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Sammanfattning 
 

Arbetet undersöker ifall responstiden är lägre eller högre med en nyhetssida uppbyggd 

med ett ramverk utan infrastrukturen CMS jämfört med ett ramverk med 

infrastrukturen CMS. Enligt hypotesen kommer ramverket utan infrastrukturen CMS 

prestera bättre vid stora dataset gentemot ramverket utan infrastrukturen CMS. 

Nyhetssidorna installeras på en lokal miljö där ett experiment genomför sökningar för 

att mäta responstiden. Resultatet av experimentet tyder på att ramverket med 

infrastrukturen CMS presterar bättre än ramverket utan infrastrukturen CMS vid större 

projekt, däremot är skillnaden försumbar. Det är dock en signifikant skillnad mellan de 

båda ramverken när dataseten i projekten är små. Vid de fallen presterar ramverket utan 

infrastrukturen CMS lägre responstid än vad ramverket med infrastrukturen CMS gör. 

Vid framtida arbeten hade det varit intressant att mäta hur många rader kod, hur lång 

tid samt hur många klick det tar att publicera en artikel på dessa ramverk. 

Nyckelord: CMS, responstid, PAC, MVC, Drupal, Laravel, nyhetssida 
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1 Introduktion 

Den här rapporten kommer att jämföra responstiden på Drupal, ett ramverk med 

infrastrukturen CMS uppbyggt med PAC arkitekturen, gentemot Laravel, ett ramverk utan 

infrastrukturen CMS uppbyggt med MVC arkitekturen. Webbapplikationerna som skall 

byggas är nyhetssidor där telegramnyheter publiceras. För att ta fram data för responstiden 

kommer metoden experiment att användas, där sökningar kommer att göras på mot de båda 

ramverken. Under dessa sökningar kommer experimentet ta fram data för responstiden som 

sedan skall användas för att jämföra de båda ramverken mot varandra. 

Implementationen och genomförandet av pilotstudien skedde på en lokal server. En lokal 

server valdes för att kunna utesluta nätverkets hastighet samt nätverkets responstid, då 

frågeställningen skall jämföra de båda ramverken med varandra. Implementationen av Drupal 

skedde främst genom administrationspanelen tillgänglig i infrastrukturen CMS, medan 

implementationen av Laravel skedde i programkoden. Fallstudien visar att urvalet av metoden 

ett experiment är den mest väsentliga metoden för att kunna besvara på frågeställningen, samt 

att inget av ramverken hade spikar. Med fallstudien går det inte att dra några slutsatser då 

antalet sökningar är för få samt att antalet nyhetsartiklar inte uppnår de standarder som andra 

nyhetssidor har. 
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2 Bakgrund 

Internet är idag en plats där en person kan utföra väldigt många av sina sysslor, så som 

shoppa, betala räkningar och läsa nyheter. Det dessa sysslor har gemensamt är att de sker på 

en webbapplikation. En webbapplikation kan utvecklas på med olika arkitekturer, olika 

ramverk eller helt fritt från allt. Den här avhandlingen kommer att jämföra responstiden på 

en nyhetssida som är uppbyggt av ett ramverk med infrastrukturen content management 

system (CMS) samt ett ramverk utan infrastrukturen CMS. De här två ramverken är även 

uppbyggda med hjälp av två olika arkitekturer. Det ena ramverket är uppbyggt med en 

Presentation-Abstraction-Control (PAC) arkitektur medan det andra ramverket är uppbyggt 

med en Model-View-Controller (MVC) arkitektur.  

2.1 Webbapplikationer 

Det finns fler olika tillvägagångssätt för att bygga en webbapplikation. Exempelvis kan en 

användare använda ett CMS (Singhal, Mohan & Sarkar, 2010), ett ramverk (Das & Saikia, 

2016) eller bygga allt från grunden (Singhal, Mohan & Sarkar, 2010). Fördelen för en 

utvecklare att välja ett ramverk utan infrastrukturen CMS är att det finns fler möjligheter att 

bygga webbapplikationen utefter målen. Ett ramverk med infrastrukturen CMS är oftast 

uppbyggt väldigt generellt så de ska vara anpassat för flera varianter av webbapplikationer, 

exempelvis nätshopp men även en nyhetssida, vilket inte ett ramverk utan infrastrukturen 

behöver vara. Nackdelen med att använda ett ramverk utan infrastrukturen CMS framför ett 

ramverk med infrastrukturen CMS är att det finns större orsaker till fel i programkoden, samt 

att det krävs större programmeringskunskap. Det som gör att dessa är jämförbara är att det i 

ett CMS fortfarande går att strukturera om ramverket med hjälp av moduler eller plugin. 

Moduler eller plugin är ett tillägg som kan läggas till i ett CMS. Enligt Roshan, Kumar och 

Kumar (2017) så kan tredjepartsutvecklare utveckla funktionalitet till CMS genom plugin. Ett 

plugin kan användas för att utveckla redan tillgänglig programvara. Det är ett enkelt 

tillvägagångssätt för att skräddarsy en webb-applikation utefter användarönskemålen.     

2.1.1 Content Management System 

Enligt Jaskolski, Sakowicz och Napieralski (2007) så är det möjligt att med hjälp av ett 

ramverk med infrastrukturen CMS kunna publicera information på internet utan att behöva 

stor kunskap i hur tekniken går till. De skriver att en användare kan, utan några som helst 

kunskaper inom programmering, publicera, skapa och modifiera material på internet på ett 

enkelt och smidigt sätt. En till fördel med ett ramverk med infrastrukturen CMS är att 

utvecklare kan hantera stora mängder data på ett smidigt sätt enligt Jaskolski, Sakowicz och 

Napieralski (2007). Figur 1 illustrerar hur en användare kan lägga till en artikel på en 

webbapplikation byggt med ett ramverk med infrastrukturen CMS. 
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 Illustrerar hur en artikel läggs till i Drupal. 

Det finns flera olika ramverk med infrastrukturen CMS att välja mellan. Det här arbetet 

kommer att använda ramverket Drupal som har infrastrukturen CMS inbyggt i sig. Enligt 

Ennert, Cajkovsky och Adam (2012) är Drupal ett CMS som har påvisat styrka i bland annat 

hantering, lagring, säkerhet. De skriver även att Drupal är ett utformat på ett bra sätt, väldigt 

flexibelt och att det går att vidareutveckla ramverket enkelt. Drupal är uppbyggt med PHP 

enligt Ennert, Cajkovsky och Adam (2012), vilket är till en stor fördel. PHP är programspråk 

anpassat för serverdelen av en webbapplikation. Att använda PHP är en stor fördel då det är 

ett språk som har en öppen plattform och är allmänt tillgänglig tack vare ett publicerat API 

(Wood, Dykes, Slingsby, Clarke, 2007). En annan fördel med Drupal är att det inte bara är ett 

CMS. Enligt Singhal, Mohan och Sarkar (2010) så är Drupal även ett content management 

framework (CMF). Med andra ord så är Drupal inget typiskt CMS. Ett CMF är mer inriktat 

mot anpassning tillskillnad från ett CMS. Tack vare det har användaren större möjligheter till 

att skräddar sy Drupal jämfört med andra CMS.  

2.1.2 Ramverk 

Enligt Perez, Bernabe, Manzano, Perez och Skarmeta (2008) är ett ramverk en 

webbtjänstbaserad arkitektur som är ett resursoberoende styrsystem. Ett ramverk är ingen 

mjukvara som behöver installeras på datorn, utan snarare ett skelett för en webbapplikation. 

Fördelen med att använda ett ramverk är att basimplementationer redan finns tillgängliga. En 

utvecklare behöver därför inte implementera dessa funktioner, utan kan spendera tid på andra 

implementations-områden.  Ett ramverk ger utvecklare möjligheten till att kontrollera samt 

konfigurera kraven på webbapplikationen enligt Perez et al. (2008). 

Det finns många olika ramverk att välja mellan idag. Utbudet är stort nog att det kan bli svårt 

att välja ett ramverk som är anpassad för den webbapplikationen som ska byggas. Det här 

arbetet har valt att använda Laravel som det ramverk utan infrastrukturen CMS. Valet av 

Laravel gjorde då det finns fördelar så som att det är enkelt att expandera på, att det är ett 

ramverk som är enkelt att uppdatera och att strukturen gör det enklare att uppdatera 

exempelvis designen (Yu, 2014). En expansion som kan göras är att lägga till olika templates, 

så kallade tillägg. Figur 2 illustrerar hur ett sådant tillägg kan se ut. Tillägget låter utvecklaren 

att redigera innehåll eller publicera innehåll på webbapplikationen med gränssnitt istället för 

kod.  
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 Laravel med ett tillägg som heter JOSH. 

Das och Saikia (2016) skriver i sin journal att efter ett antal experiment visades det att Laravel 

hade bättre responstid än en vanlig PHP applikation utan något som helst ramverk samt 

ramverket Codeigniter. Författarna skriver att fördelarna med Laravel bara växer vid större 

webbapplikationer. Anledningen till det är för att Laravel är uppbyggt på ett sätt som de andra 

två inte är vilket gör att Laravel kan hantera större webbapplikationer på ett bättre sätt. Likt 

Drupal är även Laravel uppbyggt med språket PHP. Då 82% av alla webbplatser på internet 

använder PHP så ger det en bra grund för Laravel (Das & Saikia, 2016).  

2.2 Arkitektur 

Att följa en arkitektur vid uppbyggnaden av en webbplats kan vara till en stor nytta. I en artikel 

skriven av Thung, Ng, Thung och Sulaiman (2010) nämner de att det finns ett antal fördelar 

med att följa en arkitektur, bland annat att det främjar återanvändning samt att 

webbapplikationen följer en struktur. Andra fördelar, som Thung et al. (2010) skriver om, är 

att webbapplikationen kan bli skalbar samt underhållsbar. Det finns dock flera nackdelar med 

att använda sig av en arkitektur.  

• Att implementera en arkitektur i en webbapplikation är tidskrävande och det krävs 

stora kunskaper inom programmering (Thung et al. 2010). 

• En arkitektur kan innefatta långa kommunikationskedjor som kan vara svåra att 

kontrollera (Thung et al. 2010). 

• Om en arkitektur är anpassad för system där flera användare gör flera saker samtidigt, 

så kan det vara överflödigt med den arkitektur, även om webbapplikationen har flera 

användare som gör flera saker samtidigt (Thung et al. 2010). 

• Arkitekturer kan vara överflödiga för webbapplikationer som är små eller mellanstora, 

då de är så tidskrävande och svåra att underhålla ifall kunskapen inte finns (Thung et 

al. 2010). 
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2.2.1 PAC Arkitektur 

PAC är en arkitektur som delas in i tre olika komponenter: presentation, abstraction och 

control.  

• Presentation-komponentens syfte i arkitekturen är att presentera designen för 

användaren beroende på vad användarinteraktionen är (Hussey & Carrington, 1997). 

• Abstraction-komponenten har till syfte att läsa av vad användarinteraktionen är exakt, 

exempelvis ett knapptryck. Dessa två komponenter kommunicerar med varandra 

genom control-komponenten (Hussey & Carrington, 1997). 

• Control-komponenten har till syfte att vara mellanhand och föra vidare data mellan 

presentation- och abstraction-komponenterna (Hussey & Carrington, 1997).  

