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Sammanfattning 
 

Det mesta av all information som hittas på nätet som inte är i löpande text, presenteras 

ofta i tabeller. För att stora tabeller ska vara lättare att hitta i för användaren görs de 

ibland interaktiva, dvs att de går att sortera efter vald kolumn eller att de går att söka i. 

När en interaktiv tabell ska implementeras i en webbapplikation kan olika tekniker 

användas, bland annat JavaScript eller olika MVC-ramverk. I följande tekniska 

experiment undersöks vilken betydelse val av ramverk gör för exekveringstiden vid 

sorteringar av tabellens innehåll, och hur tabellens storlek påverkar sorteringens tid. 

Ramverken har även jämförts med handskriven JavaScript. De två MVC-ramverk som 

testats är AngularJS och Backbone.js. Resultatet av olika tester som genomförts i 

experimentet visar att det spelar stor roll vilket ramverk som väljs för detta. Av de 

ramverk som testats utför webbapplikationen skriven med AngularJS sorteringarna 

snabbast.  

Nyckelord: AngularJS, Backbone.js, Interaktiva tabeller, JavaScript.  
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1 Introduktion 

 
 

I och med att mycket information idag hämtas på internet av många olika typer av användare 

efterfrågas höga krav på hur informationen presenteras. Ett vanligt sätt att presentera olika 

former av information är i tabeller. För att stora tabeller ska vara lätta att hitta i görs dessa 

ibland interaktiva, dvs att de går att sortera eller söka i. Genom att implementera handskriven 

JavaScript eller med hjälp av olika ramverk i en webbapplikation kan olika element i en 

webbapplikation kastas om i önskad ordning och därmed skapa sorteringsbara interaktiva 

tabeller. Många användare tenderar att undvika eller lämna webbsidor som laddar långsamt 

(Mickens, 2010).  

 

Därför kan det vara intressant att undersöka exekveringstiden för de olika ramverken när 

sorteringar i interaktiva tabeller utförs. När en utvecklare ska bygga en webbapplikation med 

exempelvis sorteringsbara interaktiva tabeller kan det vara svårt att veta vilket ramverk som 

ska användas, eller så kanske det passar bäst med handskriven JavaScript. Richard-Foy m.fl. 

(2013) menar att koden för ramverk är mer långsam än för ren JavaScript eftersom det finns 

mer bakomliggande kod och en hög abstraktionsnivå. Detta gör att även handskriven 

JavaScript är intressant att undersöka för att kunna jämföra det med andra ramverk. 

Gizas m.fl (2012) säger också att det är viktigt för utvecklare att välja rätt JavaScript-ramverk 

då alltid kod med hög kvalité och prestanda efterfrågas.  

 

Ett tekniskt experiment har skapats där frågeställningen om hur valet av ramverk eller 

handskriven JavaScript påverkar laddningstiderna för sorteringsbara interaktiva tabeller. En 

webbapplikation skapas för varje utvalt ramverk samt en för handskriven JavaScript. 

Webbapplikationerna innehåller sorteringsbara tabeller i olika storlekar som senare testas 

med hjälp av ett testscript. Undersökningsmetoden tekniskt experiment passar bra då en så 

kontrollerad miljö som möjligt efterfrågas då resultaten handlar om väldigt precisa och låga 

tider. Därför passar exempelvis inte kvalitativa metoder med intervjuer eller liknande lika bra 

som undersökningsmetod då det är svårt för en människa att uppfatta skillnader på ett fåtal 

millisekunder.  

 

 

För att genomföra experimentet skapas tre webbapplikationer med JavaScript, Angular och 

Backbone. Samtliga webbapplikationer ser likadana ut i webbläsaren men den 

bakomliggande koden skiljer sig något. Sex olika dataset med tabeller i varierande storlek 

testas och sorteras med varje webbapplikation, där tiden det tar för koden att sortera tabellen 

sparas. Efter att de olika webbapplikationerna testats kan grafer och tabeller göras för att 

jämföra resultaten mot varandra. För att kunna skapa webbapplikationer för ramverken har 

även dessa laddats hem från respektive ramverks hemsida på nätet. Experimentet har utförts 

lokalt på en och samma dator.  Eftersom ramverken i sig samt den handskrivna JavaScript-

koden har stått i fokus för undersökningen har heller ingen databas eller liknande använts 

eller tagits med i beräkningar för senare resultat. 
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2 Bakgrund 

 

Eftersom internet har blivit en av de vanligaste och viktigaste källorna att hämta information 

ifrån för många människor är det viktigt att detta görs på bästa möjliga sätt. Ett vanligt sätt att 

både lagra och visa information på är i tabeller. För att göra det ännu lättare för användare att 

ta till sig information med hjälp av tabeller, är att göra dessa interaktiva (Xu, Yang & Shi, 

2010). Behovet av att reducera responstider för interaktiva tabeller ökar eftersom användare 

tenderar att undvika långsamma webbplatser, och föredrar webbplatser med bra 

laddningstider. Mickens (2010) menar att användare förväntar sig att en webbsida ska ladda 

inom två sekunder eller mindre. Han menar även att 40% av användarna lämnar sidan om 

laddningstiden inte är klar inom tre sekunder. Document Object Model (DOM) är en standard 

som gör det möjligt att skapa och manipulera minnesrepsentationer av HTML- och XML-

innehåll (Gupta, Kaiser, Neistadt & Grimm, 2003). Ett typiskt sätt att använda DOM är att 

söka efter specifika element i ett dokument för att sedan modifiera eller ta bort innehållet hos 

klienten (Richard-Foy, Barais & Jézéquel, 2013). 

 MVC  

En rad moderna JavaScript-ramverk förser utvecklare med ett enkelt sätt att organisera sin 

kod. Detta genom att använda olika varianter av designmönstret MVC (Model-View-

Controller). MVC delar upp de olika delarna som behövs för att bygga en webbapplikation i 

tre delar (Model, View och Controller).  

JavaScript MVC ramverk följer inte alltid detta designmönster. Vissa lösningar (däribland 

Backbone.js) sätter samman delar mellan Controller och View, medan andra tillvägagångssätt 

adderar ytterligare komponenter. Av den anledningen refereras sådana ramverk ibland som 

MV*-ramverk. Vilket betyder att man använder sig utav Model och View, men Controller 

kan utebli och och/eller ibland ersättas av andra komponenter (Osmani, 2013).  

 

  JavaScript-ramverk 

JavaScript är ett programmeringsspråk som främst används för att göra en webbplats mer 

interaktiv (Chuan & Wang, 2009). Språket är väldigt populärt på grund av dess nära koppling 

till webbläsarens DOM, det är standardiserat och stödjs av alla moderna webbläsare 

(Ratanaworabhan, Livshits & Zorn, 2010). Ju mer interaktiv en webbapplikation är, desto 

mer komplex måste koden för klientsidan vara. Utvecklare kan använda sig av bibliotek och 

ramverk för att uppnå en hög abstraktionsnivå som resulterar i att koden blir enklare att 

skriva och underhålla. Nackdelen med detta är att koden blir mer långsam att köra om man 

jämför med handskriven JavaScript (Richard-Foy, Barais & Jézéquel, 2013).  

