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Sammanfattning 
 

Hur presterar en webbplats som är byggd efter en multi-page arkitektur eller single-
page arkitektur prestandamässigt? Hur stor påverkan har navigeringstider för 
webbplatser på användare och hur blir en webbplats mer användbar? En single-page 
applikation i två versioner har byggts upp med en Ajax sökfunktion som 
tillhandahåller en datauppsättning från StackOverflow. Undersökningsmetoderna 
experiment och användarstudie har tillämpats för att bevisa eller motbevisa hypotesen. 
Resultatet blev att single-page arkitekturen bevisades vara snabbare än multi-page 
arkitekturen. Användare anser att svarstider på webbplatser är mycket viktiga. En 
webbsidas design påverkar användarens vilja att använda denna och enligt deltagande 
testpersoner valdes en av versionerna ut som mer användbar. 

Nyckelord: Multi-page, single-page, svarstider, användbarhet 
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1 Introduktion 
Single-page applikationer är ett begrepp som myntats och funnits inom webbutvecklingen en 
lång tid. Tidigare skapades dessa applikationer med plug-ins, till exempel Flash och Java. 
Sådana insticksprogram har inneburit brister i säkerhet och anpassning med installering av 
programmen innan dess funktion kan användas. Sedan 2005 när nya tekniker uppkom, 
såsom Ajax och HTML5, samtidigt som den mobila webben började växa blev JavaScript 
populärare för utvecklare. Enligt Fink och Flatow (2014) läggs det mycket tid på att skriva 
JavaScript-kod till webbapplikationer. De menar också att användare förväntar sig att 
webbsidor och applikationer ska köras snabbt, utan problem och med flyt. Single-page 
applikationer med hjälp av JavaScript och Ajax öppnar upp möjligheten till snabbare 
webbsidor med kortare fördröjningar än de traditionella multi-page applikationerna. 

Detta arbete fokuserar på att undersöka en existerande multi-page aplikation och ställa 
denna i jämförelse med två tillämpade versioner av single-page applikationer. Specifikt 
inriktas arbetet på sökfunktioner och med utgångspunkt från utvunnen data hämtat från 
multi-page applikationen kan single-page versioner tas fram. Ajax hjälper till så att data kan 
utväxlas med en server utan att några siduppdateringar i webbläsaren behövs. I 
databasservern nyttjas fulltext sökning och indexering, vilket gör den utvunna datan sökbar. 

Frågeställningen som prövas i detta arbete handlar om skillnaden i svarstider beroende på 
applikationstyp samt hur användare påverkas av både svarstider och design. Två hypoteser 
har antagits för de två frågorna och med hjälp av undersökningsmetoder kan dessa 
hypoteser bevisas eller motbevisas. 

Undersökningen har som mål att granska svarstider och användbarhet genom två olika 
metoder; mätning och enkäter. Mätningar ska reda ut hur svarstider påverkas beroende på 
typ av applikation och resultatet analyseras i statistiska utvärderingar. Enkäter tar fram 
användares uppfattningar och attityder gentemot de implementerade versionerna. 
Deltagarnas resultat från enkäterna slås ihop till mätbara siffror som gör att utvärdering kan 
göras på ett kvantitativt sätt. 

I en implementation byggs två versioner av en single-page applikation upp där skillnaden 
mellan de två versionerna utgörs av designförändringar. Uppbyggnad, konfiguration och 
progression diskuteras för att beskriva genomförandet och belysa stickspår som uppkommit 
till den framarbetade lösningen. 
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2 Bakgrund 
Det finns en rad underliggande tekniker som används för att genomföra och lösa det 
problemet projektet ställs inför. Här redogörs beskrivningar av termerna datautvinning, 
multi-page applikation, single-page applikation, Ajax och Fulltext indexering och sökning. 

2.1 Datautvinning 
Datautvinning innebär att data hämtas från datakällor som sedan används för ytterligare 
behandling. Myllymaki (2002) menar att det är attraktivt att utvinna data från publika 
informationskällor och göra den tillgänglig för vidare bearbetning. En typ av teknik inom 
datautvinning är Screen Scraping, något som används för att utvinna relevant data från en 
applikation. Enligt Durand (2009) används Screen Scraping ofta för att skapa ett 
webbaserat användargränssnitt till en redan existerande applikation, en 
presentationsändring görs utan att egentligen förändra den underliggande applikationen. 
Detta gränssnitt ger en rikare användarupplevelse med modernare tekniker och interaktiv 
JavaScript. 

I figur 1 exemplifieras data i XML-format som är användarbidragande innehåll till Q&A-
sidan StackOverflow. Detta är datautvunnet material från StackOverflow, vilket kommer 
ligga som grund när en single-page applikation byggs upp i projektet. 

 
Figur 1 Datautvunnet material i XML-format från StackOverflow (Skärmdump 

från Sublime Text 3, utgiven av Jon Skinner) 

2.2 Multi-page 
Multi-page tillämpning är det som traditionellt används för webbapplikationer. Detta 
innebär att när navigering på en webbplats görs, uppdateras sidan efter att aktuell data har 
lästs in. Fink och Flatow (2014) beskriver att en traditionell webbapplikation renderar 
webbsidor när en HTTP-förfrågan tas emot av webbläsaren. När HTTP-förfrågan besvaras 
skickas den renderade sidan tillbaka och det är detta som triggar en siduppdatering i 
webbläsaren. I en siduppdatering ersätts följaktligen en sida mot en ny sida. Figur 2 
illustrerar hur denna cykel går till. 
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Figur 2 Multi-page arkitektur 

 

Multi-page arkitektur använder sig med andra ord av serverbaserade interaktioner. I detta 
fall blir utvecklingen av applikationer på klient-sidan mindre och JavaScript används mer för 
designinriktade ändamål. 

2.3 Single-page 
Single-page applikationer är en trend som sedan ett par år tillbaka dykt upp inom 
webbutveckling. Tekniken innebär att data laddas in endast en gång och därefter kan 
användaren navigera sig runt på webbplatsen utan några ytterligare siduppdateringar. 
Endast en HTML-sida agerar värd för samtliga sidor och interaktionerna från användaren 
sköts oftast genom front-end med HTML, CSS och JavaScript. Enligt Mesbah och van 
Deursen (2007) består single-page gränssnitt av enskilda delar som oberoende kan 
uppdateras eller bytas ut. Fink och Flatow (2014) beskriver att single-page applikationer 
använder Ajax för att göra förfrågning om data och därefter tas data emot med JSON. När 
datan anländer, renderar klienten delar av webbsidan för att representera ändringarna. I 
figur 3 nedan exemplifieras hur denna typ av utväxling går till. 

 
Figur 3 Single-page arkitektur 
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Single-page tillämpning ger användaren en mer sammanhängande upplevelse, efter att data 
har hämtats och laddats in vid det första besöket på webbplatsen. Detta i jämförelse med 
traditionella multi-page tillämpningen då data måste hämtas och väntas på vid varje ny 
navigering på sidan. Tesarik et al. (2008) menar dock att single-page tekniken begränsar 
designstrukturen för applikationer, då allt ska passa in i endast en fysisk webbsida. Detta är 
något som man måste ha i åtanke när en single-page applikation utvecklas. 

Single-page applikationer är emellertid något som kanske inte bara är en trend utan en 
faktisk framtid inom webbutvecklingen. Stora webbplatser så som Gmail och Google Docs är 
implementerade som single-page applikationer, vilket pekar på denna framtid. Single-page 
arkitekturen har varit delaktig i förändringen av webben (Mesbah och van Deursen, 2009), 
då mer dynamiska och interaktiva webbsidor ersätter de endast läsbara statiska sidorna. De 
dynamiska webbsidorna är ofta beroende av Ajax som används för att uppnå en högre nivå 
av interaktivitet på webbplatser. 

2.4 Ajax 
Asynchronous JavaScript And XML (Ajax) är en uppsättning av webbtekniker och en 
metodik för att utväxla data med en server. Ajax blev en viktig ersättning när det kommer till 
förfrågan- och svar från servrar, eftersom teknikerna gjorde det möjligt att slippa vänta på 
svar från en server. Ajax används nu i hög grad eftersom denna utväxling av data kan göras 
asynkront, vilket innebär att utbytet av data mellan webbläsare och server görs utan något 
avbrott i applikationen – ingen fullständig siduppdatering behövs. Asleson och Schutta 
(2006) menar att termen Ajax inte bara står för asynkront Javascript och XML. Ajax 
relaterar egentligen till alla webbtekniker som tillkommit i syftet att tillåta webbläsare att 
kommunicera med en server utan siduppdatering. Ajax, som med andra ord skapar 
webbaserade applikationer, utnyttjar XMLHttpRequest objekt (XHR). Detta gränssnitt 
ligger till grund för att data ska kunna hämtas från en server. Dagens moderna webbläsare 
har XMLHttpRequest objekt inbyggt, vilket kan begära data från en server. I figur 4 nedan 
visas hur en instans av XMLHttpRequest skapas. 

 
Figur 4 Hur en instans av XMLHttpRequest objekt skapas (Skärmdump från 

Sublime Text 3, utgiven av Jon Skinner) 

XMLHttpRequest objekt skapas i JavaScript och koden som syns i figur 4 måste deklareras 
för att skicka förfrågningar och ta emot svar från en server, till exempel en databasserver. 
En global variabel som döpts till xmlHttp skapas först för att alla funktioner ska kunna 
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använda sig av denna. Därefter skapas metoden createXMLHttpRequest() som har 
uppgiften att skapa instansen. En if- och else-sats tar hand om implementationen beroende 
på vilken webbläsare som används. I if-satsen kollas om window.XMLHttpRequest 
existerar, vilket alltså webbläsare såsom Firefox, Safari, Chrome och Safari använder sig av. 
Om detta är sant skapas instansen av XMLHttpRequest. Om detta är falskt går funktionen 
vidare till else-satsen som skapar en instans med hjälp av ActiveX teknik, vilket används av 
Internet Explorer. Microsoft.XMLHTTP indikerar att XMLHttpRequest objekt ska skapas. 
När XMLHttpRequest objekt har initierats kan dess metoder och egenskaper utnyttjas för att 
åstadkomma en asynkron kommunikation. 

2.5 Fulltext indexering och sökning 
Fulltext är ett nyckelord och ett tillval som kan tilldelas kolumner i en MySQL-tabell. 
Databassystemet MySQL nyttjas för att samla in och strukturera data och frågespråket SQL 
är språket som används för att arbeta med databaser. Databaser består av olika tabeller, 
vilka i sin tur innehåller rader och kolumner som lagrar information i form av olika 
datatyper. Till dessa rader och kolumner kan tillval göras för att anpassa, begränsa eller 
lägga till funktionalitet. Tillvalet fulltext står för heltext och är användbart för att kunna göra 
hela textfält sökbara (Faraon, 2012). Fulltext sökning är alltså en kraftfull SQL server-
funktion för avancerade sökningar (Cebollero et al., 2015). När detta tillval läggs till på en 
kolumn skapar MySQL ett index från de ord som existerar i kolumnen och det är på detta 
index sökningar utförs. MySQL använder sig av en avancerad sökalgoritm för att fastställa 
om raderna i databasen matchar mot sökfrågan som ställs. Fulltext indexering kan definieras 
endast till datatyperna char, varchar eller text för lagringsmotorerna MyISAM eller 
InnoDB. I figur 5 visas hur funktionaliteten implementeras i MySQL och i figur 6 återfinns 
ett exempel på hur en sökfråga kan se ut. 

 
Figur 5 Hur tillvalet Fulltext anges i en tabell (Skärmdump från Sublime Text 

3, utgiven av Jon Skinner) 

Figur 5 visar hur en tabell skapas med namnet Posts. Tabellen innehåller fyra kolumner 
(Id, CreationDate, Title, Body) med olika specifika datatyper samt eventuella 
tillval. Efter deklareringen av dessa fyra kolumner används nyckelordet Fulltext och på 
detta sätt skapas ett index. Indexeringen inkluderar kolumnerna Title och Body. 
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Figur 6 En sökfråga som drar nytta av Fulltext sökning och indexering 

(Skärmdump från Sublime Text 3, utgiven av Jon Skinner) 

I figur 6 visas en sökfråga som hämtar alla poster från tabellen Posts som matchar med det 
ord eller den sträng som söks utefter (”query” demonstrerar detta i figuren). Matchningen 
kan hittas antingen i kolumnen Title, Body eller både och. Funktionen MATCH() utför 
med andra ord en naturlig sökning efter en sträng mot de två kolumnerna. 
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3 Problemformulering  
Detta kapitel tar upp arbetets fokusområde och det problem som arbetet ställs inför. 
Frågeställning och hypotes motiveras och val av vetenskaplig metod beskrivs. 

Idag är det en självklarhet att webbapplikationer ska fungera utan fördröjningar. Användare 
förväntar sig att webbsidor ska köras snabbt och vara följsamma vid navigering på 
applikationen. Om användare inte får den önskade upplevelsen de kräver är det stor risk att 
de lämnar och inte kommer tillbaka till webbapplikationen. Liu et al. (2016) beskriver att 
svarstider spelar en nyckelroll i webbtjänster. Människor blir alltmer beroende av webben 
och tjänster såsom sökning, nätshopping och sociala nätverk är något som har en stor 
betydelse i nutida vardagen för människor. En högre svarstid kan ha en negativ påverkan på 
användares erfarenhet av applikationer, vilket minskar deras engagemang. 

I frågor- & svar applikationen StackOverflow (“Stack Overflow”, 2017) används multi-page 
arkitektur när sökfrågor ställs. Detta innebär att när användaren navigerar sig runt mellan 
olika sökresultat måste data hämtas gång på gång. Dessa siduppdateringar medför 
fördröjningar i svarstider, vilket påverkar användares tillfredsställelse. 

Fokusområdet för detta arbete handlar om att undersöka skillnaderna mellan det 
ursprungliga StackOverflow, som idag använder sig av multi-page i sin sökfunktion, och två 
tillämpade framställningar av single-page för StackOverflows sökfunktion. En första version 
innebär att tillämpning av single-page för sökfunktionen konstrueras. Den andra versionen 
avser att höja användbarheten, med hjälp av designlösningar. Ett exempel på detta är att när 
muspekaren hålls över ett sökresultat blir en snabbförhandsgranskning synlig. Genest et al. 
(2009) menar att förhandsgranskningar för hyperlänkar förstärker och ger extra information 
om varje destination, vilket minskar navigationstid. Studien som gjordes visar att 
förhandsgranskningsteknikerna ledde till bättre beslutstagande för deltagarna. 