Figur 3 visar hur ett projekt med PAC arkitekturen kan vara uppbyggd. Figuren illustrerar hur 

den hierarkiska strukturen, med de olika agenterna, är uppbyggda. Kommunikationen mellan 

agenterna sker mellan de olika Control-komponenterna. 

 

 Illustrerar hur PAC arkitekturen kan vara uppbyggt och hur den 
kommunicerar i ett projekt. 

Hussey och Carrington (1997) skriver i sin journal att det finns tre huvudsakliga skillnader 

mellan en PAC arkitektur och en MVC arkitektur.  

• Den första skillnaden är sättet som synkroniseringen, vid en interaktion, sker på.  

• Den andra skillnaden är vilken komponent som har ansvarsområdet för inmatningar 

och utmatningar.  

• PAC arkitekturen är hierarkiskt uppbyggd medan MVC inte är det, vilket är den tredje 

skillnaden på dessa arkitekturer. 

2.2.2 Kodexempel PAC 

Nedan följer en beskrivning på hur en minimal PAC-applikationen kan se ut. Applikationen 

är uppbyggd med två olika delar. Den ena delen är button-delen. Den visas på applikationens 

första sida. Figur 4 illustrerar hur den delen ser ut.  
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 Button-delen av webbapplikationen. 

Den andra delen är table-delen. Den presenterar en tabell vars data hämtas från en databas. 

Figur 5 illustrerar hur den delen ser ut.  

 

 Table-delen av webbapplikationen. 

Målet med en applikation som är uppbyggd med PAC är att den skall vara hierarkiskt 

uppbyggd. Det finns en index-fil i root-mappen i projektet. Programkodens uppgift är att 

skicka användaren till den del av applikationen som utvecklaren har bestämt, i det här 

exemplet är det button-delen. Figur 6 presenterar hur den programkoden ser ut i projektet. 

<?php  

  header('Location: /Button/Control/index.php'); 

  exit; 

?> 

 Index-filen som innehar den programkoden som exekveras först. 

 

 

http://www.php.net/header
http://www.php.net/exit
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Programkoden i figur 6 skickar till filen i figur 7. Programkoden i figur 7 är control-

komponenten för button. PAC arkitekturen är hierarkiskt uppbyggd vilket betyder att button-

delen i applikationen har egna PAC-komponenter samtidigt som table-delen har egna PAC-

komponenter. Dessa delar kommunicerar med varandra genom de egna control-

komponenterna. Programkoden i figur 7 har i uppgift att presentera en presentation samt vara 

mellanhand för kommunikationen mellan presentation och abstraction. Programkoden 

inkluderar programkoden som finns i presentation samt programkoden från abstraction för 

att tillåta denna kommunikationen. 

<?php  

  if (session_status() !== PHP_SESSION_ACTIVE) {session_start();$_SESSION['showTabl

e'] = 0;$_SESSION['showIndex'] = 0;} 

  include '../Presentation/index.php'; 

  include '../Abstraction/index.php'; 

  if ($_SESSION['showTable'] == 1) { 

       header('Location:/Table/Control/index.php'); 

   exit; 

  } 

?> 

 Programkoden för control-komponenten i button-delen. 

Den programkoden som presenterar webbapplikationen på den specifika delen, i det här fallet 

button-delen, finns i presentation. Figur 8 presenterar hur den programkoden ser ut. Det är 

en vanlig HTML-kod. Figur 4 illustrerar vad programkoden i figur 8 genererar. 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  <title>Index</title> 

</head> 

<body> 

  <h1>Welcome!</h1> 

  <h3>Press the button below to get the table!</h3> 

  <form action="" method="post"> 

    <input type="submit" value="Get the table" name="tableClick"> 

  </form> 

</body> 

</html> 

 Programkoden för presentation-komponenten i button-delen. 

Abstraction-komponenten, i en PAC arkitektur, har i uppgift att lyssna på användar-

interaktionerna. Den komponenten i button-delen kontrollerar ifall användaren har tryckt på 

knappen som figur 4 illustrerar. Ifall användaren har gjort detta kommer programkoden i figur 

9 ändra en variabel så att programkoden i figur 7 kan kommunicera med andra table-delen i 

applikationen. 

<?php  

  if(isset($_POST['tableClick'])){ $_SESSION['showTable'] = 1; } 

?> 

 Programkoden för abstraction-komponenten i button-delen. 

http://www.php.net/session_start
http://www.php.net/header
http://www.php.net/exit
http://www.php.net/isset
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Ifall användaren har tryckt på knappen i figur 4 kommer användaren automatiskt skickas till 

sidan som illustreras i figur 5. Det sker genom att programkoden i figur 7 skickar till 

programkoden i figur 10. Programkoden i figur 10 är själva control-komponenten för table-

delen i applikationen. Den är väldigt lik control-komponenten i button-delen, som presenteras 

i figur 7, men med den stora skillnaden att det sker en koppling samt en fråga mot en databas.  

<?php  

  if (session_status() !== PHP_SESSION_ACTIVE) { session_start(); $_SESSION['showTa

ble'] = 0; $_SESSION['showIndex'] = 0; } 

  include '../Presentation/index.php'; 

  include '../Abstraction/index.php'; 

  require_once '../../Database.php'; 

  $dbQuery[] = Database::query("SELECT * FROM tabell"); 

  viewTable::renderTable($dbQuery[0]); 

  if ($_SESSION['showIndex'] == 1) { 

    header('Location: /Button/Control/index.php'); 

    exit; 

  } 

?> 

 Programkoden för control-komponenten i table-delen. 

För att kunna utföra en koppling mot en databas samt kunna ställa en fråga mot databasen 

används det två funktioner med programkod i filen database.php. Den är programkoden, som 

figur 11 presenterar, kopplar mot en specifik databas som har skapats. Den har även en 

funktion vars uppgift är att ta emot en fråga från webbapplikationen, ställa den mot databasen 

och sedan skicka tillbaka svaret till den specifika control-komponenten som tog fram frågan. 

I figur 10 sparas svaret ned och skickas vidare till presentation-komponenten för table-delen. 

<?php 

  class Database { 

    private static function connect(){ 

      $pdo = new PDO("mysql:host=127.0.0.1;dbname=databas;charset=utf8","root",""); 

      $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

      return $pdo; 

    } 

  

    public static function query($query) { 

      $statement = self::connect()->prepare($query); 

      $statement->execute(); 

      if (explode(' ', $query)[0] == 'SELECT') { 

        $data = $statement->fetchAll(); 

        return $data; 

      } 

    } 

  } 

?> 

 Programkoden som skapar en förbindelse med databasen samt som 
används för att ställa frågor mot databasen. 

Presentation-komponenten i table-delen av applikationen är väldigt lik den komponenten i 

button-delen som presenteras i figur 8. Den enda skillnaden med figur 8 och figur 12 är att i 

figur 12 presenteras det en tabell med data från databasen. Slutresultatet av programkoden i 

figur 12 illustreras i figur 5. 

http://www.php.net/session_start
http://www.php.net/header
http://www.php.net/exit
http://www.php.net/explode
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<?php  

  class viewTable{ 

    public function renderTable($infoForTable){ 

      echo "<table border='1'><tr><th>ID</th><th>Text</th><tr>"; 

      for ($i=0; $i < 3; $i++) {  

        echo "<tr><td>".$infoForTable[$i]['ID']."</td>"; 

        echo "<td>".$infoForTable[$i]['Text']."</td></tr>"; 

      } 

      echo "</table>"; 

      echo "<h3>Press the button below to return to index!</h3>"; 

      echo "<form action='' method='post'>"; 

      echo "<input type='submit' value='Return' name='returnClick'>"; 

      echo "</form>"; 

    } 

  } 

?> 

 Programkoden för presentation-komponenten i table-delen. 

Abstraction-komponenten i table-delen är även den väldigt lik den komponenten i button-

delen, med skillnaden att det används en annan variabel för att skicka tillbaka användaren till 

index-delen av applikationen. 

2.2.3 MVC Arkitektur 

MVC är en arkitektur som, likt PAC, delas upp i tre olika komponenter: model, view och 

controller.  

• Model-komponenten hanterar tanken och grunden till ett gränssnitt (Hussey & 

Carrington, 1997).   

• View-komponenten har till syfte att presentera det gränssnitt som Model-

komponenten har i tanken (Hussey & Carrington, 1997).   

• Controller-komponenten har i uppgift att ta emot användarinteraktionen som sker på 

det specifika objektet (Hussey & Carrington, 1997).  

Det finns skillnader mellan PAC arkitekturen och MVC arkitekturen vid tillvägagångssättet av 

synkroniseringen vid en interaktion.  Inom PAC arkitekturen så läses själva interaktionen av 

Abstraction-komponenten. Avläsningen skickas sedan vidare till control-komponenten som 

vidarebefordrar till antingen en annan agent eller till presentation-komponenten. Inom en 

MVC arkitektur sker synkroniseringen vid en interaktion genom att controller-komponenten 

tar emot själva interaktionen. Controller-komponenten skickar sedan vidare den till model-

komponenten, vars uppgift är att vidarebefordra tanken och grunden av ett gränssnitt till 

view-komponenten, beroende på vad controller-komponenten har tagit emot som interaktion. 

MVC arkitekturen synkroniserar alltid interaktionen på samma sätt, medan PAC arkitekturen 

kan gå genom olika agenter innan den presenterar utseendet för användaren. Inom PAC 

arkitekturen kan synkroniseringen ta olika vägar beroende på vilken interaktionen som 

användaren har gjort (Hussey & Carrington, 1997). 

Ansvarsområdet för inmatningar och utmatningar skiljer sig inom PAC arkitekturen och MVC 

arkitekturen. Hussey och Carrington (1997) skriver att inom PAC arkitekturen så är det 

presentation-komponenten som har ansvaret för utmatningar medan abstraction-

komponenten har ansvaret för inmatningarna. Control-komponenten i ansvarar för 

kommunikation mellan de två komponenterna samt kommunikationen mellan agenterna. 
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Inom MVC arkitekturen är det annorlunda. Enligt Hussey och Carrington (1997) har 

controller-komponenten ansvaret för alla inmatningar som sker på olika objekt av en 

webbplats. View-komponenten har istället ansvaret för utmatningarna, medan model-

komponenten har ansvaret för vad utmatningarna ska innehålla. Den stora skillnaden mellan 

PAC arkitekturen och MVC arkitekturen är hur dessa arkitekturer är uppbyggda. Hussey och 

Carrington (1997) skriver om hur PAC arkitekturen är hierarkiskt uppbyggd medan MVC inte 

är det. PAC arkitekturen använder sig av så kallade agenter, där varje agent har de tre olika 

komponenterna. MVC arkitekturen har en komponent för model, view och controller, där 

exempelvis det kan finnas en view för olika delar av webbplatsen. Dessa är dock inte 

hierarkiskt uppbyggda då alla ligger på samma nivå. Figur 14 visar hur en interaktion kan ske 

i en MVC arkitektur. 

 

 Illustrerar hur MVC arkitekturen kan vara uppbyggd och hur den 
kommunicerar i ett projekt. 

