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1.1 Upphovsrätt 
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Sammanfattning 

Användare ställer hela tiden högre krav på att webbläsare ska vara snabba och tillgängliga 

oavsett på vilken plattform de används på. Detta gäller även för testbäddens projekt där 

Raspberry Pi testades för framtida användning som en tunn klient. Arbetet är en fallstudie 

som undersöker prestanda och funktionaliteten hos Raspberry Pi 2 för organisationen Region 

Östergötland, Testbädden. Valet av testverktyg och avgränsningar i varje steg är grundade på 

funktionaliteten som är en del av ISO 9126 standard. Arbetet undersöker webbläsare som kan 

användas på OS Raspbian Wheezy samt Ubuntu mate. Genom en förundersökning av 

webbläsare utfördes avgränsningar med hjälp av webstandardtesterna Acid3 och HTML5. Av 

33 möjliga webbläsare återstod fem som uppfyllde kraven för vidare undersökning. De 

kvarstående webbläsare genomgick benchmarktester och därefter togs en genomsnittlig 

sidladdningstid för varje webbläsare samt CPU och RAM användning i realtid. Resultatet 

visade att endast två av fem webbläsare klarade benchmarktesterna och utav dessa två var det 

webbläsaren Epiphany som presterade bäst utifrån sidladdningstid, CPU och 

minnesanvändning. Raspberry Pi överklockades för att undersöka om samma resultat skulle 

fås i denna studie som i en tidigare vetenskaplig studie. Resultatet visade att sidladdningstiden 

minskade men att CPU och RAM användningen ökade. Alla testverktyg genererade olika 

resultat och ett verktyg eller siffra räcker inte till att undersöka prestandan och 

funktionaliteten. Valet av den mest kompatibla webbläsaren för Raspberry Pi beror på 

användaren och vad den ska användas till.  
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1 Inledning 

Region Östergötland har en av Östergötlands största IT-miljöer och för vården innebär IT 

utvecklingen nya möjligheter för effektivare processer. CMIT, Centrum för medicinsk teknik 

och IT, har etablerat testbädden som är en testmiljö för utveckling och utvärdering av 

innovationer för framtidens vård [1]. Testbädden är intresserad av att testa en billig men 

kraftfull dator, Raspberry Pi version 2 som ska fungera som en tunn klient för uppkoppling 

mot en Citrix server. Genom att lägga resurser på en central server och använda billiga 

mottagare hos slutanvändaren är detta är ett intressant alternativ för att sänka kostnader. 

Studentuppdraget fokuserar på att upprätta en demomiljö och undersöka webbläsarprestanda 

och funktionaliteten hos Raspberry Pi. 

1.1 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att ta fram testmetoder för att undersöka webbläsarprestanda 

och funktionaliteten hos Raspberry Pi och göra en jämförande analys av olika 

implementationer. Förhoppningen är att detta arbete lägger en grund för testbäddens framtida 

utveckling av Raspberry Pi som en tunn klient i vården. 

1.2 Frågeställningar 

Användare ställer hela tiden högre krav på att webbläsare ska vara snabba och tillgängliga 

oavsett på vilken plattform de används på. Detta gäller även för testbäddens projekt där 

Raspberry Pi testas för framtida användning som en tunn klient. Utifrån projektets syfte har 

följande frågeställningar har tagits fram: 

 

 Vilket eller vilka operativsystem och webbläsare lämpar sig bäst för analys av 

prestanda och funktionalitet hos Raspberry Pi? 

 

 Hur påverkar valet av operativsystem prestandan hos en webbläsare? 

 

 Vilket eller vilka testverktyg lämpar sig bäst för testning av prestanda och 

funktionalitet för webbläsare? 

 

 Vilka funktionaliteter eller justeringar har effekt för ökad prestanda för webbläsare? 

1.3 Avgränsningar och krav 

I rapporten kommer prestanda och funktionaliteten hos webbläsare att undersökas. Begreppet 

funktionalitet är en del av ISO 9126 standard [28] och är en kvalitetsstandard för 

mjukvaruutveckling uppdelad i följande fem kategorier:  

 

Suitability: funktionens lämplighet att utföra en specifik uppgift. 

Accurancy: förmågan att ge tillförlitliga resultat.  

Interoperabiltiy: förmågan att interagera med systemet.  

Compilance: sättet applikationen följer regler, standarder och andra riktlinjer.  

Security: förmågan att förebygga otillåten tillgång till program eller data. 
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Dock kommer säkerhet och användbarhetstestning inte att tas hänsyn till i denna rapport. De 

krav som ställdes på examensarbetet var att Raspberry Pi, om möjligt, skulle ha en 

funktionalitet som Chromebook samt att operativsystemet Ubuntu Snappy Core inte skulle 

undersökas då den inte ansågs tillräckligt funktionell för testbäddsaktiviteter.  

2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer teorin om webbläsare och webstandarder att presenteras. 

2.1 Raspberry pi 

Raspberry Pi är utvecklad av det brittiska företaget Raspberry Pi Foundation och är en 

kraftfull enkortsdator i storlek 85,60 mm x 56 mm x 21 mm och väger 45 g. Genom att 

koppla den till en TV eller en annan display med mus och tangentbord utgör den en komplett 

dator som kan användas för att surfa med, lyssna på musik eller exekvera programvara. 

Modellen som kommer att användas i detta arbete är av modell B, version 2 med 1 GB RAM 

och en fyrkärnig processor med en klockfrekvens på 900 MHz. Raspberry Pi har inget 

inbyggt minne för OS utan all lagring sker på ett SD-kort [2]. 