StackOverflow har valts eftersom detta är en applikation som används i hög grad av både 
professionella och entusiaster för programmering och webbutveckling. Vid en undersökning 
som kommer göras senare i arbetet deltar just webbutvecklare i en användarstudie. Syftet 
med att jämföra multi-page och single-page grundar sig i att ta reda på om svarstider och 
användbarhet påverkas beroende på vilken typ av arkitektur en webbsida är byggd efter. 
Förhoppningen är att detta ska ge en mer ingående insyn om fördelar och nackdelar för de 
två arkitekturerna. 

Yu och Kong (2016) har utfört två experimentella studier där en av dessa är inriktad på 
deltagares interaktion med tre olika gränssnitt (single-page, multi-page och zoomning) och 
menar att dessa tre webbdesigntyper ofta används för mobila nyhetssidor. Studien visar att 
single-page designen föredras framför de andra två designtyperna i syftet för visning av 
textbaserad information. Vidare menar de att framtida arbete bör fortsätta undersöka om 
interaktion kan förbättras med vissa typer av gränssnittsdesigner. Salas-Zárate et al. (2015) 
menar att Ajax är något som är mycket populärt idag för att åstadkomma visuella effekter 
samt uppnå ett avancerat gränssnitt och på det sättet skapa ett interaktivt webbinnehåll. En 
kandidatuppsats från 2016 (Alves Fernandes, 2016) är inriktad inom samma område som 
detta arbete och föreslår att användarundersökning vore en intressant vinkling. Det finns 
efter granskande av forskning mycket mer att studera inom detta område och det som skiljer 
detta arbete från tidigare forskning inom området är tillämpningen och kombinationen 
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av två vetenskapliga metoder. En tillämpning av ett single-page gränssnitt kommer utgå från 
StackOverflow och dessutom görs både en mätning och en användarstudie. 

3.1 Frågeställning 
Frågor som arbetet avser att besvara är: 

• Hur ser skillnaden i svarstider ut i StackOverflows sökfunktion, multi-page arkitektur 
kontra single-page arkitektur? 

• Påverkas användares tillfredsställelse av snabbare svarstider och lyfter designlösningar 
sidans användbarhet för resultaten av sökfrågor? 

Hypotes 1 är att svarstiden för single-page arkitektur är snabbare i jämförelse med multi-
page arkitektur, men att skillnaden är liten. Single-page förväntas att vid första hämtning av 
data få en längre svarstid än multi-page, men vid navigering mellan sökresultat kommer 
single-page totalt sett ha en kortare svarstid. Hypotes 2 är att användares tillfredsställelse 
förväntas påverkas till viss del för längden av svarstider. Användbarheten och 
tillfredsställelsen för användaren kommer höjas när den andra versionen av tillämpningen 
implementeras. 

3.2 Metodbeskrivning 
För att frågeställningen ska kunna besvaras kommer två stycken vetenskapliga 
undersökningsmetoder ligga som grund under studiens gång. De två metoderna är 
experiment i form av en empirisk mätning av svarstider samt en användarstudie med 
enkäter. Wohlin et al. (2012) menar att experiment tillämpas för att få kontroll över 
situationen och frambringar exakta och systematiska resultat. Undersökningsmetoder 
fungerar som ett system för att samla in information från människor för att beskriva, 
jämföra eller förklara sina kunskaper, attityder och beteenden. 

Experimentet som kommer utföras innebär att en statistisk utvärdering görs på skillnaden 
mellan svarstider för den ursprungliga multi-page arkitekturen StackOverflows sökfunktion i 
jämförelse med de två single-page versioner som tillämpats. Svarstiderna omfattar tiden det 
tar för en sökfråga att hämta resultatlista och navigering till ett specifikt valt inlägg från 
sökresultatet. Medelvärde och standardavvikelser kommer jämföras vid de olika 
mätningarna. 

Ett komplement till den empiriska mätningen kommer bli en undersökningsstudie i form av 
enkäter. Denna studie görs för att möta frågeställningens sista fråga och målet med studien 
är att ta reda på om användbarheten med tillämpningen single-page, främst den andra 
versionen, påverkar tillfredsställelsen positivt eller negativt. Avsikten är att försöka påvisa 
om snabbare svarstider och smidigare designlösningar är överensstämmande med högre 
tillfredsställelse och bättre användbarhet. Detta görs genom att undersöka användares 
beteenden och åsikter om single-page versionerna. Användarstudien riktas till studerande 
inom webbutveckling eller data och IT eftersom denna målgrupp troligtvis har använt 
StackOverflow någon gång. För urvalet av testpersoner kommer det enda kriteriet vara att 
dessa studerar inom data och IT och efter detta planeras ett bekvämlighetsurval att göras. 
Enkäterna har som mål att redovisas som kvantitativa användartester, där svar kommer 
jämföras och tolkas till siffror utifrån resultat på frågor. Tanken är att använda sig av 
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skalor, specifikt likert-skalor i enkäterna. Kaptein et al. (2010) menar att likert-skalor 
utnyttjas i stor utsträckning i användbarhetsutvärderingar just för att erhålla mätbara 
uppgifter om användarnas attityder, beteenden och bedömningar. 

Arbetets utförande kommer utgå från ett antal större metodsteg som tas i en viss ordning. 
Inledningsvis görs en mätning av den ursprungliga StackOverflows sökfunktion. När en 
första version av single-page arkitekturen byggts upp görs en andra mätning, vilken då utgår 
från den nya uppbyggda sökfunktionen. Därefter tillämpas den andra versionen av single-
page applikationen och en sista mätning avslutar den empiriska statistiska utvärderingen. 
Efter detta tar undersökningsstudien med enkäter vid, vilken kommer fungera som en 
avslutande utvärdering av de två tillämpade versionerna. 

Mesbah och van Deursen (2007) skriver i sin konferensartikel om ett forskningsproblem 
som liknar problemet detta arbete står inför. Deras studie går ut på att migrera multi-page 
webbapplikationer till single-page gränssnitt och för att utvärdera sitt arbete har en 
fallstudie gjorts. I detta avseende jämförs olika tillvägagångssätt att utföra migrationen och 
fallstudien visar vilket sätt som bland annat fått bäst precision. För problemet som detta 
arbete inriktar sig mot skiljer sig metoden eftersom svarstider ska jämföras och inte själva 
migrationen. Fallstudie är dock något som kan vara en potentiell alternativ metod. 

3.2.1 Alternativa metoder 
Fallstudie är, som nämnt, en alternativ metod som skulle kunna vara lämplig. Fallstudier 
används för att undersöka ett scenario i sin verkliga miljö under en specifik tidsangivelse 
(Wohlin et al., 2012). Fördelen med denna metod är att den är realistisk och enkel att 
planera, däremot är resultatet svårare att tolka och generalisera kring. Exempelvis hade en 
fallstudie kunnat göras på webbutvecklare i en organisation där olika verklighetstrogna 
situationer ska utföras för att jämföra de två arkitekturerna. Detta hade kunnat ge en annan 
vinkling av problemet som inte innefattar exakta mätningar på svarstider. 

En annan typ av undersökningsmetod hade också kunnat användas, närmare bestämt 
intervjuer istället för enkäter. Med intervjuer hade undersökningen fått en mer kvalitativ 
inriktning eftersom denna metod går in mer på djupet om vad testpersonerna har för tankar 
och attityder kring artefakten. Därefter dras slutsatser och logiska resonemang från 
resultatet på intervjuerna. Precis som fallstudier är resultatet svårare att tyda och inga klara 
mätbara riktlinjer fås fram. 

3.2.2 Etik 
I denna avhandling finns det ett antal etiska frågor som är värda att reflektera över. Till en 
början kommer utvinning av data från StackOverflow göras och därmed är både copyright 
och personlig integritet två faktorer som bör diskuteras. StackOverflow har publicerat en stor 
uppsättning av lagrad data som är kontribuerat innehåll från användare.  Denna uppsättning 
data ligger under creative commons med CC-BY-SA 3.0 licens. Detta innebär att det är 
tillåtet att dela och skapa bearbetningar på verket för alla ändamål på villkoren att 
erkännande och dela lika behövs deklareras. StackOverflow har miljontals användare och 
den uppsättningen data som kommer användas är alltså är skapat av StackOverflows 
användare, därmed kan det tänkas att personlig integritet kan utsättas för läckage. När det 
kommer till personlig integritet, vilket i etiskt syfte måste skyddas, är den uppsättning data 
som är släppt sanerad och anonymiserad. Detta är just för att skydda privat användardata, 
vilket innebär att det inte finns någon personlig identifierbar information om 
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användarna i den släppta datan. Dock skulle samma sökfrågor kunna letas upp i befintliga 
StackOverflow och på den vägen kan användare hittas. I detta fall går det därmed inte att få 
data som är hundra procent anonymiserad. 

I studien kommer dessutom en undersökningsmetod i form av enkäter användas av, vilket 
återigen innebär att etiska frågor måste tänkas igenom. Smith (2003) menar att när 
undersökning görs på deltagare måste de frivilliga ge sitt samtycke och meddelas om all 
relevant information som kan påverka deras villighet att delta. Dessutom ska individer ha 
rätt till sekretess och integritet. I undersökningen som görs kommer därmed alla 
testpersoner bli upplysta om att de deltar i en undersökning där deras beteenden och åsikter 
sparas och används i detta forskningssyfte. Data som samlas in kommer inte heller kunna 
kopplas till testpersonernas identitet. Deltagarna har själva rätten att bestämma över sin 
medverkan och ett godkännande bör göras om användning av den information som samlas 
in. 

Viktigt att tänka på när empiriska mätningar görs är dess pålitlighet, då det finns faktorer 
som kan påverka mätningar. Ett exempel på en sådan faktor är nätverk. Det är svårt att veta 
hur lång tid nätverket influerar på mätningarna, vilket kan vara olika beroende på tidpunkt. 
För att mätningarna ska ha så lik miljö som möjligt kommer, förutom hårdvara och 
mjukvara, också nätverksuppkoppling och leverantör vara detsamma. Ett annat exempel 
gäller webbläsare och operativsystem. För att få en högre objektivitet bör tester göras i olika 
webbläsare och operativsystem eftersom detta motverkar att resultatet påverkas. Då detta 
arbete kommer använda sig av två vetenskapliga metoder, så kommer denna objektivitet 
tänkas på i mån av tid. I första hand väljs den webbläsare med flest användare ut samt det 
operativsystem som finns att tillgå för att genomföra mätningarna. 

Eftersom mobila plattformar används av en stor målgrupp kommer implementationen av 
single-page applikationen också undersökas i mobil miljö. För att återupprepning på detta 
arbete ska kunna göras kommer källkod, mätningsresultat, testdata, specifikationer om 
hårdvara och mjukvara redovisas. 
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4 Genomförande  
Inför utvärdering av experiment och användarstudie har en implementation genomförts 
och under denna rubrik redogörs förstudie, implementation, progression och en mindre 
skala av studien – pilotstudie. 

4.1 Förstudie 
Inspirationen för detta arbete kommer främst från kursen Webbprogrammering på 
Högskolan i Skövde. I denna kurs utfördes en programmeringsuppgift där en single-page 
applikation skulle byggas och en viktig byggsten i uppgiften var användningen av Ajax. Som 
tidigare nämnts har också en kandidatuppsats gjorts inom ämnet (Alves Fernandes, 2016), 
vilken har inspirerat arbetet till viss del. Dock har en ny infallsvinkel för ämnet bearbetats 
fram och då har följaktligen StackOverflow legat som inspirationskälla, främst tack vare att 
webbplatsens stora användarbidragande innehåll kan utvinnas och utnyttjas. 

När det kommer till genomförande och implementering av applikationen har kurserna 
Webbutveckling – XML API och återigen Webbprogrammering som tidigare studerats 
funnits som ett stöd. I kursen XML API utfördes uppgifter med språket PHP tillsammans 
med olika API:er för åtkomst och manipulering av XML-dokument. Lösningar som 
genomfördes i dessa uppgifter har funnits som inspiration till datautvinningen av XML-
dokument från StackOverflow. Kursen Webbprogrammering har också bidragit med 
inspiration till lösningar för uppbyggnaden av single-page versionerna i detta arbete. Boken 
Beginning Ajax with PHP: from novice to professional (Babin, 2007) har bläddrats i för att 
få förståelse och inspiration till implementationen. Dessutom har webbsidan “W3Schools 
Online Web Tutorials” (2017) använts för inspiration till uppbyggnad av applikationen 
(specifik sida som varit till stor hjälp nämns senare under implementationen). 
Dokumentationen “MySQL Documentation” (2017) utnyttjats vid arbete med MySQL-
databasen och sökfrågor till databasen (specifik dokumentation nämns också under 
implementation). Även “Stack Overflow” (2017) har använts vid problem med kodning för 
att hitta passande lösningar. De specifika inlägg som dragits till nytta är “Stack Overflow - 
Page refreshes after ajax request” (2017), “Stack Overflow - Get data attribute” (2017), “Stack 
Overflow - PDO::rowCount VS COUNT(*)” (2017) och “Stack Overflow - How to write 
localStorage data to a text file in Chrome” (2017). 

Fokusområdet för detta arbete handlar om att undersöka skillnaderna mellan det 
ursprungliga StackOverflow, som idag använder sig av multi-page i sin sökfunktion, och två 
tillämpade framställningar av single-page för StackOverflows sökfunktion. En första version 
innebär att tillämpning av single-page för sökfunktionen konstrueras. Den andra versionen 
avser att höja användbarheten, med hjälp av designlösningar. 