2.2.4 Kodexempel MVC 

Nedan följer en beskrivning på hur en minimal MVC-applikationen kan se ut. Applikationen 

är uppbyggd med två olika delar. Den första delen är en sida vid namn index. Den här delen 

är den del som presenteras när användaren kommer in på webbapplikationen. Figur 4 

illustrerar hur den delen ser ut, förutom att texten skiljer jämfört med figuren. Den andra 

delen av webbapplikationen är home-delen. Den delen är den del som användaren kommer 

till ifall användaren trycker på knappen som illustreras i figur 4. Home-delen presenterar en 

tabell vars data hämtas från en databas. Figur 5 illustrerar hur den delen ser ut.  

Vid skapandet av ett MVC projekt krävs det mer delar än bara model, view och controller. 

Dessa delar kommer presenteras i programkoden nedan. Målet med ett MVC projekt är att allt 

går via index.php-filen. Den filen ligger i root-mappen på projektet. Programkoden i filen har 

i uppgift att ta emot och läsa av alla val som en användare gör, exempelvis inmatningar. Figur 

14 presenterar hur programkoden i den filen kan se ut för att kunna läsa av vad användaren 

har skrivit in i adressfältet. Detta för att kunna läsa in den specifika filen som behövs för den 

valda vägen i adressfältet. 
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<?php 

  require_once 'Routes.php'; 

  function __autoload($className){ 

    if (file_exists('./Model/'.$className.'.php')){ 

      include_once './Model/'.$className.'.php'; 

    } 

    elseif (file_exists('./Controller/'.$className.'.php')) { 

      require_once './Controller/'.$className.'.php'; 

    } 

  } 

?> 

 Index.php-filen som ligger i root i projektmappen. 

För att kunna skicka användaren till programkoden i figur 14 behöver utvecklaren skapa en 

konfigurationsfil. Ifall utvecklaren har valt att använda Apache, som webbserver, så är 

konfigurationsfilen en .htaccess-fil. Programkoden i filen laddas in av webbservern. I 

konfigurationsfilen ska programkoden leda användaren till programkoden i figur 14 

oberoende på vad användaren skriver in. Figur 15 visar hur programkoden ser ut. 

RewriteEngine On 

RewriteRule ^([^/]+)/? index.php?url=$1 [L,QSA] 

 Htaccess-filen omdirigerar all trafik till index.php, oavsett vad som 
anges i adressfältet. 

För att kunna dirigera om trafik i en MVC-applikation måste utvecklaren skapa en fil som 

utför detta. Inom Laravel kallas en sådan fil för Routes.php. Enkelt förklarat används den filen 

för att visa applikationen vilken väg den ska ta beroende på vad som har angetts i adressfältet. 

Ifall användaren har angett något som inte finns i listan kommer den automatiskt att gå till 

index-delen av applikationen. Det gör den tack vare programkoden i figur 15. Figur 16 

presenterar hur programkod för omdirigering ser ut i det här projektet.  

<?php  

  include_once 'Model/Index.php'; 

  include_once 'Controller/index.php'; 

  Route::set('index.php', function(){ 

    Index::createIndexView(); 

  }); 

  Route::set('home', function(){ 

    Home::createView(); 

  }); 

?> 

 Routes-filen anger vad som ska ske beroende på vad användaren har 
angett i adressfältet. 

I figur 16 används klassen Route. Den här klassen hittas i filen Route.php i mappen Model. 

Klassen har i uppgift att kontrollera ifall det finns en sådan väg som användaren önskar att ta. 

När användaren anger en väg som finns med i listan, med tillgängliga vägar, kommer 

programkoden att exekvera det som finns innanför funktionen, vilket kan vara andra 

funktioner eller programkod. I figur 17 sker själva kontrollen i klassen Route. 

 

http://www.php.net/file_exists
http://www.php.net/file_exists
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<?php 

  class Route{ 

    public static $validRoutes = array(); 

    public static function set($route,$function){ 

      self::$validRoutes[] = $route; 

      if ($_GET['url'] == $route) { 

        $function->__invoke(); 

      } 

    } 

  } 

?> 

 Route-filen med funktionen som kontrollerar ifall angiven väg finns 
tillgänglig. 

När dessa komponenter har implementerats går det att påbörja med skapandet av utseendet 

av webbapplikationen. Första delen av webbapplikationen är index-delen. Den delen 

illustreras i figur 4. Programkoden i figur 16 öppnar filen med programkoden som presenteras 

i figur 18. Den programkoden, som är själva controller-komponenten för index-delen, 

inkluderar en view-komponenten samt lyssnar på alla inmatningar som sker på view-

komponenten för index-delen.  

<?php 

  class Index{ 

    public static function createIndexView(){ 

      require_once './View/Index.php'; 

      if (isset($_POST['home'])) { header("Location: /home"); exit; } 

    } 

  } 

?> 

 Programkoden för controller-komponenten i index-delen. 

Programkoden i figur 18 inkluderar view-komponenten för index-delen. Den delen är 

programkoden som används för att presentera ett utseende för användaren. Programkoden 

för den delen är vanliga HTML-kod och den presenterar det som illustreras i figur 4. Figur 19 

visar hur den programkoden ser ut.  

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  <title>INDEX</title> 

</head> 

<body> 

  <h1>WELCOME!</h1> 

  <h3>Press the button below to generate the table!</h3> 

  <form action="" method="post"> 

    <input type="submit" value="Get the table" name="home"> 

  </form> 

</body> 

</html> 

  Programkoden för view-komponenten i index-delen. 

 

http://www.php.net/array
http://www.php.net/isset
http://www.php.net/header
http://www.php.net/exit


 
13 

I figur 19 finns det en knapp, som illustreras i figur 4. Den knappen har i uppgift att omdirigera 

användaren till home-delen av webbapplikationen. Ifall en användare trycker på knappen 

kommer programkoden i figur 18 att skicka användaren till home-delen genom att ändra 

adressfältet. Ändringen kommer vara att /home läggs till i slutet på adressfältet. Då kommer 

webbapplikationen att öppna controller-komponenten för home-delen då home finns angivet 

i listan i figur 16. Likt controller-komponenten för index-delen så kommer komponenten för 

home-delen att inkludera en view. Figur 20 visar hur programkoden för controller-

komponenten ser ut.  

<?php 

  class Home{ 

    public static function createView(){ 

      require './Model/Connection.php'; 

      require_once './View/Home.php'; 

      $dbQuery[] = Database::query("SELECT * FROM tabell"); 

      $infoForTable = $dbQuery['0']; 

      viewRender::renderTable($infoForTable); 

      if (isset($_POST['index'])) { header("Location: /"); exit; } 

    } 

  } 

?> 

 Programkoden för controller-komponenten för home-delen. 

Likt index-delen så har home-delen en knapp som har i uppgift att skicka användaren tillbaka 

till index-delen. Knappen illustreras i figur 5. Ifall användaren trycker på knappen kommer 

programkoden i figur 20 att skicka användaren från sidan som illustreras i figur 5 till sidan 

som illustreras i figur 4. Den stora skillnaden mellan controller-komponenten i home-delen 

och controller-komponenten i index-delen är att komponenten i home-delen ställer en fråga 

mot en databas för att sedan skicka resultatet till view-komponenten. För att ställa en fråga 

mot databasen krävs det programkod som kopplar till en databas och som skickar frågan till 

databasen. MVC-projektet använder samma programkod för de uppgifter som PAC-projektet 

gör. För att se hur programkoden ser ut för de uppgifterna så finns den illustrerad i figur 11. 

Programkoden i figur 20 skickar med det resultatet som har hämtats från databasen till view-

komponenten vars programkod presenteras i figur 21, däremot är inte HTML-koden med i 

figuren. Programkoden skapar en tabell med de värdena som har blivit medskickade vid 

skapandet. Figur 5 illustrerar hur programkoden i figur 21 ser ut på webbapplikationen. 

<?php 

  class viewRender{ 

    public function renderTable($infoForTable){ 

      echo "<table border='1'><tr><th>ID</th><th>Text</th></tr>"; 

      for ($i=0; $i < 3; $i++) { 

        echo "<tr><td>".$infoForTable[$i]['ID']."</td>"; 

        echo "<td>".$infoForTable[$i]['Text']."</td></tr>"; 

      } 

      echo "</table><br>"; 

      echo "<form action='' method='post'>"; 

      echo "<input type='submit' value='Return to index' name='index'></form>"; 

    } 

  } 

?> 

 Programkoden för view-komponenten i home-delen. 

http://www.php.net/isset
http://www.php.net/header
http://www.php.net/exit
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2.3 Quality of service 

Quality of service (QoS) är ett begrepp som används för att utvärdera användarens åsikt om 

exempelvis applikationer. Det som gör att QoS är ett så brett begrepp är för att den är indelad 

inom olika aspekter. Dessa aspekter är tillgänglighet, responstid, genomströmning, 

modularitet, trovärdighet och interoperabilitet (Kumar & Sureka, 2017). Enligt Kulnarattana 

och Rongviriyapanish (2009) har QoS blivit en viktig faktor för att exempelvis ta fram den 

mest lämpliga servicen. En viktig del i QoS på webbplatser är responstiden. Företag använder 

allt mer internet för att kommunicera ut information, exempelvis nyheter. Där spelar 

responstiden en kritisk roll för tillfredsställelsen för användaren (Rajamony & Elnozahy, 

2001). Responstid är en nyckelaspekt för kvalitén i kundupplevelsen av en webbplats (Wei & 

Xu, 2011). En användare tolererar inte ifall en webbplats tar tid att ladda. Vid sådana tillfällen 

väljer användaren en annan webbplats att besöka då det finns flera andra alternativ (Jailia, 

Kumar, Agarwal & Sinha, 2016).  

2.3.1 Nyhetssidor 

Nyhetssidor har höga krav på att multimedia innehållet ska fungera. För att kunna 

upprätthålla höga krav så krävs det att responstiden hålls på en bra nivå (Loukopoulos & 

Ahmad, 2004). Enligt Loukopoulos och Ahmad (2004) så är multimedia ett ord som beskriver 

objekt som laddas in på webbplats, så som exempelvis bilder. Författarna fokuserade på 

webbapplikationer som är tungt lastade med multimedia objekt, exempelvis nyhetssidor, för 

att se om responstiden kan förbättras på dessa.  Loukopoulos och Ahmad (2004) skrev 

journalen 2004 men den är fortfarande relevant idag. Nyhetssidor under 2004, och internet 

överlag, var inte lika utvecklade då som de är idag. Nyhetssidor är idag mer dynamiskt 

uppbyggda där exempelvis Live-TV är en viktig faktor. Därav är responstiden en viktig aspekt 

idag, vilket den var 2004 också. Figur 22 illustrerar hur en nyhetssida kan se ut idag. Det 

Loukopoulos och Ahmad (2004) hade mest fokus på var att förbättra responstiden genom att 

göra en förändring på hur dessa multimedia objekt skickas till webbapplikationen. Det vill 

säga, Loukopoulos och Ahmad (2004) rekommenderar ett specifikt schema som skall följas 

för att kunna få responstiden så låg som möjligt. Efter flertalet experiment kunde Loukopoulos 

och Ahmad (2004) bevisa att responstiden för objekten blir lägre ifall webbapplikationen 

följer schemat som författarna har tagit fram.  

