller mindre interaktiva. I jämförelsen som har gjorts har tre bibliotek valts ut, 
Chart.js [52], Dygraph [54] och Chartist [53]. Dessa val gjordes med grunden 
av att de har stöd för majoriteten av de krav som ställdes av uppdragsgivaren 
på grafen för prototypen samt att de var gratis att använda för alla användare. 
Jämförelsen inriktar sig på de grafer och den information som listas på 
respektive hemsida, och framförallt på den graf respektive hemsida ger som 
exempel på ett första projekt för att komma igång att använda biblioteket. 
Eftersom ingen tidigare erfarenhet av att presentera data på en webbsida 
besatts av författarna, är enkelhet att implementera också något som 
värdesatts. 

5.2.1 Chart.js 

Chart.js kommer med inbyggd interaktion där kurvor kan döljas, punkter visas 
om muspekaren hålls på linjen och en graf ritas med en animation. Det finns 
väldigt mycket inställningar som kan konfigureras och allt är väldokumenterat 
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med bra exempel. Det finns stöd för zoom med en plugin som enkelt kan 
integreras, men det kommer inte inbyggt i biblioteket.  
 
Se Tabell 3 där funktionalitet och information om biblioteket listas. 
 
Tabell 3. Funktionalitet och information om grafbiblioteket Chart.js 

Graftyper Line, Bar, Radar, Doughnut & Pie, 
Polar Area, Bubble, Scatter, Area, 
Mixed. 

Zoom Nej, men finns som ett 
tilläggsbibliotek som är enkelt att 
integrera 

Interaktivitet Ja, genom att röra muspekaren längst 
en kurva så visas vilken punkt du 
håller musen över och kurvor kan 
döljas och visas. 

Övrigt Skalar automatiskt med 
fönsterstorleken, bra dokumentation 
och enkel att implementera. 

Pris Gratis för alla användare. 
 
 
Det finns många olika valmöjligheter för att presentera data vilket gör detta 
bibliotek till ett brett och användbart bibliotek i många olika situationer. 
 
Nedan i Figur 7 är ett exempel på en enkel linjegraf från Chart.js, minimalt med 
inställningar används utan bara det som kommer inbyggt i biblioteket. Koden 
för att implementera denna graf ses i Bilaga B. 
 

 
Figur 7. Exempelgraf från Chart.js, figur skapad av författarna. 

 
Grafen ser bra ut utan att några extra inställningar behöver göras. Om 
muspekaren hålls över en punkt visas en ruta med information om punkten. 
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Det går också att dölja grafen genom att klicka på ”Line Graph” högst upp i 
figuren. 

5.2.2 Dygraphs 

Dygraphs kommer med inbyggd zoom och det finns en relativt bra 
dokumentation. Det finns möjlighet att implementera funktionalitet för att 
dölja linjer, men det kommer inte som förinställt.  
 
För en sammanfattning av Dygraphs se Tabell 4. 
 
Tabell 4. Funktionalitet och information om grafbiblioteket Dygraphs 

Graftyper Line 
Zoom Inbyggt 

Interaktivitet Finns mycket inställningar att göra 
för att få hög interaktivitet. Det som 
kommer förinställt är att om 
muspekaren hålls över en datapunk 
visas denna punkt. Att dölja kurvan 
går inte i basinställningar, men 
funktionaliteten finns 

Övrigt Väldigt enkelt att implementera, 
skalar inte automatiskt med 
storleken på fönstret. 

Pris Gratis för alla användare 
 
Biblioteket har zoom inbyggt vilket de andra biblioteken saknar. Det finns bara 
en typ av graf att rita, vilket begränsar användningsområdet något.  
 
Nedan är en implementation av en enkel graf med Dygraph, bara inbyggd 
funktionalitet används, se Figur 8.  Koden för att implementera denna graf kan 
ses i Bilaga B. 
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Figur 8. Exempelgraf från Dygraphs, figur skapad av författarna. 

 
Grafen ser bra ut och är tydlig. När muspekaren hålls över en punkt visas 
information om den datapunkten överst i grafen. 

5.2.3 Chartist 

Chartist  har inte funktionalitet för zoom, men zoom går att implementera med 
ett utbyggnadsbibliotek. Det finns möjlighet att animera kurvorna hur man vill 
om användaren besitter kunskap om att programmera med CSS, vilket gör 
biblioteket anpassningsbart. 
 
För en sammanfattning av Chartist se Tabell 5. 
 
Tabell 5. Funktionalitet och information om grafbiblioteket Chartist 

Graftyper Line, bar, pie 
Zoom Inte inbyggt, men det finns ett 

tilläggsbibliotek 
Interaktivitet Ingen interaktivitet vad gäller att se 

specifika punkter och det går ej att 
dölja kurvan utan att ta bort grafen 
och rita en ny. 

Övrigt Enkelt att implementera. Skalar inte 
med fönsterstorleken, vilket gör att 
hela grafen inte syns för användaren. 
Det går att sätta en egen ratio på 
storleken för att justera storleken och 
skalbarheten. 

Pris Gratis för alla användare 
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Det finns tre olika typer av grafer inbyggt i biblioteket, vilket gör att det kan 
användas för att presentera data på olika sätt. Graferna skalar inte med 
webbsidan automatiskt, vilket gör att hela kurvan inte syns för användaren utan 
att behöva scrolla. 
 
Se Figur 9 för en implementation av en enkel linjegraf [70] i biblioteket 
Chartist. Koden för att implementera denna graf kan ses i Bilaga B. 
 

 
Figur 9. Exempelgraf från Chartist, figur skapad av författarna. 

 
Alla punkter ritas i x-axeln och dessa överlappar varandra i grafen, vilket gör 
det svårt att avläsa punkter. Hela kurvan syns inte i ett fönster, vilket gör 
upplevelsen sämre. Detta är inställningar som är möjliga att justera. Ingen 
information om punkterna syns då muspekaren hålls vid en punkt. 