4.2 Implementation 
I problemformuleringen beskrevs det att undersökning skulle göras på skillnaderna mellan 
det ursprungliga StackOverflow och två tillämpade versioner av single-page med fokus på 
uppbyggnaden av sökfunktion. I detta arbete byggs ingen multi-page applikation upp då 
ursprungliga StackOverflow står som grund för det avseendet. Under denna rubrik redogörs 
därför hur de två single-page versionerna implementerats. 
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4.2.1 Datautvinning och inmatning i databas 
För att kunna påbörja uppbyggnaden av single-page applikationen behövdes först 
utvinningen av data från StackOverflow göras. Från den datauppsättning som fanns 
tillgänglig valdes filen Posts.xml ut, som innehåller inlägg publicerat på StackOverflow. Då 
denna datauppsättning är enormt stor valdes inför implementationen endast en del av 
innehållet ut. 40 000 rader från filen utmatades till en ny xml-fil (figur 7), vilket därmed 
skapade en samling på 40 000 inlägg.  

 
Figur 7 Kommando som användes i textbaserade programmet Terminal för att 

extrahera rader från ursprungliga xml-filen Posts.xml (Skärmdump från Terminal, 
utgiven av Apple Inc.) 

En MariaDB (MySQL)-databas skapades för att lagra data, implementera index och utföra 
sökfrågor. Hur SQL-databasens tabell och kolumner definierats finns att se i appendix A. 
Åtkomst och förflyttning av inläggen till databasen gjordes med hjälp av XML DOM och PHP 
Data Objects (PDO). XML DOM är en standard för att åstadkomma tillträde och 
manipulering av XML-dokument och PDO är ett tillägg för att skapa anslutningar till 
databaser i PHP. I figur 8 syns en trädstruktur av xml-filen för att tydligare framhäva hur 
relationen mellan elementen ser ut och utvalda attribut listas. DOM parsning ger tillträde till 
trädstrukturen (elementen och dess attribut) tillsammans med, i detta fall, 
programmeringsspråket PHP. Koden för denna lösning finns att se i appendix B. 

 
Figur 8 Trädstruktur för xml-filen Posts.xml 

 

4.2.2 Uppbyggnad av single-page applikation 
När den utvunna datasamlingen var strukturerad och fanns tillgänglig via en 
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databasserver påbörjades implementation av single-page applikationen. En HTML-sida 
skapades, vilken byggde upp strukturen för webbsidan och CSS användes för att förändra 
sidans presentation. Designen valdes att hållas enkel och stilren med inslag som kan kännas 
igen från ursprungliga StackOverflow. Precis som nämnt tidigare i arbetet implementerades 
applikationen med avsikten att passa till olika skärmstorlekar, detta var en tanke som fanns 
med under hela uppbyggnaden. Figur 9 visar denna anpassning för två olika skärmstorlekar. 
Koden för HTML-filen finns att se i appendix C och koden för CSS-stilmallen finns att se i 
appendix D. 

 
Figur 9 Single-page applikationens utseende i olika skärmstorlekar 

Samtidigt som HTML och CSS uppbyggnaden utvecklades också sökfunktionen som drar 
nytta av Ajax XMLHttpRequest objekt. XMLHttpRequest implementerades med hjälp av 
JavaScript och HTTP-förfrågan metoden GET utnyttjades. XMLHttpRequest metoder 
skapar en anslutning till databasservern och sökfrågor definieras med hjälp av PDO i PHP. 
Koden för JavaScript-filen hittas i appendix E. Lösning för anslutningen och utväxling av 
data har likheter med den tillgängliga beskrivning som finns på “W3Schools Online Web 
Tutorials - PHP AJAX and MySQL” (2017) men skiljer sig till viss del. Denna skillnad beror 
främst på att input-fältet är av typen text (användaren kan söka efter valfritt ord eller 
sträng), ett onclick-event används samt anslutning görs med PDO. 

För applikationen existerar 4 stycken PHP-filer. I en av dessa görs helt enkelt en anslutning 
till databasen, koden för denna finns att se i appendix F. En PHP-fil har som syfte att räkna 
antal inlägg och antal svar som existerar i databasen, koden för denna fil går att se i 
appendix G. En tredje PHP-fil matchar det sökta ordet från input-fältet som gått igenom 
Ajax-funktionen och skickats till PHP-filen för en förfrågan till databasen. Denna sökfråga 
utnyttjar fulltext sökning som beskrevs under bakgrund och webbsidan “MySQL :: MySQL 
Documentation - Natural Language Full-Text Searches” (2017) har tagits till hjälp för denna 
del i uppbyggnaden. Resultatet blir att titlar för samtliga matchade inlägg presenteras. 
Koden för denna fil hittas i appendix H. Den sista PHP-filen har som uppgift att hämta 
specifika inlägg och dess svar. Detta görs genom att hämta det Id för det inlägg som väljs ut. 
Svar på inlägg är kopplade till ursprungliga inlägget genom attributet ParentId och kan på så 
sätt hämtas. Koden för denna fil finns att se i appendix I. I samtliga PHP-filer anges också 
vilka kolumner i databas-tabellen som ska hämtas till HTML-sidan och dessutom hur den 
hämtade datan ska presenteras. 
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En andra version av applikationen har också byggts upp, vilken har som syfte att höja 
användbarheten med designlösningar. Den skillnad som implementerats är att en 
resultatlista tillsammans med valt inlägg kan visas samtidigt. Istället för en 
förhandsgranskning som nämndes i problemformuleringen går det alltså att se hela inlägget 
och dess svar. Denna designlösning gör det enkelt för användaren att välja olika sökresultat 
utan att behöva klicka fram och tillbaka mellan resultatlista och de specifika inläggen. Figur 
10 visar hur utseendet har lösts för denna version. 

 
Figur 10 Single-page applikation version 2 

För version 2 av single-page applikationen har fyra filer förändrats i jämförelse med version 
1. Koden för HTML-filen version 2 finns att se i appendix J, koden för CSS-filen version 2 
finns att se i appendix K, koden för JavaScript-filen hittas i appendix L och slutligen koden 
för en förändrad PHP-fil för version 2 återfinns i appendix M. 

4.3 Progression 
Syftet med implementationen var inte att avbilda det ursprungliga StackOverflow och inte 
heller att framställa en applikation som till utseendet ser identiskt likadant ut. Målet var att 
bygga upp en single-page arkitektur för den valda delen – sökfunktionen. Därmed gjordes 
bedömningen att sökfunktionens främsta ändamål var att sortera fram relevanta inlägg som 
motsvarar sökfrågan och de svar som tillhör respektive inlägg. Det var dock en utmaning att 
dra gränsen på vad som skulle ingå i lösningen och vad som avgjordes vara stickspår eller 
problematiskt för applikationen. 

Ett stickspår som gjordes var ett försök att inkludera kommentarer som varje inlägg och svar 
på inlägg kunde ha. Precis processen för utvinning av Posts.xml genomfördes samma sak 
men med anpassning till xml-filen Comments.xml. Figur 11 visar hur data från denna xml-fil 
kan se ut. 
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Figur 11 En rad i xml-filen Comments.xml, stickspår (Skärmdump från Sublime 

Text 3, utgiven av Jon Skinner) 

Redan här går det att tyda det första problemet då majoriteten av kommentarerna var 
kopplade till inlägg med höga identitetsnummer (vilken avläses genom attributet PostId). 
Därav skulle det vara ganska sällan förekomma kommentarer till inlägg som existerar. Detta 
var dock något som reflekterades i efterhand. Överföringen till databasen gjordes utan några 
svårigheter. När sökfrågan till databasen genom PDO skulle inkluderas i lösningen uppkom 
problem. Sökfrågan ställdes inom en foreach-loop till resultaten för hämtning av inlägg och 
på grund av detta verkade tidskonsumtionen för sökfunktionen ökas. Figur 12 visar hur 
koden för inkludering av kommentarer såg ut. 

 
Figur 12 Kod för att hämta kommentarer, stickspår (Skärmdump från Sublime 

Text 3, utgiven av Jon Skinner) 

På grund av de två problem som nämnts ovan gjordes valet att inte inkludera kommentarer i 
den slutliga applikationen. 

En annan problematik som möttes i implementationen var att det inte fanns någon 
tillgänglig dokumentation till xml-filerna. Taggar och framförallt attribut fick man själv gissa 
fram vilket användningsområdet var. Något som var förvirrande var att attributet Title inte 
existerade för alla inlägg. Figur 13 visar hur det ser ut när attributet Title finns i en rad. 

 

Figur 13 En rad i xml-filen Posts.xml där attributet Title existerar, stickspår 
(Skärmdump från Sublime Text 3, utgiven av Jon Skinner) 

Detta var något som senare fick en insikt om varför, efter mer och mer arbete med koden. 
När också attributet ParentId hittades dök kopplingen upp. De inlägg som inte hade några 
titlar, hade däremot attributet ParentId. Detta för att de var svar som existerade och 
kopplades samman genom ParentId med inläggets id. Figur 14 visar hur det ser ut för en rad 
när attributet ParentId finns med, men inte attributet Title. 
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Figur 14 En rad i xml-filen Posts.xml där attributet ParentId existerar, stickspår 
(Skärmdump från Sublime Text 3, utgiven av Jon Skinner) 

Detta var ett stickspår som löstes genom att inkludera ParentId som en kolumn i databasen 
för att kunna koppla ihop inlägg och dess svar. 

4.4 Pilotstudie 
Under metodbeskrivning beskrevs det att två undersökningsmetoder kommer ligga som 
grund för detta arbete. Därför utförs de två valda metoderna, experiment och 
användarstudie, också för pilotstudien men i mindre skala. 

4.4.1 Experiment – Empirisk mätning 
Mätningar på svarstider har gjorts som en första del av pilotstudien. Dessa mätningar 
innefattar ursprungliga StackOverflow med multi-page arkitektur och de två 
implementerade single-page versionerna. För att genomföra mätningarna har 
Tampermonkey använts, vilket är ett tillägg för Google Chrome. Tampermonkey tillåter 
användare att skriva JavaScript-kod som anpassar hur en webbsida visas eller beter sig. 
Denna kod exekveras automatiskt tillsammans med webbsidorna och därför är detta ett 
smidigt sätt för att mäta och hämta data. I detta fall har olika källkoder utvecklats för 
ursprungliga StackOverflow och single-page versionerna. För pilotstudien omfattar 
mätningen tiden det tar från att webbsidan laddas in, en sökning görs, hämtning av data 
utförs och slutligen ett inlägg från dessa sökresultat visas. 

Svarstiderna hämtas med hjälp av JavaScript-metoden getTime(), som används i början av 
koden och när ett inlägg från sökresultaten visas. När det första värdet subtraheras från det 
andra kan svarstiden avgöras. HTML Local Storage, som tillåter webbapplikationer att lagra 
data inom användarens webbläsare, har använts för att lagra tiderna. JSON har dragits till 
nytta för att utväxla data, konvertera objekt till en sträng och tillbaka. För samtliga 
mätningar har samma sökterm utförts och samma inlägg valts i både ursprungliga 
StackOverflow och de två single-page versionerna. För pilotstudien utfördes mätningarna i 
25 iterationer och för single-page versionerna med samma mängd data (40 000 inlägg i 
databasen) som användes för implementationen. 

Källkoden för multi-page (ursprungliga StackOverflow) är uppdelat i tre delar då uppgifter 
behövdes göras på olika URL-adresser. Tidsstämpeln tas, sidan laddas in och sökterm söks 
efter i den första delen. I den andra koden väljs det första av sökresultaten genom simulering 
av klick. Det sista av de tre delarna tas tidsstämpel då inlägget visats, räknar ut tid, sparar 
värdet i Local Storage och använder metoden Location replace() för att göra en 
siduppdatering och starta om processen. När 25 värden sparats i Local Storage avslutades 
mätningen och de sparade värdena redovisades som en array i en alert-box som enkelt 
kunde kopieras. Denna kod finns att se i appendix N. 

Källkoden för single-page version 1 har samma uppgift som för multi-page men har byggts 
upp med vissa skillnader. Då URL-adressen inte förändras behövdes inte koden delas upp. 
Samma metoder för att hämta tid, spara och utväxla data genomfördes också här. Den 
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stora skillnad som finns är den setTimeout() metod som tillsattes då sökresultat behövde få 
en chans att hämtas innan en simulering av klick kunde ta processen vidare. Simuleringen av 
klick anropades att köras efter 100 millisekunder då detta tidsintervall inte medförde några 
komplikationer eller stopp för iterationerna. Koden för denna version finns att se i appendix 
O. 

Single-page version 2 har i stort sett en identisk kod för mätning som version 1. Skillnaden 
som finns är ändringen av URL-adresser men också tidsintervallet för setTimeout() 
metoden. Detta intervall är satt till 1200 millisekunder då kortare värden är detta orsakade 
stopp i de automatiska iterationerna. Koden för version 2 hittas i appendix P. 

Pilotstudien genomfördes med en MacBook Pro från 2014 med 2,6 GHz Intel Core i5 
processor, 8 GB 1600 MHz DDR3 minne, operativsystemet macOS Sierra version 10.12.3 och 
i webbläsaren Google Chrome version 57.0.2987.133. 

 
Figur 15 Resultat av pilotstudie med mätning på svarstider i 25 iterationer 

Mätningarna genomfördes och processen för de tre versionerna hade inga komplikationer. 
Diagrammet i figur 15 visar samtliga resultat för pilotstudiens mätningar på svarstider för 
multi-page, single-page version 1 och version 2. Båda single-page versionerna resulterade i 
jämna svarstider där version 1 låg omkring 100 millisekunder och version 2 ungefär 1200 
millisekunder. Multi-page mätningen ledde till en viss skillnad men resulterade i värden 
nära 2000 millisekunder. Att version 2 för single-page mätningen resulterade i mycket högre 
värden än version 1 är svårt att avgöra varför. Dock finns små skillnader i hur elementet som 
sökresultat visas i beter sig och detta kan vara en möjlig orsak. 

För att tydligare jämföra de tre mätningarna har medelvärdet för de 25 iterationerna i varje 
mätning tagits fram. Figur 16 visar resultatet för detta. 
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Figur 16 Medelvärde och standardavvikelse av pilotstudie med mätning på 

svarstider 

Diagrammet i figur 16 visar tydligt skillnaden mellan mätningarna. Multi-page mätningen 
resulterade i ett medelvärde på 2076 millisekunder, single-page version 1 mätningens 
medelvärde låg på 110 millisekunder och single-page version 2 mätningens medelvärde blev 
1211 millisekunder. För att visa hur mycket de olika värdena på 25 iterationer avviker från 
medelvärdet har också standardavvikelse lagts till. Figur 16 visar att standardavvikelsen för 
multi-page är högre och för de båda single-page versionerna är standardavvikelsen väldigt 
låg. Detta beror på att multi-page mätningen innebar fler skillnader i samtliga värden från de 
25 iterationerna i jämförelse med single-page versionerna som hade fler mycket jämna 
värden. 

