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Sammanfattning 

Är ett byte mellan språken R och PHP 

genomförbart, är det en bra idé att lägga kraft 

och tid på vid generering av diagram på en 

hemsida? När det kommer till att skapa en 

hemsida hjälper CodeIgniter till med 

strukturen, men det hjälper enbart om koden i 

sig sedan är väl strukturerad och välskriven. 

Att byta från ett litet språk som R till ett stort 

som PHP har sina fördelar, speciellt med att 

det är fler som kan PHP och kan gå in och 

hjälpa till om förändringar behövs. För att 

detta ska gå att genomföras på ett enkelt sätt 

krävs dock att den ursprungliga koden är 

välskriven. 
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Inledning 
Motivering 
Att generera vissa element av en hemsida 

med hjälp av ett programmeringsspråk som 

inte är speciellt utbrett kan skapa problem för 

framtida utvidgningar av funktionaliteten på 

hemsidan. På grund av detta bör man fundera 

på om det finns något sätt att generera hela 

sidan utan att förlora funktionalitet, samt att 

inte blanda in små element av olika 

programmerings språk. 

Att få sidan att genereras av ett, eller på sin 

höjd två, olika programmeringsspråk kommer 

att ge en mer lättläst kod. Detta kommer även 

att göra hemsidan enklare att bygga ut och 

underhålla. 

Syfte 
Syftet med examensarbetet var att undersöka 

om bytet från R till PHP/JavaScript är värt att 

göra för Order On Demand och vad de vinner 

på det.  

Frågeställningar 
Kommer ett byte från R till PHP/JavaScript 

vara möjligt under tiden för exjobbet? 

Hur påverkas kodens läsbarhet av bytet 

mellan programmeringsspråken? 

Hur mycket spelar originalkodens struktur och 

upplägg in på tidsaspekten av bytet mellan 

programmeringsspråk? 

Avgränsningar 
Idag skrivs hemsidan till Order On Demand 

ABs produkt GreatRate med hjälp av 

CodeIgniter och med detta följer PHP som 

grundspråk för hemsidan. Detta finns ingen tid 

till att ändra på därför kommer inte jag gå in 

på hur andra språk utöver PHP skulle klara av 

att bygga hemsidan. 

Enligt önskemål från kunden Order On 

Demnad kommer grafer att genereras av 

FlotCharts. Med detta följer att diagram och 

grafer måste skrivas i JavaScript. På grund av 

detta kommer inte övriga diagram genererings 

metoder undersökas. 

Bakgrund 
Order On Demand är ett LEAD företag som är 

baserat i Norrköping Science Park. Det har 

idag 3 anställda och de arbetar hårt med att få 

ut sin produkt GreatRate.  

GreatRate är en produkt för att utvärdera 

kundnöjdhet genom att samla in information 

om hur kunder/anställda tycker. Produkten är 

uppbyggd i olika steg, första steget är allmän 

nöjdhet i intervallet 1-4. Andra steget, om 

man väljer att gå vidare till det, är en 

fördjupning av första frågan med hjälp av 

följdfrågor som också bedöms mellan 1 och 4. 

Det avslutas med en tredje del där företaget 

som använder GrateRate kan be om 

kommentarer från användaren. Här finns 

också möjlighet att ta in fakta som ålder, 

epost, telefonnummer från användaren för 

t.ex. tävlingar med motivering eller dylikt. 

Backoffice delen av sidan www.greatrate.se 

känns idag stel och icke användarvänlig. Det 

vill Order On Demand ändra på genom att 

omarbeta vissa delar av sidan och uppdatera 

gränssnittet. En av de delar som är störst vikt 

på att uppdatera är genereringen av vissa 

diagram (Linjediagram 1). Idag sker detta 

genom kodspråket R som skapar en flash 

modul som består av ett GoogleChart vilket 

används till diagrammen. Problemet med 

denna metod att illustrera data är att 

diagrammen som skapas är svåra att 

formatera och utforma. Det är här som fokus 

av examensarbetet ligger. 

  

http://www.greatrate.se/
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Teori 
Kodens läsbarhet 
När man idag sitter och programmerar finns 

det inga tydliga riktlinjer till hur man bör 

strukturera sin kod, eller kanske snarare, det 

finns alldeles för många. Det finns flera olika 

områden som man kan titta på Namngivning, 

tomma rader, indrag och refaktorisering. 