5.2.4 Tester av prestanda 

Tester i prestanda har gjorts på dessa tre grafbibliotek, där tiden det tar att rita 
10, 100, 1000 och 10 000 datapunkter i en webbläsare är uppmätt. I 
mätningarna användes samma grafer som respektive bibliotek anger som en 
exempelgraf [58] [71] [70], med ända skillnaden att datapunkterna är andra 
och animationen är avstängd på Chart.js då det ansågs relevant för denna typ 
av test. Koden för testerna kan ses i Bilaga B. Testprogrammet är skrivet i 
JavaScript och HTML, där JavaScript-biblioteket Performance [72] användes 
för att mäta tiderna. 
 
Testmiljön vid testerna var: 

• Processor: 2 GHz Intel Core i5 

• Minne: 8 GB 1867 MHz LPDDR3 

• Grafik: Intel Iris Graphics 540 1536 MB 

• Operativsystem: MacOS Mojave v.10.14.4 
• Webbläsare: Google Chrome v. 74.0.3729.108 
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Nedan kommer en sammanfattning av resultatet av testerna, se Figur 10. 
 

 
Figur 10. Sammanställning av resultatet av testerna där tiden det tog att rita 10, 
100, 1000 och 10 000 datapunkter mättes 

 
Som kan ses i Figur 10 så tar Chartist minst tid i alla tester, mellan 1-2 
millisekunder. Chart.js och Dygraph är jämna vid visualisering av färre antal 
datapunkter, avståndet i tid ökar då antalet datapunkter ökar. 
 
Redan vid 100 datapunkter betedde sig Chartist konstigt och det ger intrycket 
av att presentationen har kraschat. Nedan ses en bild på resultatet där man kan 
se att värdena på x-axeln sitter ihop, se Figur 11. Detta gör att testet på Chartist 
inte är speciellt användbart, eftersom grafen är oanvändbar för att presentera 
data. 
 

 
Figur 11. Problem med att rita över 100 datapunkter för Chartist 

  
Med dessa inställningar på graferna kan Chartist uteslutas vid användning av 
mer än 100 datapunkter. Chart.js och Dygraph fungerade båda bra genom hela 
testet, där Dygraph presterade bäst. 
 



 

 30 

6 Resultat 

Här presenteras resultaten av tester och fallstudier, och hur de färdiga 
implementationerna av databasen, presentationen av data och prototypen som 
helhet blev. 

6.1 Testmiljö 

För att kunna testa databasen och visualisering av data har en testmiljö 
upprättats. En övergripande struktur av testmiljön som byggts presenteras. De 
delar som inte diskuterats tidigare i arbetet presenteras på ett övergripande 
plan, eftersom de är relevanta för att bygga en webbsida.  
 
Testmiljön utformades (se Figur 12)  efter iterativt arbete så att den kan 
separeras i fyra olika delar: databas, server, motor och grafiskt 
användargränssnitt. Databasen och användargränssnittet har presenterats 
djupgående i kapitel 4 respektive 5, då de är av hög relevans för arbetet.  
 

 
Figur 12. Övergripande struktur av prototypen (illustration skapad av 
författarna) 

 
Testmiljön har implementerades med tre lagers arkitektur, där databasen är ett 
lager, servern och motorn är ett och användargränssnittet ett lager. 
 
Servern 
För att bygga en webbsida användes Flask som är ett ramverk baserat på Python 
för utveckling av webbsidor. Huvudsakliga uppgifter för servern är att vara en 
mellanhand mellan databasen och användargränssnittet. Det är servern som 
skickar HTML-koden till webbläsaren, och det är servern som tolkar 
information från användaren och därefter hämtar information från databasen 
för att sedan skicka denna information till användargränssnittet. Det är också 
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servern som skickar data till motorn som gör beräkningar för att rätt data skall 
visualiseras. 
 
Motorn 
Motorn gör beräkningar på det data som ska visualiseras. Dessa beräkningar 
har implementerats av uppdragsgivaren. Det som har gjorts i detta arbete är att 
översätta koden till Python, samt att integrera denna med servern.  
 
Sammanfattningsvis kan motorn beskrivas som att flera dataset av flöde-tryck-
punkter beräknas om till ett dataset av kraft-hastighet-datapunkter, vilket är 
det data som sedan presenteras för användaren på webbsidan. Motorn gör 
dessa beräkningar genom att interpolera klickinställningarna på de data som 
skickas till motorn och reducerar kopplingsschemat av ventiler på de olika 
positionerna. 
 
Kommunikation 
Mellan servern och databasen användes SQLAlchemy för kommunikation 
mellan lagren, användargränssnittet och servern använde sig utav AJAX och 
motorn implementerades som en Pythonfunktion vilket går att kalla på genom 
vanlig Python kod. 
 
Grafiskt användargränssnitt 
En illustration av testmiljöns grafiska användargränssnitt kan ses i Figur 13. 
 

 
Figur 13. Det färdiga användargränssnittet, med möjlighet att presentera data om 
dämpare 

 
Användargränssnittet är starkt kopplat med strukturen på databasen, där varje 
val en användare kan göra baseras på data från databasen. När data skall 
presenteras måste alla fällt vara ifyllda innan kurvan kan ritas. Grafens axlar är 
på x-axeln hastighet(m/s) och på y-axeln kraft(N). 
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Tester utförda i testmiljön 
För att testa och verifiera att databasen innehåller korrekt data på ett korrekt 
sätt för att efterlikna en dämpare och att den översatta motorn gör korrekta 
beräkning och resultatet presenteras på en websida på ett korrekt sätt så 
gjordes tester av arbetsgivaren, där lika dämpare lades in i databasen som i 
uppdragsgivarens lokala simuleringsverktyg. Olika kopplingsscheman av 
ventiler testades mot prototypen och beräknade datapunkter jämfördes. 
 
Testerna gav ett  positivt resultat, där skillnaden i beräknade datapunkter inte 
var större än 1% vid jämförelse med uppdragsgivarens lokala 
simuleringsprogram. Detta var något som ansågs acceptabelt av uppdrags-
givaren. 

6.2 Databashanteringssystem 

Efter noggrant övervägande beslutades det att använda en relationsdatabas, 
eftersom de data som behövde sparas var någorlunda likformigt och 
strukturerat och därmed enkelt kunde anpassat till en relationsdatabas. Om de 
data som ska lagras är strukturerat är det vanligt att använda sig utav ett 
relationsbaserat databashanteringssystem [73]. Öhlins har även tidigare 
erfarenheter av denna typ av databas, och det ansågs därför lämpligt att 
använda detta för prototypen. 
 