För webbprogrammerare är det viktigt att välja rätt JavaScript-ramverk. Det ska inte bara 

passa deras sätt att programmera en applikation, utan det ska även erbjuda kod av hög 

kvalitet samt bra prestanda (Gizas, Christodoulou & PapatheodoroU, 2012).  
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2.2.1  Backbone.js 

Backbone.js är ett lätthanterligt JavaScript-ramverk som bidrar med struktur till kod för 

klientsidan. Det gör det lätt att dela upp problem i en webbapplikation, vilket gör att koden 

blir lättare att underhålla på lång sikt. Utvecklare använder ofta ramverk som Backbone.js för 

att skapa SPAs (single-page applikations). SPAs är webbapplikationer som laddas in i 

webbläsaren och hämtar sedan bara den data som efterfrågas hos klienten, istället för att 

ladda om hela sidan från servern (Osmani, 2013). Backbone.js kan användas till att göra 

komplexa webbapplikationer mer hanterbara och lättare att underhålla (Mardan, 2015).  

 
If you’ve written some complex client-side applications, you might have found 

that it’s challenging to maintain the spaghetti code of JavaScript callbacks and 

UI events. Backbone.js provides a lightweight yet powerful way to organize 

your logic into a Model-View-Controller (MVC) type of structure. It also has 

nice features like URL routing, REST API support, event listeners, and 

triggers. 

Mardan, 2015, s.121 

2.2.2 AngularJS 

AngularJS är ett JavaScript MVC-ramverk skapat av Google 2010. Ramverket har primärt 

skapats för att förenkla både utveckling samt testning av SPAs. AngularJS gör det möjligt för 

utvecklaren att skriva JavaScript inne i html-filen även utan script-taggar. Istället används så 

kallade expressions där JavaScript kan användas inom exempelvis body-taggarna om dessa 

kopplats till controllern. Koden som visas i figur 1 är hämtad från AngularJS-applikationen 

som diskuteras i progressionen: 

 
<div class="container" ng-app="sortApp" ng-

controller="mainController">    

//… 

 <tr ng-repeat="data in tableData"> 

      <td>{{data.id}}</td> // Javascript kan skrivas inuti  {{}} 

      <td>{{data.city}}</td> 

      <td>{{data.name}}</td> 

    </tr> 

  </table> 

</div> 

Figur 1 
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 interaktiva tabeller 

Generellt sett, så är de traditionella webbelementen som exempelvis tabeller ofta passiva och 

ineffektiva. Det är ett stort problem då en stor del av all information som finns tillgänglig på 

nätet är presenterat i tabeller (Xu m.fl, 2010). 
 

The Information retrieval from web tables is inconvenient. When users want 

to find certain information in the table or to compare data in different 

columns or rows, they have to search up and down, left and right in the table, 

which is a waste of time, especially when the table is large and the compared 

columns or rows are distant from each other. The problem is even more 

serious on mobile devices with small screens.  

Xu, Yang & Shi, 2010 s.3 

Interaktiva tabeller gör det lättare för användaren att hitta den information som efterfrågas. 

Genom att användas sig av DOM-manipulationer kan användaren själv interagera med 

sökresultaten för att visa relevant information (Muin, Fontelo & Ackerman, 2006).  

 

 



 5 

3 Problemformulering  

Som Gizas m.fl (2012) nämner så är det viktigt för utvecklare att välja rätt JavaScript-

ramverk när en webbapplikation ska byggas. Detta för att eftersträva kod med hög kvalité och 

så hög prestanda som möjligt. Prestandan på en webbapplikation kan nämligen påverka 

användarupplevelsen väldigt mycket (Ratanaworabhan, Livshits & Zorn, 2010). 

Det är intressant att undersöka för vilka av de mest populära JavaScript MVC-ramverk som 

presterar bäst när det gäller att skapa och sortera interaktiva tabeller med hjälp av DOM-

operationer. Med "presterar bäst" menas här att man i ett experiment kommer mäta  

responstiden det tar för de olika ramverken att utföra vissa operationer. Det kommer främst 

röra sig om att sortera interaktiva tabeller som byggts med hjälp av olika MVC-ramverk. 

Webbapplikationerna byggda med hjälp av ramverken kommer också att jämföras med en 

webbapplikation byggd med handskriven JavaScript. 

Koden för ramverk blir mindre effektiv på grund av all bakomliggande kod som den höga 

abstraktionsnivån medför (RichardFoy, Barais & & Jézéquel, 2013).  Frågeställningen som 

arbetet undersöker är: Hur stor skillnad i svarstid är det för olika ramverk och handskriven 

JavaScript, för att genomföra sortering i interaktiva tabeller gjorda med hjälp av DOM-

manipulering? 

Hypotesen är att webbapplikationen byggd med handskriven JavaScript kommer utföra 

DOM-operationerna snabbare än de webbapplikationer som byggts med hjälp av ramverk.  

    3.1 Metodbeskrivning 

Ett experiment kommer genomföras genom att skapa webbapplikationer med hjälp av olika 

ramverk för att sedan mäta på svarstider för sortering av interaktiva tabeller. Experiment 

lämpar sig bra som metod eftersom ämnet befinner sig inom datalogi, där en kontrollerad 

situation kan uppnås för att göra precisa och systematiska mätningar. Genom att utföra 

experimentet i en kontrollerad miljö systematiskt och oföränderligt kan de olika 

webbapplikationerna som skapats jämföras. Styrkan med ett experiment är att det undersöker 

under vilka situationer som hypotesen stämmer (Wohlin m.fl, 2012). Kvalitativa metoder där 

enkäter och intervjuer behövs skulle inte passa lika bra för den här typen av problem. 

 Man hade istället för ett experiment kunnat använda sig utav metoden fallstudie. Men 

eftersom det som ska undersökas handlar om väldigt korta tidsintervaller, hade det kunnat bli 

svårt för användare i en fallstudie att avgöra om det finns någon skillnad i laddningstid för 

olika ramverk. I experimentet kommer man nämligen att mäta laddningstiden i millisekunder. 

All data som presenteras och används i experimentet kommer vara slumpmässigt genererad 

så att ingen känslig information förekommer. Detta för att exempelvis personuppgifter inte 

ska finnas med så att dessa går att spåra till olika personer, vilket kan leda till etiska problem. 

De hårdvaruspecifikationer samt versionsnummer av webbläsare samt andra program och 

operativsystem som använts under experimentets gång kommer att publiceras för att göra 

granskning och återupprepning av arbetet lättare.                                                                                                                                                                                                                                     
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4 Genomförande 

 

 

För att visa på att det över huvud taget går att genomföra mätningar på experimentet har en 

pilotstudie gjorts.  