Namngivning 
Namngivning handlar om hur och vad för 

namn man sätter på sina variabler och 

funktioner. Detta är viktigt att göra rätt från 

början, men även om man namnger sina 

variabler med väl genomtänkta namn så finns 

det flera olika sätt att skriva samma namn på. 

 CamelCase – Variabeln skrivs som ett 

ord med varje del av ordet i Versal 

förutom första. (olikaOrd) 

 Pascal Case – Nästan samma som 

CamelCase men används främst för 

funktioner då även första ordet ska 

vara i versal (OlikaOrd). 

 Avgränsare – Variabeln skrivs med ett 

skiljetecken mellan orden t.ex. ’-’ eller 

’_’. (olika-ord, olika_ord) 

Inget av dessa alternativ är felaktigt och det 

finns otaligt antal fler, vad man bör tänka på 

dock är att använda sig av samma sort genom 

hela koden man skriver. Om man sitter på ett 

projekt som någon annan redan börjat på bör 

man hålla sig till den standarden som tidigare 

använts. 

En annan svårighet med namngivning handlar 

om det faktiska namnet man ger till variabeln. 

Det är enkelt när man sitter och kodar att 

använda sig av korta namn eller till och med 

förkortningar. Medan man skriver koden vet 

man ju vad det betyder. Problemet kommer 

senare när man går tillbaka och ska läsa koden 

igen, eller att någon annan ska in och läsa 

koden. Det finns några tips om hur man bör gå 

till väga för att namnge variabler och några 

varningar för vad man bör undvika. 

 

 

 

Tabel 1 – Exempel på namngivning (Keller, 

u.d.) 

 

 
 

 

Tomma rader och indrag 
En annan sak som kraftigt bidrar till läsbar kod 

är tomma rader (bild 1 nedan) och indrag. 

Såklart ska man även här hålla sig till den 

redan satta standarden och se till att hålla 

samma standard genom hela programmet. 

Exempel på bra användning av tomma rader 

är såklart också omdiskuterat och det finns 

ingen tydlig standard för hur det ska se ut. Vad 

man bör göra som företag eller utvecklare är 

att sätta upp ett design dokument som alla ska 

följa där man sätter upp regler för hur koden 

ska formateras t.ex. 1 tom rad mellan 

funktioner och hur variabler och funktioner 

sak namnges. I bild 1 ser vi ett exempel på hur 

dåligt strukturerad kod ser ut med en till synes 

tom funktion ”insert_result” med enbart 

tomma rader i sig. Det finns också dålig 

namngivnings praxis i bilden, ”editAble” och 

Tips Bra exempel Dåligt exempel 

Namnet ska 
gå att uttala 

groupId grpId 

Versal eller 
Avgränsare 

latestEntry, 
latest_entry, 

dettaÄrEnLångOch
LäsligValriabel 

dettaärenlångoc
holäsligvariabel 

Förkorta 
försiktigt 

terminateProcess, 
terminalProcess 

termProcess 

Undvik 
siffror i 
namn 

previousPointer, 
centerPointer, 

nextPointer 

p1,p2,p3 

Booleska 
värden ska 

synas att de 
är sanna 

eller falska i 
namnet 

queueIsEmpty, 
printerIsReady 

queue 
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”sort_order” är båda variabler men från olika 

namngivnings kategorier. 

 

Refaktorisering 
Refaktorisering handlar om att ta existerande 

kod och skriva om den så att den blir mer 

lättläst, effektivare och/eller omstrukturerad 

utan att ändra funktionaliteten. Det finns 3 

huvudområden för refaktorisering. 

Refaktorisering av kod, omstrukturering av 

databasen eller en uppdatering av 

användargränssnittet (R.P.S.P. Veerraju, 

2010). Anledningar att genomföra en 

refaktorisering är t.ex. för att underlätta för 

nya programmerare att läsa koden i 

framtiden, en annan anledning är att det blir 

mycket lättare att hitta fel och buggar i koden 

om den är väl skriven. 

När man ska genomföra en refaktorisering kan 

man följa tre steg. 

1. Identifiera ”bad smell” 

2. Genomför refaktorisering 

3. Testa funktionaliteten 

 Det första steget handlar om att leta upp 

problem områden i koden, delar som ”luktar 

illa”. Det finns flera olika anledningar till att 

kod kan se mindre bra ut. 