2.2 Webbläsare 

Webbläsaren är den mest använda programvaran i världen och den mest revolutionära 

uppfinningen på 2000-talet. Den har sammanfört människor över hela världen och gjort våra 

liv enklare. Idag kan de flesta uppgifter utföras i webbläsaren. Att testa webbläsare kan vara 

komplext till väldigt simpelt beroende på vad som ska testas och varför. Webbläsare är en 

applikation som körs på en internetuppkopplad dator och tillåter användaren att visa 

webbsidor och datainnehåll [21]. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Figur 1. Sidladdning i webbläsare [16]  

 

 

Figur 1 visar processen från det att användaren skriver in en URL adress till att den önskade 

webbplatsen visas i webbläsaren. En webbläsare fungerar på följande sätt. En användare 

skriver in en URL adress som påbörjar kommunikationen. I första steget i figuren avslutas all 

pågående nedladdning av föregående förfrågan och en kontroll görs för att säkerställa om den 

nya förfrågan har samma ursprung som den begärda. Om begäran har samma ursprung sker 

en fortsatt laddning av dokumentet annars dirigeras processen till nästa steg. I det tredje steget 

kontrolleras om den begärda webbplatsen finns i webbläsarens cache. I nästa steg sker en 

DNS kontroll för att fastställa IP adressen och en TCP länk samt krypterad kommunikation 

etableras till servern. Webbläsaren skickar då en HTTP Request, en förfrågan genom internet 

Klient 
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till servern där webbsidan finns. Om webbsidan finns skickar servern i sin tur tillbaka en 

HTTP Response som innehåller webbsidan i HTML form. HTTP responsen laddas ner och 

bearbetas och exekveras av webbläsaren. Exekveringen i webbläsaren är komplext och utgör 

80 % av sidladdningstiden [16] [24]. Att mäta den exakta tiden i det sista steget är komplext 

på grund av alla språk och gränssnitt som bearbetar HTML-filen innan webbsidan visas för 

användaren. 

 

Att mäta prestandan hos webbläsare har varit och är än idag ett hinder. Det finns ingen direkt 

faktor som avgör hur bra en webbläsare presterar. Även om man definierar exakt vad som ska 

mätas så kommer prestandan att variera över olika sidor och plattformar. Under åren har 

utvecklarna för webbläsare försökt implementera inbyggda funktioner för att mäta 

sidladdningstiden dock har dessa mätmetoder inte varit konsekventa för jämförelse med 

varandra. År 2010 formades Web Performance Working Group eller som de idag heter World 

Wide Web Consortium, WC3 för att ta fram standardriktlinjer och förbättra 

prestandamätningen i webbläsare. 

2.3 Webstandarder 

W3C, World Wide Web Consortium är ett internationellt industriellt konsortium som 

utvecklar webstandarder. Deras vision är att utveckla protokoll och riktlinjer för att säkerställa 

en långsiktig tillväxt av webben. Webstandarder hjälper webbutvecklare att felsöka webbsidor 

och indexera data på rätt sätt [11]. WC3 har utvecklat standard för HTML och CSS och är en 

öppen källkod och tillgänglig för alla. Den tekniska framgången har gjort att dagens 

webbläsare fungerar som skrivbordsliknande applikationer dock förekommer begränsningar. 

För att en webbsida ska visas korrekt på olika plattformar måste vissa plugins användas. 

Teknologier som HTML5, CSS och JavaScript gör det möjligt att undvika dessa 

begränsningar och istället producera interaktiva och dynamiska webbsidor som kan användas 

på alla mobila plattformar och webbläsare [22].  

 

2.3.1 HTML5 test 

HTML5 webbläsartestet testar hur väl webbläsaren stödjer HTML5. Testet består av ett antal 

deltest och poäng tilldelas när webbläsaren passerat varje deltest som summeras till en summa 

poäng. Maximalt kan 555 poäng erhållas. 

 

2.3.2 Acid3 test 

Acid3 webbläsartestet är ett test som kontrollerar hur väl en webbläsare uppfyller 

webstandarderna. Acid3 testet utför 100 deltest och testar olika versioner av HTML, CSS, 

XHTML och DOM [10]. När testet är slutfört visas ett värde av det antal tester som godkänts 

av 100 möjliga. Ett godkänt resultat visar 100/10



 

 

 1 

 

3 Metod 

Jag har valt fallstudie som metod för att utföra prestanda och funktionell testning av 

webbläsare. Fallstudie är en forskningsdesign där empiri kan bestå både av ord och siffror, 

olika slags data kan samlas in på olika sätt. Fallstudie som metod är lämplig för att skapa en 

bättre förståelse för dynamiken bakom applikationen och är förankrad i verkliga situationer. 

Metodiken är användbar när man utvecklar en ny inriktning av forskningen, genom att 

teoretisera mer kring de faktorer eller funktioner som är inblandade och fokusera på mönster 

av tolkningar och faktorer i det givna fallet [29]. 

 

Valet av fallstudie baseras på att data kommer att samlas in på ett systematiskt sätt för att 

utforska, beskriva och förklara rapportens syfte. Datainsamlingen och analysen är en 

pågående process under arbetets gång. Under analysen ska tema, mönster och relationer 

mellan variabler relaterade till de frågeställningar och avgränsningar hittas för att bygga upp 

en logisk bevisföring och skapa ett inre teoretiskt sammanhang. Informationsinsamlingen i 

undersökningen kan avslutas när källorna börjar ta slut, datainsamling ger ett litet tillskott av 

ny information eller avviker från det undersökningen handlar om. 

 

Inom forskningsvärlden innebär fallstudie att kvantitativ eller kvalitativ metodik tillämpas. I 

denna rapport kommer en kvantitativ fallstudie tillämpas där vikten kommer att läggas på data 

och analys av denna istället för själva orden, som den kvalitativa metoden innebär. När man 

gör en kvantitativ studie måste man först definiera det fenomen man vill studera och därefter 

göra ett systematiskt urval. I rapporten definieras frågeställningar och avgränsningar först och 

därefter appliceras systematiska urval i form av förundersökningar innan nästa fenomen 

studeras. Tillvägagångssättet i en kvantitativ metod är experimentell och målet är att beskriva 

eller bevisa målen med fenomenet i fråga. Situationen i varje steg är obekant och urvalet sker 

slumpmässigt beroende på den datainsamling som skett. Resultatet av en kvantitativ fallstudie 

är precis och detaljerad och analysen är deduktiv, förklarar den informationen man har snarare 

än att passa in på de teorier man har [29]. 

 

Trots grundlig utformad beskrivning och analys av problemet kan tiden utgöra en 

begränsning. Det finns inga klara riktlinjer för hur man ska utforma en fallstudie och därför är 

detta en applicerbar metod på problemet i fråga. Fördelen med fallstudie är dess brist på 

struktur som gör denna typ av metod anpassningsbar efter oförutsedda händelser och 

skiftande inriktning under datainsamlingen och på så sett genererar en djupare empiri och 

låter teorin växa under processens gång [27]. 