 

 Exempel på hur en nyhetssida kan se ut (Wikinews, 2018a). På figuren 
har bilderna från webbplatsen redigerats bort.  
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3 Problemformulering  

Allt fler människor använder internet och mobilapplikationer för nyheter och allt färre 

människor får sina nyheter från en tidning tryckt i papper (Husin, Ruza & Cui, 2017). Då allt 

fler får sina nyheter från nyhetssidor så är det viktigt att de nyheter som presenteras har bra 

responstid. Om en nyhetssida har en responstid som inte håller standarden så kommer 

användaren välja en annan nyhetssida (Jailia et al. 2016). Användaren har inte tålamodet till 

att vänta, därför är det viktigt för nyhetssidor att responstiden inte är för hög. Responstiden 

är en viktig aspekt av QoS, något som många på internet strävar efter idag (Kulnarattana & 

Rongviriyapanish, 2009). Ett problem med det här är att presentera nyheterna på ett effektivt 

sätt. Den här rapporten ska undersöka ifall en nyhetssida byggd med ett ramverk med 

infrastrukturen CMS har lägre eller högre responstid än en nyhetssida byggd med ett ramverk 

utan infrastrukturen CMS. CMS är en infrastruktur vars popularitet ökar hela tiden (Patel, 

Rathod & Prajapati, 2013). Frågan är ifall populariteten beror på enkelheten med ett CMS eller 

om prestandan är en faktor i populariteten. CMS är en infrastruktur som gör det lättare att 

publicera och redigera data på en webbapplikation. Nackdelen med ett ramverk med 

infrastrukturen CMS är att den är anpassad för mer än bara en specifik variant av 

webbapplikation, vilket ett ramverk utan infrastrukturen CMS kan vara. Problemet är att ett 

ramverk med infrastrukturen CMS är lättare att använda för redigering av webbapplikationen 

medan responstiden är högre än hos ett ramverk utan infrastrukturen CMS. 

3.1 Hypotesen 

Hypotesen för den här rapporten är att ett ramverk med infrastrukturen CMS kommer att 

prestera bättre än ett ramverk utan infrastrukturen CMS. Däremot antas differensen vara 

försumbar. Ett ramverk med infrastrukturen CMS kommer att prestera lägre responstid på 

grund av att den är mer specifikt anpassad för en nyhetssida. Drupal, som är ramverket med 

infrastrukturen CMS som ska användas, är anpassad för publicering av artiklar. Enligt Hussey 

och Carrington (1997) så presterar PAC bättre än MVC ifall att systemet är stort. Drupal är 

ramverket som är uppbyggt med PAC arkitekturen. Nyhetssidor är stora system med tusentals 

artiklar därav dras hypotesen att Drupal presterar lägre responstid. 

3.2 Delmål 

Avhandlingen kommer infatta ett antal delmål som skall försöka uppfyllas. Dessa delmål 

kommer användas för att uppfylla frågeställningen i problemformulering. Dessa delmål 

möjliggör strategiskt följa tillvägagångssättet för uppbyggnaden av webbapplikationerna. 

Delmålen följer nedan. 
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• Det första delmålet handlar om att installera de angivna ramverken, Drupal och 

Laravel, på en lokal server. Båda ramverken skall installeras med grundinställningarna 

som medföljer, utan några som helst modifieringar.  

• Det andra delmålet är att skapa en enklare webbapplikation utseendemässigt. Målet 

med det är att kunna få försmak till hur ramverken fungerar och för att bilda sig en 

uppfattning om hur resterande delmål ska ske. 

• Det tredje delmålet är att skapa en mer avancerad webbapplikation där exempelvis 

data hämtas från databasen samt att den börjar efterlikna en nyhetssida mer. 

• Det fjärde delmålet är att skapa identiska nyhetssidor utseendemässigt med de båda 

ramverken. Här skall alla artiklar på de båda ramverken vara identiska samt att 

utseendet på webbapplikationerna ska vara likadant. 

• Det femte delmålet är att samla in data genom att utföra sökningar på de båda 

webbapplikationerna. Sökningar ska utföras för att kunna ta fram responstiden från 

det att webbapplikationen börjar ladda till dess att sökresultaten presenteras på webb-

applikationen. 
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4 Metodbeskrivning 

Huvudsakligen finns det fyra olika undersökningsmetoder. Dessa metoder är undersökningar, 

fallstudier, experiment och quasi-experiment. Wohlin et al. (2012) beskriver dessa 

undersökningsmetoder. De skriver att en undersökning är ett system för att samla in 

information antingen från människor eller om människor. Det görs för att kunna beskriva, 

jämföra eller förklara exempelvis beteenden. Målet med en undersökning är att ta fram en 

generell bild av något större. Fördelen med att utföra en undersökning är att de som utför 

undersökningen kan representera en större massa. Ifall 100 utvecklare svarar på 

undersökning går det att dra slutsatsen att den sammanställda svaren gäller även för 300 

utvecklare. Nackdelen med en undersökning att ha med en lagom mängd frågor. Ifall det är 

många frågor blir undersökning tråkig för användaren, vilket leder till att kvalitén på svaren 

sjunker enligt Wohlin et al. (2012). Inget av delmålen angivna kan utföras med en 

undersökning. 

Angående fallstudier skriver Wohlin et al. (2012) att en fallstudie är en empirisk 

undersökning. Fallstudier bygger på att undersöka ett eller flera olika instanser i verkligheten. 

En fallstudie är en uppmärksamt iakttagande studie. Målet med en fallstudie är att undersöka 

en specifik företeelse vid en specifik tidpunkt i verkligheten. Fördelen med en fallstudie är att 

den, enligt Wohlin et al. (2012), innehåller egenskaper som exempelvis inte experiment inte 

gör. Dessa egenskaper är bland annat skalning och oförutsägbarhet. En nackdel med en 

fallstudie är att forskarna inte har kontroll på allting. Problemet med det är att det inte går att 

vara säker på effekterna då det inte går att peka på exakta orsakerna. Fallstudier kan inte 

appliceras i någon av delmålen då det är två olika ramverk som ska testas mot varandra. Dessa 

två ramverk går inte att slå ihop. 

Experiment är den tredje undersökningsmetoden som Wohlin et al. (2012) skriver om. De 

beskriver experiment som ett tillvägagångssätt för att utföra en kontrollerad studie. Inom ett 

experiment går det att kontrollera och manipulera variabler, beteenden och diverse andra 

aspekter. Ett experiment är ett kontrollerad studie. Målet med ett experiment, för en forskare, 

är att ha full kontroll på studierna samt att möjligheten finns att kunna manipulera beteenden 

(Wohlin et al. 2012). Fördelen med ett experiment är att det går att peka på i vilken situation 

som exempelvis frågeställningen är sann på. Wohlin et al. (2012) skriver att med hjälp av 

experiment går det att ta fram tillfällen då vissa standarder och metoder är till en fördel att 

använda. Detta då möjligheten finns att ta fram statistik med hjälp av experiment. Nackdelen 

med experiment är att det krävs mycket arbete för att utföra ett experiment. Det krävs tid för 

att planera, utföra och analysera ett experiment väldigt noggrant, vilket är väldigt 

tidskrävande (Wohlin et al. 2012). Det delmålet där experiment kan appliceras är delmål 5. 

Quasi-experiment är den sista undersökningsmetoden. Den är väldigt lik experiment, med 

den stora skillnaden att i ett quasi-experiment användas inga slumpmässiga värden som i ett 

vanligt experiment. I ett quasi-experiment krävs det specifika värden enligt Wohlin et al. 

(2012). Fördelen med ett sådant experiment är att det finns färre faktorer att förhålla sig till. 

Däremot går det inte att utföra ett quasi-experiment vid tillfällen där det används värden som 

skall slumpas fram. Inget av de delmål angivna kan använda sig av quasi-experiment då de 

använder sig använder sig av värden som slumpas fram.  

Delmål ett till fyra kommer använda sig av litteratursökningar då dessa inte mäter något. Dom 

delmålen är snarare tillvägagångssätt för att bygga upp de båda webbapplikationerna. 
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4.1 Experiment 

Likt Wei och Xu (2011) och Ahmen, Wu och Zheng (2013) så är experiment den 

undersökningsmetod som skall användas för att mäta responstiden på de båda ramverken. 

Valet av experiment ligger i grund till att nyhetssidors multimedia kräver bra responstid 

(Loukopoulos & Ahmad, 2004). Resultatet av experimentet kommer ge en bild av vilket 

tillvägagångssätt som bör väljas, antingen ett ramverk med infrastrukturen CMS eller ett 

ramverk utan infrastrukturen CMS, vid skapande av en nyhetssida där responstiden är 

prioriterat. En undersökning är inte relevant för den här rapporten då det mellan ramverken, 

enligt hypotesen, kommer vara en sådan liten skillnad att en användare inte direkt kommer 

märka av det. Det är endast på delmål 5 som en undersökning är användbar på. Det delmålet 

är inte det prioriterande delmålet.  

Experimentet kommer att gå till genom att sökningar kommer att ske mot nyhetssidorna 

byggda på de två ramverken Drupal och Laravel. Målet är att få fram data på vilken av 

ramverken som kräver lägst responstid. Tiden kommer att starta från det att sökknappen 

trycks ned till dess att renderingen är klar. Valet till varför renderingen tas med är för att 

experimentet ska ge svar på vilket av de två olika ramverken som är mest användbart för en 

nyhetssida vars huvudsyfte är responstiden. Experimentet kommer att ske på två olika 

webbapplikationer. Den ena webbapplikationen kommer att vara uppbyggd med Drupal med 

den andra webbapplikationen kommer att vara uppbyggd med Laravel. Experimentet kommer 

att ske efter delmål 2. Detta för att webb-applikationerna skall se identiska ut utseendemässigt 

innan data tas fram. 

4.2 Etiska aspekter 

Det ena etiska problemet i den här rapporten beror på vilken sorts data som används för att 

fylla webbapplikationerna med. Ifall artefakterna fylls med riktiga artiklar finns det ett 

problem i vart dessa artiklar kommer ifrån. De ska vara neutrala och objektiva, utan några 

som helst tecken på att vara riktade mot något politiskt håll. Även om de inte gör det så gäller 

det att kunna få klartecken på att artiklarna får användas i det här syftet. Ifall artiklarna ska 

behålla sin trovärdighet gäller det att det är godkänt att använda dom och att dom är objektiva. 

Det andra etiska problemet som rapporten måste förhålla sig till är att resultatet som tas fram 

kan bero på fler aspekter än bara ifall ramverket är ett CMS eller inte. Ett ramverk använder 

sig av olika arkitekturer och koden i sig kan vara skriven dåligt. De svarsresultat som tas fram 

under experimentet kan därför inte generaliseras. Att ramverket med CMS visar sig vara 

snabbare än det som inte har CMS betyder därför inte att alla ramverk med CMS är snabbare 

än de utan. 
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5 Genomförande 

Det här kapitlet kommer att beskriva tillvägagångssättet för att uppnå de delmål som är 

uppsatta i den här rapporten. Delmålet är uppsatta utefter frågeställningen, där 

frågeställningen kan besvaras vid uppnådda delmål. Det första delmålet var att installera de 

båda ramverken på en lokal server. Valet av lokal server istället för en fjärrserver gjordes då 

den lokala servern utesluter nätverkets hastighet och tidsåtgång vid mätningarna. Istället 

används XAMPP som är en webbserver lösningsstack från Apache Friends (Sandi, 2017). 