Upphov till 
”bad smell” 

Beskrivning 

Duplicerad kod Vanligaste 
anledningen till 
refaktorisering. 

Långa Metoder En metod gör för 
mycket, går ofta dela i 
flera separata 
metoder. 

Stora Klasser För mycket görs i en 
och samma klass. 

”Shotgun Surgery” En förändring på ett 
ställe medför 
förändringar i många 
andra klasser och 
metoder. 

Lata klasser En klass som är ”för 
liten”, den borde 
kunna vara inbakad i 
en annan klass. 

Generalisera för 
framtiden 

Planera inte för 
mycket för framtiden, 
det kanske aldrig 
kommer att användas. 

Steg två är att helt enkelt ändra på den koden 

som är upphovet till refaktoriseringen. Se till 

att den dåliga lukten försvinner från koden. 

Steg tre är att se till att förändringarna man 

har genomfört inte har medfört förändringar i 

funktionaliteten. 

Refaktorisering är en tidskrävande åtgärd, 

men vad man vinner på det kommer att spara 

tid i efterhand. Ett sätt att komma runt en 

långdragen refaktorisering är att inte spara 

den till slutet, utan snarare genomföra en 

refaktorisering lite då och då under projektets 

gång. Samtidigt ska man försöka medan man 

skriver koden att hålla sig till ”bra kod” så det 

inte blir mycket att refaktorisera. 

BILD 1 FRÅN ORIGINAL KODEN FÖR GRATERATE 

Tabell 1 – Egen översättning och utvalda 

delar från (R.P.S.P. Veerraju, 2010). 
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CodeIgniter och 
Model/View/Controller 
Om man ska skriva en hemsida i PHP är det till 

stor hjälp att använda ett ramverk, ett 

exempel på ett ramverk är just CodeIgniter. 

Ett ramverk är en samling av biliotek som är 

organiserade för att ge snabb, noggrann, enkel 

och konsekvent kod (Hustinawati, et al., 

2014). Genom att ha fördefinierade sätt för 

att t.ex. komma åt databasen blir det, om man 

tidigare har utvecklat i CodeIgniter, enklare att 

förstå vart man ska leta efter databas 

hanteringen. Utan detta ramverk kan den 

informationen finnas lite vart som helst i 

koden. 

Ytterligare en sak som talar för att använda 

CodeIgniter till utveckling av websidor är att 

de använder sig av designmönstret 

”model/view/controller” (MVC). En model 

view controller delar upp koden i olika 

kategorier. 

 Model – I den här delen hanteras all 

kommunikation med databasen där 

information sparas och hämtas.  

 View – Det är denna del som 

användaren ser, här är den grafiska 

representationen av data som man vill 

visa. Man kan enkelt säga att det är 

här som hemsidan byggs upp. Det 

vanligaste är att en ”view” är 

uppbyggd till största delen av HTML 

kod. 

 Controller – Här hanteras kopplingen 

mellan användarens handlingar(View) 

och databasen(Model). I CodeIgniter 

är det även controllers som anropas 

när man besöker en hemsida, d.v.s. 

via URLen som man skriver in.  

För att illustrera hur flödet kan se ut i en MVC 

då en användare utför en handling kan man 

titta på bilden här bredvid (bild 2). 

En användare t.ex. klickar på en länk för att 

visa ny data på hemsidan (1). Controllern tar 

emot användarens handling och skickar en 

begäran till Model för att få ut önskad data(2) 

Model hämtar ut data från databasen (3) och 

skickar tillbaka den till Controllern (4). 

Controllern skickar då informationen till View 

(5)som uppdaterar visningen för användaren 

med den nya datan(6). 

Programmeringsspråket R 
R skapades av Ross Ihaka och Robert 

Gentleman vid Auklands Universitet, Nya 

Zeeland, det är en vidareutveckling av 

programmeringsspråket S (Ihaka, 1998). Rs 

huvudsakliga användningsområde är statistisk 

analys och presentation av data. Språket är 

under konstant utveckling men bedömdes 

som stabilt nog år 2000 då det släpptes som 

officiell version 1.0. 3:e april 2013 släpptes 

version 3.0 och idag är man uppe i version 

3.1.1 som släpptes 10:e juli 2014. Språket 

utvecklas konstant och är men mer 

intresserad av att läsa om/använda R kan man 

besöka deras hemsida (Gentleman & Ihaka, 

1997). 