Något tänka på när det gäller dessa mätningar är att ursprungliga StackOverflow som 
användes för multi-page mätningarna innehåller mycket mer data än vad single-page 
versionerna gjorde. Därför finns det möjlighet att resultatet som tagits fram inte stämmer 
helt överens med verkligheten. I de kommande mätningarna finns en tanke att utföra 
mätningar på single-page versionerna med större mängd data. 

4.4.2 Användarstudie – Enkäter 
Som en andra del i pilotstudien har en användarstudie gjorts. Google Formulär som är ett 
verktyg för att skapa och analysera undersökningar har utnyttjats för detta syfte. Sex stycken 
frågor har bearbetats fram som ska besvara arbetets frågeställning. I metodbeskrivningen 
nämndes det att likert-skalor skulle utnyttjas i enkäterna och samtliga sex frågor som tagits 
fram använder sig av likert-skalor. Nedan listas de sex frågor som enkäten innehåller och i 
figur 17 visas exempel på hur frågorna presenteras för testpersoner. 

• Hur viktigt är det för dig att en webbsida reagerar snabbt vid navigering (ger snabba 
svarstider)? (Likert-skala med valmöjligheter 1 till 5.) 

• När anser du att en webbsida tar för lång tid på sig (0 motsvarar under 1 sekund, 1 över 1 
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sekund, 2 över 2 sekunder osv.)? (Likert-skala med valmöjligheter 0 till 10.) 

• Öppna version 1 http://rebeckastalbrand.se/thesis/ och gör en sökning i sökfältet (exempel 
på sökord: float). Hur snabbt tycker du navigeringen går? (Likert-skala med valmöjligheter 1 
till 5.) 

• Öppna version 2 http://rebeckastalbrand.se/thesis-v2/ och gör en sökning i sökfältet 
(exempel på sökord: float). Hur snabbt tycker du navigeringen går? (Likert-skala med 
valmöjligheter 1 till 5.) 

• Tycker du att en webbsidas design påverkar din vilja att använda den? (Likert-skala med 
valmöjligheter 1 till 5.) 

• Jämför designen för version 1 och version 2, till vilken grad tycker du att version 2 är 
enklare att använda och därmed har en högre användbarhet? (Likert-skala med 
valmöjligheter 1 till 5.) 

 
Figur 17 Två exempel på enkät-frågor med likert-skalor i Google Formulär 

Pilotstudien genomfördes på endast en testperson som valts ut efter kriteriet att vara 
studerande inom data eller IT. Detta gör att i denna pilotstudie kan inte svaren redovisas 
kvantitativt, något som den större användarstudien har som mål att göras. 

Resultatet för enkäten på testpersonen blev att snabba svarstider betraktas som mycket 
viktigt (skala 5) och att svarstiden anses vara för lång om den överstiger 2 sekunder. 
Navigeringen för de båda single-page versionerna bedömdes gå mycket snabbt (skala 5 för 
båda). En webbsidas design påverkar till ganska hög grad (skala 4) testpersonens vilja att 
använda denna. Single-page version 1 ansågs vara enklare och ha högre användbarhet. 

För att utvärdera testpersonens svar fick de två första frågorna ett förväntat resultat. Att 
navigeringen för single-page versionerna ansågs gå mycket snabbt ses som positivt men att 
de båda bedömdes med samma skala ses som ett intressant svar då pilotstudiens empiriska 
mätningar visade på en skillnad i svarstider. Näst sista frågan fick också ett förväntat resultat 
men sista frågan visade på ett till viss del oväntat resultat då version 1 ansågs vara enklare än 
version 2. Detta är ett tecken på att design är en individuell åsikt och vad som anses 
användbart för en individ kanske inte passar alla. Vid återkoppling med testpersonen 
motiverades valet med att sidmenyn med sökresultat föredrogs att inte synas vid läsning av 
tråden.  

Användarstudien med enkäter förmodas få tydligare samt mätbara resultat då en större 
mängd testpersoner deltagit. Detta är något som har förväntningen att fås fram inför den 
kommande användarstudien. 

 



 

20 

5 Utvärdering 
I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet på de undersökningar som genomförts 
för utvärdering av de uppbyggda single-page versionerna. Först redovisas experimentets 
utfall och därefter användarstudiens utfall. 

5.1 Resultat: Experiment – Empirisk mätning 
Precis som i den genomförda pilotstudien och som nämnts under metodbeskrivning har två 
olika undersökningsmetoder använts i detta arbete. Den första metoden var ett experiment 
där mätning på svarstider genomförts. En slutsats som drogs efter pilotstudien var att 
ursprungliga StackOverflow som användes för mätning av multi-page arkitektur innehåller 
en datamängd som inte går att påverka. I denna fullskaliga undersökning har därför fokus 
valt att läggas på skillnaden mellan single-page versionerna, då datamängden kan varieras 
och dess skillnader testas. Dock kommer pilotstudiens resultat för multi-page arkitektur 
finnas i kulisserna när analys görs och slutsatser dras från dessa mätningar. En fullskalig 
mätning av multi-page arkitekturen uteslöts på grund av att så pass höga nummer av 
förfrågningar inte kunde göras mot webbsidan och IP-adress blev temporärt spärrad. 

Mätningar har gjorts för single-page version 1 och version 2 med två olika datamängder i 
databasen, 100 000 inlägg/rader i tabell respektive 1 000 000 (1 miljon) inlägg/rader i 
tabell. Mätningarna har genomförts i webbläsarna Chrome och Firefox och har utförts två 
gånger per webbläsare med 1000 iterationer. En iteration inkluderar tiden det tar från att 
webbsidan laddas in, en sökning görs, hämtning av data utförs och ett inlägg från dessa 
sökresultat visas. Chromes tillägg Tampermonkey och Firefox tillägg Greasemonkey nyttjas 
tillsammans med de användarskript som skapades till pilotstudien. Dessa koder har 
förbättrats och fångar ännu mer exakta svarstider. Appendix Q visar den uppdaterade koden 
som använts för både version 1 och version 2. PHP funktionen microtime() har använts för 
att lyfta ut tiden för indexsökningen i databas samt att hämta specifikt begärt inlägg i 
databas och denna funktion ligger inbäddad i artefaktens PHP-filer. 

I nedanstående tabeller presenteras den hårdvara, mjukvara och webbservermiljö som 
använts för undersökningen. Mätningarna har exekverats med Wi-Fi uppkoppling. 

 

Plattform MacBook Pro (Retina, 13 tum, mitten 2014) 

Operativsystem macOS Sierra version 10.12.4 

Processor 2,6 GHz Intel Core i5 

Minne 8 GB 1600 MHz DDR3 

Grafik Intel Iris 1536 MB 

Lagring Flashlagring 251 GB 

Tabell 1 Specifikation av hårdvara 
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Webbläsare Google Chrome Mozilla Firefox 

Version 58.0.3029.110 (64-bitars) 53.0.3 (64-bitars) 

Tabell 2 Specifikation av mjukvara 
 

Webbserver Apache 

Databas MariaDB version 10.1.22 

PHP Version 7.0.15 

Tabell 3 Specifikation av webbservermiljö 
 

Resultatet av mätningarna delas upp efter den version av single-page som har testats och 
vilken datamängd som tillämpats. Det har förekommit spikar i samtliga mätningar och för 
att visa mätvärdena tydligt har en gräns valts ut för varje diagram där spikar över denna 
gräns valt att tas bort. Mängden spikar som tagits bort från diagrammen kommer att 
redovisas. Spikar kan bero på och påverkas av många olika faktorer, exempelvis Wi-Fi 
uppkopplingen som tillämpats eller nätverkets trafikbelastning. 

5.1.1 Datamängd: 100 000 inlägg 
Det första som kommer presenteras är samtliga mätningar som är gjorts med datamängden 
100 000 existerande inlägg i databasen. I figur 18 visas det sammanfogade resultatet för de 
två mätningar som utförts på single-page version 1 i webbläsaren Chrome. Den blå linjen 
motsvarar den fullständiga tiden för en sökning. Den röda linjen motsvarar tiden det tar att 
hämta resultat i databasen som matchar sökfrasen med databasens fulltext index. Den gula 
linjen motsvarar tiden det tar i databasen att hämta det valda inlägget som ska navigeras till. 
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Figur 18 Resultat av mätning för Single-page version 1 med datamängden 100 
000 inlägg i webbläsaren Google Chrome 

I figur 18 har det tagits bort 16 förekommande spikar som överstiger 800 millisekunder. 
Diagrammet innehåller fortfarande ett få antal lägre spikar. 

 

Figur 19 Resultat av mätning för Single-page version 1 med datamängden 100 
000 inlägg i webbläsaren Mozilla Firefox 

I figur 19 visas det sammanfogade resultatet för de två mätningar som utförts i webbläsaren 
Firefox. Det går att utläsa att betydligt fler spikar förekommer och i detta diagram har också 
46 spikar som överstiger 800 millisekunder tagits bort. Dessa mätningar gjordes om ett 
flertal gånger men spikar av denna mängd förekom på samtliga. 
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Figur 20 Resultat av mätning för Single-page version 2 med datamängden 100 
000 inlägg i webbläsaren Google Chrome 

I figur 20 visas det sammanfogade resultatet för de två mätningar som utförts på single-page 
version 2 i webbläsaren Chrome. 8 spikar som överstigit 3000 millisekunder har tagits bort 
från detta diagram. 

 

Figur 21 Resultat av mätning för Single-page version 2 med datamängden 100 
000 inlägg i webbläsaren Mozilla Firefox 

Figur 21 visar det sammanfogade resultatet för de två mätningar som utförts på single-page 
version 2 i webbläsaren Firefox. I detta diagram har 4 spikar som överstiger 3000 
millisekunder tagits bort. Det går även här att utläsa från diagrammet att det finns en 
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mängd spikar under 3000 millisekunder som överstiger antalet som fanns för mätningen i 
Chrome. Detta är gemensamt för version 1 där också Firefox innehöll fler spikar än Chrome. 

 

Figur 22 Sammanfattning av samtliga mätningar med datamängden 100 000 
inlägg 

I figur 22 syns en sammanfattning av de mätningar som hittills har presenterats. Single-page 
version 1 mätningar i båda webbläsare resulterade i medelvärde på 150 respektive 159 
millisekunder. Single-page version 2 mätningar resulterade i medelvärde på 1181 och 1222 
millisekunder. Gemensamt för mätningarna i Firefox var den lite högre standardavvikelsen, 
bevisligen på grund av spikarna. I sin helhet gav Firefox mätningar en längre svarstid även 
om skillnaden gentemot Chrome inte var särskilt stor. 

Skillnaden på svarstiderna i jämförelse med pilotstudien, där datamängden var nästan 
hälften (40 000 inlägg) av dessa mätningars datamängd, var förhållandevis liten. För version 
1 hade medelvärdet stigit med cirka 40 millisekunder och version 2 skillnaden inte märkbar. 

5.1.2 Datamängd: 1 000 000 inlägg 
Under denna rubrik kommer alla mätningar presenteras som utförts med datamängden 1 
000 000 (1 miljon) existerande inlägg i databasen. 
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Figur 23 Resultat av mätning för Single-page version 1 med datamängden 1 000 
000 inlägg i webbläsaren Google Chrome 

I figur 23 visas det sammanfogade resultatet för de två mätningar som utförts i webbläsaren 
Chrome för version 1. I detta fall har 13 spikar som överstigit 2000 millisekunder tagits bort 
från diagrammet. Här syns tydligt en skillnad i svarstider för databasens indexsök och 
hämtning av specifikt inlägg i jämförelse med de tidigare mätningarna som hade den lägre 
datamängden. 

 

 

Figur 24 Resultat av mätning för Single-page version 1 med datamängden 1 000 
000 inlägg i webbläsaren Mozilla Firefox 
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I figur 24 visas det sammanfogade resultatet för de två mätningar som utförts i webbläsaren 
Firefox. I detta diagram har 18 spikar som överstigit 2000 millisekunder tagits bort och 
precis som tidigare mätningar gällande Firefox finns många lägre spikar kvar. 

 

Figur 25 Resultat av mätning för Single-page version 2 med datamängden 1 000 
000 inlägg i webbläsaren Google Chrome 

I figur 25 visas det sammanfogade resultatet för de två mätningar som utförts i webbläsaren 
Chrome för version 2. I diagrammet har 24 spikar som överstigit 3000 millisekunder 
uteslutits. 

 

Figur 26 Resultat av mätning för Single-page version 1 med datamängden 1 000 
000 inlägg i webbläsaren Mozilla Firefox 
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I figur 26 presenteras det sammanfogade resultatet för de två mätningar som utförts i 
webbläsaren Firefox. Diagrammet utesluter 11 spikar som överstigit 3000 millisekunder. 

 

Figur 27 Sammanfattning av samtliga mätningar med datamängden 1 000 000 
inlägg 

I figur 27 syns en sammanfattning av de mätningar som senast presenterats. För dessa 
mätningar är datamängden 10 gånger så stor jämfört med tidigare samling mätningar. 
Single-page version 1 mätningar för de olika webbläsarna resulterade i medelvärde på 1393 
samt 1244 millisekunder. Single-page version 2 mätningar gav medelvärdena 2421 
millisekunder och 2271 millisekunder. För dessa mätningar har webbläsaren Chrome det 
högre medelvärdet, något som inte var fallet vid den lägre datamängden. Standardavvikelsen 
är något högre för Firefox, vilket återigen påvisar på fler spikar. 