I pilotstudien har två webbapplikationer skapats. En skriven med handskriven JavaScript, och 

en med AngularJS. Båda webbapplikationer ser likadana ut i webbläsaren men den 

bakomliggande koden skiljer sig något. I bägge fall består applikationen av en HTML-fil och 

en JavaScript-fil. För AngularJS-appen har även ett bibliotek för all bakomliggande kod som 

behövs för att kunna köra AngularJS laddats ned, som man också länkar till i HTML-filen för 

applikationen. Applikationerna presenterar en tabell där användaren kan sortera tabellens 

rader i bokstavsordning efter vald kolumn, där även den totala tiden för sorteringen 

presenteras i millisekunder i webbläsarens konsol. Applikationerna kommer senare att 

jämföras med ytterligare applikationer skrivna med MVC-ramverk, för att jämföra svarstider 

för sortering i de olika tabellerna.  

Vid skapandet av de nuvarande applikationerna, har ingen databas hittills används. Detta 

eftersom det fokuserats på att kontrollera att mätningar på sorteringen fungerat. I ett senare 

skede kan en databas komma att användas där det är möjligt att hämta önskat antal rader för 

de tabeller där mätningarna ska genomföras. I pilotstudien har databas valts bort eftersom 

ingen större mängd data har behövts. Den data som använts för de båda tabellerna har 

autogenererats med hjälp av ett verktyg som finns att hitta på www.generatedata.com. 

Generatedata.com gör det möjligt att skapa data till de båda tabellerna eftersom samma data 

kan genereras till både html samt JSON, vilka användes för de två applikationerna. 

 Förstudie 

 

Experimentet har inspirerats av avhandlingen "DOM-manipulering i interaktiva tabeller med 

JavaScript-ramverk" (Hermansson, 2013). Hermansson jämför i sin avhandling tiden det tar 

att sortera interaktiva tabeller med olika JavaScript-ramverk hos klienten. Detta experiment 

blir på ett sätt en förlängning av Hermanssons experiment, fast med inriktning på JavaScript-

ramverk med en MVC-arkitektur.  

Implementeringen av applikationen med handskriven JavaScript har genomförts med hjälp av 

artikeln "Client-side table sorting using DOM scripting" (Reine.se, 2014). Artikelns kod samt 

dokumentation användes som utgångspunkt i byggandet av applikationen då detta gjordes på 

ett smidigt och välgjort sätt.           

Nedan i figur 2 visas ett diagram som sammanställer resultatet för pilotstudiens första tio 

mätningar i respektive applikation, där tiden anges i millisekunder. De båda applikationerna 

har sorterat tabellen efter ”id” som kan ses i figur 5. Man kan se en viss skillnad i 

laddningstider för de olika webbapplikationerna där AngularJS har en något högre snitt-tid. 

Det kommer även undersökas hur stor skillnaden blir vid ett större antal rader och kolumner, 

för att se hur de olika ramverken presterar beroende på tabellens storlek. 
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Figur 2. Pilotstudiens 10 första mätningar (tid i millisekunder) 

 Progression 

I följande underkapitel beskrivs arbetets progression för var och en av de webbapplikationer 

som skapats uppdelat i egna kapitel. 

 

4.2.1 JavaScript-applikationen 

Från början implementerades både html och JavaScript i en och samma html-fil. Detta 

gjordes genom att lägga till script-taggar i html-filen där all JavaScript implementerades. 

Detta enligt principen som figur 3 nedan visar: 

 
<body>  

<script type="text/javascript"> 

 // javascript kod …  

</script> 

</body> 

</html> 

 

Figur 3 

 

Men för att undvika problem, uppnå bättre prestanda samt förenkla för underhåll separerades 

html och JavaScript till två separata filer. I tråden "When sould I use Inline vs. External 

JavaScript" (Stackoverflow, 2008) rekommenderas att alltid separera html och JavaScript i 

olika filer, just av den anledningen att förenkla underhåll och att öka prestandan.   

Koden för applikationen är inledningsvis inspirerad av artikeln "Client-side table sorting 

using DOM scripting" (Reine.se, 2014), där man skapat en funktion för att sortera tabellens 

rader. Efter att html och JavaScript delats upp i filerna index.html och js.js, lades en klocka 

till före och efter sorteringen utförts in i koden. Detta gjordes med hjälp av metoden 

performance.now() enligt figur 4 nedan: 
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function  sortTable(selectedColumnIndex) 

{ 

var startTime = performance.now();   

// sorteringen utförs… 

 var endTime = performance.now(); 

 console.log(endTime - startTime); 

}      

 

Figur 4 

 

Med hjälp av performance.now() kunde tid för sortering i tabellen skrivas ut i konsolen för att 

senare kunna genomföra de mätningar som behövs i experimentet. Applikationen såg 

slutligen ut som visas i figur 5, där tabellen är sorterad efter ”id” i rasande ordning: 

 
Figur 5 

 

4.2.2 AngularJS-applikationen 

 

För att kunna sätta igång med byggandet av applikationen hämtades AngularJS version 1.5.5 

ned för att ens kunna köra applikationen lokalt på datorn. Sedan byggdes applikationen enligt 

artikeln ”Sort and Filter a Table Using Angular” (scotch.io, 2015). Applikationen bestod då 

av  en sorteringsbar interaktiv tabell där det också var möjligt att söka efter specifika rader 

genom en text-input. Applikationen såg ut enligt figur 6 nedan: 
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Figur 6 

 

Eftersom experimentet inledningsvis endast skulle undersöka tiden det tar för olika tabeller 

att sortera rader efter vald kolumn, trimmades applikationen ner för att inte ladda överflödig 

och onödig kod. Funktioner som inte längre behövdes var bland annat sökfunktionen och all 

CSS, för att lika den första applikationen skriven med handskriven JavaScript så mycket som 

möjligt. Efter att ha ändrat om och skalat ner funktionerna för applikationen såg den ut som 

visas i figur 7, där tabellen är ordnad efter ”city”: 

 
Figur 7 

 

 

Ett filter lades till i controllern för applikationen för att kunna överskrida 

sorteringsfunktionen OrderBy som redan fanns inbyggd i AngularJS. Detta gjordes eftersom 

problem uppstod när tid skulle mätas för tabellens sortering. Som applikationen såg ut i sin 

första version kunde man endast starta tiden med performance.now(), men eftersom den 

inbyggda funktionen OrderBy utförde sorteringen ”bakom kulisserna” var det svårt att lägga 



 10 

in en stopptid för mätningarna.  Sortering samt tidmätningen för exekveringstiden i tabellen 

gjordes enligt kodraderna nedan i figur 8: 
 

 
$scope.order = function(predicate) { 

var start = performance.now(); 

 

$scope.predicate = predicate; 

$scope.reverse = ($scope.predicate === predicate) ? 

!$scope.reverse : false; 

console.log("Ordering table.."); 

 

$scope.tableData = orderBy($scope.tableData, predicate, 

$scope.reverse); 

 

var end = performance.now(); 

var execTime = end - start; 

console.log(execTime); 

console.log("Finished ordering table.."); 

}; 

Figur 8 
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5 Utvärdering 

 

Mätningarna för experimentet har genomförts genom att tiden det tagit för respektive 

ramverks webbapplikation att sortera sex olika dataset har mätts. Genom att implementera ett 

skript i respektive webbapplikation kunde varje mätserie automatiskt köras och skriva ut 

exekveringstiden för varje enskild sortering. Eftersom de flesta av mätningarna endast tog ett 

fåtal millisekunder per sortering, kunde 1000 mätpunkter sparas för varje dataset.  