XAMPP, som har PHP och MYSQL installerat, är ett verktyg som innehåller det stöd som 

behövs för att kunna uppnå delmålen samt för att kunna besvara frågeställningen.  

5.1 Litteraturstudie 

De två ramverken som skall användas är som tidigare nämnt Drupal och Laravel. Drupal är 

ett ramverk som har infrastrukturen CMS inbyggt, vilket ger möjligheten att konfigurera 

applikationen med ett gränssnitt (Rouse, 2016). För att använda ramverket krävdes det en 

installation. Då XAMPP valdes som lokal server så används Drupals egna dokumentation 

(Drupal, 2018) där det finns en guide för installationen av XAMPP samt installationen av 

ramverket förklarat. Drupals egna dokumentation var källan som låg till grunden för 

implementationen av en webbplats där kraven för att kunna besvara på frågeställningen är 

implementerade. Det var även denna guide som användes vid installationen av XAMPP.  

Laravel är ett ramverk utan infrastrukturen CMS inbyggt, vilket betyder att det inte fanns 

något gränssnitt tillgängligt. Laravel kan endast installeras genom kommandotolken (Laravel, 

2018). Guiden som användes, som är Laravels egna dokumentation (Laravel, 2018), 

förutsätter att vid installationen så används en UNIX kommandotalk, vilket inte var fallet. Det 

finns flertalet program på Windows som tillåter UNIX kommandon. Bland annat har 

Windows ett subsystem för Linux som kan aktiveras i systemet. Det subsystemet tillåter 

användaren att bland annat använda Ubuntu på systemet (Hoffman, 2018). Ett annat program 

som använder sig av UNIX kommandon på Windows är Git Bash. Git Bash är uppbyggt på 

bash som är kompilerat för Windows (Pabru, 2016). Det är även ett program som tillåter 

versionshantering då det tillhör Git for Windows (Git, 2018).  

Efter ett antal försök med Laravels dokumentation (Laravel, 2018) togs beslutet att skifta från 

dokumentationen till en kurs på internet för Laravel (Diaz, 2018). Kursen blev grunden för 

installationen av Laravel samt implementationen av grunderna i Laravel. Kursen gav en grund 

som enkelt kunde komplimenteras med hjälp av exempelvis Stackoverflow och Justlaravel. 

Vid installationen av Laravel går det att använda Composer för att underlätta arbetet med 

ramverket. Composer är ett verktyg som används för beroendehantering i PHP (Getcomposer, 

2018). Composer installeras med hjälp av kommandon i kommandotolken Git Bash eller 

genom en exekveringsfil som finns att ladda ner på hemsidan (Getcomposer, 2018). 

Båda dessa ramverk använder programspråket PHP som grund (Ennert, Cajkovsky & Adam 

2012; Das & Saikia 2016). PHP är ett programmeringsspråk anpassat till backend, men kan 

även implementeras med HTML (PHP, 2018). PHP kan skrivas i både procedurellt och objekt 

orienterat, där de två paradigmen har olika fördelar samt nackdelar (Dreftymac, 2018). 

Laravel är uppbyggt efter MVC arkitekturen, vilket är en arkitektur där både den objekt 

orienterade paradigmet samt den procedurella paradigmet kan användas. Däremot är den 

bäst anpassad för applikationer som bygger på det procedurella paradigmen (Bugayenko, 
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2016). Drupal bygger på PAC arkitekturen (Larry, 2006), vilket är en variant av ett objekt 

orienterad model (Coutaz, 1987). Drupal gick däremot över till det objekt orienterade 

paradigmet helt i version 8 (Drupalize, 2018). Det gör att det ena projektet använder det 

procedurella paradigmet medan det andra projektet använder det objekt orienterade 

paradigmet. Vid uppbyggnaden av projekten krävs det därför att följa dessa paradigm för att 

kunna få korrekt data så att frågeställningen kan besvaras med större säkerhet.  

Webbapplikationerna skall vara nyhetssidor som efterliknar Wikinews (2018b). Wikinews är 

en nyhetssida där telegramnyheter publiceras. Det är en nyhetssida som inte har 

direktsändningar eller debattartiklar, utan endast nyheter. En annan nyhetssida som 

använder telegramnyheter är Associated Press (AP), vilket också är världens största 

nyhetsbyrå (Lee, 2017). Vid sökningar publiceras rubriken för artiklarna som matchar 

sökordet, samt brödtext under rubriken. Brödtexten är ca 200 tecken långt på Wikinews 

(2018b) och 300 tecken långt på AP (Associated Press, 2018). På nyhetssidorna som skall 

skapas för det här arbetet kommer artiklarna ha ungefär 250 tecken per artikel. 

Dessa artiklar skall bestå av verklig text från människor. Målet är att webbapplikationerna 

skall ha innehåll som är mänskligt och inte ihop slängt av slumpmässiga ord. Därav gjordes 

valet att fylla artiklarna med frågor ställda på Stackoverflow. Dessa inlägg hämtades via Stack 

Exchange (2018). Stack Exchange är en databas där det går att ladda ner inlägg gjorda av 

riktiga användare utan att användarnas identitet avslöjas. Av alla inlägg tillgängliga i 

nedladdningen användes 20’000 av dessa till artiklarna (se Appendix T). 

5.2 Progression 

Delmålen användes som milstolpar under implementationen. Det första delmålet skulle 

uppnås i de båda ramverken innan implementationsfasen gick över till det andra delmålet. 

Det tillvägagångssättet gav en struktur i projektet som var enkel att följa samt att det gav en 

överblick på vart i implementationsfasen som projektet befann sig i. Innan det första delmålet 

kunde påbörjas krävdes det en installation av XAMPP. XAMPP 3.2.2 var versionen som 

installerades, där endast grundinställningarna som medföljer användes. Tabell 1 beskriver 

vilka de mest väsentliga mjukvarorna i XAMPP är samt vilken version som användes.   

Mjukvara Version 

Apache 2.4.29 

MariaDB 10.1.31 

PHP 7.1.15 

phpMyAdmin 4.7.9 

OpenSSL 1.0.2 

Tabell 1 Mjukvaruspecifikationen på XAMPP  
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5.2.1 Installation 

Vid installationen av Drupal används gränssnittet som finns integrerat i infrastrukturen CMS. 

I början av projektet användes Drupal 8.5.0 men den visade sig ha mindre dokumentation 

samt färre instruktioner. Det ledde till att projektet oftast stod still då det inte gick att lösa de 

problem som uppstod. I slutändan användes Drupal 7.5.7, en version där det finns mer 

dokumentation samt fler instruktioner. Innan påbörjade installation krävs det en databas som 

kan kopplas till ramverken. Drupal spara majoriteten av all data i databasen vid installation 

och väldigt lite i själva applikationen. Databasen skapades med hjälp av phpMyAdmin, ett 

administrationsverktyg för hantering av databaser via webbgränssnittet (Chowdhury, 2017). 

PhpMyAdmin används för att göra förändringar på databasen kopplad till XAMPP. Verktyget 

använder ett gränssnitt för dessa förändringar där användaren kan skapa en databas med klick 

eller med SQL-script. Figur 23 illustrerar hur gränssnittet ser ut på phpMyAdmin. 

 

 Exempel på gränssnittet på phpMyAdmin 

När det finns en databas tillgänglig för Drupal kan installationen fortsätta. 

Grundinställningarna användes vid installationen. Figur 24 illustrerar vilket val som gjordes 

vid installationen. För att kunna besvara på frågeställningen krävs det en grundinstallation 

utan konfiguration på systemet i sig. Anpassning av utseendet på webbplatsen kommer ske 

genom avstängning av moduler i ramverket istället för att ta bort dom helt och hållet. 

  

 Valet där alla standardmoduler installeras 
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Efter en färdig installation av Drupal blir utvecklaren skickad till administrationspanelen där 

användaren har möjlighet att bland annat lägga till artiklar, ändra utseendet eller läsa 

statusrapporter. Figur 25 illustrerar hur administrationspanelen i Drupal ser ut samt vilka 

möjligheter som en administratör kan göra med gränssnittet. 

 

 Illustration av administrationspanelen i Drupal 

Installationen av Laravel sker, tillskillnad från Drupal, inte med ett webbgränssnitt. I början 

användes Laravels dokumentation (Laravel, 2018) för installationen av Laravel 5.6. Efter ett 

antal misslyckade försök togs beslutet att försöka hitta en annan guide att följa. Tillslut 

hittades det en guide (Diaz, 2018) där videoklipp användes i en kurs med olika typer av 

lektioner. Kursen bygger på användning av Laravel 5.2, där det i slutet av kursen förklaras hur 

en uppgradering till Laravel 5.6 kan utföras. Den här kursen började från grunden där 

installation av Laravel, Composer och XAMPP illustrerades och förklarades. Installationen av 

Composer, vilket Laravels dokumentation (Laravel, 2018) också rekommenderar, skedde 

genom att en exekveringsfil laddas ned från Composers hemsida (Getcomposer, 2018). Den 

här installationsfilen gör att Composer kan användas globalt i systemet, inte bara i XAMPP. 

När Composer är installerat är det dags att använda Git Bash för installationen av Laravel. 

Kommandot som används för att installera Laravel illustreras i figur 26. Det nästsista i 

kommandokoden är namnet på projektet medan det sista är vilken version av Laravel som ska 

installeras.  

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravel 5.2 

 Kommandokoden som användes vid installationen 

Laravel kräver ingen koppling till databasen vid installationen. Projektet kan helt köras utan 

en databas, vilket inte går vid installationen av Drupal. Efter installationen av Laravel går det 

att gå in på webbplatsen. Första sidan efter färdig installation är helt vit med endast en textruta 

där det står vilken version av Laravel som har installerats.  

5.2.2 Utveckling av applikation 

När det första delmålet var uppfyllt påbörjades konfigurationen av webbplatserna. Det andra, 

tredje och fjärde delmålet uppfylldes samtidigt. Målet med webbplatserna är de ska efterlikna 

en nyhetssida där nyheterna är telegram. Figur 27 illustrerar hur Wikinews (2018b) hanterar 

sökningar av sådana telegram. Webbplatserna skall försöka uppnå en liknande struktur för att 

kunna benämnas som nyhetssidor där nyheterna är telegram. 
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 Illustration av Wikinews (2018b) hantering av sökningar. 

De första förändringarna i Drupal skedde i administrationspanelen. Drupal använder teman 

för att utseendet på webbplatserna. Standardtemat i Drupal är Bartik, däremot är det inte det 

temat som valdes i projektet. För att kunna efterlikna det som illustreras i figur 27 valdes 

istället temat Stark. Det temat finns tillgängligt i grundinstallationen. Det som behövs göras 

är att aktivera temat och sätta den som standard.  Valet av temat Stark gjordes då det temat är 

ett minimalt tema med endast det mest nödvändiga för en webbplats. Det är en bra grund att 

stå på vid vidareutveckling och modifiering på webbplatsen. Den första konfigurationen 

gjordes genom att ta bort de block i Drupals struktur som inte var nödvändiga på webbplatsen. 