5.1.3 Analys 
I figur 28 presenteras en sammanfattning av alla gjorda mätningar och de kan här jämföras 
och analyseras sida vid sida. Dessutom jämförs dessa mätningar med pilotstudiens 
mätningar av multi-page arkitekturen, även om denna inte finns i sammanfattningens 
diagram. 
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Figur 28 Sammanfattning av samtliga utförda mätningar 

Diagrammet som innehåller sammanfattningen visar tydligt att single-page version 1 har 
betydligt snabbare svarstider överlag i jämförelse med version 2. Detta beskulle kunna bero 
på att version 2 måste invänta att element existerar i dokumentobjektmodellen (DOM). Det 
finns alltså en skillnad i hur version 2 hanterar visning och döljning av element. Vidare 
presterar version 1 med båda datamängderna också bättre än multi-page medelvärde som 
låg på 2076 millisekunder i pilotstudiens mätning. När det kommer till single-page version 2 
presterar denna bättre än multi-page arkitekturen endast med den mindre testade 
datamängden. När datamängden 1 miljon inlägg testades blev medelvärdet cirka 2200-2400 
beroende på webbläsare och detta överstiger det medelvärde multi-page arkitekturen låg på. 
En sannolikhet som detta beror på kan vara att sökfunktionen utgår från fulltext index. Detta 
index skapas utefter de ord som existerar i kolumnen och när datamängden blir så pass stor 
påverkas svarstiderna. Att sortera ut specifikt valda inlägg och dess svar i en större 
datamängd tar bevisligen också längre tid. I de tidigare diagrammen går det att se denna 
skillnad för svarstider av databasens indexsök och hämtning av inlägg beroende på 
datamängd. Att ta med sig från denna insikt är att större datamängder kräver bättre 
söktekniker och ett exempel på sökmotor som klarar stora datamängder är Solr (“Apache 
Solr”, 2017). 

5.1.4 Slutsatser 
En fråga som detta arbete haft som mål att besvara är hur skillnaden av svarstider ser ut för 
StackOverflows sökfunktion, multi-page kontra single-page. Med undersökningsmetoden 
experiment har detta försökt påvisats genom de utförda mätningarna. Hypotesen för studien 
var att single-page arkitektur skulle påvisa snabbare svarstider. 

Hypotesen att svarstiden för single-page arkitektur är snabbare än multi-page arkitektur 
kunde delvis bevisas vara sann. Undantaget gäller version 2 med en större datamängd där 
hypotesen motbevisas, men i detta fall är det den faktiska tiden i databasen som påverkar till 
detta resultat. Slutsatsen är att single-page arkitektur är snabbare än multi-page arkitektur 
och att skillnaden kan vara både stor och liten beroende på typ av single-page 
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applikation. 

5.2 Resultat: Användarstudie – Enkäter 
Den andra undersökningsmetoden som använts är en användarstudie i form av enkäter. 
Efter genomförandet av pilotstudien har beslut tagits om att inkludera frågor som samlar in 
information om de deltagande testpersonerna. Förutom kön och ålder efterfrågas nivån på 
programmeringskunskap. Detta görs genom att ta reda på om testpersonerna har 
programmerat på hobbynivå, läst grundläggande och fördjupande kurser eller jobbat med 
programmering. Eftersom enkäterna riktats till studerande inom webbutvecklande eller 
liknande frågas också om uppskattning på hur många högskolepoäng/yrkeshögskolepoäng 
inom programmering och webbutveckling som testpersonen innehar. De undersökande 
frågor som tagits fram till pilotstudien (små ändringar har gjorts) utgör också resten av 
innehållet för användarstudien. 

Användarstudiens svar på enkäter kommer under denna sektion att presenteras. Enkäter 
skickades ut till studerande inom programmen Webbutveckling och Frontendutveckling. 
Totalt sett deltog 27 personer i studien. 

Av 27 svar var fördelning av könsidentitet 66,7% män, 29,6% kvinnor och 3,7% annat 
alternativ. 51,8% av testpersonerna var i åldern 20-23, 29,6% var i åldern 24-27 och 18,50% 
var i åldern 28-34 år. Därefter gjordes ett försök att kartlägga testpersonernas bekantskap 
och kunskap inom programmering och utveckling av webb. Detta gjordes genom att ställa en 
fråga med kryssrutor där testpersonerna kunde ange om de hade programmerat på 
hobbynivå, studerat grundläggande kurser, studerat både grundläggande och fördjupande 
kurser och om de har arbetat inom området. Figur 29 presenterar det procentuella resultatet 
för svaren. 

 
Figur 29 Procentuellt resultat av testpersoners svar på frågan ”Hur kunnig är du 

inom programmering och utveckling av webb?” 
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Vidare ställdes en fråga om uppskattning av hur många högskolepoäng eller 
yrkeshögskolepoäng inom programmering och webbutveckling testpersonen innehar. För att 
förstå poängsystemen motsvarar 1,5 högskolepoäng och 5 yrkeshögskolepoäng 40 timmars 
studier. Tabell 4 visar tydligt hur detta hänger ihop. 

Heltidsstudier Yrkeshögskolepoäng Högskolepoäng 

1 år 200 60 

2 år 400 120 

3 år 600 180 

Tabell 4 Förklaring av heltidsstudiers poängsystem på yrkeshögskolor och 
högskolor 

Två testpersoner innehar mellan 20 och 60 högskolepoäng, sexton testpersoner innehar 
mellan 60 och 120 högskolepoäng och fyra testpersoner innehar mellan 120 och 220 
högskolepoäng. Fyra testpersoner innehar 100-200 yrkeshögskolepoäng och två 
testpersoner innehar 200-400 yrkeshögskolepoäng. 

Därefter ställdes undersökande frågor gällande svarstider. På frågan ”Hur viktigt är det för 
dig att en webbsida reagerar snabbt vid navigering (ger snabba svarstider)?” valde 74,1% av 
testpersonerna att det är mycket viktigt och återstående valde att det är viktigt. En fråga 
ställdes om när testpersonen anser att en webbsidas navigeringstid är acceptabel. Figur 30 
presenterar det procentuella resultatet för denna fråga. 

 
Figur 30 Procentuellt resultat av testpersoners svar på frågan ”När anser du att 

en webbsidas navigeringstid är acceptabel?” 

Testpersonerna uppmanades att göra en bedömning av navigeringstid för de två olika single-
page versionerna. För single-page version 1 bedömde 85,2% av testpersonerna att 
navigeringen går mycket snabbt och resterande bedömde att det går snabbt. För 
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single-page version 2 bedömde 59,3% av testpersonerna att navigeringen går mycket snabbt 
och resterande bedömde att det går snabbt. 

Nästa inriktning som enkäten avsåg att undersöka var användbarhet. Frågan ”Tycker du att 
en webbsidas design påverkar din vilja att använda den?” ställdes och 51,9% av 
testpersonerna ansåg att designen påverkade i hög grad. 40,7% av testpersonerna ansåg att 
designen påverkade i ganska hög grad medan resterande 7,4% valt i ganska låg grad. 
Därefter uppmanades testpersonerna att bedöma de två versionernas användbarhet. Frågan 
”Jämför designen för version 1 och version 2, till vilken grad tycker du att version 2 är 
enklare att använda och därmed har en högre användbarhet?” ställdes och figur 31 visar det 
procentuella resultatet för denna fråga. Värdet 1 motsvarar i låg grad (version 1 är enklare) 
och värdet 5 motsvarar i hög grad. 

 
Figur 31 Procentuellt resultat av testpersoners svar på frågan ”Jämför designen 
för version 1 och version 2, till vilken grad tycker du att version 2 är enklare att 

använda och därmed har en högre användbarhet?” Värdet 1 motsvarar i låg grad 
(version 1 är enklare) och värdet 5 motsvarar i hög grad 

Diagrammet i figur 31 visar att bedömningen av detta inte var självklart och resultatet blev 
ganska olika. Det går också att utläsa att en stor mängd testpersoner har valt värdet 3, vilket 
betyder att de inte kan bedöma om vilken av versionerna som är mer användbar. 

För att förstå mer i detalj varför en av versionerna anses mer användbar bads testpersonerna 
motivera sitt val. En testperson föredrar hur sökresultatet presenteras i version 1 medan en 
annan testperson motiverar att version 2 har högre användbarhet tack vare synligheten av 
både sökresultat och inläggsinnehåll. Många trycker på att läsbarheten är bättre i version 1 
eftersom inläggsinnehållen utnyttjar hela webbsidans bredd. En testperson skulle föredra ett 
mellanting för versionerna och förslår en lista som kan förminskas. 

5.2.1 Analys 
Undersökningens mål var att rikta sig till insatta studenter inom webbutveckling och inte 
deltagare som inte har någon koppling till webbutveckling eller programmering. Detta 
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medför troligen att resultaten på frågorna blir grundat på den kunskap som samtliga 
deltagare har inom ämnet. 

Frågorna som rörde svarstider hade inga oväntade resultat och att prestanda är en viktig 
aspekt för webbsidor var samtliga deltagare överrens om. Det är något som man naturligt 
kan tänka sig att de deltagande bör värdera med tanke på den vardagliga koppling till 
webbsidor dessa testpersoner bör ha. 

När det kommer till användbarhet bevisades det vara väldigt blandade åsikter och detta kan 
bero på att alla användare har olika preferenser på vad som är viktigt i detta syfte. Något som 
är intressant är de motiveringar som gjorts om användbarheten för de olika versionerna. 
Läsbarhet är något som verkar viktigt för deltagarna och påverka till störst del 
användbarheten. En lösning för att användare ska behålla läsbarheten som finns i version 1 
men samtidigt tillhandahålla den resultatlista som finns smidigt tillgänglig i version 2 kan 
vara en hopfällbar resultatlista. 

5.2.2 Slutsatser 
Den andra frågan som detta arbete har haft som mål att besvara är om användares 
tillfredsställelse påverkas av snabbare svarstider och om designlösningar lyfter en sidas 
användbarhet. Med undersökningsmetoden användarstudie har denna frågeställning 
besvarats. Hypotesen var att användares tillfredsställelse påverkas till viss del för längden av 
svarstider. Användbarheten förväntades vara högre för single-page version 2. 

Ungefär 75% av testpersonerna gav svaret att det är mycket viktigt med snabba svarstider på 
en webbsida och att acceptabla navigeringstider var från under 1 sekund till max 2-3 
sekunder. Av dessa svar går det att bedöma att testpersonernas tillfredsställelse faktiskt 
påverkas till viss del för längden av svarstider, precis som hypotesen beskrivit. En slutsats 
som kan dras från detta är att snabba svarstider på en webbsida är viktigt för att få 
användaren tillfredsställd i personens navigerande. 

Användbarhet och design på en webbsida bedömdes också vara viktigt för större mängden av 
testpersonerna. I jämförelsen av design för version 1 och version 2 resulterade detta i mycket 
spridda svar. Version 1 är dock den som bedöms av fler ha en högre användbarhet. Detta är 
något som motbevisar den definierade hypotesen. Slutsatsen som kan dras från detta är att 
bedömning om vad som är användbart varierar mycket från person till person. 
Användarstudien bevisar dock att i detta fall gör version 1 bättre intryck som användbar. 
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6 Avslutande diskussion 
Under detta avsnitt görs en sammanfattning av arbetets gång och utfall. Diskussion och 
reflektion om resultatet i ett större sammanhang tas upp. Framtida arbete inom området 
som berörts diskuteras. 

6.1 Sammanfattning 
Detta arbete har fokuserat på arkitekturerna single-page och multi-page, vilket är två olika 
sätt att strukturera och bygga upp en webbsida. Tekniker som utgjort en stor del av arbetet 
är datautvinning, Ajax och fulltext indexering och sökning. I en implementation av en single-
page applikation i två versioner utvanns innehåll från en datauppsättning via StackOverflow. 
En sökfunktion byggdes upp med hjälp av Ajax och för att göra datauppsättningens inlägg 
sökbara användes fulltext indexering och sökning i en databas.  

De frågor som problematiserades och förväntades att besvaras i arbetet var: 

• Hur ser skillnaden i svarstider ut i StackOverflows sökfunktion, multi-page arkitektur 
kontra single-page arkitektur? 

• Påverkas användares tillfredsställelse av snabbare svarstider och lyfter designlösningar 
sidans användbarhet för resultaten av sökfrågor? 

Med hjälp av två undersökningsmetoder, mätning och enkäter, kunde denna frågeställning 
besvaras och hypoteser bevisas eller motbevisas. Empiriska mätningar på svarstider utfördes 
med två olika datamängder i databasen. Efter analys av mätningarna kunde slutsatser dras 
att hypotesen om att single-page arkitektur är snabbare än multi-page akitektur var delvis 
sann. En fjärdedel av mätningarna visade att single-page version 2 med större datamängd 
hade ett högre medelvärde än multi-page men efter analys gick det att fastställa att 
databasens söktid var anledningen till detta. Enkäter som skickades ut till studerande inom 
data eller IT besvarade den andra frågan i frågeställningen. Resultatet blev att svarstider för 
en webbsida spelar en stor roll för tillfredsställelsen vilket också var hypotesen. 
Testpersonerna föredrog dock single-page version 1 framför 2 och tyckte denna var mer 
användbar, något som motbevisade hypotesen. 

6.2 Diskussion 
Fink och Flatow (2014) menar att användare idag förväntar sig att en webbsida ska fungera 
utan uppehåll, med flyt och snabb körning. Liu et al. (2016) uppger att svarstider spelar en 
nyckelroll eftersom det påverkar användares engagemang. Detta är något som också den 
genomförda användarstudien pekade på då svarstider enligt testpersonerna ansågs vara 
viktigt. Majoriteten av testpersonerna tyckte att en webbsidas navigeringstid inte är 
acceptabel om den överstiger 2 sekunder. 

Tesarik et al. (2008) menar att single-page arkitekturen begränsar designstrukturen på 
dessa applikationer eftersom det är svårt att passa in i en enda fysisk webbsida. Vid 
implementationen av single-page applikationen går det att förstå denna begränsning som 
menas eftersom det är ett annat tänk i att bygga upp en single-page applikation. 
Användningen av en Ajax sökfunktion är dock något som passar sig väldigt bra för 



 

34 

applikationstypen. 

Yu och Kong (2016) utförde studier där deltagare fick jämföra tre olika gränssnitt och 
framföra sina åsikter om bland annat vilket gränssnitt som föredrogs. I deras studie 
jämfördes single-page, multi-page och zooming, där single-page visade sig vara den som 
ansågs mest användbar. I detta arbete har en studie inriktats på två olika designer av en 
single-page applikation och i vilken av dessa interaktionen fungerar bäst. Det finns en 
skillnad i vad som undersöks men resultatet som framkom av studien, att användbarheten 
beror mycket på hur en webbsida är strukturerad framkom också hos Yu och Kong (2016). 