3.1 Val av operativsystem 

Arbetet påbörjades med en förundersökning som skulle identifiera relevanta operativsystem 

för studien. Valet av operativsystem byggde på att de skulle uppfylla testbäddens krav samt 

kunna hantera flera webbläsare. De tillgängliga operativsystemen till Raspberry Pi hittas på 

organisationens hemsida [2]. De tillgängliga operativsystemen är Raspbian, Ubuntu mate, 

Snappy Ubuntu Core, Windows 10 IOT core, OSMC, OPENELEC, PINET och RISC OS. 

Raspbian finns i två versioner nämligen Wheezy och Jessie.  

Raspbian Jessie kommer inte undersökas då den inte är fullt utvecklad [13]. Ett av kraven för 

examensarbetet är att inte undersöka operativsystemet Snappy Ubuntu Core då den inte är 

funktionellt utvecklad för att användas för testbäddens aktiviteter. Windows 10 IOT core är 
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ämnad för utvecklare och är inte ett fullt utvecklat OS samt saknar GUI. Detta innebär att det 

inte går att installera en webbläsare på detta OS och är inte aktuellt för detta arbete [5]. 

OSMC eller Open Source Media Center är en Linux baserad mediaspelare som tillåter dig att 

spela upp media från ett lokalt nätverk eller internet och kommer inte heller undersökas [4].  

OPELELEC är ett inbyggt OS byggd runt projektet Kodi som är en open source 

underhållnings media hub och kommer inte undersökas. PINET är ett gratis open source 

projekt som har utvecklats med lärare för att hjälpa skolor att sätta upp användarkonton för 

fildelning på Raspberry Pi genom en central server i ett klassrum. Systemet använder 

Raspbian som OS och möjliggör för lärare och studenter att dela data och kommer inte att 

undersökas [6]. RISC OS är ett icke Linux baserat OS och ska vara ett snabb, kompakt och 

effektivt OS [8], dock stödjer den endast webbläsarna Firefox och NetSurf vilket skulle 

avgränsa arbetet avsevärt och kommer därför inte att undersökas [9]. De operativsystem som 

kommer undersökas är Raspbian Wheezy och Ubuntu mate som är Linux baserade OS [2][7]. 

3.2 Val av webbläsare 

Andra steget i förundersökningen var att ta fram aktuella webbläsare för de OS som skulle 

undersökas. Raspbian Wheezy är en version av Debian anpassad för att kunna exekveras på 

Raspberry Pi 2[3] och använder Linux kernel. OS Ubuntu mate är ett open source 

operativsystem och ett av de största Linux baserade operativsystem [7]. Valet av webbläsare 

begränsades till Linux baserade operativsystem. Listan över möjliga webbläsare hittades på 

Debians webbplats [13] samt en webbplats för utvecklare som tillhandhålls av en privatperson 

[14]. Den stora mängden webbläsare avgränsades genom att bortse från webbläsare som var 

textbaserade, saknade JavaScript och andra webstandarder, inte längre underhölls och som 

inte kunde exekveras på de valda operativsystemen.  

 

Valet av webbläsare avgränsades genom att låta webbläsarna först genomgå webstandard 

testerna Acid3 och HTML5. De webbläsare som inte klarade av dessa test skulle inte testas 

vidare.  

 

Det totala antalet webbläsare uppgick till 33 stycken. Urvalet av webbläsare, de webbläsare 

som saknade JavaScript, inte längre utvecklades och som inte klarade Acid3- och HTML5 

testet valdes bort. Ett sista steg i urvalet av webbläsare var att kontrollera att de kvarstående 

webbläsare kunde exekveras både på Raspbian Wheezy och Ubuntu mate. Till sist återstod 

webbläsarna Chromium, Epiphany, Firefox eller Iceweasel för Debian, Midori och Uzbi. 
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Figur 2. Poängstatistik HTML5 test. 

 

Figur 2 visar att webbläsare Chromium fick högst poäng i HTML5 testet för OS Ubuntu mate 

och Firefox fick högst poäng när den exekverades på Raspbian Wheezy. Då resultatet varierar 

över olika plattformar behövs det fler tester och olika testverktyg för att få fram en mer rättvis 

bild över prestandan och funktionaliteten för de valda webbläsarna. 

3.3 Tester 

I detta kapitel kommer testmiljön och de olika verktygen att presenteras. 

 

3.3.1 Testmiljö 

Följande komponenter och programvaror användes för att sätta upp testmiljön: 

 

Raspberry Pi 2: 

CPU: 900 MHz  

Arkitektur: Armv7 processor rev 5, quad-core 

GPU: Broadcom VideoCore IV 250 MHz 

RAM: 1 GB 

Lagring: MicroSD 

Nätverk: 10/100 Mbps Ethernet 

Storlek: 85.60 mm * 56.5 mm 

Vikt: 45 g 

 

Display: 

LG smart LED-TV 43LF590V, 43 tum 
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Uppdateringsfrekvens: 50 hz 

Upplösning: Full HD 1080p 

 

Uppkoppling: 

Fiber 250 Mbit/s, nedladdnignshastighet 150-250Mbit/s,  

nedladdningshastighet 60–100 Mbit/s 

 

Webbläsare-senaste versionen: 

Chromium 

Epiphany 

Firefox/Iceweasel 

Midori 

Uzbi 

 

Utvecklingsprogram: 

Python 2.7 

 

3.3.2 Prestanda och funktionalitetsmått 

De prestanda- och funktionalitetsmått som användes var följande: 

 

1. Sidladdningstid: Den sammanlagda tiden det tar för webbläsaren att öppnas, 

ladda sidan och stänga ner. 

2. CPU: Genomsnittliga processoranvändningen i realtid. 

3. Minne: Genomsnittliga minnesanvändningen i realtid. 

4. Benchmark online testverktyg: Prestandatest i form av algoritmer som utförs i 

webbläsaren. 

3.3.3 Benchmark tester 

Idag finns det många tillgängliga benchmarktester online som kan mäta prestanda. I denna 

rapport kommer endast tre av dessa att behandlas. Valet av testverktyg begränsades till de 

som kunde testa webbläsarstandarderna.  

 

Krav på testverktyg: 

 Kan testa webbläsarens funktionalitet och prestanda 

 Är fri programvara med öppen licens 

 Testar webbläsarstandarderna  

3.3.3.1 Browsermark 

Browsermark är ett benchmarktestverktyg som testar webbläsarens effektivitet att slutföra en 

lista med uppgifter. Den testar hur väl webbläsaren presterar i 2D och 3D, skapar dynamiskt 

innehåll samt slutför utvalda matematiska operationer [17]. 
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3.3.3.2 Octane  

Octane är ett JavaScript benchmarktest som testar arbetsbelastningen av verkliga 

webbapplikationer. Testet består av 17 tester som utvecklarna tror att en webbläsare kan 

utsättas för i verkligheten [18]. 