Alla mätningar som gjorts är utförda på en MacBook Pro (2016) med en 2 GHz Intel Core i5 

processor, 8 GB 1867 MHz LPDDR3 minne och Intel Iris Graphics 540 1536 MB grafik. 

Den webbläsare mätningarna utfördes med var Google Chrome Version 58.0.3029 (64-bit). 

 

 Presentation av undersökning 

 

Här visas en sammanställning av medelvärdet för de mätningarna som gjorts på 

webbapplikationerna, byggda med handskriven JavaScript, AngularJS och Backbone. 

Applikationerna har alla testats med sex olika dataset bestående av tabeller med 50, 500 och 

5000 rader med 3 respektive 6 kolumner innehållande både text och siffror. Se figur 9. 

 

Figur 9. (Tid i millisekunder) 

 

För att få en ännu tydligare bild av hur stor skillnaden i exekveringstid de olika mätningarna 

har, se figur 10.  

 

 

 

 

Dataset JavaScript Angular Backbone 

50 rader 3 kolumner 1,46ms 0,25ms 10,76ms 

500 rader 3 kolumner 8,40ms 1,30ms 71,88ms 

5000 rader 3 kolumner 68,75ms 15,12ms 821,86ms 

50 rader 6 kolumner 2,04ms 0,25ms 11,50ms 

500 rader 6 kolumner 13,61ms 1,32ms 89,80ms 

5000 rader 6 kolumner 119,15ms 21,03ms 1067,44ms 



 12 

  

Figur 10. Mätresultat med medelvärde och standardavvikelser. (Tid i millisekunder). 

 

Här syns att skillnaden är stor i exekveringstid för de olika applikationerna där de större 

dataset har använts.   Det som utmärker sig mest här är de gröna staplarna som representerar 

Backbone-applikationen där de största dataset har testats. Man kan exempelvis se att i 

mätningarna för det största dataset tar det nästan 51 gånger så lång tid för Backbone-

applikationen att utföra en sortering jämfört med Angular-applikationen. Det gör även att 

resultatet från de mindre mätningarna blir svåra att se i diagrammet. Därför presenteras 

mätningsresultaten från de två minsta mätningarna i figur 11. 
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Figur 11. Mätresultat med medelvärde och standardavvikelser. (Tid i millisekunder). 

 

Här syns en tydlig skillnad även om exekveringstiden är låg i samtliga fall. Värt att notera är 

att det tar 46 gånger så lång tid för Backbone-applikationen att sortera tabellen, än vad det tar 

för Angular-applikationen. (0,25 respektive 11,5 millisekunder). Diagrammet visar även att 

skillnaden för mängden data i tabellerna (antal kolumner) inte spelar lika stor roll som hur 

många rader som ska sorteras. Tiden blir ändå nästan densamma. För Backbone-

applikationen tar det exempelvis här bara 6,9% längre tid att sortera en tabell som innehåller 

dubbelt så mycket data, men på samma antal rader.  
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Figur 12. 1000 mätpunkter för Angular-applikationen. (Tid i millisekunder). 

 

I figur 12 visas tre mätserier för Angular-applikationen där en mätpunkt (punkt 57) visar sig 

extra tydligt som en spik i diagrammet. Den är en av de mätpunkter som är de mest 

utmärkande spikar i experimentets alla mätningar. Då spiken mäts till 80 ms och medelvärdet 

ligger på 20 ms får spiken ett värde som motsvarar 4 gånger medelvärdet. Att det mätts på så 

många som 1000 punkter gör att enstaka spikar inte påverkar medelvärdet för mycket. 

Motsvarande mätserier för Backbone visas i figur 13 nedan. 

 

 
 

Figur 13. 1000 mätpunkter för Backbone-applikationen. (Tid i millisekunder). 
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Även för Backbone-applikationen förekom det en hel del spikar, men inga lika utstickande 

som för Angular-applikationen. Den högsta spiken för Backbone-applikationen hamnade på 

1433 ms när medelvärdet låg på  1067 ms, vilket blir ungefär 34% högre än medelvärdet. 

Men inte bara de två applikationerna byggda med hjälp av ramverk hade spikar i sina 

mätningar. Även JavaScript-applikationen hade en hel del spikar. Se figur 14. 

 

 

 
 

Figur 14. 1000 mätpunkter för JavaScript-applikationen. (Tid i millisekunder). 

 

 

Det mest uppseendeväckande för spikarna i JavaScript-applikationen var att de efter ca 230 
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högsta spiken i förhållande till medelvärdet för samma mätserie, för 6 kolumner och 500 

rader. Där uppmättes mot slutet av mätningarna ett värde som var ca 16 gånger högre än 

medelvärdet, alltså ca 233 ms respektive ca 14 ms. I och med alla spikar som nämnts är det 

intressant att analysera spikarna i sig och hur dessa har påverkat medelvärdet för de tider som 

mätts.  
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 Analys 

 

Under detta kapitel analyseras de olika webbapplikationerna var och en för sig. Där vi tittar 

närmare på mätresultaten. 

5.2.1 JavaScript-Applikationen 

 

Resultaten av mätningarna som gjordes för JavaScript-applikationen som kan ses i figur 14 

innehöll ett antal spikar. Spikar förekom med ungefär 30 mätpunkters mellanrum, förutom 

mellan mätpunkterna 64 och 234 då tiden för mätningarna hela tiden låg väldigt nära 

medelvärdet. Varför spikar förekom på ett sådant sätt som visas i figur 14, med ett relativt 

bestämt antal mätpunkter mellan varje spik är inte känt. Detta hade därför varit intressant att 

undersöka vid framtida arbeten. För att få fram ett resultat som även visar hur tiderna sett ut 

om spikar inte förekommit, har en graf skapats där jämförelser gjorts med och utan spikar. Se 

figur 15. 

 

 
Figur 15. Medelvärde för tre dataset med och utan spikar. (Tid i millisekunder). 
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liknande webbapplikation kan en viss skillnad märkas, då det skiljer 412 ms på medelvärdet 

och den högst uppmätta spiken. De spikar som en användare skulle kunna märka vid 

sortering av en interaktiv tabell hade enligt detta fall endast rört sig om ca 20 utav 1000 

sorteringar. Även om en spik enligt storleksordningen ovan skulle förekomma i en 

webbapplikation påverkar den ändå inte användarens upplevelse för mycket till det sämre. 

För att undersöka vid vilken storlek av tabeller som det blir oanvändbart långa svarstider 

borde större dataset användas. Men om utvecklingen ser ut enligt figur 15, skulle det krävas 

en tabell med ca 15 gånger så många rader som för det största datasetet som körts för att 

komma upp i en sorteringstid på över en och en halv sekund. 