Drupals webbgränssnitt är uppbyggd med olika kategorier samt att det finns block för bland 

annat sökningar och inloggning. Tabell 2 visar vilka aktiverade block som medföljer vid 

installationen i Drupal samt vilken kategori i webbgränssnittet som de tillhör. 

 

Block Kategori 

System help Help 

Main page content Content 

Search form Sidebar first 

Navigation Sidebar first 

User login Sidebar first 

Powered by Drupal Footer 

Tabell 2 Förinstallerade block med tillhörande kategori.  

För att konfigurera vilka block som ska användas i gränssnittet, samt vilken kategori de ska 

tillhöra, används Drupals administrationspanel. Där finns även möjligheten att lägga till 

blocks skapade av en tredjepartsdistributör eller som en utvecklare har skapat själv. Valet av 

blocks gjordes efter Wikinews (2018a, 2018b) struktur på gränssnittet. Endast tre av de sex 

tillgängliga blocks behövdes för att kunna efterlikna strukturen de har. Tabell 3 visar vilka 

blocks som används för gränssnittet samt vilken kategori de placerades i. 
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Block Kategori 

Main page content Content 

Search form Highlighted 

User login Right sidebar 

Tabell 3 De blocks som används på nyhetssidan i Drupal.  

Dessa förändringar ger en klar skillnad av gränssnittet. Det nya gränssnittet med det nya temat 

samt konfigureringen av blocks illustreras i figur 28 och kan jämföras med gränssnittet i figur 

25 där ingen konfiguration och byte av tema har skett. Det nya gränssnittet börjar efterlikna 

gränssnittet i figur 22 samt figur 27, däremot krävs det modifiering i koden för att få en 

gränssnittet mer likt en nyhetssida.  

  

 Webbgränssnittet efter modifieringar i Drupal. 

De förändringar i programkoden (se Appendix A, B, C) gav webbgränssnittet en design väldigt 

lik Wikinews (2018a, 2018b). Figur 29 illustrerar den slutgiltiga designen för Drupal där alla 

modifieringar i administrationspanelen samt förändringar i programkoden är med. Den 

slutgiltiga designen följer den strukturen uppsatt i figur 22 samt figur 27. 

 

 Slutgiltiga webbgränssnittet för Drupal.  
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Laravel, ramverket utan infrastrukturen CMS, har tillskillnad från Drupal ingen blockstruktur 

i webbgränssnittet. Modifieringar av gränssnittet sker genom förändringar i programkoden. 

Målet med webbapplikationen i Laravel var, likt Drupal, att efterlikna en nyhetssida med 

webbgränssnittet. Grunden till utseendet av webbapplikationen togs från Wikinews (2018a, 

2018b), vars hemsida illustreras i figur 22 samt figur 27. För att lyckas bygga en liknande 

grund krävs det att förstå strukturen i Laravels programkod. Diaz (2018) har en internetkurs 

inom Laravel där majoriteten av inspirationen togs. Den internetkursen gav en djupgående 

förståelse i hur Laravel fungerar samt vart i programkoden förändringar skall ske för att uppnå 

målet. Figur 30 illustrerar slutprodukten av all programkod som lades till (se Appendix D, E, 

F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R). 

 

 Slutgiltiga webbgränssnittet för Laravel. 

Diaz (2018) var till stor nytta vid lärandet av Laravel, däremot innehöll inte internetkursen 

allt för att uppnå delmålen. Rapporten ska jämföra responstiden vid sökningar på de båda 

ramverken. Drupal har sökfunktionalitet implementerat i projektet. I Laravel krävs det en 

egen implementation av detta. Diaz (2018) har en förklaring samt implementation till en 

sökfunktion, däremot stämmer inte den överens med de kraven som är satta för 

sökfunktionaliteten i projektet. Istället användes rapporten skriven av Avinash (2016) som 

guide, vars sökfunktionalitet stämde bättre överens med de kraven på sökfunktionaliteten i 

projektet (se Appendix F, Q).  

Laravel använder sig av blade, vilket är en mallmotor med stora fördelar (Rehman, 2017). Diaz 

(2018) gav en förklaring till blade-funktionaliteten inom Laravel samt fördelar med att 

använda blade-funktionaliteten. Vid vidare undersökning går det att konstatera att Diaz har 

en grund i sin åsikt om blade. Enligt Rehman (2017), bland annat att blade tillåter 

förlängningar av views. Figur 31 visar hur en master-blade fil används medan figur 32 visar 

hur en sådan fil inkluderas i en view. Blade-funktionaliteten gör att repetitiv kod inte behövs, 

utan programkoden behövs endast i en fil. Det underlättade arbetet med Laravel-projektet då 

den funktionaliteten tillåter att data kan skickas mellan views på ett smidigt tillvägagångssätt. 

 

 

 

 

 

 



 
26 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Laravel</title> 

    <link href="{{ asset('style.css') }}" rel="stylesheet"> 

  </head> 

  <body> 

    <a href="/laravel/public"> 

      <img src="{{asset('logo.png')}}" alt="logo" id="logo"> 

    </a> 

    <form class="form" method="post" action="/laravel/public/search"> 

      {{ csrf_field() }} 

      <input type="text" id="searchBox" name="searchBox" size="40"> 

      <input type="submit" name="search" value="Search" id="submitButton"> 

    </form> 

    <div style="display: flex;"> 

      <div>@yield('content')</div> 

      <div style="margin-left: 60vw; z-index: 10;">@yield('login')</div> 

    </div> 

    <div>@yield('navbar')</div> 

  </body> 

</html> 

 Master-blade filen som används i alla views. 

@extends('master') 

 

@section('content') 

  @if (count($post)) 

      <p>Submitted by a15admsa on {{printf($post[0])}}</p> 

      <p>{{printf($post[1])}}</p> <br> 

      <b style="border: 1px solid black">All text is generated from Stack Exchange 

under the CC 3.0 licence.</b> 

  @endif 

@stop 

 En view där master-blade filen förlängs.  

5.2.3 Mätning av responstid 

Efter att ha uppnått de fyra första delmålen finns det nu möjlighet att utföra det femte 

delmålet. Det femte delmålet, var resultat kan svara på frågeställningen, utförs med hjälp av 

ett script. Scriptet ska användas i Tampermonkey, ett användarscript verktyg 

(Tampermonkey, 2018). Tampermonkey är ett tillägg i Google Chrome som tillåter en 

användare att exekvera programkod på olika webbplatser. Med hjälp av det tillägget kan ett 

script skrivas som ska utföra sökningar samt samla in data angående responstiden. Figur 33 

illustrerar hur ett sådant script kan se ut. På figuren går det att utläsa hur sökningen går till 

samt hur responstiden sparas ned.  

 

 

 

 

http://www.php.net/link
http://www.php.net/count
http://www.php.net/printf
http://www.php.net/printf
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(function() { 

    var arraySearchWords = ['the','be','to','of','has','a','in','that','have','I','

it','for','not','on','with','he','as','you','do','at']; 

    var valueLoop = localStorage.getItem('valueLoop'); 

    if (valueLoop > 1 && valueLoop < 22){ 

        console.log(performance.now()); 

    } 

    if (valueLoop < 21){ 

        var arrayNumber = (valueLoop-1); 

        document.getElementById("edit-keys").value = arraySearchWords[arrayNumber]; 

        valueLoop++; 

        localStorage.setItem('valueLoop', valueLoop); 

        document.getElementById("edit-submit--2").click(); 

    } else { 

        window.location.href = "http://localhost/drupal"; 

    } 

})(); 

 Programkoden som utför sökningar samt spara ned responstiden. 

Scriptet använder performance.now() för att mäta den tid det har tagit från dess att 

webbsidan börjar ladda till dess att webbsidan har laddat klart (Irish, 2012). Fördelen med 

performance.now() gentemot exempelvis date.now() är att den förstnämnda inte förhåller sig 

till en generell tid vilket date.now() gör. Performance.now() börjar räkna när webbsidan 

börjar ladda. Det femte delmålet är att jämföra responstiden från att webbsidan börjar ladda 

till dess att webbsidan har laddat klart, därav är performance.now() det bästa 

tillvägagångssättet för att ta fram responstiden. 

5.3 Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes på de både ramverken för att få en uppfattning ifall mätningarna 

fungerar korrekt samt för att få en baslinje. Med hjälp av scriptet i figur 33 samlades det in 

data från de båda ramverken. Det utfördes 40 sökningar sammanlagt, 20 sökningar på varje 

ramverk, med hjälp av de 20 mest använda orden i det engelska språket. Mätningarna skedde 

mot den lokala servern som finns tillgänglig i XAMPP.  

5.3.1 Resultat av pilotstudie 

Både Laravel och Drupal hade 20 artiklar var och det kommer utföras 20 sökningar för varje 

ramverk. I figur 34 och figur 35 illustreras resultatet för de båda ramverken. Differensen 

mellan figur 34 och figur 35 är att i figur 34 representeras standardfel, medan figur 35 

respresenterar konfidensnivån. Diagrammet i figur 36 presenterar responstiden för varje 

sökning gjord på de båda ramverken.  
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 Medelresultatet med standardfel. 

 

 Medelresultatet med konfidensnivå. 

 

 Brusdata för varje sökning gjord på de båda ramverken. 
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5.3.2 Diskussion om resultat av pilotstudie 

I figur 34 och figur 35 går det att utläsa att det finns en signifikant skillnad mellan de båda 

ramverken. De båda ramverken har inga spikar eller felaktig data i mätningarna som är gjorda 

enligt figur 36. Däremot genomfördes mätningarna endast 20 gånger, vilket är för få antal 

mätningar för att kunna bevisa något med resultatet. Antalet artiklar samt antalet sökningar 

för varje ramverk är inte fastställt än. Enligt hypotesen presterar PAC arkitekturen bättre än 

MVC arkitekturen vid stora projekt. I nästa kapitel kommer det att ske mätningar i olika steg, 

där antalet artiklar kommer variera för varje mätning. Det pilotstudien visar är att metoden 

experiment är rätt tillvägagångssätt för att kunna svara på frågeställningen som rapporten 

förhåller sig till.   
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6 Utvärdering 

Resultatet från pilotstudien ger en indikation på att Laravel, ramverket utan infrastrukturen 

CMS, kommer att prestera bättre än Drupal, ramverket med infrastrukturen CMS, vid mindre 

projekt. Enligt hypotesen kommer Drupal prestera bättre än Laravel vid större projekt då 

Drupal är det ramverket som är uppbyggd med arkitekturen PAC, medan Laravel är uppbyggd 

med arkitekturen MVC. Målet med experimentet är att testa ifall hypotesen stämmer, men 

även att testa vart brytpunkten mellan de båda ramverken kommer att vara. Anledningen till 

det är för att Laravel presterade bättre i pilotstudien, där storleken på projekten endast var 20 

artiklar. Resultaten, från mätningarna, som presenteras i det här kapitlet är uppdelade i sex 

olika testfall med två tester i varje testfall, ett för varje ramverk.  

6.1 Specifikationer 

Testerna sker på en lokal miljö, vilket utesluter hårdvaruspecifikation för serverdatorn, då 

serverdatorn och klientdator delar hårdvaruspecifikationen. Mjukvaruspecifikation för 

servern, som körs via XAMPP, presenteras i tabell 1. I tabell 4 presenteras hårdvaru-

specifikationen för klientdatorn och serverdatorn som användes under experimentet.  