Testresultat från tester av databashanteringssystem 
SQLite presterade bäst i alla tester där databashanteringssystemet 
kvalificerade. Under testerna framgick att SQLite saknar stöd för datatypen 
decimal. 
 
PostgreSQL är det mest avancerade av de tre testade databas-
hanteringssystemen som testades. Prestandamässigt presterade PostgreSQL 
näst bäst i testerna, och bäst i det test där SQLite inte kvalificerade. 
 
MySQL presterade sämst i alla tester, men har stöd för all funktionalitet som 
krävs av testprogrammet. 
 
Val av databashanteringssystem 
Som databashanteringssystem valdes MySQL. MySQL presterade visserligen 
sämst i testerna som utfördes, men hade den funktionalitet som krävdes av 
programmet och var bäst dokumenterat online. En annan orsak till att MySQL 
valdes över PostgreSQL var att Öhlins testservrar redan använder sig av MySQL 
och det ansågs därför lättare att testa prototypen om detta 
databashanteringssystem användes. 

6.3 Databasens uppbyggnad 

För att uppnå en struktur som efterliknar en dämpares uppbyggnad och 
innehålla enbart nödvändig information, har åtta tabeller tagits fram. Dessa 
tabeller och deras syfte är:  
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• damper_family - Denna tabell används för att dela in dämparna i olika 
familjer, för att användaren snabbt ska kunna sortera fram lämpliga 
dämpare från damper tabellen. 

• damper - Här sparas information om dämparkroppens interna flöden 
samt kolvens och kolvstångens diameter. Tabellen relaterar till en 
trycktabell (pressure) och en layout tabell. 

• pressure - varje mätning på dämparen består av kompressionsflöde och 
dekomprissionsflöde för ett visst tryck. I denna tabell sparas detta tryck 
men även trycket för mätningarna av flödena genom ventilerna. 
Anledningen till att spara trycket i en separat tabell är att undvika 
redundant data, då flera mätningar kan ske vid samma tryckpunkter. 

• layout - denna tabell innehåller information om hur de olika ventilerna 
sitter i dämparkroppen. Layout tabellen har en många-till-många 
relation till de möjliga ventilfamiljerna för en specifik position i 
dämparkroppen. 

• layout_valve – denna tabell fungerar som en hjälptabell, vilket krävs för 
en många-till-många relation. Tabellen matchar en layouts 
primärnyckel med en ventilfamiljs primärnyckel, för att veta vilka 
layouts som hör till vilka ventiler. 

• valve_family - här lagras namnen för de olika ventilfamiljerna som i sin 
tur relaterar till tabellen setting. 

• setting - denna tabell innehåller själva ventilen, alltså vilken 
konfiguration för en viss ventilfamilj som är vald. Dessa konfigurationer 
är, för en vald ventilfamilj, relativt lika men har interna skillnader, vilket 
gör att de får olika flöden för ett visst tryck. Tabellen innehåller även 
information om hur många delventiler som ventilen består av. Antalet 
delar är direkt relaterat till hur många klickinställningar ventilen 
innehåller. 

• flow - denna tabell innehåller flödet för en viss delventil vid ett visst 
klick. Även denna tabell relaterar till pressure tabellen. 

 
Detta blev databasens slutgiltiga tabeller samt innehåll. För en mer detaljerad 
bild av databasmodellen se UML diagrammet avbildat i Figur 14. 
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Figur 14. Databasens alla tabeller och relationer i ett UML-diagram 
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6.4 Presentation av data 

Vid implementeringen av datapresentationen fick flera avväganden göras. 
Viktigast var att alla krav från uppdragsgivaren uppfylldes, men dokumentation 
och hur enkelt biblioteket var att använda spelade också stor roll. 
 
Testresultat 
Resultatet av testerna visade att Dygraph presterade bäst vid dataset över 100 
punkter, då Chartist inte räknas med. 
 
Dygraph har stöd för all funktionalitet för att möta de krav som 
uppdragsgivaren ställde på visualiseringen. Nackdelen var att för att kunna 
dölja kurvor krävdes en del extra arbete. Datapunkter lagrades fördelaktigt som 
CSV filer, vilket gjorde implementationen lite mer krävande, då alla punkter 
måste göras om till strängar innan de kan presenteras. 
 
Chartist presterade bra på testet för små dataset, men ingen zoom eller 
interaktivitet var inbyggt vilket gör att detta bibliotek uteslöts. Vid större 
datasets så skulle mer inställningar behöva justeras för att skala om axlarna. 
 
Chart.js presterade sämst tidsmässigt på testerna som gjordes. Detta ansågs 
dock vara mer än tillräckligt snabbt då 1000 datapunkter presenterades. 
Biblioteket var väldigt enkelt att använda sig utav och grafen såg bra ut och var 
interaktiv utan att behöva göra några ändringar. Det som saknades var zoom, 
vilket enkelt kunde implementeras med ett tilläggsbibliotek. En till fördel med 
Chart.js är också att det finns en stor variation i hur data kan presenteras. 
 
Valet av bibliotek för att visualisera data föll på Chart.js, trots att de tester som 
gjorts visade på att det genererade en linjegraf med 1000 punkter på längre tid 
än andra bibliotek i jämförelsen. Anledningen var enkelheten att implementera, 
gratis att använda, uppfyller det krav som fanns på visualiseringen och väl 
dokumenterat med många användare. Det var enkelt att rita flera olika kurvor 
i grafen och enkelt att implementera zoom, då det fanns många exempel och 
mycket dokumentation på deras hemsida. 
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7 Diskussion och fortsatt arbete 

I detta kapitel diskuteras arbetet, vilka för- och nackdelar projektet bidrar med, 
och lämpligt fortsatt arbete. 