Arbetet hade som mål att jämföra multi-page arkitektur med single-page arkitektur. Detta 
förväntades göras med den ursprungliga StackOverflow och två tillämpade single-page 
applikationer. Problematiken om att ursprungliga StackOverflow inte kunde inkluderas i 
mätningarna för den fullskaliga utvärdering är något som är negativt för studien. Detta är 
något som togs beslut om efter pilotstudiens utfall och om kunskapen om detta funnits 
tidigare i projektet hade också en multi-page version inkluderats som artefakt. Trots detta 
kunde frågeställningen besvaras utefter de förutsättningar som fanns. 

De empiriska mätningarna har frambringat systematiska och exakta svarstider för de testade 
versionerna. Det finns dock faktorer som påverkar trovärdigheten i detta resultat och detta 
är något som är en etisk aspekt. Som figurerna visade förekom spikar under mätningarnas 
gång och att ta bort en del av dessa spikar kan anses som mindre trovärdigt resultat. Av de 
8000 dokumenterade svarstiderna har dock sammanlagt 140 svarstider tagits bort, vilket är 
en förhållandevis låg siffra i jämförelse med de resterande svarstider som faktiskt redovisas. 
Något annat som kan påverka trovärdigheten är att mätningar endast är utförda på en 
plattform, ett operativsystem och i två olika webbläsare. Det hade frambringat ett mer 
trovärdigt resultat om till exempel mätningar i mobil miljö gjorts och även om andra 
operativsystem inkluderats. Dessutom skulle fler webbläsare än Google Chrome och Mozilla 
Firefox kunna testas. Eventuella nätverksstörningar är inte heller något som kan påverkas 
under mätningarnas gång och som kan influera på slutliga resultatet. Allt ovan nämnda som 
påverkar pålitligheten för slutliga resultatet handlar om forskningsetik. Empiriska 
mätningar och användarstudier är dock objektiva metoder som tidigare använts inom 
forskning, vilket förstärker aspekten om att resultatet går att lita på. Samtliga resultat av 
mätningar har redovisats och spikar som tagits bort har upplysts om. Specifikationer om 
hårdvara, mjukvara, webbservermiljö och nätverksuppkoppling har klargjorts och samtliga 
källkoder från implementation och mätningar finns bifogat i appendix. På detta sätt ska 
arbetet lätt kunna återupprepas. 

Den samhälleliga nytta som går att få ut från detta arbete är en insikt för utvecklare att 
single-page applikationer är något som kan kopplas samman med snabba svarstider och 
därmed tillfredsställer fler användare. Utvecklingen kan förhoppningsvis leda till att en 
single-page arkitektur är att föredra och därför bör tillämpas oftare i praktiken. 
Användbarheten får inte heller förkastas och att göra en webbsida användbar och vikten av 
detta är något som detta arbete också uppmuntrar till. Användarstudier kan kartlägga 
testpersoners åsikter på ett enkelt sätt och frambringar tydliga samt mätbara svar om till 
exempel användbarhet. 

Slutligen bevisar detta examensarbete att en single-page sökfunktion med en mycket snabb 
prestanda går att bygga med enkla medel och under en så pass kort period. En 
sökfunktion som passar till frågor- och svarsidor så som StackOverflow, men 
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behöver inte begränsas endast till denna sida. Andra uppslagsverk av olika karaktär skulle 
kunna implementera sökfunktionen och få stor nytta av denna. Denna generalisering är 
därför också en stor samhällelig nytta att ta med från arbetet. Om en sökfunktion som 
presterar så bra byggts upp under ett par månader, vad hade då kunnat åstadkommas med 
fler resurser och under en längre tid? 

6.3 Framtida arbete 
Om arbetet skulle fortsätta några månader till så hade en multi-page version även 
implementerats. Det hade gjort att arbetet fått ett tydligare och mer etiskt trovärdigt resultat 
för undersökningsmetoderna då samma datamängd hade kunnat användas och jämföras 
med de tre versionerna. 

Att fortsätta undersöka olika versioner av single-page applikationer är också en möjlig väg 
att gå. Till exempel att utgå från version 2 som byggdes upp i arbetet och implementera 
ytterligare lösningar som hade förbättrat användbarheten efter kunskapen som kommit ut av 
användarstudien. Något som nämndes i analysen för användarstudien var att en hopfällbar 
resultatlista kanske hade varit lösningen på problemet, där läsbarheten inte kompromissas. 
En annan möjlighet skulle vara en implementation där sökordets samtliga inläggsresultat 
hämtas i förväg. Detta skulle medfört att söktiden hade tagit längre tid första gången men 
hade därefter gått blixtsnabbt vid navigering mellan olika inlägg. Detta koncept som kallas 
prefetching och är något som en konferensartikel av Issam och Omar (2015) beskriver. 

Migrering är något som skulle vara intressant att studera inom detta område och mer 
specifikt hur migrering från multi-page arkitektur till single-page arkitektur fungerar. Detta 
är något som Mesbah och van Deursen (2007) gjort en fallstudie om och vidare forskning 
inom området skulle ge mer insikt om komplikationer vid en migrering. Hur ska denna 
utmaning lösas? 

Den mobila plattformen är något som används i allt högre grad idag och att undersöka 
specifikt hur de olika arkitekturerna beter sig i denna miljö är också något som är relevant. 
Yu och Kong (2016) gjorde en utvärdering av de olika gränssnitten single-page, multi-page 
och zoomning i mobil miljö. De uppmuntrar till att vidare undersökningar bör göras för att 
få reda på om interaktion kan bli ännu bättre med olika typer av gränssnittsdesigner. 

Webben är under ständig utveckling och något som nämndes tidigare i arbetet är att bland 
annat Gmail och Google Docs är implementerade som single-page applikationer. Detta visar 
på att arkitekturen är lovande för framtiden. Kanske utvecklas tekniken ytterligare? 
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Appendix A -  database.sql 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Posts` ( 
  `Id` int(11) NOT NULL, 
  `CreationDate` datetime NOT NULL, 
  `Title` varchar(240) NOT NULL, 
  `Body` text NOT NULL, 
  `ParentId` int(11) NOT NULL, 
  `Score` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY (`Id`), 
  FULLTEXT KEY `Title` (`Title`), 
  FULLTEXT KEY `Body` (`Body`) 
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 
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Appendix B -  xml-sql.php 
<html> 
 <head> 
  <title>XML to SQL</title> 
 </head> 
 <body> 
  <?php 
   /* PHP code to transfer xml-data to sql database */ 
   include "dbconnect.php"; 
 
   //Chosen xml-file to transfer 
   $file = "xml/posts1.xml"; 
 
   //Connect to the DOM parser functions 
   $dom = new DOMDocument(); 
   $dom->preserveWhiteSpace = FALSE; 
   $dom->load($file); 
 
   //Sql-query and bind parameters 
   $querystring = "INSERT INTO Posts 
(Id,ParentId,CreationDate,Title,Body,Score) 
VALUES(:Id,:ParentId,:CreationDate,:Title,:Body,:Score);"; 
 
   echo "<h1>Thesis</h1>"; 
   echo "<p>This site moves XML-posts to a database 
using DOM and PHP PDO.</p>"; 
    
   //Search for all elements with tagname "row" in 
xml-file 
   $posts = $dom->getElementsByTagName("row"); 
   foreach ($posts as $row){ 
    //Retrieve elements attribute values   
    $Id = $row->getAttribute("Id"); 
    $ParentId = $row->getAttribute("ParentId"); 
    $CreationDate = $row-
>getAttribute("CreationDate"); 
    $Title = $row->getAttribute("Title"); 
    $Body = $row->getAttribute("Body"); 
    $Score = $row->getAttribute("Score"); 
 
    //Prepare the sql query and bind the 
parameters 
    $stmt = $pdo->prepare($querystring); 
    $stmt->bindParam(":Id", $Id); 
    $stmt->bindParam(":ParentId", $ParentId); 
    $stmt->bindParam(":CreationDate", 
$CreationDate); 
    $stmt->bindParam(":Title", $Title); 
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    $stmt->bindParam(":Body", $Body); 
    $stmt->bindParam(":Score", $Score); 
   
    $stmt->execute(); 
   } 
  ?> 
 </body> 
</html> 
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Appendix C -  index.html 
<html> 
 <head> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, 
initial-scale=1.0"> 
  <title>Single-page applikation</title> 
  <link rel="shortcut icon" 
href="/thesis/images/favicon.ico" /> 
 
  <!-- CSS --> 
  <link rel="stylesheet" href="style.css"> 
   
  <!-- JavaScript & jQuery --> 
  <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.j
s"></script> 
  <script src="main.js"></script> 
 
  <!-- Google Fonts import --> 
  <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Rajdhani:700" 
rel="stylesheet"> 
 </head> 
 <body> 
 <div id="header"> 
  <a href="http://rebeckastalbrand.se/thesis/index.html" 
title="Logo"><img id="logo-mobile" src="images/logo-mobile.svg" 
alt="Logo" /></a> 
  <a href="http://rebeckastalbrand.se/thesis/index.html" 
title="Logo"><img id="logo" src="images/logo.svg" alt="Logo" /></a> 
  <form id="search"> 
   <input id="searchPosts" type="text" 
name="searchPosts" maxlength="240" /> 
   <button id="searchButton" 
type="submit">search</button> 
  </form> 
 </div> 
 <div id="content"> 
 </div> 
 <footer><p>This website contains <a 
href="https://archive.org/download/stackexchange" title="User-
generated content">user-generated content</a> from <a 
href="https://stackoverflow.com/" 
title="StackOverflow">StackOverflow</a> which is licensed under <a 
href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" title="CC BY-
SA 3.0">CC BY-SA 3.0</a></p></footer> 
 </body> 
</html>  
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Appendix D -  style.css 
/* Style to index.html */ 
 
body { 
 background-color: #fff; 
 margin: 0; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
} 
a { 
 text-decoration: none; 
 color: #07C; 
} 
a:hover { 
 color: #3af; 
} 
p { 
 margin: 0; 
} 
h2 { 
 font-size: 19px; 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
 margin-bottom: 10px; 
} 
 
/* Menubar and search */ 
#header { 
 position: fixed; 
 border-top: 3px solid #F9CF00; 
 width: 100%; 
 background-color: #fafafa; 
 box-shadow: 0px 0px 2px #999; 
 text-align: center; 
 z-index: 1; 
} 
#header a { 
 margin: auto; 
 display: inline-block; 
 padding: 0 12px; 
 line-height: 58px; 
 vertical-align: middle; 
} 
#header a:hover { 
 background-color: #eee; 
 color: #333; 
} 
form { 
    display: inline-block; 
    margin: 0; 
    padding: 0; 
} 
input[type="text"] { 
 background: url(images/search.svg) no-repeat scroll 8px 8px; 
 border: 1px solid #ccc; 
 padding: 9px 9px 9px 34px; 
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 border-radius: 2px; 
 font-size: 14px; 
} 
button { 
 color: #FFF; 
    background-color: #0095ff; 
    box-shadow: inset 0 1px 0 #66bfff; 
    border-radius: 2px; 
    border: 1px solid #07c; 
    font-size: 15px; 
    padding: 9px; 
    font-family: inherit; 
} 
input:hover { 
 border-color: rgba(0,149,255,0.5); 
    box-shadow: inset 0 0 2px #d3d6da, 0 0 2px rgba(0,149,255,0.2); 
} 
input:focus { 
 outline: 0; 
 border-color: #0099ff; 
    box-shadow: inset 0 0 4px #eff0f1, 0 0 5px rgba(0,149,255,0.5); 
} 
 
/* Post and answer content */ 
#content { 
 margin: 0 auto; 
 width: 70%; 
 position: relative; 
 top: 85px; 
 padding-bottom: 30px; 
 margin-bottom: 60px; 
 overflow: hidden; 
} 
.start { 
 margin-top: 20%; 
 font-size: 30px; 
 text-align: center; 
 font-family: 'Rajdhani', sans-serif; 
 text-transform: uppercase; 
 color: #999; 
} 
.title { 
 font-size: 24px; 
 padding-bottom: 15px; 
 font-weight: normal; 
 border-bottom: 1px solid #e4e6e8; 
 margin-top: 20px; 
} 
.scoreContent { 
 float:left; 
 width: 30px; 
 color: #6a737c; 
 font-size: 20px; 
 text-align: center; 
 margin: 15px 0px; 
 line-height: 2; 
} 
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.divider { 
 border-top: 1px solid #e4e6e8; 
} 
.postContent, .postAnswer { 
 font-size: 15px; 
 line-height: 1.3; 
 word-wrap: break-word; 
 margin: 15px 0px 60px 50px; 
 position: relative; 
} 
.postAnswer { 
 margin-top: 20px; 
} 
.postDate { 
 background-color: #e0eaf1; 
 float: right; 
 color: #6a737c; 
 padding: 2px 5px; 
 font-size: 12px; 
 margin-top: 20px; 
} 
.postList ul { 
 list-style-type: none; 
 margin:0; 
 padding:0; 
} 
.postList li { 
 border-top: 1px solid #e4e6e8; 
 margin: 10px 0; 
} 
pre { 
 background-color: #eff0f1; 
 font-family: "Lucida Console", Monaco, monospace; 
 padding: 2px 5px 0px 5px; 
 font-size: 13px; 
 overflow: auto; 
} 
code { 
 background-color: #eff0f1; 
 font-family: "Lucida Console", Monaco, monospace; 
 padding: 2px 5px 0px 5px; 
 font-size: 13px; 
} 
blockquote { 
 padding: 10px; 
 background-color: #FFF8DC; 
 border-left: 2px solid #ffeb8e; 
 margin: 10px 0; 
} 
 
/* Footer */ 
footer { 
 background-color: #242729; 
 position: fixed; 
 bottom: 0px; 
 width: 100%; 
 padding: 10px 0; 
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 text-align: center; 
} 
footer p { 
 color: #ccc; 
 font-size: 12px; 
} 
footer a { 
 color: #999; 
} 
footer a:hover { 
 color: #666; 
} 
 