3.3.3.3 Peacekeeper 

Peacekeeper testar JavaScript prestandan genom att utföra komplexa iterationer och 

beräkningar. Den testar bland annat DOM uppdateringsfrekvens och 3D grafiken i HTML5. 

När testet är klar visas en totalpoäng som sammanställt utifrån deltest [19]. 

 

3.3.4 Testverktyg 

Inför varje test rensades cache och personliga lagringsdata då effekten av cache innehållet inte 

var relevant för testningen av webbläsare i denna rapport [25]. Konfigurationen av 

webbläsaren utgick från default och inga tillägg aktiverades. 

 

Inför varje test frigjordes cache och minne genom att skriva in följande i kommandotolken: 

 
echo 1 >/proc/sys/vm/drop_caches 

echo 2 >/proc/sys/vm/drop_caches 

echo 3 >/proc/sys/vm/drop_caches 

free –m 

 

3.3.4.1 Sidladdningstid 

Sidladdningstiden testades genom att anropa nedanstående i kommandoterminalen: 

 
time browser Fullscreen http://www.regionostergotland.se 

 

Testet utfördes 5 gånger för att hitta en genomsnittstid. Region Östergötlands webbsida var 

den primära sidan som testades för alla de olika webbläsarna. När webbläsaren avslutats 

visades tiden det tog för processen i terminalfönstret. Resultatet visades i tre olika kategorier. 

Real visar tiden det tar för en process att starta och avslutas, användas av andra processer 

samt vänta på en I/O att avslutas. User är den tid det tar för endast processen att exekveras i 

CPUn. Andra processer och den tid processen väntar räknas inte hit. Sys är tiden processen 

exekveras i CPUn, i kerneln [12]. Resultatet som används från resultatet för vidare testning är 

Real. 

 

3.3.4.2 CPU-och minnesanvändning 

 

Testet utvecklades i Python 2.7 enligt följande steg: 

 Rensa webbläsarens cache och personliga data 

 Lägg till data om sidladdningstid och namn på webbläsaren 

 Sidladdningstiden anger den tiden programkoden avläser data från processen 

 Öppna webbläsare med URL som testet ska utföras på 

 Avläsa CPU användningen under tiden som processen körs 

 Avläsa RAM användningen under tiden som processen körs 

 Stäng av webbläsaren 

 Spara resultatet 
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Den genomsnittliga CPU- och minnesanvändningen av en process togs fram med hjälp av en 

inbyggd Linux funktion top som anropades från kommandotolken. Funktionen visar 

användningen i realtid över processer och trådar som hanteras av kerneln [14]. Psudokoden 

skrevs i programmeringsspråket Python 2.7 och fungerar på följande sätt: När en webbläsare 

öppnas av en användare startas en process med trådar. Denna process tilldelas ett PID värde 

samt namn. Då PID värdet inte är konstant kommer pseudokoden endast att ta hänsyn till 

processens namn. När processen startas, startas även en timer som räknar ner till 0 från den 

genomsnittliga sidladdningstiden som togs fram för varje webbläsare. Under denna tid 

kommer all CPU och RAM data att sparas till en textfil. Därefter summeras data från filen 

och en genomsnittlig användning presenteras i terminalen [15]. 
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      Figur 3. Pseudo kod för genomsnittlig CPU-och minnesanvändning. 

 

Enligt en tidigare studie gjord vid Aalborgs universitet testades Raspberry Pi prestanda vid 

nätverkskodning. En av testmetoderna var att överklocka Raspberry Pi. Studien visade tydligt 

samband mellan ökad CPU frekvens och snabbare dataöverföring [20]. Resultatet 

applicerades och testades i denna rapport. 

 

Som default använder sig Raspberry Pi 2 av en klockfrekvens på 900 MHz, dock kan man 

justera funktionaliteten hos plattformen genom att använda överklockning för en snabbare 

processor. Överklockning kan medföra vissa nackdelar och leda till ett instabilt system och 

reducerad livslängd [20]. Överklockningen i testet kommer att ökas från 900 MHz till 1000 

/bin/env python 

 

import os,time,subprocess 

 

name="chromium" 

url="www.regionostergotland.se" 

file=open('result.txt','w') 

br=subprocess.Popen([name,url]) 

 

timeout_start=time.time() 

timeout=X 

 

while time.time()<timeout_start+timeout: 

 test=0 

 os.popen('top -n1 -b -d1| grep chromium >> result.txt') 

 if test==X: 

  break 

 test=test-1 

 

f=open('result.txt','r') 

arr=[] 

rows=0 

 

for line in f.readlines(): 

    arr.append([]) 

    rows += 1 

    for i in line.split(): 

        arr[-1].append(i) 

 

cpulist=[item[8] for item in arr] 

cpulist= [float(i) for i in cpulist] 

 

memlist=[item[9] for item in arr] 

memlist= [float(i) for i in memlist] 

 

a=(float((sum(cpulist))/rows)) 

b=(float((sum(memlist))/rows)) 

 

print("%CPU:") 

print(a) 

 

print("%Mem:") 

print(b) 
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MHz, 500 MHz core och SDRAM med 2 overvolt för att inte riskera för stor instabilitet [2]. I 

Raspbian Wheezy utförs överklockningen genom att skriva in sudo raspi-config i 

kommandotolken och välja overclock för önskad överklockningsfrekvens. 

 

I Ubuntu mate utförs överklockning genom att skriva följande i kommandotolken  

sudo nano /boot/config.txt och därefter välja följande värden: 

 

1. force_turbo=1 

2. arm_freq=1000 

3. core_freq=500 

4. sdram_freq=500 

5. over_voltage=2  

 

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet med hjälp av testverktyg som utfördes på valda 

webbläsare.  

4.1 Benchmarktester 

I detta avsnitt presenteras resultatet av benchmarktesterna Peacekeeper, Octane och 

Browsermark. 

 

 

 
Figur 4. Poängstatistik Peacekeeper test  
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Som figur 4 visar klarade inte Uzbi webbläsare JavaScript testet, Peacekeeper. Det var 

Chromium som fick bästa resultat för OS Ubuntu mate följt av Firefox eller Iceweasel för 

Raspbian Wheezy. 