 

 

5.2.2 Angular-Applikationen 

 

Precis som för JavaScript-applikationen förekom det spikar för Angular-applikationen. Även 

här ser det ut som att det finns ett mönster som följer grafen med de värden som uppmätts för 

de olika dataset som testats. Men till skillnad från applikationen för JavaScript tas här upp två 

andra mönster som kan ses i grafen för Angular-applikationens tester. Se figur 16. 

 

 

 
Figur 16. De 200 första mätpunkter för tre dataset. (Tid i millisekunder). 
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Figur 16 visar två intressanta mönster. Det första är att första mätpunkten för samtliga dataset 

är betydligt högre än för den andra mätpunkten. Vad det beror på är inte fastställt, men det är 

intressant då det utgör ett tydligt mönster. Speciellt tydligt är detta för det dataset som 

innehåller 6 kolumner och 500 rader. Där tiden för sorteringarna går direkt från 6 ms till 1,9 

ms, vilket är mindre än en tredjedel av tiden. Det andra som är speciellt utmärkande för 

testerna på Angular-applikationen är att de medelvärdet för mätningarna stiger till en dubbelt 

så hög tid efter de ca 100 första mätpunkterna. Som figur 12 visar, håller sig sedan resterande 

mätpunkter av de 1000 som gjorts på ungefär samma nivå. Detta syns tydligast för det största 

datasetet som testats, men samma mönster går även att se för det mindre datasetet som 

använts (6 kolumner 500 rader). Efter ca 650 mätpunkter ökar även här plötsligt medelvärdet 

med nästan 50%. Se figur 17 nedan.  

 

 
Figur 17. Mätpunkterna nummer 613-631. (Tid i millisekunder). 

 

 

För att visa hur de spikar som förekommit för Angular-applikationen har påverkat resultatet 
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figur 18.  
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Figur 18. Medelvärdet för mätningar på tre dataset med och utan spikar.  

(Tid i millisekunder). 

 

Här kan vi se att för det största datasetet finns en viss skillnad. Om spikar tas bort ifrån 

mätningarna sjunker medelvärdet från ca 21 ms till ca 16 ms, vilket blir ca 24% lägre. Men 

även om den procentuella skillnaden i det här fallet blir stor, kan en användare inte märka 

skillnad vid användning av en liknande applikation. Den högst uppmätta spiken för Angular-

applikationen uppmättes till 53 ms. Även om användaren skulle råka ut för en sådan spik kan 

ingen tydlig skillnad märkas, och den påverkar heller inte upplevelsen av webbapplikationen 

till det sämre eftersom den knappt är märkbar. Om utvecklingen för större tester ser ut enligt 

figur 18, borde Angular-applikationen klara att sortera tabeller med en storlek på nästan 

500.000 rader innan det blir oanvändbart och hamna på över en och en halv sekund. 

 

5.2.3  Backbone-Applikationen 

 

Backbone-applikationen var den som utförde experimentets sorteringar långsammast. Men 

det finns också andra intressanta mönster som visar sig vid en närmare titt på de första 

mätpunkterna som gjorts för applikationen. Se figur 19. 
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Figur 19. De 200 första mätpunkter för tre dataset. (Tid i millisekunder). 

 

Precis som för Angular-applikationen växlar resultaten för det största datasetet till ett mer 

ostabilt läge efter de första mätpunkterna. Här håller sig tiden för sorteringarna med endast ett 

par undantag väldigt nära 1000 ms för samtliga mätpunkter fram till efter ca 80 mätpunkter. 

Efter ca 80 mätpunkter pendlar resultatet från ca 970 ms till nästan 1450 ms. Det innebär en 

ökning på över 40% för tiden på vissa spikar om man jämför med medelvärdet som skulle 

ligga på ca 1000 ms för de första 80 mätpunkterna. En ökning med 40% på tiden för en 

sortering skulle inte märkas av en användare i något av de övriga experimentets sorteringar. 

Men det är här som Backbone-applikationen sticker ut som mest. För det största datasetet 

hamnar sorteringstiderna ofta över en sekund, och sträcker sig ibland till nästan en och en 

halv sekund. Vid dessa tider kan en användare märka skillnad och en webbapplikation med 

sådana laddningstider kan påverka upplevelsen till det sämre. Vid experimentets mätningar 

uppmättes ca 40 av de 1000 mätpunkter som gjorts till över 1400 ms. Eftersom de högsta 

spikarna inte var så många, påverkade dessa inte medelvärdet speciellt mycket. Men för att 

visa hur medelvärdet hade skilt sig om spikar eliminerats visas nedan en jämförelse i en graf. 

Se figur 20. 
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Figur 20. Medelvärdet för mätningar på tre dataset med och utan spikar.  

(Tid i millisekunder). 

 

 

 

Eftersom mätningarnas tider för Backbone-applikationens största dataset ligger mellan ca en 

och en och en halv sekund, börjar den rekommenderade storleken för tabellen vara uppnådd. 

Detta för att laddningstiderna inte ska ligga runt två sekunder eller mera då användaren 

upplever det som en mycket långsam webbapplikation och i värsta fall kan välja att lämna 

sidan.  

 

 

 Slutsatser 

 

Genom att analysera de mätresultat som finns efter att experimentet har utförts på de olika 

webbapplikationerna kan ett antal slutsatser dras.  Det är väldigt viktigt att överväga sitt 

beslut vid val av ramverk när en webbapplikation med sorteringsbara tabeller ska byggas. Det 

har också stor betydelse hur storleken på tabellerna som ska användas ser ut. De slutsatserna 

kan dras efter att ha kollat på de olika mätningarnas utveckling allt eftersom storleken hos 

tabellerna har ökat. Om tabellen blir tillräckligt stor kommer sorteringstiden till slut att bli för 

lång för att en användare ska kunna använda tabellerna på ett smärtfritt sätt. Hypotesen om 

att en webbapplikation skriven med handskriven JavaScript utför sorteringar i interaktiva 

tabeller snabbare än för webbapplikationer skrivna med vy-baserade ramverk stämmer delvis. 
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Detta eftersom sorteringstiderna för JavaScript-applikationen hamnade mellan de övriga två 

webbapplikationernas sorteringstider. Handskriven JavaScript utförde sorteringar i 

interaktiva tabeller snabbare än Backbone men långsammare än Angular. För det största 

datasetet som testades, uppmättes sorteringstider på över en sekund för Backbone-

applikationen. Samtidigt hade Angular- och JavaScript-applikationerna exekveringstider på 

ca 20 millisekunder respektive 120 millisekunder för samma dataset. 
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6 Avslutande diskussion 

 Sammanfattning 

  

Arbetets syfte har varit att undersöka hur valet av vy-baserade ramverk i förhållande till 

handskriven JavaScript påverkar exekveringstiden för sortering av interaktiva tabeller. För att 

komma fram till hur dessa tekniker står sig mot varandra har ett tekniskt experiment utförts. 

Tre webbapplikationer skapades för experimentet, en för var och en av de olika teknikerna. 