Om R ska användas på server sidan av något 

projekt krävs att servern har komponenterna 

för att kompilera R kod installerat. 

  

BILD 2 - FLÖDET I EN MVC. (SUPAARTAGORN, 2011) 
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Bild 4 – Linje diagram med unika 

färger 

Metod 
Till att börja med ska den nuvarande R koden 

studeras och se hur den relaterar till god kod 

standard. Om koden uppfyller större delen av 

hur god kod skrivs kommer enbart en 

”översättning” till PHP genomföras. I annat fall 

kommer koden skrivas om till att vara mer 

anpassad till vad som anses god kod standard. 

Idag innehåller hemsidan ett ”MotionChart” 

från GoogleCharts och informationen till detta 

genereras via R kod, koden skapar en flash 

modul till hemsidan. Efter önskemål från 

Order On Demand AB kommer diagrammet 

bytas ut från GoogleCharts till FlotCharts och 

stilen tas från Twitter Bootsrap mallen 

Charisma (Usman, 2014). 

För att genomföra förändringen från 

MotionChart till FlotCharts sattes det upp 

vissa krav på det nya diagrammet. 

 Det ska starta som linjediagram med 

unika färger på varje linje 

 Man ska enkelt kunna jämföra 

datapunkterna i diagrammet 

 Linjerna ska gå att avmarkera så de 

inte syns i diagrammet 

 Diagrammet ska enbart gå mellan 1 

och 4 (idag 0 - 5) 

Idag startar diagrammet som bubbleChart 

(bild 3) medan order on demand vill att det 

ska starta som linjediagram med unika färger 

på varje linje (bild 4).  

 

För att komma till linje diagrammet som det är 

upplagt idag krävs det att man först klickar på 

linjediagramsikonen (uppe till höger i bilderna 

3 och 4) och sedan väljer ”Unique colors” i 

menyn till höger. Eftersom BubbleChartet är 

oläsligt och ger ingen riktig information till 

användaren är det väldigt konstigt att starta 

med den. Enligt de som utvecklade sidan från 

början gick det inte att ändra startutseendet 

på diagrammet i R koden. 

Något som ska bevaras är det stapel diagram 

som idag finns inbakat i MotionCharten från 

GoogleCharts. Men även här ska utseendet 

förändras något. Det ska kunna visa en 

procentuell fördelning och en som är fördelad 

på antal svarande. 

R Koden 
Vid en översyn av koden var det inte mycket 

som gav upphov till ”bad smell”. Vad man 

skulle kunna rätta till i koden är lite död kod, 

d.v.s. kod som inte längre används och är 

utkommenterad och det saknas helt indrag. 

Det andra att anmärka på är att det finns 

hårdkodade adresser, vilket kraftigt begränsar 

återanvändbarheten. Den största ”bad smell” 

faktorn hamnar på namngivningen, det är 

mycket förkortningar som inte blir speciellt 

tydliga. 

Bild 3 – BubbleChart från start 
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BILD 5 – KOD MED DÅLIGA FÖRKORTNINGAR. 

En annan anledning till att byta bort R som 

språk är att den ser väldigt annorlunda ut när 

man skriver den. I bilden ovan ser vi t.ex. 

tilldelning som i de flesta språken sker med 

”=” istället för ”<-”. Detta betyder att det 

skulle ta en ny programmerare längre tid att 

sätta sig in i R koden än vad det skulle ta 

honom/henne att förstå PHP/JavaScript. 

Originalspråkets Struktur 
Om man går tillbaka och tittar på bild 1 i 

kapitlet ”Tomma rader och indrag” ser vi ett 

exempel på dålig struktur. I Bilden kan vi se 

omotiverat mycket mellanrum mellan 

funktioner och även en funktion som tillsynes 

inte har någon funktion alls. Detta är inte det 

ända exemplet på ”bad smell” i koden, faktum 

är att detta genomsyrade all kod som jag fick 

till mig. Om man gör en snabb sökning efter 

hur många rader det fanns i original koden får 

man fram att det var 185 892 rader. Av dessa 

är 66 882 helt tomma. Även om det inte 

betyder att man kan ta bort alla, då det 

kommer göra koden svårläst, så är 35,98% av 

koden tomma rader vilket man märker när 

man läser koden är väldigt mycket för mycket i 

den här koden. 