 

 
Figur 5. Poängstatistik Octane test  

 

 

Figur 5 visar poängstatistiken för Octane test. Webbläsare Epiphany och Firefox var de enda 

som klarade båda testerna jämfört med resterande som kraschade under testets gång. 
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Figur 6. Poängstatistik Browsermark test  

 

I figur 6 kan vi se poängstatistiken för Browsermark där endast tre webbläsare klarade testet 

varav två var de återkommande Epiphany och Firefox. 

4.2 Testresultat före överklockning 

I detta avsnitt presenteras resultatet av sidladdningstid och genomsnittlig CPU och 

minnesanvändning efter överklockning. 

 

 
Figur 7. Sidladdningstid för webbläsare på olika operativsystem 

 

 

Som figur 7 visar är Uzbi den webbläsare som har snabbast sidladdningstid för båda 

operativsystemen därefter varierar webbläsarna i tid beroende på operativsystem. 
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Figur 8. Genomsnittlig CPU användning för webbläsare på olika operativsystem 

 

 

Figur 8 visar att Chromium har den minsta genomsnittliga CPU användningen och att Firefox 

den största för Ubuntu mate och Uzbi för Raspbian Wheezy. 

 

 
Figur 9. Genomsnittlig minnesanvändning för webbläsare på olika operativsystem 

 

 

Figur 9 visar att Firefox har den största genomsnittliga minnesanvändningen för båda OS.  
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4.3 Testresultat efter överklockning 

I detta avsnitt presenteras resultatet av sidladdningstid och genomsnittlig CPU och 

minnesanvändning efter överklockning. 

 

 

 

Figur 10. Sidladdningstid före och efter överklockning Raspbian Wheezy 

 

 

Figur 10 visar sidladdningstiden efter att Raspberry Pi 2 överklockats till 1000 MHz för OS 

Raspbian Wheezy. Testet visar tydlig indikation på snabbare process. Den snabbaste 

webbläsaren var Uzbi medan Firefox var den som tog mest tid på sig. Dock visar testet också 

att webbläsare Epiphany och Firefox var de två som påverkades mest och visade en 

förbättring med approximation på 4 s. 
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Figur 11. Sidladdningstid före och efter överklockning Ubuntu mate 
 

 

Figur 11 visar sidladdningstiden efter att Raspberry Pi 2 överklockats till 1000 MHz för 

Ubuntu Mate. Både före och efter överklockningen var det Firefox och Chromium som tog 

mest tid att ladda webbsidan. Den största förbättringen kan ses hos webbläsaren Epiphany 

som har den största förbättringen efter överklockningen. 

 

 
 

 

Figur 12. CPU före och efter överklockning Raspbian Wheezy 

 

Figur 12 visar den genomsnittliga CPU användningen före och efter överklockning för OS 

Raspbian Wheezy. Figuren visar en tydlig ökning av CPU användningen för alla webbläsare. 
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Figur 13. Minnesanvändning före och efter överklockning Raspbian Wheezy 
 

 

Figur 13 visar minnesanvändningen före och efter överklockningen för OS Raspbian Wheezy. 

Liksom CPU användningen i figur 12 kan vi se en ökning av minnesanvändningen efter 

överklockningen. 
 

 

 

 
Figur 14. CPU före och efter överklockning Ubuntu mate 

 

Figur 14 visar den genomsnittliga CPU användningen före och efter överklockning för OS 

Ubuntu mate. Figuren visar en tydlig ökning av CPU användningen för webbläsare förutom 
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webbläsaren Epiphany. Epiphany är den enda webbläsaren, efter överklockningen, som visar 

minskad CPU användning. 

 

 
Figur 15. Minnesanvändning före och efter överklockning Ubuntu mate 

 

Figur 15 visar minnesanvändningen före och efter överklockning för OS Ubuntu mate. 

Resultatet visar en ökning efter överklockningen för alla webbläsare. 

 

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metod och resultat. 

5.1 Metod 

Den kvantitativa fallstudien utgick från rapportens frågeställningar och avgränsningar. 

Datainsamlingen av sekundära data skedde via besökta webbplatser, givna i rapportens 

referenslista samt diverse databaser relaterade till ämnet. Informationssökningen genererade 

en stor mängd data och systematiska urval i form av förundersökningar och testning gjordes 

innan olika testverktyg applicerades. Inför varje steg krävdes en kontinuerlig undersökning 

och analys av befintlig information på grund av begränsningar hos Raspberry Pi, testverktyg 

för de aktuella plattformar och webbläsare. Primära data är resultatet som togs fram genom 

olika testverktyg. 

 

Metodikens natur skiljer sig från strukturerade metoder och innebar en osäkerhet som 

resulterat i att ny kunskap har behövt inhämtats kontinuerligt. Under processen krävdes god 

kunskap samt omdömesförmåga för att avgöra i vilken utsträckning som den inhämtade data 

speglade verkligheten samt kunde leda till ytterligare källor, beskrivning och bevisning av 

målen. Fallstudien och kontinuerliga reflektioner och analyser över innehållet var en 

utmaning på grund av tiden. Fördelen med denna metodik är dess anpassningsbarhet när 

riktlinje och fokus på faktorer har skiftat. Metodiken har varit tidskrävande på grund av 

begränsningar i testmiljön, befintliga datainsamlingen inte alltid räckt till eller 
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förundersökningar av webbläsare och testverktyg som inte uppfyllde funktionalitets krav. 

Trots en grundlig beskrivning och analys av problemet har den kontinuerliga analysen 

underlättat att skifta riktning vid oförutsedda händelser utan att påverka de uppsatta målen.  

 

Valet av den mest kompatibla webbläsaren för Raspberry Pi beror på användaren och vad den 

ska användas till. De webbläsare som valdes bort för att de inte klarade av Acid3 och HTML5 

testet innebär inte att de inte fungerar på ett korrekt sätt utan utvecklarna för webbläsaren i 

fråga valde att göra det på ett annat sätt som inte följer webstandarden. Idag finns det ingen 

funktion eller enstaka program som kan ta fram den exakta sidladdningstiden för alla 

webbläsare. Webbläsarnas uppbyggnad och komplexiteten göra att sidladdningstiden är 

begränsad till få webbläsare. Valet av webbläsare gjorde att testerna inte kunde utföras med 

hjälp av automatiseringsverktyg. Från början av arbetet var det tänkt att testerna skulle testas 

med hjälp av ett automatiseringsverktyg Selenium webdriver i Python. Den har en funktion 

som kan avläsa exaktare tiden det tar för en webbläsare att starta, ladda sidan och avslutas 

med exakt. Dock visade sig att funktionen är begränsad till ett fåtal webbläsare och inte fullt 

funktionell för vår testmiljö. 