Webbapplikationerna bestod av sorteringsbara tabeller i olika storlekar. Tester gjordes senare 

där de olika tabellerna sorterades medan exekveringstiden för detta sparades för att sedan 

kunna jämföras med de andra teknikerna.  

 

Resultatet visade att valet av ramverk spelar stor roll när låg exekveringstid för sortering av 

interaktiva tabeller eftersträvas. Det visade sig också att handskriven JavaScript utförde 

sorteringarna långsammare än Angular, men snabbare än Backbone. Webbapplikationen för 

Angular utförde samtliga tester snabbast. Backbone-applikationen var den enda som kom upp 

i så höga exekveringstider att tabellerna började bli oanvändbara. Experimentet har visat att 

exekveringstiden kan skilja så mycket som över 50 gånger beroende på vilket ramverk som 

väljs när sorteringsbara tabeller ska implementeras.  

 

 Diskussion 

 

Att välja rätt ramverk vid implementeringen av en ny webbapplikation har stor betydelse kan 

konstateras efter de resultat som fastslåtts i experimentet. Om väldigt stora interaktiva 

tabeller ska användas på sidan så kan exekveringstiden skilja väldigt mycket beroende på 

vilket val som görs. I de tester som gjorts har exekveringstider strax under en och en halv 

sekunder uppmätts. Vilket betyder att om tabellens storlek dubbleras eller ökar i storlek ännu 

mer så kan det ta över två sekunder eller ännu längre tid att utföra en sortering. Enligt 

(Mickens, 2010) har detta stor betydelse då många användare väljer att lämna en webbsida 

om laddningstiden tar mer än tre sekunder. Det betyder att fel val av ramverk kan resultera i 

att användare lämnar sidan, när ett annat ramverk hade fått användaren att stanna kvar. För en 

stor organisation eller andra stora sidor kan detta få stora oönskade konsekvenser. 

Experimentet kan därmed vara till samhällelig nytta för de som funderar över vilken teknik 

som ska användas för just deras webbplats. I förlängningen kan samtliga enheter där man kan 

använda sig av webbapplikationer få ner exekveringstider på nästan allt, då väldigt mycket av 

all data visas i någon typ av tabell på nätet.  

 

Det kan finnas risker med att använda ramverk istället för handskriven JavaScript som inte 

har nämnts tidigare i arbetet. Problem som kan finnas med att använda ramverk på olika sätt 

är att koden i sig för webbapplikationen kan föråldras då ramverken uppdateras över tid. 

Webbapplikationen i sig kan då sluta fungera om ramverket automatiskt hämtas och 

uppdateras, vilken kan leda till att hela applikationen måste göras om på nytt. Sådana saker 

slipper man tänka på som utvecklare om vanlig handskriven JavaScript kan användas istället.  
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Richard-Foy m.fl. (2013) nämner att koden för en webbapplikation skriven med ett 

JavaScript-ramverk är mer långsam än en skriven med ren JavaScript. Att detta inte behöver 

vara sant ser vi i experimentets resultat. Det har betydelse vad som ska utföras och hur det 

implementeras. Det finns nämligen inte bara ett sätt att utföra de sorteringar som gjorts i 

experimentet. Den kod som exekverade snabbast i de tester som gjorts skulle exempelvis 

kunna implementeras på ett annat sätt och därmed ta längre tid att exekvera än de 

webbapplikationer som enligt experimentet var långsammast.  

 

Man kan diskutera om tillräckligt med data från experimentet finns. Hittills har endast två 

ramverk testats mot handskriven JavaScript med ett fåtal olika dataset. Dessa har i sin tur 

endast testats i en typ av webbläsare. Därför kan det vara svårt att fastställa ett säkert resultat, 

när olika ramverk exempelvis fungerar olika bra på olika webbläsare.  Det ramverk som 

enligt experimentet visade sig vara snabbast, kanske bara är det i den webbläsare som valts.  

 

För att experimentet ska kunna återupprepas och vara forskningsetiskt rätt ligger all kod 

(förutom för själva ramverken) för de olika webbapplikationerna i rapportens appendix A-F. 

Som det har diskuterats tidigare kan dock samma versioner av ramverkens bakomliggande 

kod försvinna över tid då de blir utdaterade. De olika versioner av de ramverk för respektive 

webbapplikation som använts finns antecknat i appendix under respektive ramverks 

webbapplikation. Dessa måste dock hämtas från nätet för att kunna återskapa samma 

experiment. Övrig hård- och mjukvara som använts i experimentet finns att se under 

utvärdering (kapitel 5).  

 

 

 Framtida arbete 

  

 

Om arbetet hade fortsatt ett tag till hade det varit intressant att göra större och fler tester där 

tabeller inte bara innehåller text, utan även bilder och eller andra filer. Vad som också borde 

göras vid ett fortsatt arbete är att förfina koden för varje applikation och testa olika 

sorteringsalgoritmer. Det borde också genomföras tester på andra sorters enheter som 

mobiltelefoner och surfplattor då dessa är väldigt vanligt förekommande idag. Experimentet 

är utfört i endast en webbläsare, och därför borde även testerna köras i fler webbläsare. Vid 

ett fortsatt arbete borde även anledningarna till de olika spikar och andra mönster som kan ses 

i analysen undersökas. Däribland exempelvis varför den första mätpunkten för Angular-

applikationen alltid är långsammare än den andra.  

 

Ett fortsatt arbete på samma tema fast i större skala skulle kunna resultera i en 

jämförelsetjänst för utvecklare som utefter valt användningsområde får hjälp att välja rätt 

ramverk. Då skulle jämförelser för just interaktiva sorteringsbara tabeller vara en liten del av 

det hela. Om en sådan tjänst finns och fungerar på ett bra sätt har alla något att vinna på detta. 

Utvecklarens arbete hade underlättats samtidigt som många typer av fel kan förebyggas. Men 

även för slutanvändaren får detta endast positiva konsekvenser i form av snabbare 

laddningstider och mindre buggar i samtliga webbapplikationer.  Det skulle kunna fungera på 

det sättet att utvecklaren matar in en kravlista på vad webbapplikationen ska kunna göra. 