Jag bestämde mig ganska snabbt att det var 

värt att ta bort alla tomma rader och sedan 

lägga till dem som förtydligade koden 

manuellt. Samtidigt som jag tog bort tomma 

rader gick jag igenom koden och rensade ut 

död kod. Allt som var utkommenterat tog jag 

bort. Då de som skrev koden inte längre skulle 

vara aktiva i utvecklingen fanns det ingen 

anledning att behålla den utkommenterade 

koden.  

Eftersom hemsidan är skriven i CodeIgniter 

medföljer lite ”bad smell”. Det kommer av att 

man tvingas att lägga mycket information i 

Controllern, därav blir de filerna ganska stora 

och metoden som anropas i starten har en 

tendens att även den bli väldigt lång. 

Det finns också väldigt mycket av ”shotgun 

surgery” tendenser. Då variabler definieras 

och initieras i Controllern och de används 

sedan i View elementet. Detta ger att så fort 

du vill ändra på något t.ex. variabelnamn 

medföljer det att man får leta igenom både 

Controllern och View efter det gamla namnet. 

Detta kan man inte klaga på original koden 

utan snarare är det en effekt av att använda 

CodeIgniter som ramverk för hemsidan. 

Lata klasser finns det också ett par stycken i 

koden, men än värre är att det finns klasser 

som inte längre används, men de finns kvar i 

projektet. Vad man kan se är att projektet från 

början kommer från något annat uppdrag och 

har anpassats för att passa GreatRate. Något 

som fungerar dåligt speciellt då man inte har 

döpt om variabler. Det ger att vissa variabler 

har ingen anknytning till GreatRate och man 

får läsa sig till i koden vad de egentligen 

betyder. 

Då Order On Demand ABs produkt GreatRate 

redan är lanserad och hemsidan ligger ”live” 

kan man inte gå in och ändra hur som helst. 

Detta får lösas genom att genereringen av de 

nya diagrammen skrivs och testas lokalt utan 

att störa den dagliga verksamheten. När allt 

fungerar som det ska startas en ny sida där de 

nya funktionerna är implementerade och de 

gamla är borttagna. Efter det kommer det att 

vara en övergångs period då kunderna slussas 

över till den nya sidan, detta på grund av att 

om det uppkommer några buggar/fel med den 

nya sidan ska det fortfarande existera en 

fungerande sida som de kan besöka för att 

hämta den informationen som de behöver. 

Den ganska kraftiga refaktoriseringen som 

genomfördes i början av exjobbet ger att 

framtida förändringar ska kunna genomföras 

enklare. Detta är viktigt då både hemsidan och 

produkten GreatRate konstant utvecklas och 

nya funktioner tillkommer med jämna 

mellanrum. 
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Resultat 
Funktionerna i R koden medförde inga 

problem att översätta till PHP/JavaScript så att 

de bibehöll funktionaliteten. Att sedan 

implementera önskemålen från Order On 

Demands sida var inte heller några problem. 

Önskemålen om olika färger på linjerna från 

start och att punkterna ska vara lätta att 

jämföra kan man se i linjediagram 2 (se 

nedan). Skalan är också omgjord så att den 

startar på 1 och går till 4. Det finns även en 

funktion som avmarkerar linjer om man klickar 

i teckenförklaringen. Så själva bytet mellan 

språken var inga problem att hinna med under 

exjobbets tidsramar. 

Vad gäller kodens läsbarhet så förbättras den 

något av bytet mellan språken, dock inte så 

mycket att det i sig skulle rättfärdiga ett byte 

mellan språken. Den för bättrade läsbarheten 

kommer mycket av att mer av koden blir 

skriven med samma språk eller med språk som 

liknar varandra. Sättet att skriva PHP och 

JavaScript är mer likt varandra än om man 

jämför R och PHP/JavaScript. 

Refaktoriseringen som genomfördes var 

mycket välbehövlig och hjälper helt klart till 

att öka läsbarheten. Tyvärr så fanns det inte 

tid att genomföra den fullt ut och det finns 

mycket jobb kvar att göra på den punkten. 