 

Trots den tekniska avanceringen och utvecklingen av riktlinjer för webstandarder finns det 

fortfarande faktorer som saknas i dagens webbläsare. Detta framgår i figurerna 4–6. Figurerna 

visar att majoriteten av de valda webbläsarna misslyckades exekvera benchmarktesterna. Alla 

webbläsartester ger olika resultat och bör anpassas och följas efter de krav man vill uppnå. 

JavaScript är inte det enda kriteriet för att bedöma hastigheten hos en webbläsare. Det är så 

mycket som spelar roll som minnesförbrukning, sidladdningstid och uppstarttiden som inte 

ingår i dessa benchmark testverktyg. 

 

Resultatet visar tydligt att webbläsarna Epiphany och Firefox är de enda som klarar alla 

benchmark tester. Av dessa två är det webbläsaren Epiphany som presterar snabbast och 

effektivast när den körs på Ubuntu mate. Sidladdningstiden har inte ett precist värde. Det 

finns inga automatiska testverktyg för alla webbläsare vilket gör det svårt att ta fram en tid 

utan felvärde. Tiden testades i en demomiljö där processen inte var helt isolerad och där 

sidladdningstiden utgjorde starttiden, sidladdningstiden, reaktionstiden för användaren och 

tiden det tog processen att stänga ner helt. Den genomsnittliga sidladdningstiden togs fram 

efter fem försök. Ett mer noggrant värde hade erhållit om fler försök hade gjorts dock fanns 

det inte tid att ta fram noggrannare data. 

 

Vid anrop av funktionen top i kommandotolken visas processens användning i realtid. Istället 

för att undersöka tiden User har jag valt att undersöka Real för att få med processens alla 

trådar. Detta val kan ha påverkat resultatet av processens användning. Om det finns trådar 

som väntar går användningen succesivt ner i värde och på så sätt minskar värdet av 

genomsnittliga CPU och RAM användningen. För att få fram en precisare användning skulle 

man kunna ha använt User tiden istället men då hade man gått miste om andra trådar som 

använder minnet eller CPU. Att rensa cache innan varje testförsök är en annan faktor som kan 

ha påverkat prestandan och gjort att CPU och RAM användningen ökat.  

 

5.2 Resultat 

Suitability eller lämplighet är det första attributen av fem för att kontrollera funktionalitet. En 

förundersökning gjordes på de valda operativsystemen för att avgöra operativsystemets 

lämplighet för vidare testning av webbläsare. Det visade sig att Ubuntu mate och Raspbian 

Wheezy var de som hade förmågan att ha flertal webbläsare integrerat med OS. 
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Compilance är det andra attributet vid undersökning av funktionaliteten. Compilance 

undersöktes genom att utföra en andra förundersökning för att ta fram de webbläsare som 

följde webstandarder. 33 webbläsare avgränsades till fem. De kvarstående webbläsare var de 

som klarade kraven samt Acid3 och HTML5 testet. 

 

Interoperabiltiy eller förmågan för webbläsare att interagera undersöktes genom utvalda 

testverktyg som följer webstandarderna. Resultatet av benchmarktesterna Browsermark, 

Octane och Peacekeeper visas i figur 4–6. Det var endast webbläsare Epiphany och Firefox 

som klarade alla tester utan att krascha. Detta betyder att dessa webbläsare kan utsättas för 

mer komplexa uppgifter utan att krascha. Om man tittar på dessa mer robusta webbläsare kan 

man se tydligt i figur 7–9 att Epiphany på OS Ubuntu mate är den webbläsare som har kortast 

sidladdningstid och använder minst CPU och RAM vid exekvering. 

 

Det fjärde attributet accurancy eller förmågan att ge tillförlitliga resultat applicerades på den 

självskrivna koden i Python. Genom att ta fram sidladdningstiden för olika OS och applicera 

dessa, genererades genomsnittlig CPU och RAM användning under tiden webbläsaren 

exekverades, laddade sidan och stängdes ned. 

 

Ett av kraven var att Raspberry Pi skulle ha en funktion som en Chromebook, dock ansågs 

detta inte applicerbart vid testning av prestanda och funktionalitet av olika webbläsare. 

Sidladdningstiden kunde inte preciseras mer på grund av webbläsarens komplexitet. Att ta 

fram sidladdningstiden från det att enheten startas tills att webbläsaren laddat klart en 

webbsida hade gjort det mer invecklat att precisera och tagit tid från projektet 

 

Figur 10–11 visar sidladdningstiden för de båda OS. Här kan man se tydligt i resultatet att 

överklockning ger en kortare sidladdningstid. Figurerna 12–15 visar dock att kortare 

sidladdningstid ger en ökning av CPU och minnesanvändning. Detta var ett förväntat resultat 

enligt studien som togs upp tidigare i rapporten. Dock finns det ett undantag. Efter 

överklockningen på OS Ubuntu mate visar webbläsaren Epiphany en minskning av CPU 

användningen dock en ökning av minnesanvändningen. Detta kan ses i figur 14 respektive 

figur 15. 

6 Slutsats 

Syftet med studien var att ta fram testmetoder för att mäta prestandan och undersöka 

funktionaliteten hos Raspberry Pi genom att testa olika webbläsare. Att ta fram vetenskapliga 

testmetoder utifrån litteratur för att testa webbläsare visade sig vara svårt då ämnet är brett. En 

kvantitativ fallstudie applicerades och sekundära data inhämtades och analyserades i varje 

steg tills lämpliga testverktyg utformades för att inhämta primära data. Det finns många 

webbläsare och alla är inte anpassade efter webstandarderna vilket gör det svårt att testa alla 

utifrån samma förutsättningar. Att ta fram lämpliga webbläsare som kunde testas på valda OS 

system blev ytterst tidskrävande. Arbetets testverktyg är dock baserade på webstandarderna. 