Exempelvis hur stor mängd data som kommer användas, hur många som kommer använda 

webbapplikationen och vad som ska kunna utföras. Därefter kommer tjänsten med det 

ultimata förslaget för vilken typ av kod som behövs för att göra arbetet.  
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Appendix A -  JavaScript-applikation. Index.html 

 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<title>Javascript tabell</title> 

</head> 

<body> 

<table id="movies" > 

<thead> 

<tr> 

<th> 

<a onclick="SortTable(0);" href="javascript:;">id</a> 

</th> 

<th> 

<a onclick="SortTable(1);" href="javascript:;">city</a> 

</th> 

<th> 

<a onclick="SortTable(2);" href="javascript:;">name</a> 

</th> 

<!--<th> 

<a >country</a> 

</th> 

<th> 

<a >comment</a> 

</th> 

<th> 

<a >company</a> 

</th>--> 

</tr> 

</thead> 

<tbody> 

<tr> 

 <td>1</td> 

 <td>Regina</td> 

 <td>Armando</td> 

</tr> 

<tr> 

 <td>2</td> 

 <td>Leipzig</td> 

 <td>Basil</td> 

</tr> 

<tr> 

 <td>3</td> 

 <td>Chandannagar</td> 

 <td>Rosalyn</td> 

</tr> 
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<tr> 

 <td>4</td> 

 <td>Profondeville</td> 

 <td>Jaden</td> 

</tr> 

<tr> 

 <td>5</td> 

 <td>Morvi</td> 

 <td>Barrett</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

<script src="js.js"></script> 

<script> 

var i = 0; 

 var myTimer = setInterval(function(){ 

  SortTable(0); 

  i++; 

  if(i == 10){ 

   clearInterval(myTimer); 

   console.log(i); 

  } 

 },500); 

  

</script> 

</body> 

</html> 
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Appendix B -  JavaScript-applikation. Js.js 

// initial column must be pre-sorted 

var previousColumnIndex = 0; 

 

function SortTable(selectedColumnIndex) 

{ 

 var startTime = performance.now(); 

 var table = document.getElementById("movies"); 

 var tableBody = table.getElementsByTagName("tbody")[0]; 

 var tableRows = tableBody.getElementsByTagName("tr"); 

  

 // Get the data of selected column 

 var originalColumnArray = new Array(); 

 for (var i=0; i < tableRows.length; i++) 

 { 

  originalColumnArray[i] = new Object; 

  originalColumnArray[i].oldIndex = i; 

  originalColumnArray[i].value = tableRows[i].getElementsByTagName("td") 

  [selectedColumnIndex].firstChild.nodeValue; 

 } 

  

 if (selectedColumnIndex == previousColumnIndex) 

 { 

  // User clicked on the same column again, reverse sort direction. 

  originalColumnArray.reverse(); 

 } 

 else 

 { 

  // Select sorting method depending on column type 

  if (selectedColumnIndex == 2) 

  { 

   originalColumnArray.sort(CompareDigits); 

  } 

  else 

  { 

   originalColumnArray.sort(Compare); 

  } 

  previousColumnIndex = selectedColumnIndex; 

 } 

  

 // Create a new tbody and copy old rows using the sorted index 

 var sortedTableBody = document.createElement("tbody"); 

 for (var i=0; i < originalColumnArray.length; i++) 

 { 

  sortedTableBody.appendChild(tableRows 

  [originalColumnArray[i].oldIndex]. 

  cloneNode(true)); 

 } 
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 // Replace old table with new one 

 table.replaceChild(sortedTableBody, tableBody); 

  

 var endTime = performance.now(); 

 console.log(endTime - startTime); 

} 

 

 

function Compare(x, y) 

{ 

 var xValue = x.value; 

 var yValue = y.value; 

 return (xValue == yValue ? 0 : 

 (xValue > yValue ? 1 : -1)); 

} 

 

 function CompareDigits(x, y) 

{ 

 var xValue = parseInt(x.value); 

 var yValue = parseInt(y.value); 

 return (xValue - yValue); 

} 
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Appendix C -  Angular-applikation. htmlPage1.html 

(AngularJS 1.5.5) 

 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

 <script src="angular/angular.min.js"></script> 

 <script src="script.js"></script> 

  <title>AngularJS tabell</title> 

 </head> 

 <body> 

 

<div class="container" ng-app="sortApp" ng-controller="mainController"> 

 

  <table class="table table-bordered table-striped"> 

    <tr> 

      <th> 

          <button id="myCheck" ng-click="order('id')">id</button> 

          <span class="sortorder" ng-show="predicate === 'id'" ng-

class="{reverse:reverse}"></span> 

      </th> 

      <th> 

          <button ng-click="order('city')">city </button> 

          <span class="sortorder" ng-show="predicate === 'city'" ng-

class="{reverse:reverse}"></span> 

      </th> 

      <th> 

          <button ng-click="order('name')">name</button> 

          <span class="sortorder" ng-show="predicate === 'name'" ng-

class="{reverse:reverse}"></span> 

      </th> 

      <!--<th> 

          <button >country</button> 

          <span class="sortorder" ng-show="predicate === 'country'" ng-

class="{reverse:reverse}"></span> 

      </th> 

      <th> 

          <button >comment </button> 

          <span class="sortorder" ng-show="predicate === 'comment'" ng-

class="{reverse:reverse}"></span> 

      </th> 

      <th> 

          <button >company</button> 

          <span class="sortorder" ng-show="predicate === 'company'" ng-

class="{reverse:reverse}"></span> 

      </th>--> 

    </tr> 

    <tr ng-repeat="data in tableData"> 
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      <td>{{data.id}}</td> 

      <td>{{data.city}}</td> 

      <td>{{data.name}}</td> 

      <!--<td>{{data.country}}</td> 

      <td>{{data.comment}}</td> 

      <td>{{data.company}}</td>--> 

    </tr> 

  </table> 

 

</div> 

<script> 

 

var i = 0; 

  var myTimer = setInterval(function(){ 

    document.getElementById("myCheck").click(); 

    i++; 

    if(i == 10){ 

      clearInterval(myTimer); 

    } 

  },500); 

 

  </script> 

 

</body> 

</html> 
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Appendix D -  Angular-applikation. Script.js 

(Backbone.js 1.3.3) 

 

angular.module('sortApp',  []) 

 

.controller('mainController', function($scope, $filter) { 

 

  // Intercept filter routine, define manually 

  var orderBy = $filter('orderBy'); 

 

 

  // Order function 

  $scope.order = function(predicate) { 

    var start = performance.now(); 

 

    $scope.predicate = predicate; 

    $scope.reverse = ($scope.predicate === predicate) ? !$scope.reverse : false; 

     

 

    $scope.tableData = orderBy($scope.tableData, predicate, $scope.reverse); 

 

    var end = performance.now(); 

    var execTime = end - start; 

    console.log(execTime); 

     

  }; 

 

  // Test Data 

  $scope.tableData = [ 

  { 

    "id": 1, 

    "city": "Falun", 

    "name": "Kalia" 

  }, 

  { 

    "id": 2, 

    "city": "Tsiigehtchic", 

    "name": "Walker" 

  }, 

  { 

    "id": 3, 

    "city": "Saint John", 

    "name": "Regina" 

  }, 

  { 

    "id": 4, 

    "city": "Brindisi", 

    "name": "Dustin" 
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  }, 

  { 

    "id": 5, 

    "city": "Machalí", 

    "name": "Octavius" 

  } 

]; 

 

}) 
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Appendix E -  Backbone-applikation. Index.html 

 

 

<style> 

#movies th { white-space: nowrap; cursor: pointer; } 

#movies th span { display: inline-block; margin-left: 5px; } 

#movies [column="id"] { width: 50px; } 

#movies [column="city"] { width: 35%; } 

#movies [column="name"] { width: 80px; }  

#movies [column="country"] { width: 100px; } 

#movies [column="comment"] { width: 80px; } 

#movies [column="company"] { width: 80px; } 

.icon-none { visibility: hidden; } 

</style> 

 