7.1 Reflektion om problemet och lösningen 

Målet med projektet var att modellera en databas för att lagra information om 
en stötdämpare samt att visualisera dämpardata på en webbsida. Den modell 
som tagits fram under arbetet har validerats av uppdragsgivaren och uppfyller 
de krav som ställts på databasen. Data som lagrats i databasen kan visualiseras 
på en webbsida och visualiseringen möter de krav som uppdragsgivaren 
begärde. 
 
Undersökningar har genomförts av olika datalagringsmetoder, vilket la 
grunden till hur databasen utformades samt vilka tekniker som används under 
arbetet. För att presentera data på en webbsida gjordes en fallstudie över olika 
grafbibliotek, där funktionalitet och prestanda testades. 
 
SQLite var det snabbaste databashanteringssystem som testades, men saknade 
funktionalitet för datatyper som krävdes av programmet och kunde lida av 
prestandaförsämringar i samband med SQLAlchemy. Ett sätt att komma runt 
problemet med datatyper skulle vara att spara varje decimaltal som en sträng 
och konvertera denna till ett decimaltal under exekvering, men detta kommer 
med en prestandakostnad. 
 
Det snabbaste grafbiblioteket visade testerna var Dygraph. Men det ansågs 
enklare att implementera zoom till Chart.js än att implementera möjligheterna 
att visa och gömma kurvor i Dygraph. Möjligheten att implementera Dygraph 
istället skulle kunna övervägas. Chart.js användes då båda biblioteken var 
tillräckligt snabba och ingen skillnad i prestanda kunde upptäckas av det 
mänskliga ögat. Om programmet i framtiden skulle behöva simulera fler än 
1000 punkter, skulle ett annat grafbibliotek behöva implementeras. 

7.2 Validering och trovärdighet av resultaten 

Mycket av informationen av stötdämpares funktionalitet och uppbyggnad har 
införskaffats genom intervjuer med uppdragsgivaren, och anses vara trovärdiga 
då de innehar kompetens inom området.  
 
För litteraturstudien har enbart källor som ansetts trovärdiga använts. Källorna 
har bland annat validerats genom testning som visat att informationen 
stämmer eller varit publicerade i tidskrifter. 
 
Den slutgiltiga prototypen har validerats av uppdragsgivaren med pålitliga 
instrument och avvikelsen som uppstod i protypen var mer än acceptabla. Detta 
gör att resultatet av arbetet anses trovärdigt samt att data har lagrats och 
visualiserats på ett korrekt sätt utifrån den information som samlats vid 
intervjuer och litteraturstudien. 
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Testerna som genomförts har gjorts ärligt och resultaten som presenteras i 
denna rapport är inte på något sätt modifierade. Testerna går att återskapa med 
hjälp av de tillhandahållna kodstyckena samt testdatat. 

7.3 Fortsatt arbete 

Säkerhet är en viktig aspekt för webbsidor och databaser. I detta arbete har 
säkerhetsaspekter inte tagits i någon större åtanke. Dessa aspekter är något som 
bör åtgärdas innan en färdig produkt lanseras. Under arbetet har mjukvara med 
inbyggt funktionalitet för vissa säkerhetsaspekter används. SQLAlchemy har 
till exempel funktionalitet för att motverka sql-injektioner. 
 
Mycket av den server-funktionalitet i applikationslogiklagret är skriven i 
Python så som att hämta data från databasen och skicka detta data till 
användargränssnittet samt att gör beräkningar på de datapunkter som skall 
presenteras på webbsidan. Detta skulle kunna ersättas med ett mer effektivt 
programmeringsspråk för att snabba upp exekveringen och därmed förkorta 
svarstiden från servern. 
 
Testerna visade att MySQL inte var det databashanteringssystem som var 
effektivast. Med hjälp av SQLAlchemy kan man enkelt byta till ett annat 
databashanteringssystem som är effektivare, till exempel PostgreSQL. 
 
Testerna som genomförts är i väldigt liten skala och ytterligare undersökningar, 
både mer tester samt utökning av testade databas-hanteringssystem så som 
MongoDB och grafbibliotek så som Plotly och D3, skulle kunna utföras. Att 
testa olika tider vid förfrågningar av data från den existerande databasen vore 
ett viktigt och nödvändigt test för detta arbete. De bibliotek som testades 
innehåller mer funktionalitet som kunde undersökts, vilket skulle kunna 
påverka slutresultatet. De databashanteringssystem som undersökts har stor 
funktionalitet för att optimera förfrågningar, inget av detta undersöktes. 
Testerna på databashanteringssystemen utfördes med de förvalda 
inställningarna som kommer som standard för systemen. 
 
Prototypen har enbart testats på lokala servrar. Tester på fjärrservrar skulle 
behöva genomföras för att säkerställa prototypens funktionalitet i målmiljön. 

7.4 Slutsats 

Målet var att skapa en databas som återspeglade verkliga aspekter av en 
stötdämpare samt visualisera dess egenskaper på en webbsida. Prototypen som 
togs fram är testad och validerad och uppfyller alla de kraven givna av 
uppdragsgivaren. En litteraturstudie genomfördes för att utöka kunskaperna 
om databaser, webbsidor samt visualisering. Sedan har två fallstudier 
genomförts, en som jämför olika databashanteringssystem och en som jämför 
olika webbaserade grafbibliotek. Fallstudien över databashanteringssystem 
visade vilken funktionalitet som existerade och hur de jämförde sig mot 
varandra. Testerna av prestanda genomfördes på både databas-hanterings-
system samt grafbibliotek. 
 