/* Landscape and portrait orentation adjustment */ 
@media screen and (orientation:landscape) { 
 img#logo { 
  display: inline-block; 
  width: 150px; 
  height: 30px; 
  padding: 14px 0px 14px 0px; 
 } 
 img#logo-mobile { 
  display: none; 
 } 
} 
@media screen and (orientation:portrait) { 
 img#logo { 
  display: none; 
 } 
 img#logo-mobile { 
  display: inline-block; 
  width: 20px; 
  height: 24px; 
  margin-right: 10px; 
  vertical-align: middle; 
 } 
}  
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Appendix E -  main.js 
/* JavaScript to index.html */ 
$(document).ready(function() { 
 
 /* Create XMLHttpRequest object - Ajax connection */ 
 var xmlhttp; 
 function createXMLHttpRequest() { 
     if (window.XMLHttpRequest) { 
         // Code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 
         xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 
     } else { 
         // Code for IE6, IE5 
         xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
     } 
 } 
 
 /* Create function that show text with amount of posts and 
answers in the database */ 
 function showCount() { 
  createXMLHttpRequest(); 
     xmlhttp.open("GET","getCount.php",true); 
     xmlhttp.onreadystatechange = function() { 
         if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) 
{ 
             document.getElementById("content").innerHTML = 
xmlhttp.responseText; 
         } 
     } 
     xmlhttp.send(); 
 } 
 
 /* Call function to create ajax request and show text */  
 showCount(); 
  
 /* Function that fetch the title of matched posts with the 
searchquery */ 
    $("body").on("click", "#searchButton", function(event){ 
     // Stop the search input reloading the page by preventing its 
default action 
        event.preventDefault(); 
        // Set up the data to be sent via XHR 
        var str = $("#searchPosts").val(); 
        createXMLHttpRequest(); 
     xmlhttp.open("GET","getPosts.php?q="+str,true); 
     xmlhttp.onreadystatechange = function() { 
         if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) 
{ 
             document.getElementById("content").innerHTML = 
xmlhttp.responseText; 
         } 
     } 
     xmlhttp.send(); 
    }); 
 
 /* Function that displays the selected post */ 
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 $("#content").on("click", ".showSelected", function(event){ 
        event.preventDefault(); 
        var id = $(this).data("value"); 
        createXMLHttpRequest(); 
     xmlhttp.open("GET","getSelected.php?q="+id,true); 
     xmlhttp.onreadystatechange = function() { 
         if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) 
{ 
             document.getElementById("content").innerHTML = 
xmlhttp.responseText; 
         } 
     } 
     xmlhttp.send(); 
    }); 
});  
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Appendix F -  dbconnect.php 
<?php 

/* PHP code to create connection with database */ 
$servername = "servername"; 
$username = "username"; 
$password = "password"; 
 
try { 
    $pdo = new PDO("mysql:host=".$servername.";dbname=dbname", 
$username, $password); 
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 
PDO::ERRMODE_WARNING); 
    //Connected successfully 
} 
catch(PDOException $e) { 
    console.log("Connection failed: " . $e->getMessage()); 
} 

?> 
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Appendix G -  getCount.php 
<?php 
 /* PHP code to fetch amount of posts and answers that exist in 
database */ 
 include "dbconnect.php"; 
 $q = $_GET; 
 //Prepare sql statements that count the number of existing 
posts and number of existing answers in database 
 $stmt = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM Posts WHERE 
ParentId = 0;"); 
 $stmt->execute(); 
 $result = $stmt->fetchColumn(); 
 $stmt2 = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM Posts WHERE NOT 
ParentId = 0;"); 
 $stmt2->execute(); 
 $result2 = $stmt2->fetchColumn(); 
 
 //Presents result from calculating 
 echo "<div class='start'>Right now there are <font 
color='#F9CF00'>".$result."</font> asked questions … <br/>"; 
 echo "… and <font color='#F9CF00'>".$result2."</font> 
answers</div>"; 
?>  
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Appendix H -  getPosts.php 
<?php 
 /* PHP code to fetch list of posts that matches with search 
query */ 
 include "dbconnect.php"; 
 $q = $_GET["q"]; 
 //Microtime function used for performance measurements in 
thesis evaluation 
 $start = round(microtime(true) * 1000); 
 //Prepare sql statements that count the matches and retrieves 
Title and Id from database 
 $stmt = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM Posts WHERE MATCH 
(Title,Body) AGAINST ('".$q."' IN NATURAL LANGUAGE MODE) AND 
ParentId = 0;"); 
 $stmt2 = $pdo->prepare("SELECT Title, Id FROM Posts WHERE 
MATCH (Title,Body) AGAINST ('".$q."' IN NATURAL LANGUAGE MODE) AND 
ParentId = 0;"); 
 $stmt->execute(); 
 $result = $stmt->fetchColumn(); 
 $stmt2->execute(); 
 $result2 = $stmt2->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
 $end = round(microtime(true) * 1000); 
    $time = $end - $start; 
    //echo "<div id='searchtime'>".$time."</div>"; 
 
    //Presents result from search in database 
 if ($result == "0") { 
  echo "<h2>0 results</h2>"; 
  echo "<p>Your search returned no matches.</p>"; 
 } 
 else { 
  echo "<h2>".$result." results</h2>"; 
  echo "<div class='postList'><ul>"; 
  foreach ($result2 as $postData) { 
      echo "<li><a href='#' class='showSelected' data-
value=".$postData['Id'].">Q: " .$postData['Title']. "</a></li>"; 
  } 
  echo "</ul></div>"; 
 } 
?>  
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Appendix I -  getSelected.php 
<?php 
    /* PHP code to fetch selected post data and answer data */ 
    include "dbconnect.php"; 
    $q = $_GET["q"]; 
    //Microtime function used for performance measurements in thesis 
evaluation 
    $start = round(microtime(true) * 1000); 
    //Prepare sql statements that retrieves selected post, related 
answers and counts number of related answers 
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM Posts WHERE Id = ".$q.";"); 
    $stmt->execute(); 
    $result = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
    $stmt2 = $pdo->prepare("SELECT * FROM Posts WHERE ParentId = 
".$q.";"); 
    $stmt2->execute(); 
    $result2 = $stmt2->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
    $stmt3 = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM Posts WHERE 
ParentId = ".$q.";"); 
    $stmt3->execute(); 
    $count = $stmt3->fetchColumn(); 
    $end = round(microtime(true) * 1000); 
    $time = $end - $start; 
    //echo "<div id='databasetime'>".$time."</div>"; 
 
    //Presents result from database retrieval 
    echo "<a href='#' id='searchButton'>« Tillbaka till 
sökresultat</a>"; 
    foreach ($result as $postData) { 
        echo "<div class='title'>" .$postData['Title']. "</div>"; 
        echo "<div class='scoreContent'><a href='#' title='Vote 
up'><img src='images/vote-up.svg' alt='Vote up' 
/></a>".$postData['Score']."<a href='#' title='Vote down'><img 
src='images/vote-down.svg' alt='Vote down' /></a></div>"; 
        echo "<div class='postContent'>".$postData['Body']; 
        echo "<div class='postDate'>Asked 
".$postData['CreationDate']."</div></div>"; 
    } 
    echo "<h2>".$count." Answers</h2>"; 
    foreach ($result2 as $postData2) { 
        echo "<div class='divider'></div>"; 
        echo "<div class='scoreContent'><a href='#' title='Vote 
up'><img src='images/vote-up.svg' alt='Vote up' 
/></a>".$postData2['Score']."<a href='#' title='Vote down'><img 
src='images/vote-down.svg' alt='Vote down' /></a></div>"; 
        echo "<div class='postAnswer'>".$postData2['Body']; 
        echo "<div class='postDate'>Answered 
".$postData2['CreationDate']."</div></div>"; 
    } 
?>  
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Appendix J -  index.html (version 2) 
<html> 
 <head> 
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=UTF-8"> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, 
initial-scale=1.0"> 
  <title>Single-page applikation v2</title> 
  <link rel="shortcut icon" href="/thesis-
v2/images/favicon.ico" /> 
 
  <!-- CSS --> 
  <link rel="stylesheet" href="style.css"> 
   
  <!-- jQuery --> 
  <script 
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.j
s"></script>  
  <!-- Google Fonts import --> 
  <link 
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Rajdhani:700" 
rel="stylesheet"> 
 </head> 
 <body> 
 <div id="header"> 
  <a href="http://rebeckastalbrand.se/thesis-v2/index.html" 
title="Logo"><img id="logo-mobile" src="images/logo-mobile.svg" 
alt="Logo" /></a> 
  <a href="http://rebeckastalbrand.se/thesis-v2/index.html" 
title="Logo"><img id="logo" src="images/logo.svg" alt="Logo" /></a> 
  <form id="search"> 
   <input id="searchPosts" type="text" 
name="searchPosts" maxlength="240" /> 
   <button id="searchButton" 
type="submit">search</button> 
  </form> 
 </div> 
 <div id="startCount"></div> 
 <div id="wrapper"> 
  <div id="content"> 
  </div> 
  <div id="selectedContent"> 
  </div> 
 </div> 
 <footer><p>This website contains <a 
href="https://archive.org/download/stackexchange" title="User-
generated content">user-generated content</a> from <a 
href="https://stackoverflow.com/" 
title="StackOverflow">StackOverflow</a> which is licensed under <a 
href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/" title="CC BY-
SA 3.0">CC BY-SA 3.0</a></p></footer> 
 <!-- JavaScript --> 
 <script src="main.js"></script> 
 </body> 
</html>  
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Appendix K -  style.css (version 2) 
/* Style to index.html */ 
 
body { 
 background-color: #fff; 
 margin: 0; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
} 
a { 
 text-decoration: none; 
 color: #07C; 
} 
a:hover { 
 color: #3af; 
} 
p { 
 margin: 0; 
} 
h2 { 
 font-size: 19px; 
 margin: 0; 
 padding: 0; 
 margin-bottom: 10px; 
} 
 
/* Menubar and search */ 
#header { 
 position: fixed; 
 border-top: 3px solid #F9CF00; 
 width: 100%; 
 background-color: #fafafa; 
 box-shadow: 0px 0px 2px #999; 
 text-align: center; 
 z-index: 1; 
} 
#header a { 
 margin: auto; 
 display: inline-block; 
 padding: 0 12px; 
 line-height: 58px; 
 vertical-align: middle; 
} 
#header a:hover { 
 background-color: #eee; 
 color: #333; 
} 
form { 
    display: inline-block; 
    margin: 0; 
    padding: 0; 
} 
input[type="text"] { 
 background: url(images/search.svg) no-repeat scroll 8px 8px; 
 border: 1px solid #ccc; 
 padding: 9px 9px 9px 34px; 
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 border-radius: 2px; 
 font-size: 14px; 
} 
button { 
 color: #FFF; 
    background-color: #0095ff; 
    box-shadow: inset 0 1px 0 #66bfff; 
    border-radius: 2px; 
    border: 1px solid #07c; 
    font-size: 15px; 
    padding: 9px; 
    font-family: inherit; 
} 
input:hover { 
 border-color: rgba(0,149,255,0.5); 
    box-shadow: inset 0 0 2px #d3d6da, 0 0 2px rgba(0,149,255,0.2); 
} 
input:focus { 
 outline: 0; 
 border-color: #0099ff; 
    box-shadow: inset 0 0 4px #eff0f1, 0 0 5px rgba(0,149,255,0.5); 
} 
 
/* Post and answer content */ 
#startCount { 
 margin: 0 auto; 
 width: 70%; 
 position: relative; 
 top: 85px; 
 padding-bottom: 30px; 
 margin-bottom: 60px; 
 overflow: hidden; 
} 
#wrapper { 
 margin: 0 auto; 
 width: 90%; 
} 
#content { 
 width: 30%; 
 position: absolute; 
 top: 85px; 
 padding: 15px 15px 30px 15px; 
 margin-bottom: 60px; 
 overflow: hidden; 
 clear: both; 
 background-color: #fafafa; 
 box-shadow: 0px 0px 2px #999; 
 display: none; 
} 
#selectedContent { 
 margin-top: 85px; 
 float: right; 
 width: 60%; 
 background-color: #fafafa; 
 box-shadow: 0px 0px 2px #999; 
 padding: 0px 15px 30px 15px; 
 margin-bottom: 60px; 
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 display: none; 
} 
.start { 
 margin-top: 20%; 
 font-size: 30px; 
 text-align: center; 
 font-family: 'Rajdhani', sans-serif; 
 text-transform: uppercase; 
 color: #999; 
} 
.title { 
 font-size: 24px; 
 padding-bottom: 15px; 
 font-weight: normal; 
 border-bottom: 1px solid #e4e6e8; 
 margin-top: 20px; 
} 
.scoreContent { 
 float:left; 
 width: 30px; 
 color: #6a737c; 
 font-size: 20px; 
 text-align: center; 
 margin: 15px 0px; 
 line-height: 2; 
} 
.divider { 
 border-top: 1px solid #e4e6e8; 
} 
.postContent, .postAnswer { 
 font-size: 15px; 
 line-height: 1.3; 
 word-wrap: break-word; 
 margin: 15px 0px 60px 50px; 
 position: relative; 
} 
.postAnswer { 
 margin-top: 20px; 
} 
.postDate { 
 background-color: #e0eaf1; 
 float: right; 
 color: #6a737c; 
 padding: 2px 5px; 
 font-size: 12px; 
 margin-top: 20px; 
} 
.postList ul { 
 list-style-type: none; 
 margin:0; 
 padding:0; 
} 
.postList li { 
 border-top: 1px solid #e4e6e8; 
 margin: 10px 0; 
} 
pre { 
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 background-color: #eff0f1; 
 font-family: "Lucida Console", Monaco, monospace; 
 padding: 2px 5px 0px 5px; 
 font-size: 13px; 
 overflow: auto; 
} 
code { 
 background-color: #eff0f1; 
 font-family: "Lucida Console", Monaco, monospace; 
 padding: 2px 5px 0px 5px; 
 font-size: 13px; 
} 
blockquote { 
 padding: 10px; 
 background-color: #FFF8DC; 
 border-left: 2px solid #ffeb8e; 
 margin: 10px 0; 
} 
 
/* Footer */ 
footer { 
 background-color: #242729; 
 position: fixed; 
 bottom: 0px; 
 width: 100%; 
 padding: 10px 0; 
 text-align: center; 
} 
footer p { 
 color: #ccc; 
 font-size: 12px; 
} 
footer a { 
 color: #999; 
} 
footer a:hover { 
 color: #666; 
} 
 