Hårdvara Modell 

Operativsystem Windows 10 Education (64 bit) 

Nätverk 100/100 Mbit/s 

Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB 

Processor   Intel Core i7 2600 @ 3.4 GHz 

RAM 16 GB Dual-Channel DDR3 @ 668MHz 

Lagring 232GB Samsung SSD 850 EVO 250GB ATA 

Device + 931GB ST31000524AS ATA (x2) 

Moderkort ASUSTeK Computer INC. CG8350 

Tabell 4 Hårdvaruspecifikation för klient- och serverdator 

6.2 Presentation av testfall 

Varje test kommer att ske genom att de ett tusen vanligaste orden i det engelska språket 

(Wordfrequency, 2018) kommer att användas som sökord, där varje ord kommer att sökas 20 

gånger. Den sammanlagda söktiden kommer att divideras med antalet sökningar per ord för 

att få fram ett genomsnittligt resultat. Det kommer att ske 40’000 sökningar i varje testfall, 

20’000 sökningar per ramverk. Testerna kommer att ske genom att ett script (se Appendix S) 

kommer att exekveras med Tampermonkey. Programkoden i scriptet sparar tiden det har tagit 

från att sidladdningen startades till dess att sidladdningen hade renderat klart hela 

webbplatsen. Valet av den tidsramen gjordes då målet med experimentet är att utforska vilket 

av de båda ramverken som presterar lägst responstiden utan påverkan av exempelvis 

nätverkshastighet. 
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Testerna är uppdelade i sex olika testfall. Testfallen presenteras i tabell 5 med en beskrivning. 

De första fem testfallen undersöker skillnaden av responstiden vid ökning av artiklar på 

webbapplikationerna. Då pilotstudien gav en indikation på att Laravel presterar bättre än 

Drupal vid en nyhetssida med mindre artiklar kommer den successiva ökningen att kunna ge 

en indikation på om, och i sådana fall när, Drupal presterar bättre än Laravel. Det sjätte 

testfallen utförs för att kunna få en indikation på hur de båda ramverken agerar vid färre 

antalet tecken vid presentation av artiklar under sökningar. Vid testfall ett till fem är antalet 

tecken 250 stycken, likt antalet tecken som nyhetssidor för telegram har vid deras sökningar 

(Wikinews, 2018b). Testfall sex kommer att jämföras med testfall fem för att kunna identifiera 

ifall en minskning av tecken ger en signifikant skillnad eller ifall antalet tecken inte påverkar 

responstiden alls. Analys av testfall samt slutsats kan läsas under punkt 6.3 samt punkt 6.4. 

Nästkommande rubriker kommer endast att presentera resultat av varje testfall.  

Testfall Beskrivning 

Testfall ett 1000 artiklar + 20’000 sökningar per ramverk 

Testfall två 3000 artiklar + 20’000 sökningar per ramverk 

Testfall tre 6000 artiklar + 20’000 sökningar per ramverk 

Testfall fyra 10’000 artiklar + 20’000 sökningar per ramverk 

Testfall fem 20’000 artiklar + 20’000 sökningar per ramverk 

Testfall sex 20’000 artiklar + 20’000 sökningar per ramverk + 125 tecken per artikel 

Tabell 5 Presentation av testfall. 

6.2.1 Testfall ett – 1000 artiklar 

Under det första testfallet innehåll de båda ramverken 1000 artiklar vardera. Dessa artiklar 

presenterades med 250 tecken för varje artikel. Det genomfördes 20’000 sökningar på varje 

ramverk där den genomsnittliga responstiden presenteras i figur 37 samt figur 38. I figur 39 

presenteras brusdatan från de båda sökningarna. Varje punkt i brusdatan är för de sökord som 

användes, där deras genomsnittliga responstid utgör punkten. 
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 Testfall ett – Standardfel. 

 

 Testfall ett – Konfidensnivå. 

 

 Testfall ett – Brusdata. 
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6.2.2 Testfall två – 3000 artiklar 

I det andra testfallet innehåll de båda ramverken 3000 artiklar vardera. Likt under testfall ett 

så presenterades sökresultaten med 250 tecken för varje artikel. Det genomfördes 20’000 

sökningar på varje ramverk där den genomsnittliga responstiden presenteras i figur 40 samt 

figur 41. I figur 42 presenteras brusdatan från de båda sökningarna. Varje punkt i brusdatan 

är för de sökord som användes, där deras genomsnittliga responstid utgör punkten. 

 

 Testfall två – Standardfel. 

 

 Testfall två – Konfidensnivå. 

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

Drupal Laravel

M
il

li
se

k
u

n
d

er

Standardfel - Testfall två

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

Drupal Laravel

M
il

li
se

k
u

n
d

er

Konfidensnivå - Testfall två



 
34 

 

 Testfall två – Brusdata. 

6.2.3 Testfall tre – 6000 artiklar 

Under testfall tre ökades antalet artiklar från 3000 per ramverk till 6000 artiklar per ramverk. 

Antalet tecken per artikel i sökresultatet kvarstod samt att antalet sökningar var den samma. 

Figur 43 samt figur 44 visar medelvärdet av alla sökningar på de båda ramverken med 

standardfel samt konfidensnivå. Figur 45 illustrerar brusdata för varje sökning. 
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 Testfall tre – Konfidensnivå. 

 

 Testfall tre – Brusdata. 

6.2.4 Testfall fyra – 10 000 artiklar 

I testfall fyra ökades antalet artiklar från 6000 per ramverk till 10 000 artiklar per ramverk, 

utöver det var det likadant som testfall tre. Figur 46 samt figur 47 visar medelvärdet av alla 

sökningar på de båda ramverken med standardfel i figur 46 samt konfidensnivå i figur 47. 

Figur 48 illustrerar brusdata för varje sökning. 
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 Testfall fyra – Standardfel. 

 

 Testfall fyra – Konfidensnivå. 

 

 Testfall fyra – Brusdata. 
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6.2.5 Testfall fem – 20 000 artiklar 

Under testfall fem gjordes den största ökningen, från 10’000 artiklar till 20’000 per ramverk. 

Antalet tecken per artikel i sökresultatet kvarstod samt att antalet sökningar var den samma. 

Figur 49 illustrerar medelvärdet av alla sökningar med standardfel medan figur 50 illustrerar 

medelvärdet av alla sökningar med konfidensnivån. Figur 51 illustrerar brusdata för varje 

sökord. 

 

 Testfall fem – Standardfel. 

 

 Testfall fem – Konfidensnivå. 
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 Testfall fem – Brusdata. 

 

6.2.6 Testfall sex – 20 000 artiklar + 125 tecken 

Under det sista testfallet gjordes ingen ökning av antalet artiklar. Istället användes samma 

antal artiklar som i testfall fem, men antalet tecken som presenterades för varje artikel i en 

sökning halverades, från 250 tecken per artikel till 125 tecken per artikel. Antalet sökningar 

var densamma, 20’000 sökningar per ramverk. Figur 52 illustrerar medelvärdet av alla 

sökningar med standardfel medan figur 53 illustrerar medelvärdet av alla sökningar med 

konfidensnivån. Figur 54 illustrerar brusdata för varje sökord.  
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 Testfall sex – Konfidensnivå. 

 

 Testfall sex – Brusdata. 

6.3 Analys 

Utöver resultatet presenterat i föregående kapitel kommer det här kapitlet även att analysera 

värdena för testfall ett till fem för att kunna identifiera en brytpunkt. Testfall fem kommer 

analyseras med testfall sex för att identifiera ifall minskning av tecken påverkar resultatet. 

Graferna som presenteras i kapitlet är bland annat en graf där medelvärdet för Drupal med 

250 tecken jämförs med medelvärdet för Drupal med 125 tecken. Den grafen illustreras i figur 

57. Linjediagrammet i figur 58 illustrerar medelvärdet för testfall ett till testfall fem, där varje 

testfall presenteras med en punkt. Det diagrammet illustrerar vart brytpunkten går samt ger 

en indikation på hur testfall med större data kan komma att prestera.Resultaten i föregående 

kapitlet visar att Laravel presterar bättre än Drupal när projekten är små. Standardfelet 

överlappar inte vilket tyder på att det finns en skillnad mellan de båda ramverken. Däremot 

är standardavvikelsen annorlunda jämfört med standardfelet. Det är endast i testfall ett och 

testfall två som dessa inte överlappar. Figur 55 illustrerar standardavvikelsen i testfall ett 

medan figur 56 illustrerar standardavvikelsen i testfall två.  Dessa diagram visar att det finns 

en signifikant skillnad mellan de båda ramverken i testfall ett och testfall två, men inte i de 

andra fyra testfallen, där standardavvikelsen överlappar. 
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 Testfall ett – Standardavvikelse 

 

 Testfall två – Standardavvikelse 

Vid sökningar på nyhetssidor med telegram presenteras det alltid ett litet smakprov av vad 

artikeln innehåller; antingen genom brödtext från artikeln eller en sammanfattning skriven av 

journalisten. Baseline för antalet tecken per artikel är 250 tecken, vilket är genomsnittligt 

antal tecken som presenteras på andra nyhetssidor med telegram vid sökningar (Wikinews 

2018b; Associated Press 2018). Det intressanta i antalet tecken är ifall det förbättrar, 

försämrar eller håller sig på samma nivå vid minskning av antalet tecken, från 250 tecken till 

125 tecken per artikel. Figur 57 illustrerar medelvärdet av Drupal med 250 tecken jämfört med 

Drupal med 125 tecken. Ett diagram för Laravel behövdes inte då P-värdet från Anova 

indikerade att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 250 tecken och 125 tecken. 

Däremot är det en signifikant skillnad på Drupal. Drupal med 125 tecken presterade bättre än 

Drupal med 250 tecken. 
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 Medelvärde av Drupal med 250 tecken respektive 125 tecken med 
standardfel 

I figur 58 illustreras testfall ett till testfall fem, då dessa delar samma faktor. Målet med 

experimentet var att identifiera vilket av de båda ramverken som presterar längst responstid. 

Målet ändrades efter pilotstudien då Laravel presterade bättre än förväntan. Det nya målet 

blev istället att identifiera ifall Drupal kommer prestera bättre än Laravel vid större projekt, 

samt ifall det finns en brytpunkt då detta sker. Linjediagrammet i figur 58 illustrerar att 

Drupal presterar bättre än Laravel vid större projekt samt att brytpunkten är på ungefär 

16’000 till 17’000 artiklar. Alla dessa testfall som illustreras av punkter i linjediagrammet har 

utförts på likvärdiga villkor. All data från testfallen är kontrollerade och håller den standard 

som är uppsatt för testfallen (se Appendix U). 

 

 Linjediagram där medelvärdet av testfall ett till fem representeras med 
en punkt 

Det finns däremot ett par aspekter att ha i åtanke gällande resultaten. Av det som går att tyda 

presenteras resultaten annorlunda i de båda ramverken. Figur 59 illustrerar hur Drupal 

hanterar sökresultaten. Artiklarna är inlagda i tur och ordning, från ett till sju. Däremot 

presenterar Drupal inte dessa artiklar i tur och ordning, utan slumpmässigt. Det kan bero på 

att när en eller flera artiklar läggs till behöver Drupal exekvera ett så kallat cron-jobb. Det vill 
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säga, programkod som exekveras på servern, i bakgrunden. Drupal behöver utföra detta för 

att artiklarna skall presenteras i sökresultaten. Det kan vara cron-jobbet som läser in 

artiklarna slumpmässigt, vilket gör att de inte presenteras i tur och ordning.  