De två vetenskapliga frågeställningarna från delkapitel 1.2: (1) ”Hur kan en 
databas för stötdämpare utformas?” och (2) ”Hur kan information om en 
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stötdämpares egenskaper presenteras i en webbsida?” besvarades av arbetet, 
men testerna visar att det finns effektivare sätt att implementera olika aspekter 
av arbetet på. 
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Bilaga A 

 
Kod för att utföra databashanteringstester samt fylla databas 
 
import sqlalchemy as db 
from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base 
from sqlalchemy import Table, Column, Integer, String 
from sqlalchemy import ForeignKey 
from sqlalchemy.orm import sessionmaker 
from sqlalchemy.orm import relationship 
import sqlalchemy.types as st 
import time 
 
import random 
import decimal 
#mySql: 
engine = db.create_engine('mysql+mysqlconnector://username:password 
@localhost/databasename') 
 
#postgre: 
#engine = 
db.create_engine('postgresql+pg8000://username:@localhost:5432/databas
ename') 
 
#sqlite: 
#engine = db.create_engine('sqlite:///databasename ') 
 
Session = sessionmaker() 
Session.configure(bind=engine) 
 
Base = declarative_base() 
 
class TestTable(Base): 
  __tablename__ = 'testTable' 
 
  id = Column(Integer, primary_key=True) 
  string = Column(String(64)) 
  decimal = Column(st.DECIMAL(10,4)) 
 
  otherTable = relationship("OtherTable", back_populates="testTable") 
 
  def __repr__(self): 
    return "<TestTable(id='%s', string='%s', decimal='%s')>" % ( 
      self.id, self.string, self.decimal) 
 
class OtherTable(Base): 
    __tablename__ = 'otherTable' 
 
    id = Column(Integer, primary_key=True) 
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    test_id = Column(Integer, ForeignKey('testTable.id')) 
 
    testTable = relationship("TestTable", back_populates="otherTable") 
 
    def __repr__(self): 
        return "<OtherTable(id='%s', test_id='%s')>" % ( 
            self.id, self.test_id) 
 
def fillDB(): 
    file = open("testData.txt") 
    i = 0 
    for line in file: 
        testTable = TestTable(string="text" + str(i), decimal = 
decimal.Decimal(line)) 
        otherTable = OtherTable(testTable=testTable) 
        session.add(testTable) 
        session.add(otherTable) 
        session.commit() 
        i += 1 
    file.close() 
 
def intTest(): 
    elapsed = 0 
    for j in range(0, 10): 
        start = time.time() 
        for i in range(0,1000): 
            session.query(TestTable).filter_by(id=i).first() 
 
        end = time.time() 
        elapsed += (end - start) 
    elapsed /= 10 
    print("Time for 1000 integer queries: " + str(elapsed)) 
 
def decimalTest(): 
    file = open("testData.txt", "r") 
    decimalList = [] 
    for line in file: 
        if(line): 
            decimalList.append(decimal.Decimal(line)) 
    elapsed = 0 
    for i in range(0,10): 
        start = time.time() 
        for dec in decimalList: 
            session.query(TestTable).filter_by(decimal=dec).first() 
 
        end = time.time() 
        elapsed += (end - start) 
    file.close() 
    elapsed /= 10 
    print("Time for 1000 decimal queries: " + str(elapsed)) 
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def stringTest(): 
    elapsed = 0 
    for j in range(0,10): 
        start = time.time() 
        for i in range(0, 1000): 
            st = "text" + str(i) 
            session.query(TestTable).filter_by(string=st).first() 
        end = time.time() 
        elapsed += (end - start) 
    elapsed /= 10 
    print("Time for 1000 string queries: " + str(elapsed)) 
 
if __name__ == "__main__": 
    #To create database tabels 
    #Base.metadata.create_all(engine) 
 
    session = Session() 
 
    #To fill database with values 
    #fillDB() 
 
    #tests 
    intTest() 
    decimalTest() 
    stringTest() 
 
 
 
Filen testData.txt innehåll följande: 
1.1751 
9.0009 
7.4856 
5.9795 
3.4927 
2.1153 
7.9635 
3.7592 
1.6862 
1.8736 
6.9934 
2.1286 
8.007 
7.3564 
4.4612 
0.568 
9.0761 
8.9315 
3.5693 
6.8766 
7.4177 
8.9906 
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3.5703 
9.6288 
0.0899 
6.1246 
9.0677 
8.1741 
3.4488 
1.5036 
7.7958 
8.671 
1.932 
7.457 
3.7591 
5.9532 
6.6366 
1.8283 
5.314 
4.9061 
0.0758 
3.701 
9.6225 
2.0732 
7.8093 
7.0125 
7.2922 
5.828 
2.961 
8.996 
6.4629 
2.327 
1.254 
9.2509 
1.398 
0.1251 
6.5252 
4.4242 
4.4991 
6.3941 
1.7709 
7.1204 
3.4454 
8.9646 
1.453 
9.3674 
6.135 
3.9957 
0.0572 
7.4533 
9.9366 
3.8576 
9.0026 
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9.7824 
8.1068 
4.0852 
9.388 
8.0438 
0.6993 
9.2186 
2.739 
7.3296 
9.0621 
0.1446 
4.0631 
4.9524 
2.669 
0.6023 
7.8362 
5.3058 
0.7339 
3.5132 
6.5842 
2.6578 
3.0065 
7.1848 
8.7619 
5.1191 
3.4397 
2.372 
9.9491 
1.392 
2.0192 
8.8529 
5.0995 
4.5575 
2.0996 
6.6518 
7.041 
6.1086 
4.1099 
5.611 
2.8584 
2.8451 
1.7558 
6.9595 
5.2418 
9.4461 
7.7703 
2.7276 
0.4828 
5.8621 
7.8707 
4.5864 



   
 