Av de ursprungliga 33 webbläsare var det endast två webbläsare som klarade alla tester och 

utav dessa var det webbläsaren Epiphany som visade sig vara effektivast och snabbast när den 

kördes på operativsystemet Ubuntu mate. Trots olika testverktyg och resultat ska dessa inte 

ses som finita. Det är viktigt att förstå utifrån resultaten att ett verktyg eller siffra inte räcker 

till att svara på frågan. 
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Rekommendationer för framtida arbete eller om man hade mer tid skulle vara att utforma ett 

JavaScript program som kan exekveras tillsammans med webbläsaren och ta fram en mer 

precis sidladdningstid. I figur 1, navigation timing kan vi se hur en sidladdningsprocess går 

till och de olika steg som tas. Med hjälp av JavaScript kan tiden avläsas i för varje händelse. 

När alla stegen är utförda kan sidladdningstiden tas fram. På WC3 webbsida finns det ett API 

som kan användas för att få fram tider utan att påverka processen. Med hjälp av API kan man 

få fram tiden för nätverksfördröjning, tiden sidan laddas från servern och processens totala tid 

från navigering till att sidan laddats färdigt. 
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BILAGA A, Tabeller 

Raspbian 

Wheezy 

Chromium Epiphany Firefox Midori Uzbi 

Test 1 Real: 13.982 

User: 4.790 

Sys: 1.890 

Real: 15.261 

User: 8.880 

Sys: 0.770 

Real: 20.234 

User: 15.270 

Sys: 1.460 

Real: 14.142 

User: 7.250 

Sys: 0.860 

Real: 12.307 

User: 7.670 

Sys: 0.890 

Test 2 Real: 13.786 

User: 4.520 

Sys: 1.320 

Real: 16.536 

User: 9.080 

Sys: 1.050 

Real: 20.674 

User: 15.480 

Sys: 1.350 

Real: 15.113 

User: 7.060 

Sys: 0.760 

Real: 12.242 

User: 7.720 

Sys: 0.810 

Test 3 Real: 13.356 

User: 4.560 

Sys: 1.330 

Real: 16.060 

User: 9.040 

Sys: 1.040 

Real: 21.673 

User: 15.950 

Sys: 1.340 

Real: 14.388 

User: 7.420 

Sys: 0.690 

Real: 12.014 

User: 7.490 

Sys: 0.860 

Test 4 Real: 13.729 

User: 4.700 

Sys: 1.100 

Real: 16.710 

User: 9.910 

Sys: 1.050 

Real: 20.464 

User: 15.420 

Sys: 1.330 

Real: 13.595 

User: 7.380 

Sys: 0.770 

Real: 11.977 

User: 7.410 

Sys: 0.790 

Test 5 Real: 13.244 

User: 4.670 

Sys: 1.280 

Real: 15.535 

User: 9.230 

Sys: 0.960 

Real: 19.541 

User: 15.530 

Sys: 1.360 

Real: 14.651 

User: 7.550 

Sys: 0.690 

Real: 12.328 

User: 7.510 

Sys: 0.970 

Tid(s) Real: 13.6194 Real: 16.0204 

 

 

Real: 20.5172 

 

 

Real: 14.3778 

 

 

Real: 12.1736 

 

 

Tabell A.1 Genomsnittlig sidladdningstid Raspbian Wheezy, 900MHz 

 

Ubuntu 

mate 

Chromium Epiphany Firefox Midori Uzbi 

Test 1 Real: 23.261 

User: 18.400 

sys: 3.870 

Real: 11.180 

user:2.140 

sys:0.600 

Real: 25.256 

user:21.980 

sys:2.080 

Real: 11.766 

user:6.380 

sys:0.670 

Real: 10.707 

user:5.440 

sys:0.860 

Test 2 Real: 23.086 

User: 22.790 

Sys: 4.140 

Real: 12.170 

User: 2.780 

Sys: 0.690 

Real: 27.712 

User: 20.370 

Sys: 1.800 

Real: 11.270 

User: 6.010 

Sys: 0.660 

Real: 10.011 

User: 4.850 

Sys: 0.970 

Test 3 Real: 23.677 

User: 19.090 

Sys: 3.920 

Real: 11.433 

User: 2.210 

Sys: 0.730 

Real: 28.587 

User: 21.380 

Sys: 2.200 

Real: 11.292 

User: 5.630 

Sys: 0.630 

Real: 10.171 

User: 4.930 

Sys: 1.020 

Test 4 Real: 22.976 

User: 18.620 

Sys: 3.850 

Real: 11.562 

User: 2.120 

Sys: 0.700 

Real: 27.193 

User: 21.710 

Sys: 2.080 

Real: 11.846 

User: 5.970 

Sys: 0.780 

Real: 10.747 

User: 5.510 

Sys: 0.950 

Test 5 Real: 23.735 

User: 18.280 

Sys: 3.520 

Real: 11.480 

User: 2.200 

Sys: 0.640 

Real: 25.417 

User: 21.510 

Sys: 2.260 

Real: 11.466 

User: 6.000 

Sys: 0.740 

Real: 10.159 

User: 5.070 

Sys: 0.960 

Tid(s) Real: 23.347 

 

Real: 11.565 

 

Real: 26.833 

 

Real: 11.528 

 

Real: 10.359 

 

Tabell A.2 Genomsnittlig sidladdningstid Ubuntu mate, 900MHz
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Raspbian 

Wheezy 

Chromium Epiphany Firefox Midori Uzbi 

 CPU MEM CPU MEM CPU MEM CPU MEM CPU MEM 

Test 1 15.043 2.123 57.650 5.623 57.240 6.427 53.624 4.731 61.026 3.898 

Test 2 14.253 2.065 58.186 5.469 51.978 5.150 54.661 4.843 61.010 3.753 

Test 3 14.609 2.242 58.658 5.600 56.112 6.418 56.780 4.695 61.737 3.737 

Test 4 15.266 2.152 56.186 5.706 56.002 6.280 51.366 4.957 62.406 3.739 

Test 5 14.669 2.039 57.131 5.915 56.687 6.381 53.391 4.940 63.3125 3.796 

% 14.768 2.124 57,562 5.662 55.604 6.131 53,964 4,833 61,898 3,785 

Tabell A.3 Genomsnittlig användning Raspbian Wheezy, 900MHz 

 

 