Genereringen av de nya diagrammen skrevs 

om till JavaScript. När detta gjordes 

försäkrades även att koden blir mer 

återanvändbar genom att låta destinationen 

där diagrammet skulle ligga på hemsidan vara 

en adress till scriptet. Vilket kommer 

underlätta förändringar och uppdateringar i 

framtiden. 

Resultatet av vissa förändringar kan ses i 

diagrammet nedan (Linjediagram 2). 

Diagrammet är fyllt med demo data. Det enda 

som är gjort innan denna bild togs var att 

generera ett större spann än 7 dagar (som är 

standard). Musen hålls här över punkten på 

den gula linjen, programinnehåll, som 

representerar måndag den 9e juni 2014. När 

man gör detta kommer en textruta upp för att 

visa alla punkter för samma dag på de andra 

linjerna. Detta underlättar hur man jämför 

data, vilket var en av punkterna som skulle 

beröras i det nya diagrammet.  

Hemsidan kommer även i framtiden kräva att 

man har JavaScript aktiverat då FlotChart 

genereras av detta. Skillnaden mellan hur det 

var innan och nu är att man inte behöver både 

JavaScript och Flash aktiverat. Det ända 

element som tidigare genererades av Flash var 

MotionChart och det är nu ersatt av 

FlotCharts. 

Eftersom R kompileras vid körning måste 

servern stödja R. Något som kan bli problem, 

vilket vi fick erfara i slutet av exjobbet, då en 

av hårddiskarna i servern kraschade. Efter 

ominstallationen missades R kompilatorn och 

ingenting genererades under 2 veckor innan 

det upptäcktes. Efter omskrivningen till PHP 

och JavaScript finns inte längre detta problem 

eftersom stödet för PHP/JavaScript är 

förinställt i de flesta servrar.  

Problemet med att arbeta mot en live 

hemsida löstes genom att först lokalt skapa 

alla funktioner för att generera diagrammen. 

När detta fungerade fick jag tillgång till en ny 

adress som jag kunde lägga upp den nya 

hemsidan på. Nu finns det således två sidor, 

den gamla och den nya. Nu har användarna en 

övergångsperiod där de kan använda sig av 

båda sidorna, men i slutändan ska den gamla 

hemsidan plockas bort helt. 
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Linjediagram 2 – Nya linjediagrammet. 

Diskussion 
Vikten av att hålla sig till väl strukturerad kod 

blir väldigt uppenbar när man ska in och t.ex. 

byta språket som genererar en hemsida, eller 

en del av en hemsida. Speciellt om det är 

någon utomstående som ska jobba med bytet.  

Diskussion - Resultat 
Själva bytet mellan språken R och 

PHP/JavaScript gick relativt smärtfritt och 

resultatet, även om det ser annorlunda ut, 

håller samma eller bättre kvalitet än innan.  

Även om jag nu har refaktoriserat koden till 

stor del finns det mycket kvar att göra på 

denna front. 

Det arbetades även med utseendet på 

hemsidan. I samråd med Order On Demand 

arbetades en uppdaterad modell av hemsidan 

fram. Det är dock väldigt svårt att förmedla i 

rapporten hur den ser ut och att ha skärm 

dumpar av hela sidan är inte aktuellt.  

Att hemsidan redan låg som live och att den 

nya lades upp på en helt ny sida gjorde att jag 

inte fick någon feedback från användarna. 

Detta är lite synd då det är svårt att förutse 

vad de gillar eller ogillar utan den.  

Diskussion - Metod 
Vad det gick väldigt mycket tid på vad att i 

första hand förstå och hur allt hängde ihop i 

CodeIgniter. Mycket av den tiden kunde ha 

minskat om personerna som skrev sidan från 

början hade städat i sin kod och rensat bort 

filer som inte längre användes. 

CodeIgniter hjälper till med upplägget av 

hemsidan, strukturen blir lite lättare att hålla. 

Men CodeIgniter är långt ifrån perfekt att 

skapa hemsidor i, variabel definitionen sker i 

Controllern och används sedan på ett annat 

sätt i View. Det ger att man kan få lite svårt att 

hålla koll på vad allt heter om det är många 

variabler med liknande namn. Om man 

använder CodeIgniter blir alltså en 

strukturerad namngivning ännu viktigare. 