 6 

9.1399 
1.2562 
9.4205 
4.8261 
6.5421 
4.4638 
2.4145 
3.8067 
0.298 
0.4582 
2.5779 
6.488 
2.8521 
3.1775 
9.9983 
5.9294 
8.6902 
9.1378 
5.7709 
3.4273 
5.0591 
4.7239 
1.2832 
4.0925 
7.7866 
4.1461 
6.0596 
0.7416 
3.2977 
0.0263 
6.2857 
3.117 
8.1449 
1.95 
0.666 
9.7021 
0.6212 
8.8708 
4.7941 
3.1283 
8.5282 
4.9183 
4.03 
8.4775 
0.3396 
8.4644 
0.1827 
4.4277 
7.6476 
1.9265 
2.9961 
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8.9915 
2.6139 
0.4442 
1.0618 
2.0043 
3.8845 
8.8857 
9.5844 
8.2411 
7.6813 
2.1643 
0.0187 
1.6441 
1.8552 
3.172 
0.235 
8.8707 
4.3891 
2.0013 
2.736 
3.4496 
0.7946 
5.4126 
6.589 
5.6959 
1.7203 
3.5861 
7.0139 
2.0902 
2.6367 
6.4935 
8.9716 
6.9863 
5.3757 
2.14 
7.6971 
2.146 
3.188 
7.9927 
3.3009 
5.8583 
8.3374 
8.1079 
6.2973 
0.6024 
4.6794 
1.3097 
3.9599 
1.2046 
3.7833 
0.6886 
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6.4483 
3.6734 
0.8822 
7.2977 
5.3566 
0.6876 
3.8462 
3.8617 
6.9503 
9.7979 
7.05 
7.3066 
7.4381 
4.363 
9.81 
2.5078 
2.0698 
7.2942 
0.0553 
9.8723 
4.9546 
4.9718 
4.0456 
3.4716 
8.8217 
2.9892 
1.9459 
3.3745 
5.6343 
8.4446 
2.9121 
7.7474 
3.9509 
6.4165 
8.7252 
7.7131 
0.0963 
7.056 
7.1594 
5.5521 
9.0752 
3.628 
1.6615 
6.0649 
1.8835 
2.4505 
0.2482 
3.5554 
1.5405 
7.3626 
3.7764 
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4.6765 
2.8548 
3.6699 
2.8887 
9.4766 
8.2807 
3.3382 
1.2702 
6.149 
5.0564 
8.3509 
0.4049 
8.4689 
5.9707 
6.3496 
8.7745 
8.4328 
8.0999 
6.1133 
6.0414 
1.7164 
7.6751 
7.4517 
6.3116 
9.0921 
5.25 
6.4169 
2.7757 
9.3951 
3.9603 
4.7783 
4.6912 
8.1053 
7.2669 
7.1275 
1.0492 
2.2804 
4.3882 
2.6633 
4.7331 
2.0996 
6.3141 
4.3126 
1.7129 
6.5151 
4.4137 
2.2649 
6.8418 
9.682 
4.259 
1.2229 
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0.7574 
3.4796 
2.8296 
4.5984 
9.2267 
4.3932 
9.622 
9.241 
3.0426 
1.6419 
3.4979 
4.6324 
8.3276 
0.4707 
7.3756 
1.499 
2.631 
2.3621 
5.3306 
8.4627 
8.5567 
1.1431 
9.3792 
8.6655 
2.9519 
0.3462 
3.7376 
5.1812 
2.0685 
4.3576 
4.7005 
1.5449 
8.4075 
6.0353 
9.7441 
5.137 
6.5595 
8.6821 
6.449 
0.3845 
0.8298 
2.4983 
9.3569 
8.8945 
0.1299 
8.4285 
5.3918 
8.6543 
7.9258 
6.5878 
1.8577 
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0.542 
9.4222 
9.7734 
9.0444 
1.5649 
8.2582 
8.1835 
2.3184 
4.8254 
4.0996 
6.4219 
1.7594 
0.2724 
5.1838 
6.8931 
6.919 
9.0463 
7.4188 
3.0549 
4.3007 
4.0073 
3.218 
9.798 
5.8502 
1.9329 
9.44 
7.0024 
4.6643 
9.9519 
4.528 
5.1394 
5.7322 
1.8299 
3.8957 
1.8348 
7.2585 
3.2532 
5.9672 
9.6865 
5.4947 
1.7935 
7.3398 
5.3075 
2.0006 
5.9474 
7.79 
0.1062 
9.8226 
0.1555 
5.7124 
7.2061 



   
 

 12 

8.8248 
7.5108 
7.466 
1.3223 
1.8559 
5.3991 
2.7249 
6.6919 
0.2174 
1.166 
0.8736 
0.9338 
4.4361 
6.4051 
9.3828 
8.18 
5.7273 
2.1292 
0.9252 
4.6904 
5.0418 
5.9876 
4.7554 
1.3422 
3.905 
8.517 
0.0194 
0.7115 
3.2611 
8.6855 
5.7335 
7.4393 
5.7946 
5.0207 
8.8806 
7.7128 
7.3479 
7.1898 
2.2852 
7.0896 
2.1847 
8.3497 
8.1802 
6.8105 
0.7047 
6.3784 
5.985 
6.5752 
4.3997 
0.1101 
1.9283 
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9.3246 
1.5041 
3.1532 
1.914 
7.7141 
8.0618 
3.5892 
3.3554 
5.5655 
7.8889 
2.7316 
5.3586 
7.8227 
1.6151 
3.5802 
3.7441 
4.4073 
7.7779 
0.854 
8.4841 
4.8249 
5.3542 
9.9466 
9.0495 
6.6224 
7.3144 
8.4461 
2.8032 
0.6595 
6.7826 
4.0696 
0.6174 
9.7552 
6.4791 
9.4901 
6.6073 
4.6707 
9.1 
1.3268 
4.1765 
8.3291 
6.3648 
3.597 
8.1842 
7.6001 
4.7084 
4.8953 
1.4815 
2.9384 
3.577 
6.2081 
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2.1385 
8.7229 
1.4704 
0.8195 
3.1248 
4.4351 
0.6274 
9.1369 
3.9375 
5.2887 
9.8584 
8.9622 
7.5774 
8.5948 
7.9867 
8.0962 
5.3245 
6.4397 
5.5311 
7.4775 
9.3634 
4.7409 
7.4955 
9.5229 
3.5031 
5.0255 
2.4225 
5.3818 
3.9497 
3.0485 
8.7957 
5.4701 
1.2401 
3.1436 
5.5421 
4.2717 
4.3901 
5.7167 
4.438 
3.4586 
2.781 
5.8463 
4.7525 
9.3788 
4.304 
7.2361 
1.2008 
7.7183 
8.3877 
4.2745 
1.4253 



   
 