<script id="movie-table" type="text/template"> 

 <thead> 

  <tr> 

   <th column="id" ><div id="myCheck">id</div></th> 

   <th column="city"><div>city</div></th> 

   <th column="name"><div>name</div></th> 

   <th column="country"><div>country</div></th> 

   <th column="comment"><div>comment</div></th> 

   <th column="company"><div>comment</div></th>  

  </tr> 

 </thead> 

 <tbody> 

 </tbody> 

</script> 

 

<script id="movie-row" type="text/template"> 

   <td><div><%= id %></div></td> 

   <td><div><%= city %></div></td> 

   <td><div><%= name %></div></td> 

   <td><div><%= country %></div></td> 

   <td><div><%= comment %></div></td> 

   <td><div><%= company %></div></td> 

</script> 

 

<script src="jquery-3.2.1.min.js"></script> 

<script src="moivedata.js"></script> 

<script src="underscore.min.js"></script> 

<script src="backbone.min.js"></script> 

 

 

<script> 

var Movie = Backbone.Model.extend({ 

   defaults: { 
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      city: '', 

      country: '', 

      id: -1, 

      comment: '', 

      name: '', 

      company: '' 

   } 

}); 

var Movies = Backbone.Collection.extend({ 

   model: Movie, 

   sortAttribute: "id", 

   sortDirection: 1, 

   sortMovies: function (attr) { 

      this.sortAttribute = attr; 

      this.sort(); 

   }, 

   comparator: function(a, b) { 

     

      var a = a.get(this.sortAttribute), 

          b = b.get(this.sortAttribute); 

      if (a == b) return 0; 

      if (this.sortDirection == 1) { 

         return a > b ? 1 : -1; 

      } else { 

         return a < b ? 1 : -1; 

 

      } 

   } 

}); 

var MovieTable = Backbone.View.extend({ 

   _movieRowViews: [], 

   tagName: 'table', 

   template: null, 

   sortUpIcon: 'ui-icon-triangle-1-n', 

   sortDnIcon: 'ui-icon-triangle-1-s', 

   events: { 

      "click th":                   "headerClick" 

   }, 

   initialize: function() { 

      this.template = _.template( $('#movie-table').html() ); 

      this.listenTo(this.collection, "sort", this.updateTable); 

   }, 

   render: function() { 

      this.$el.html(this.template()); 

      // Setup the sort indicators 

      this.$('th div') 

             .append($('<span>')) 

             .closest('thead') 

             .find('span') 

               .addClass('ui-icon icon-none') 
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               .end() 

             .find('[column="'+this.collection.sortAttribute+'"] span') 

               .removeClass('icon-none').addClass(this.sortUpIcon); 

      this.updateTable(); 

      return this; 

   }, 

   headerClick: function( e ) { 

      var startTime = performance.now(); 

      var $el = $(e.currentTarget), 

          ns = $el.attr('column'), 

          cs = this.collection.sortAttribute; 

      if (ns == cs) { 

         this.collection.sortDirection *= -1; 

      } else { 

         this.collection.sortDirection = 1; 

      } 

      $el.closest('thead').find('span').attr('class', 'ui-icon icon-none'); 

      if (this.collection.sortDirection == 1) { 

         $el.find('span').removeClass('icon-none').addClass(this.sortUpIcon); 

      } else { 

         $el.find('span').removeClass('icon-none').addClass(this.sortDnIcon); 

      } 

      this.collection.sortMovies(ns); 

      var endTime = performance.now(); 

      console.log(endTime - startTime); 

 

 

   }, 

   updateTable: function () { 

      var ref = this.collection, 

          $table; 

      _.invoke(this._movieRowViews, 'remove'); 

      $table = this.$('tbody'); 

      this._movieRowViews = this.collection.map( 

            function ( obj ) { 

                  var v = new MovieRow({  model: ref.get(obj) }); 

                  $table.append(v.render().$el); 

                  return v; 

 

              }); 

 

   } 

}); 

var MovieRow = Backbone.View.extend({ 

   tagName: 'tr', 

   template: null, 

   initialize: function() { 

      this.template = _.template( $('#movie-row').html() ); 

   }, 

   render: function() { 
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      this.$el.html( this.template( this.model.toJSON()) ); 

      return this; 

   } 

}); 

</script> 

 

<div class="wrapper"></div> 

 

 

<script> 

 

$(function() { 

   var movieList = new Movies(movieData); 

   var movieView = new MovieTable({ collection: movieList }); 

   $('.wrapper').html( movieView.render().$el.attr('id', 'movies') ); 

}); 

 

</script> 

 

<script> 

var startTime2 = performance.now(); 

var i = 0; 

  var myTimer = setInterval(function(){ 

    document.getElementById("myCheck").click(); 

    i++; 

    if(i == 10){ 

      clearInterval(myTimer); 

      var endTime2 = performance.now(); 

      console.log(endTime2 - startTime2 + " total time (milliseconds)"); 

    } 

  }, 700); 

 

</script> 
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Appendix F -  Backbone-applikation. Moivedata.js 

var movieData = [ 

   {"id": 1, "city": "O'Higgins", "name": "Clayton", "country": "Mongolia", "comment": 

"elementum purus, accumsan", "company": "Neque Venenatis Associates"}, 

   {"id": 2, "city": "Edinburgh", "name": "Patience", "country": "Saint Vincent and The 

Grenadines", "comment": "viverra. Maecenas iaculis", "company": "Purus Ac Tellus Inc."}, 

   {"id": 3, "city": "Glabais", "name": "Maya", "country": "Korea, South", "comment": 

"nonummy ac, feugiat", "company": "Mauris Institute"}, 

   {"id": 4, "city": "Coldstream", "name": "Armand", "country": "Anguilla", "comment": 

"urna convallis erat,", "company": "Odio Sagittis Semper LLP"}, 

   {"id": 5, "city": "Völkermarkt", "name": "Dora", "country": "New Zealand", "comment": 

"rutrum urna, nec", "company": "Odio LLP"}, 

   {"id": 6, "city": "Gresham", "name": "Herman", "country": "Barbados", "comment": "nunc 

est, mollis", "company": "Suspendisse Aliquet Sem Foundation"}, 

   {"id": 7, "city": "Neubrandenburg", "name": "Deirdre", "country": "Namibia", "comment": 

"Nunc ac sem", "company": "Odio Incorporated"}, 

   {"id": 8, "city": "Fahler", "name": "Peter", "country": "Brazil", "comment": "Aenean massa. 

Integer", "company": "Molestie Tellus Limited"}, 

   {"id": 9, "city": "San Marcello Pistoiese", "name": "Marcia", "country": "Liechtenstein", 

"comment": "sem mollis dui,", "company": "Sed Institute"}, 

   {"id": 10, "city": "Olathe", "name": "Regan", "country": "Lebanon", "comment": "elit sed 

consequat", "company": "Orci Lobortis Augue LLP"}, 

]; 
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