Att sedan vara låst till FlotCharts gav lite 

problem det med. Det största problemet är att 

det inte är en fullt utvecklad produkt och det 

finns en del buggar kvar som var jobbiga att ta 

sig runt, om det över huvud taget gick. 

 

BILD 6 – BUGG I STAPELDIAGRAM 
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Bild 6 visar ett stapeldiagram där man kan se 

en röd linje mellan grå och orange. Den linjen 

borde inte finnas då värdet på den är 0. Men 

FlotCharts måste ha med alla linjer om man 

ska ha flera staplar i samma diagram. Det går 

tyvärr inte idag att få bort den. 

 

BILD 7 – FUNGERANDE CIRKELDIAGRAM 

 

BILD 8 – BUGG I CIRKELDIAGRAMMET 

Bild 7 visar cirkeldiagrammet som det ser ut 

allt som oftast. Det är också så det ska se ut. 

Men om det finns flera element på en 

hemsida med cirkeldiagram så buggar 

FlotCharts ur och vi ser då diagrammet i bild 8 

istället. Detta är något som inte heller går att 

ordna utan att FlotCharts uppdaterar och 

plockar bort denna bugg. 

Vad som är positivt med FlotCharts är att det 

fortfarande uppdateras och dessa buggar jag 

har visat på är det ända problemet jag haft. 

Allt annat har gått att lösa, jag antar att inom 

en snar framtid är även dessa buggar ur 

världen.  

Hade man kunnat fortsätta använda 

GoogleCharts som man hade från början? 

Absolut! Förmodligen med ett liknande 

resultat, men då det var ett önskemål att 

diagrammen skulle se ut på detta sätt blev det 

ändå enklare att byta ut det. 

Diskussion - Kodstuktur  
Jag har redan tagit upp att original koden inte 

höll speciellt bra kodstruktur. Nu när jag har 

klagat så mycket på den som fanns kan man 

anta att min kod är bortom all kritik. Detta är 

naturligtvis inte sant, då det var ganska hög 

tidspress på att få hemsidan färdig har även 

jag blivit tvungen att ”fuska” på vissa ställen. 

Diagrammen ligger nu i varsin fil, men de 

filerna är lite för stora och en bra tanke är att 

göra om strukturen för diagrammen. Ett bra 

sätt att göra detta på skulle vara att skapa en 

huvudklass som hanterar de gemensamma 

funktionerna för alla diagram. Sedan har man 

filer för varje diagram som ärver från 

huvudklassen alla dess funktioner. 

Diagramfilerna kompletterar sedan med sina 

egna renderings specifika metoder. 

Det finns mycket kvar att göra i 

refaktoriseringen också. Det jag har lagt fokus 

på är att rensa ut ”död kod” och filer som inte 

längre används. Jag har även rensat ut nästan 

alla tomma rader för att koden ska bli mer 

läsbar. Vad som finns kvar att göra här, och 

det är ett stort arbete, är att gå igenom 

variabler och funktioner och döpa om dem till 

mer logiska namn. Man måste då också välja 

en stil av namngivning och hålla sig till den.  
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Slutsatser 
Att byta från ett språk till ett annat, i detta fall 

från R till PHP/JavaScript, är tidsödande. Men 

det kan också vara värt det, om man får en 

mer lättarbetat kod och större funktionalitet. 

Eftersom R är ett programmeringsspråk som 

inte är så utbrett blir det svårare att hitta 

någon som kan jobba med detta och göra 

förändringar om det behövs. PHP och 

JavaScript mycket större och lättare att hitta 

någon som kan snabbt göra förändringar om 

det behövs. 

Om man ser till kodstrukturen så är det något 

som bör finnas i bakhuvudet hos alla 

programmerare. En god kod standard hjälper 

de som ska komma in och ändra i koden. Om 

det är en ny programmerare eller om det är 

samma programmerare som har varit borta 

från koden en stund spelar ingen roll. Att hålla 

sig till en namngivnings typ och försöka tänka 

igenom vad man skriver medans man skriver 

det kommer att få framtiden mycket enklare. 

Att lämna ifrån sig kod som inte är läsbar 

borde ingen programmerare acceptera, 

speciellt inte när det är någon som betalar för 

att man skriver koden åt dem! 
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