Ubuntu 

mate 

Chromium Epiphany Firefox Midori Uzbi 

 CPU MEM CPU MEM CPU MEM CPU MEM CPU MEM 

Test 1 22.956 5.013 21.961 4.136 79.343 8.787 55.649 4.536 49.717 4.09 

Test 2 23.446 4.979 23.648 4.136 80.757 8.975 57.713 4.885 52.1 4.187 

Test 3 20.499 4.881 22.504 4.191 82.996 9.209 55.717 4.566 52.256 4.078 

Test 4 22.857 4.900 23.031 4.16 84.029 9.469 56.997 4.734 55.943 4.262 

Test 5 21.997 4.939 22.316 4.063 79.043 9.333 56.440 4.700 53.634 4.176 

% 22.351 4.942 22.692 4.137 81.234 9.155 57.191 4.776 52.73 4.159 

Tabell A.4 Genomsnittlig användning Ubuntu mate, 900MHz 

 

Raspbian 

Wheezy 

(overclock) 

Chromium Epiphany Firefox Midori Uzbi 

Test 1 Real:11.115 

User:4.820 

Sys:1.110 

Real:11.447 

User:8.470 

Sys:0.660 

Real:16.123 

User:15.420 

Sys:1.350 

Real:12.703 

User: 6.810 

Sys: 0.800 

Real:10.028 

User: 7.670 

Sys: 0.640 

Test 2 Real:11.505 

User:4.870 

Sys:1.040 

Real:11.850 

User:8.430 

Sys:0.700 

Real:17.914 

User:15.890 

Sys:1.320 

Real: 12.230 

User: 7.060 

Sys: 0.780 

Real: 10.800 

User: 7.570 

Sys: 0.610 

Test 3 Real:11.959 

User:4.550 

Sys:1.150 

Real:12.366 

User:9.430 

Sys:0.760 

Real:16.321 

User:15.520 

Sys:1.330 

Real:13.011 

User:7.240 

Sys:0.760 

Real: 9.699 

User: 7.440 

Sys: 0.720 

Test 4 Real:11.472 

User:4.460 

Sys:1.540 

Real:11.853 

User:8.490 

Sys:0.610 

Real:16.540 

User:15.470 

Sys:1.400 

Real:12.323 

User:7.140 

Sys:0.680 

Real: 10.475 

User: 7.510 

Sys: 0.760 

Test 5 Real:11.198 

User:4.310 

Sys:1.125 

Real:12.395 

User:9.170 

Sys:0.910 

Real:16.596 

User:15.420 

Sys:1.410 

Real:13.460 

User:7.318 

Sys:0.774 

Real: 10.544 

User: 7.600 

Sys: 0.670 

Tid(s) Real: 11.450 

 

Real: 11.982 

 

Real: 16.699 

 

Real: 12.751 

 

Real: 10.309 

 

Tabell A.5 Genomsnittlig sidladdningstid Raspbian Wheezy, 1000 MHz (overclock) 
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Raspbian 

Wheezy 

(overclock) 

Chromium Epiphany Firefox Midori Uzbi 

 CPU MEM CPU MEM CPU MEM CPU MEM CPU MEM 

Test 1 16.246 2.473 73.847 6.033 70.634 7.395 59.045 4.684 73.195 3.959 

Test 2 17.202 2.357 73.658 5.64 73.591 7.379 59.858 5.330 72.247 4.182 

Test 3 16.788 2.385 75.119 6.153 71.341 7.328 60.790 4.793 70.109 4.227 

Test 4 16.895 2.437 74.172 6.054 70.988 7.35 59.038 5.270 69.400 4.116 

Test 5 17.328 2.383 75.080 5.907 70.532 7.316 58.377 5.439 69.511 4.154 

% 16.892 2.407 74.375 5.957 71.417 7.354 59.422 5.1 70.892 4.128 

Tabell A.6 Genomsnittlig användning Raspbian Wheezy, 1000 MHz (overclock) 

 

 

Ubuntu mate 

(overclock) 

Chromium Epiphany Firefox Midori Uzbi 

Test 1 Real:15.974 

User:16.210 

Sys:2.510 

Real:7.551 

User:2.230 

Sys:0.400 

Real:19.163 

User:18.760 

Sys:1.630 

Real:7.420 

User:5.030 

Sys:0.470 

Real:7.192 

User:4.660 

Sys:0.530 

Test 2 Real:14.918 

User:16.550 

Sys:2.710 

Real:7.431 

User:2.350 

Sys:0.380 

Real:18.697 

User:18.710 

Sys:1.300 

Real:7.875 

User:4.720 

Sys:0.560 

Real:6.815 

User:4.600 

Sys:0.530 

Test 3 Real:14.628 

User:16.920 

Sys:3.060 

Real:6.869 

User:2.200 

Sys:0.380 

Real:19.176 

User:19.320 

Sys:1.810 

Real:7.551 

User:5.150 

Sys:0.430 

Real:6.846 

User:4.700 

Sys:0.460 

Test 4 Real:14.605 

User:16.030 

Sys:2.530 

Real:7.493 

User:2.190 

Sys:0.450 

Real:18.662 

User:18.900 

Sys:1.660 

Real:7.780 

User:5.160 

Sys:0.400 

Real:7.061 

User:4.570 

Sys:0.440 

Test 5 Real:14.752 

User:16.390 

Sys:2.240 

Real:7.565 

User:2.205 

Sys:0.470 

Real:19.462 

User:18.860 

Sys:1.660 

Real:7.647 

User:5.150 

Sys:0.460 

Real:7.685 

User:4.710 

Sys:0.490 

Tid(s) Real:14.975 

 

Real: 7.3818 

 

Real: 19.032 

 

Real: 7.649 

 

Real: 7.120 

 

Tabell A.7 Genomsnittlig sidladdningstid Ubuntu mate, 1000 MHz (overclock) 

 

 

Ubuntu mate 

(overclock) 

Chromium Epiphany Firefox Midori Uzbi 

 CPU MEM CPU MEM CPU MEM CPU MEM CPU MEM 

Test 1 27.720 5.243 30.616 4.755 98.454 10.063 76.482 5.197 63.000 4.663 

Test 2 28.895 5.059 31.845 4.713 96.133 10.516 70.926 5.326 66.590 4.726 

Test 3 27.773 5.190 30.800 4.874 96.729 10.595 71.847 5.262 63.209 4.735 

Test 4 28.460 5.006 31.984 4.581 94.642 10.091 73.174 5.303 62.430 4.630 

Test 5 28.760 5.020 32.032 4.865 98.036 9.840 70.556 5.326 61.706 4.875 

% 28.322 5.104 31.455 4.758 96.799 10.221 72.597 5.283 63.387 4.726 

Tabell A.8 Genomsnittlig användning Ubuntu mate, 1000 MHz (overclock)  