 15 

9.5329 
9.8344 
6.1144 
5.8986 
1.6602 
2.2364 
7.9769 
1.2721 
4.2038 
9.2124 
2.4523 
8.4925 
8.2573 
0.8055 
7.9208 
4.7064 
2.6156 
8.0019 
6.4433 
5.6826 
7.7635 
4.8746 
9.1467 
1.5028 
6.1386 
3.9033 
3.5389 
2.5363 
7.3472 
3.6037 
9.7986 
1.9432 
4.2366 
5.1178 
9.7315 
4.3845 
2.1835 
1.6206 
1.3021 
0.3119 
8.6862 
5.479 
8.3712 
4.3982 
6.0712 
3.8414 
8.2369 
6.3027 
1.5336 
7.2882 
5.7281 
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4.4208 
5.1701 
3.1643 
1.9914 
8.5312 
4.3933 
5.4668 
1.8093 
0.3434 
8.8161 
4.4111 
5.1028 
0.8135 
9.4987 
0.5317 
9.5349 
6.1107 
5.7095 
2.7418 
8.0787 
3.7196 
0.9206 
6.973 
6.5831 
5.4704 
6.9531 
7.7641 
5.8031 
0.4959 
7.0094 
0.9831 
9.961 
3.0268 
6.8493 
4.2012 
5.6561 
7.4953 
8.8598 
1.4642 
5.7937 
8.0766 
4.0073 
0.2773 
6.5895 
6.5669 
5.4819 
3.2265 
8.6408 
7.5991 
0.7752 
4.9451 



   
 

 17 

2.2532 
2.4681 
0.9689 
7.307 
5.6209 
2.5908 
6.7403 
9.5832 
6.8511 
1.4734 
7.8864 
9.5827 
2.2222 
9.1275 
1.7412 
2.8012 
9.8842 
0.5213 
5.668 
2.656 
9.5643 
8.8253 
9.4681 
6.4993 
6.1143 
7.2532 
9.3481 
9.5515 
6.1044 
7.9903 
3.8014 
6.8241 
4.6147 
9.4125 
6.4393 
0.0888 
4.3733 
5.2172 
3.5859 
6.2335 
9.239 
6.657 
7.7327 
6.7067 
6.8208 
4.9865 
7.8237 
9.474 
0.0004 
0.3625 
8.5264 
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8.2281 
6.935 
9.0839 
1.3857 
9.2678 
1.9753 
8.6702 
1.6026 
2.2048 
7.7493 
1.0231 
3.4912 
3.1999 
5.915 
2.6626 
1.2948 
7.5957 
2.9374 
9.781 
6.8191 
7.7933 
4.0167 
5.3887 
1.9775 
4.4326 
8.7172 
4.8809 
5.3912 
1.9388 
0.1263 
6.6188 
1.1429 
4.045 
1.7909 
0.3894 
6.7223 
8.9601 
1.6729 
8.5142 
3.6273 
9.8269 
1.7955 
0.3123 
3.435 
0.1749 
5.5446 
9.4559 
5.7848 
9.787 
2.8606 
4.7455 
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3.747 
6.7308 
0.2288 
4.291 
4.7752 
4.1038 
9.8162 
1.802 
8.0535 
7.1439 
2.187 
1.0066 
2.9524 
1.9676 
1.0966 
4.3459 
7.2033 
7.062 
3.3764 
3.712 
0.9313 
2.8312 
0.0693 
7.0743 
2.2359 
4.2071 
3.0193 
5.0964 
1.6282 
2.291 
1.4299 
6.7651 
7.3002 
9.8443 
0.8056 
5.1385 
9.3158 
3.9358 
7.1691 
5.3202 
4.1699 
8.1089 
3.3271 
9.1118 
6.8068 
9.5791 
8.4036 
1.7497 
3.8368 
6.0911 
6.048 
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7.1211 
4.3341 
9.4131 
1.8955 
5.2783 
0.0551 
4.5045 
8.0774 
9.9984 
6.2935 
6.4926 
8.6527 
1.0224 
4.1533 
5.9188 
3.8571 
1.5977 
8.8461 
4.8251 
9.8211 
1.6147 
6.123 
8.6709 
6.4523 
4.6573 
5.9931 
7.2344 
1.1257 
2.3784 
2.4779 
6.9505 
1.1601 
9.9348 
7.6881 
8.5397 
6.9649 
9.8114 
7.3633 
8.4166 
5.6361 
3.4135 
5.3266 
1.9712 
1.3196 
7.3301 
5.4086 
5.4859 
4.2 
2.1335 
6.7974 
5.7239 
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0.0014 
9.3492 
0.8303 
6.7637 
2.6634 
5.4948 
1.4406 
3.4123 
1.368 
9.421 
4.4425 
2.2892 
7.1705 
6.4426 
9.0318 
1.7895 
4.6771 
4.0292 
1.8326 
2.5143 
8.2629 
5.5717 
2.0575 
2.8439 
6.3109 
5.7824 
0.4373 
4.2597 
4.0153 
6.6817 
0.9996 
1.9221 
3.3635 
7.7584 
5.7404 
7.2831 
9.031 
1.8123 
4.9212 
2.2583 
5.1352 
5.9068 
9.8636 
1.3065 
3.5772 
9.6181 
8.2034 
8.7825 
8.5608 
6.3073 
4.214 



   
 

 22 

2.3054 
1.0829 
6.0578 
7.996 
6.2397 
8.1746 
7.7496 
8.6484 
3.6253 
6.9226 
7.8139 
9.8464 
1.1831 
0.7787 
1.0611 
2.0072 
4.3837 
8.7011 
5.7064 
5.1434 
6.2472 
4.3014 
2.8142 
4.7193 
9.5276 
9.4834 
8.352 
4.8951 
3.1141 
4.8453 
7.7389 
1.2315 
7.1247 
8.2459 
9.2243 
8.477 
3.6032 
9.4665 
1.0511 
5.6135 
7.162 
0.0982 
5.4629 
3.0896 
7.6048 
9.3721 
9.1567 
7.1394 
2.8821 
8.4832 
9.7727 
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3.7741 
4.5636 
3.703 
6.7209 
8.8786 
3.4949 
2.8229 
4.9287 
3.1948 
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Bilaga B  