/* Landscape and portrait orentation adjustment */ 
@media screen and (orientation:landscape) { 
 img#logo { 
  display: inline-block; 
  width: 150px; 
  height: 30px; 
  padding: 14px 0px 14px 0px; 
 } 
 img#logo-mobile { 
  display: none; 
 } 
} 
@media screen and (max-width:1000px) and (orientation:landscape) { 
 #wrapper { 
  width: 95%; 
 } 
 #selectedContent {   
  width: 58%; 
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 } 
 footer p { 
  font-size: 8px; 
 } 
} 
@media screen and (orientation:portrait) { 
 img#logo { 
  display: none; 
 } 
 img#logo-mobile { 
  display: inline-block; 
  width: 20px; 
  height: 24px; 
  margin-right: 10px; 
  vertical-align: middle; 
 } 
 #wrapper { 
  width: 95%; 
 } 
 #content { 
  width: 25%; 
  padding: 10px 10px 30px 10px; 
  margin-bottom: 100px; 
  font-size: 10px; 
 } 
 #selectedContent {   
  width: 60%; 
  padding: 0px 10px 30px 10px; 
  margin-bottom: 100px; 
 } 
 footer p { 
  font-size: 8px; 
 } 
}  
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Appendix L -  main.js (version 2) 
/* JavaScript to index.html */ 
$(document).ready(function() { 
 
    /* Create XMLHttpRequest - Ajax connection */ 
    var xmlhttp; 
    function createXMLHttpRequest() { 
        if (window.XMLHttpRequest) { 
            // Code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 
            xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 
        } else { 
            // Code for IE6, IE5 
            xmlhttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
        } 
    } 
     
    /* Create function that show text with amount of posts and 
answers in the database */ 
    function showCount() { 
        createXMLHttpRequest(); 
        xmlhttp.open("GET","getCount.php",true); 
        xmlhttp.onreadystatechange = function() { 
            if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) { 
                document.getElementById("startCount").innerHTML = 
xmlhttp.responseText; 
            } 
        } 
        xmlhttp.send(); 
    } 
 
    /* Call function to create ajax request and show text */     
    showCount(); 
 
    /* Function that fetch the title of matched posts with the 
searchquery */ 
    $("body").on("click", "#searchButton", function(event){ 
        // Stop the search input reloading the page by preventing 
its default action 
        event.preventDefault(); 
        // Set up the data to be sent via XHR 
        var str = $("#searchPosts").val(); 
        document.getElementById("startCount").style.display = 
"none"; 
        document.getElementById("content").style.display = "block"; 
        createXMLHttpRequest(); 
        xmlhttp.open("GET","getPosts.php?q="+str,true); 
        xmlhttp.onreadystatechange = function() { 
            if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) { 
                document.getElementById("content").innerHTML = 
xmlhttp.responseText; 
            } 
        } 
        xmlhttp.send(); 
    }); 
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    /* Function that displays the selected post */ 
    $("#content").on("click", "#showSelected", function(event){ 
        event.preventDefault(); 
        var id = $(this).data("value"); 
        createXMLHttpRequest(); 
        xmlhttp.open("GET","getSelected.php?q="+id,true); 
        xmlhttp.onreadystatechange = function() { 
            if (xmlhttp.readyState == 4 && xmlhttp.status == 200) { 
                
document.getElementById("selectedContent").style.display = "block"; 
                document.getElementById("selectedContent").innerHTML 
= xmlhttp.responseText; 
            } 
        } 
        xmlhttp.send(); 
    }); 
});  
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Appendix M -  getSelected.php (version 2) 
<?php 
 /* PHP code to fetch selected post data and answer data */ 
    include "dbconnect.php"; 
    $q = $_GET["q"]; 
    //Microtime function used for performance measurements in thesis 
evaluation 
    $start = round(microtime(true) * 1000); 
    //Prepare sql statements that retrieves selected post, related 
answers and counts number of related answers 
 $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM Posts WHERE Id = 
".$q.";"); 
 $stmt->execute(); 
 $result = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
 $stmt2 = $pdo->prepare("SELECT * FROM Posts WHERE ParentId = 
".$q.";"); 
 $stmt2->execute(); 
 $result2 = $stmt2->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); 
 $stmt3 = $pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM Posts WHERE 
ParentId = ".$q.";"); 
 $stmt3->execute(); 
 $count = $stmt3->fetchColumn(); 
 $end = round(microtime(true) * 1000); 
    $time = $end - $start; 
    //echo "<div id='databasetime'>".$time."</div>"; 
 
    //Presents result from database retrieval 
 foreach ($result as $postData) { 
     echo "<div class='title'>" .$postData['Title']. "</div>"; 
     echo "<div class='scoreContent'><a href='#' title='Vote 
up'><img src='images/vote-up.svg' alt='Vote up' 
/></a>".$postData['Score']."<a href='#' title='Vote down'><img 
src='images/vote-down.svg' alt='Vote down' /></a></div>"; 
     echo "<div class='postContent'>".$postData['Body']; 
     echo "<div class='postDate'>Asked 
".$postData['CreationDate']."</div></div>"; 
 } 
 echo "<h2>".$count." Answers</h2>"; 
 foreach ($result2 as $postData2) { 
     echo "<div class='divider'></div>"; 
     echo "<div class='scoreContent'><a href='#' title='Vote 
up'><img src='images/vote-up.svg' alt='Vote up' 
/></a>".$postData2['Score']."<a href='#' title='Vote down'><img 
src='images/vote-down.svg' alt='Vote down' /></a></div>"; 
     echo "<div class='postAnswer'>".$postData2['Body']; 
     echo "<div class='postDate'>Answered 
".$postData2['CreationDate']."</div></div>"; 
 } 
?>  
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Appendix N -  Tampermonkey-skript multi-page 
// ==UserScript== 
// @name         Multi-page 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @author       You 
// @match        https://stackoverflow.com/ 
// @grant        none 
// @require      
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.0/jquery.min.js 
// ==/UserScript== 
 
$(document).ready(function() { 
    var start = new Date().getTime(); 
    localStorage.setItem('start', JSON.stringify(start)); 
 
    $("#search").find("input").val("Can cout alter variables 
somehow"); 
    $("#search").find("button").click(); 
}); 
 
 
 
 
// ==UserScript== 
// @name         Multi-page 2 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @author       You 
// @match        
https://stackoverflow.com/search?q=Can+cout+alter+variables+somehow 
// @grant        none 
// @require      
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.0/jquery.min.js 
// ==/UserScript== 
 
$(document).ready(function() { 
     $(".search-results").find("a:first")[0].click(); 
}); 
 
 
 
// ==UserScript== 
// @name         Multi-page 3 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @author       You 
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// @match        https://stackoverflow.com/questions/49098/can-cout-
alter-variables-somehow 
// @grant        none 
// @require      
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.0/jquery.min.js 
// ==/UserScript== 
 
$(document).ready(function() { 
    var end = new Date().getTime(); 
    var start = localStorage.getItem("start"); 
    var time = end - start; 
 
    var existingEntries = 
JSON.parse(localStorage.getItem("allEntries")); 
    if(existingEntries == null) existingEntries = []; 
    var entry = time; 
    localStorage.setItem("entry", JSON.stringify(entry)); 
    existingEntries.push(entry); 
    localStorage.setItem("allEntries", 
JSON.stringify(existingEntries)); 
    console.log(localStorage.getItem("allEntries")); 
    var array = JSON.parse(localStorage.getItem("allEntries")); 
    console.log(array.length); 
    if (array.length == 25) { 
        alert(localStorage.getItem("allEntries")); 
    } 
    else { 
        window.location.replace("https://stackoverflow.com/"); 
    } 
}); 
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Appendix O -  Tampermonkey-skript single-page 
version 1 
// ==UserScript== 
// @name         Single-page version 1 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @author       You 
// @match        http://rebeckastalbrand.se/thesis/index.html 
// @grant        none 
// @require      
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.0/jquery.min.js 
// ==/UserScript== 
 
$(document).ready(function() { 
    var start = new Date().getTime(); 
    localStorage.setItem('start', JSON.stringify(start)); 
    document.getElementById("searchPosts").value = "Can cout alter 
variables somehow"; 
    var button = document.getElementById("searchButton"); 
    button.click();  
    setTimeout(function(){  
        $("#content").find("a:first")[0].click();    
        var end = new Date().getTime(); 
        var start = localStorage.getItem("start"); 
        var time = end - start; 
        var existingEntries = 
JSON.parse(localStorage.getItem("allEntries")); 
        if(existingEntries == null) existingEntries = []; 
        var entry = time; 
        localStorage.setItem("entry", JSON.stringify(entry)); 
        existingEntries.push(entry); 
        localStorage.setItem("allEntries", 
JSON.stringify(existingEntries)); 
        console.log(localStorage.getItem("allEntries")); 
        var array = JSON.parse(localStorage.getItem("allEntries")); 
        console.log(array.length); 
        if (array.length == 25) { 
            alert(localStorage.getItem("allEntries")); 
        } 
        else { 
window.location.replace("http://rebeckastalbrand.se/thesis/index.htm
l"); 
        } 
    }, 100); 
}); 
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Appendix P -  Tampermonkey-skript single-page 
version 2 
// ==UserScript== 
// @name         Single-page version 2 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @author       You 
// @match        http://rebeckastalbrand.se/thesis-v2/index.html 
// @grant        none 
// @require      
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.0/jquery.min.js 
// ==/UserScript== 
 
$(document).ready(function() { 
    var start = new Date().getTime(); 
    localStorage.setItem('start', JSON.stringify(start)); 
    document.getElementById("searchPosts").value = "Can cout alter 
variables somehow"; 
    var button = document.getElementById("searchButton"); 
    button.click();     
    setTimeout(function(){  
        $("#content").find("a:first")[0].click(); 
        var end = new Date().getTime(); 
        var start = localStorage.getItem("start"); 
        var time = end - start; 
        var existingEntries = 
JSON.parse(localStorage.getItem("allEntries")); 
        if(existingEntries == null) existingEntries = []; 
        var entry = time; 
        localStorage.setItem("entry", JSON.stringify(entry)); 
        existingEntries.push(entry); 
        localStorage.setItem("allEntries", 
JSON.stringify(existingEntries)); 
        console.log(localStorage.getItem("allEntries")); 
        var array = JSON.parse(localStorage.getItem("allEntries")); 
        console.log(array.length); 
        if (array.length == 25) { 
            alert(localStorage.getItem("allEntries")); 
        } 
        else { 
         window.location.replace("http://rebeckastalbrand.se/thesis-
v2/index.html"); 
        } 
    }, 1200); 
}); 
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Appendix Q -  Tampermonkey/Greasemonkey skript 
single-page version 1 & 2 uppdaterad 
// ==UserScript== 
// @name         Single-page version 1 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @author       You 
// @match        http://rebeckastalbrand.se/thesis/index.html 
// @grant        none 
// @require      
https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.0/jquery.min.js 
// ==/UserScript== 
 
$(document).ready(function() { 
    //Start measurement with method that returns number of 
milliseconds 
    var start = new Date().getTime(); 
    //Use local storage to store start-time locally within the 
browser 
    localStorage.setItem("start", JSON.stringify(start)); 
    //Enter search query and simulate click on searchbutton 
    document.getElementById("searchPosts").value = "Can cout alter 
variables somehow"; 
    var button = document.getElementById("searchButton"); 
    button.click(); 
     
    //Use setInterval() method to evaluate if the class postList 
exists 
    var checkExist = setInterval(function() { 
        if ($(".postList").length) { 
            clearInterval(checkExist); 
            //Fetch database searchtime that was measured directly 
in php code 
            var databasesearchtime = $("#searchtime").text(); 
            //Simulate click on first a value in searchresult list 
            $("#content").find("a:first")[0].click(); 
             
            //Use setInterval-method to evaluate if the class 
postContent exists 
            var checkPostExist = setInterval(function() { 
                if ($(".postContent").length) { 
                    clearInterval(checkPostExist); 
                    //Get number of milliseconds to end measurement, 
fetch starttime and calculate difference 
                    var end = new Date().getTime(); 
                    var start = localStorage.getItem("start"); 
                    var time = end - start; 
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                    //Fetch database selecting posttime that was 
measured directly in php code 
                    var databaseposttime = 
$("#databasetime").text(); 
                     
                    //Push measurement-times in an array and store 
them locally 
                    var existingEntries = 
JSON.parse(localStorage.getItem("allEntries")); 
                    if(existingEntries == null) existingEntries = 
[]; 
                    var entry = time; 
                    localStorage.setItem("entry", 
JSON.stringify(entry)); 
                    existingEntries.push(entry); 
                    localStorage.setItem("allEntries", 
JSON.stringify(existingEntries)); 
                     
                    var existingSearch = 
JSON.parse(localStorage.getItem("allSearch")); 
                    if(existingSearch == null) existingSearch = []; 
                    var searchEntry = databasesearchtime; 
                    localStorage.setItem("searchEntry", 
JSON.stringify(searchEntry)); 
                    existingSearch.push(searchEntry); 
                    localStorage.setItem("allSearch", 
JSON.stringify(existingSearch)); 
                     
                    var existingPost = 
JSON.parse(localStorage.getItem("allPost")); 
                    if(existingPost == null) existingPost = []; 
                    var postEntry = databaseposttime; 
                    localStorage.setItem("postEntry", 
JSON.stringify(postEntry)); 
                    existingPost.push(postEntry); 
                    localStorage.setItem("allPost", 
JSON.stringify(existingPost)); 
                     
                    //Measure in 1000 iterations 
                    var array = 
JSON.parse(localStorage.getItem("allEntries")); 
                    if (array.length == 1000) { 
                        var allEntries = 
localStorage.getItem("allEntries"); 
                        var allSearch = 
localStorage.getItem("allSearch"); 
                        var allPost = 
localStorage.getItem("allPost"); 
                        //Write out all measurement-values 



 

XXX 

                        window.location = "data:text/plain,"+ 
allEntries + allSearch + allPost; 
                    } 
                    else { 
                        //Replace current document to continue 
measurement 
                        
window.location.replace("http://rebeckastalbrand.se/thesis/index.htm
l"); 
                    } 
                } 
            }, 10); 
        } 
    }, 10); 
}); 