Chart.js exempel  
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en" dir="ltr"> 
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@2.8.0"></script> 
  <head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Chart.js Example</title> 
  </head> 
  <body> 
    <canvas id="LineGraph"></canvas> 
    <script type="text/javascript"> 
 
     var xArray = []; 
     var yArray =[]; 
     var points = 100; 
     for(var i = 0; i < points; i++){ 
       xArray[i] = i; 
        yArray[i] = i; 
    } 
      //var a = performance.now(); 
      var chart = new 
Chart(document.getElementById('LineGraph').getContext('2d'), { 
      // The type of chart 
      type: 'line', 
        // data 
        data: { 
        labels: xArray, 
        datasets: [{ 
            label: 'Line Graph', 
            backgroundColor: 'rgb(255, 99, 132)', 
            borderColor: 'rgb(255, 99, 132)', 
            data: yArray 
        }] 
      }, 
      // Configuration 
      options: { 
        animation: { 
          duration: 0 // animation time 
        } 
      } 
    }); 
    //var b = performance.now(); 
    //var timeTaken = b-a; 
    //console.log("It took " + timeTaken + "ms with "+ points + " points"); 
    </script> 
  </body> 
</html> 
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Kod för test av Chart.js 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en" dir="ltr"> 
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@2.8.0"></script> 
  <head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <title>Chart.js Example</title> 
  </head> 
  <body> 
    <canvas id="myChart"></canvas> 
 
    <script type="text/javascript"> 
 
    var xArray = []; 
    var yArray =[]; 
    var points = 10; 
    for(var i = 0; i < points; i++){ 
      xArray[i] = i; 
      yArray[i] = i; 
    } 
      var a = performance.now(); 
      var chart = new 
Chart(document.getElementById('myChart').getContext('2d'), { 
      // The type of chart we want to create 
      type: 'line', 
 
        // The data for our dataset 
        data: { 
        labels: xArray, 
        datasets: [{ 
            label: 'My First dataset', 
            backgroundColor: 'rgb(255, 99, 132)', 
            borderColor: 'rgb(255, 99, 132)', 
            data: yArray 
        }] 
      }, 
 
      // Configuration options go here 
      options: { 
        animation: { 
          duration: 0 // general animation time 
        } 
      } 
    }); 
    var b = performance.now(); 
    var timeTaken = b-a; 
    console.log("It took " + timeTaken + "ms with "+ points + " points"); 
 
    </script> 
  </body> 
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</html> 
 
Chartist exempel 
 
<html> 
<link rel="stylesheet" 
href="https://cdn.jsdelivr.net/chartist.js/latest/chartist.min.css"> 
<script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/chartist.js/latest/chartist.min.js"></script> 
  <head> 
  </head> 
  <body> 
    <div class="ct-chart ct-perfect-fourth"></div> 
    <script type="text/javascript"> 
      var xArray = []; 
      var yArray =[]; 
      var points = 100; 
      for(var i = 0; i < points; i++){ 
        xArray[i] = i; 
        yArray[i] = i; 
      } 
        var a = performance.now(); 
        var data = { 
              labels: xArray, 
              series: [ 
                    yArray 
                  ] 
              }; 
        new Chartist.Line('.ct-chart', data); 
          //var b = performance.now(); 
          //var timeTaken = b - a; 
          //console.log("It took " + timeTaken + "ms with "+ points + " points"); 
 
    </script> 
  </body> 
</html> 
Kod för test av Chartist 
 
<html> 
<link rel="stylesheet" 
href="https://cdn.jsdelivr.net/chartist.js/latest/chartist.min.css"> 
<script 
src="https://cdn.jsdelivr.net/chartist.js/latest/chartist.min.js"></script> 
  <head> 
 
  </head> 
  <body> 
    <div class="ct-chart ct-perfect-fourth"></div> 
    <script type="text/javascript"> 
      var xArray = []; 
      var yArray =[]; 
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      var points = 100; 
      for(var i = 0; i < points; i++){ 
        xArray[i] = i; 
        yArray[i] = i; 
      } 
 
        // Create a new line chart object where as first parameter we pass in a 
selector 
        // that is resolving to our chart container element. The Second parameter 
        // is the actual data object. 
        var a = performance.now(); 
        var data = { 
              labels: xArray, 
              series: [ 
                    yArray 
                  ] 
              }; 
        new Chartist.Line('.ct-chart', data); 
          var b = performance.now(); 
          var timeTaken = b - a; 
          console.log("It took " + timeTaken + "ms with "+ points + " points"); 
 
    </script> 
  </body> 
</html> 
 
Dygraphs exempel 
 
<html> 
<head> 
<<script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/dygraph/2.1.0/dygraph.min.js">
</script> 
<link rel="stylesheet" 
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/dygraph/2.1.0/dygraph.min.css
" /> 
</head> 
<body> 
<div id="LineGraph"></div> 
<script type="text/javascript"> 
  var points = 100; 
  var data = ""; 
  //build a CSV with choosen number of points 
  for(var i = 0; i < points; i++){ 
    point = i + "," + i + "\n"; 
    data +=  point; 
  } 
  var a = performance.now(); 
  g = new Dygraph( 
    // containing div 
    document.getElementById("LineGraph"), 
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    data 
  ); 
  //var b = performance.now(); 
  //var timeTaken = b - a; 
  //console.log("It took " + timeTaken + "ms with "+ points + " points"); 
</script> 
</body> 
</html> 
 
Kod för testning av Dygraphs 
 
<html> 
<head> 
<<script 
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/dygraph/2.1.0/dygraph.min.js">
</script> 
<link rel="stylesheet" 
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/dygraph/2.1.0/dygraph.min.css
" /> 
</head> 
<body> 
<div id="graphdiv"></div> 
<script type="text/javascript"> 
  var points = 10000; 
  var data = ""; 
  //build a CSV with choosen number of points 
  for(var i = 0; i < points; i++){ 
    point = i + "," + i + "\n"; 
    data +=  point; 
  } 
  var a = performance.now(); 
  g = new Dygraph( 
 
    // containing div 
    document.getElementById("graphdiv"), 
 
    data 
 
    // CSV or path to a CSV file. 
    //"Date,Temperature\n" + 
    //"2008-05-07,75\n" + 
    //"2008-05-08,70\n" + 
    //"2008-05-09,80\n" 
 
  ); 
  var b = performance.now(); 
  var timeTaken = b - a; 
  console.log("It took " + timeTaken + "ms with "+ points + " points"); 
</script> 
</body> 
</html> 
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