 

 Drupals tillvägagångssätt att presentera resultat. 

Laravel presenterar alla artiklar i den ordningen som de publicerades på webbplatsen, 

tillskillnad från Drupal. Laravel kräver inte att ett cron-jobb exekveras för att artiklarna skall 

kunna vara med i ett sökresultat, vilket gör att artiklarna läses in i tur och ordning. Även här 

presenteras alla sju artiklarna. Figur 60 illustrerar hur Laravel presenterar artiklarna.  

Däremot stämmer inte antalet artiklar överens hela tiden. Laravels sökning i databasen är 

utformad att den ska hämta alla artiklar där ordet finns i antingen brödtext eller rubrik. Den 

sökningsformeln är framtagen under genomförandet och finns tillgänglig i appendix F. I 

Drupal finns en färdig sökruta efter avklarad installation. Hur Drupal hanterar sökresultat är 

inte utforskat däremot finns det tecken som tyder på att de är utförda annorlunda, vilket figur 

61 och figur 62 illustrerar. Då Drupal både presenterar olika antal artiklar gentemot Laravel 

samt att artiklarna kommer i slumpmässig ordning, så kan resultatet vara annorlunda på 

grund av det. Däremot presenteras endast tio artiklar åt gången för varje sökresultat, så det 

går inte att dra slutsatsen att antalet artiklar samt vilken ordning artiklarna presenteras på 

har någon påverkan på resultatet. 
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 Laravels tillvägagångssätt att presentera resultat. 

 

 

 Antalet artiklar Laravel presenterar för ordet How 
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 Antalet artiklar Drupal presenterar för ordet How 
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7 Slutsats 

Frågeställningen som det här arbetet skulle svara löd: “Har en nyhetssida byggd med ett 

ramverk med infrastrukturen CMS lägre eller högre responstid än en nyhetssida uppbyggd 

med ett ramverk utan infrastrukturen CMS?” 

Enligt hypotesen kommer ramverket med infrastrukturen CMS prestera lägre responstid än 

ramverket utan infrastrukturen CMS vid större projekt. Detta då ramverket med 

infrastrukturen CMS är uppbyggd utefter PAC arkitekturen, jämfört med ramverket utan 

infrastrukturen CMS som är uppbyggd utefter MVC arkitekturen. Forskningen (Hussey & 

Carrington, 1997) tyder på att PAC arkitekturen presterar bättre vid större projekt än MVC 

arkitekturen. Vid mindre projekt är differensen försumbar. De slutsatser som kan dras efter 

genomfört experiment, presentation av resultat samt analys av resultat är att hypotesen 

stämmer till en viss grad. Ramverket med infrastrukturen CMS, vilket är ramverket uppbyggd 

utefter PAC arkitekturen, presterade lägre responstid vid det testfallet där det var mest data. 

Däremot skrev Hussey och Carrington (1997) att det endast skulle finnas en skillnad vid större 

projekt. Resultatet från testfall ett och två visar att det finns en signifikant skillnad mellan de 

båda ramverken. I de testfallen är det ramverket utan infrastrukturen CMS som presterar 

lägre responstid än ramverket med infrastrukturen CMS. Bortsett från de två testfallen är det 

en försumbar differens mellan de båda ramverken vid resterande testfall.  

Testfall sex användes för att få en indikation ifall det fanns en annan faktor som kan påverka 

resultat av responstid. Testfall sex jämförs med testfall fem då dessa har ett lika stort dataset, 

däremot skiljer sig antalet tecken som skall publiceras för varje artikel vid en sökning. Den 

slutsats som går att dra utifrån resultatet av dessa testfall är att det endast finns en skillnad på 

ramverket med infrastrukturen CMS, men även den skillnaden är försumbar. Det finns ingen 

skillnad alls på ramverket utan infrastrukturen CMS. Antalet tecken per artikel vid en sökning 

påverkar inte resultatet av responstid på ett signifikant sätt. Den slutsats som går att dra 

utifrån arbetet är att val av ramverk för en nyhetssida som publicerar telegram beror på 

storleken på projektet. Vid mindre nyhetssidor där antalet artiklar inte är höga visar resultatet 

i figur 55 samt figur 56 att ramverket utan infrastrukturen CMS är det ramverk som ger lägst 

responstid. Utöver det går det inte att dra en konklusion vilket ramverk som presterar lägst 

responstid utifrån de resultat som har publicerats i den här artikeln.  

Då allt fler människor använder webbapplikationer och mobilapplikationer, istället för en 

tidning tryckt i papper, för att få sina nyheter (Husin, Ruza & Cui, 2017) är det viktigt att dessa 

nyhetssidor presterar på den nivån som krävs av användaren. Användarupplevelsen går hand 

i hand med QoS, vilket innefattar responstiden. Responstiden är en viktig aspekt i 

användarupplevelsen av en webbapplikation (Jailia et al. 2016; Kulnarattana & 

Rongviriyapanish 2009). Ifall den inte håller en hög standard kommer användare att besöka 

en annan webbplats enligt Jailia et al. (2016). Det resultatet visar är att vid små projekt så är 

det Laravel som presterar lägre responstid än Drupal. Därav bör utvecklare välja Laravel ifall 

webbplatsen datamängd inte överstiger 3000 artiklar. Detta för att behålla användare och inte 

riskera att de besöker en annan nyhetssida på grund av för hög responstid på utvecklarens 

nyhetssida.  
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7.1 Diskussion 

Användningen av experiment i den här artikeln var ett bra metodval, detta då all data på 

nyhetssidorna manipuleras mellan testfallen. Därav kan ett testfall ge ett resultat som följer 

de uppsatta regler för ett testfall. Ett experiment sker i en kontrollerad miljö vilket utesluter 

andra faktorer, vilket hade kunnat påverka resultatet. I experimentet jämfördes responstiden 

i millisekunder för att kunna dra en slutsats om vilket av ramverken som presterar lägst 

responstid. Däremot finns det problem med ett experiment då den inte behöver spegla 

verkligheten. I ett experiment kan det exempelvis endast skilja ett tiotal millisekunder mellan 

ramverk. Resultatet kommer då bli att det ena ramverket har lägre responstid än det andra. 

Dessa få millisekunder behöver dock inte spela någon roll i verkligheten. Då det är en 

nyhetssida kan det finnas andra faktorer att tänka på också, och inte bara responstiden. Vid 

fall där skillnaden av responstiden är tillräckligt för att en användare skall uppfatta 

webbplatsen långsam, så är det en skillnad. En användare tolererar inte ifall en webbplats tar 

alldeles för lång tid att ladda. Användaren kommer istället besöka en webbplats som inte har 

lika hög responstid vid sådana fall (Jailia, Kumar, Agarwal & Sinha, 2016). Ett experiment kan 

ge en indikation på ifall ett av ramverken håller sig på en sådan nivå, men ett experiment kan 

även ge data som är svårhanterlig för att kunna dra nyttiga slutsatser. 

Nyhetssidor med telegramnyheter är en viktig del i demokratin. Många människor får idag 

nyheterna levererade i textformat på webbplatser. För att upplevelsen på webbplatsen ska vara 

behaglig och trevlig, krävs det för nyhetssidor att ha en tillfredställande webbplats både i 

designen men framförallt i kvalitén på exempelvis responstid. En annan faktor som skall 

tänkas på är publicering och arbetet kring en nyhetssida, framförallt en nystartad nyhetssida. 

Vid uppbyggnaden av en webbplats finns det risk att tid, pengar eller kunskap inte finns. Där 

kan det exempelvis vara en fördel för en nyhetssida att byggas upp med hjälp av ett ramverk 

som har infrastrukturen CMS. Ett ramverk med infrastrukturen CMS tillåter utvecklaren att 

publicera information på en webbplats utan att behöva djupgående kunskaper om 

programmering. I den här rapporten har resultatet visat att vid nyhetssidor med mindre data 

så är responstiden signifikant lägre på ramverket utan infrastrukturen CMS jämfört med 

ramverket med infrastrukturen CMS. Det gäller för en nyhetsbyrå att prioritera vilken aspekt 

som är den mest väsentliga för dom. Den här rapporten kan ge en indikation på vad som kan 

förväntas av webbplatsen ifall valet landar på ett av de två ramverken. Det finns dock både 

fördelar och nackdelar med de båda ramverken.  

Vid fall där målet för nyhetsbyrån är att nyhetssidan skall publicera tiotusentals 

telegramnyheter samt att webbplatsen skall bli en ledande källa för nyheter i framtiden, så kan 

valet av ramverk med infrastrukturen CMS vara den bästa. Det som är nackdelen med det är 

att webbplatsen kommer ha högre responstid än vad en nyhetssida uppbyggd med ramverket 

utan infrastrukturen CMS hade haft. Det kan leda till att nyhetssidan inte når ut och fångar de 

människor som dom vill ha. 

 

 

 



 
47 

7.2 Etik 

Det finns ett antal etiska problem att tänka på angående den här rapporten. Från det 

forskningsetiska perspektivet så finns det möjlighet att återupprepa experimenten i den här 

artikeln. Detta då all programkod har publicerats (se appendix) samt att alla hård- och 

mjukvaruspecifikationer finns tillgängliga i tabell 1 och tabell 4. Enligt Cai, Nerurkar och Wu 

(1998) är det just den informationen som skall finnas tillgänglig för att möjligheten till 

återupprepning skall finnas. Ett annat etiskt problem med experimentet är att det har skett på 

en lokal miljö samt endast på en webbläsare. XAMPP användes för att simulera en server 

lokalt och Google Chrome användes som webbläsare vid experimentet. Det betyder att de svar 

som har tagits fram i den här rapporten inte behöver stämma överens ifall experimentet görs 

på en utomstående server eller på en annan webbläsare. Det gör att resultatet endast gäller på 

Google Chrome samt med en lokal server. Däremot kan slutsatsen av resultatet tyda på att 

liknande skillnader och vilket av ramverken som presterar bäst gäller både på en utomstående 

server samt med en annan webbläsare.  

Antalet artiklar som användes under experimentet behöver inte återspegla hur en riktig 

nyhetssida med telegramnyheter hade presterat. Storleken på dataseten kan ha varit för små 

då nyhetssidor oftast är mycket större. Däremot finns det en trend i det resultatet som har 

presenterats vilket tyder på att hypoteser kan grundas utefter det. Det krävs ett större 

experiment för att kunna utesluta något sådant. Det stora etiska problemet att tänka på är typ 

av nyhetssida samt typ av artiklar. Den här rapporten har fokuserat på nyhetssida med 

telegramnyheter, där bilder, videoklipp och annan multimedia utesluts. Allt fler nyhetssidor 

använder multimedia i större grad, därav kan resultatet ge fel indikationer. Det finns inget 

som tyder på att något av de ramverken som användes i den här avhandlingen kommer att 

prestera bättre på en nyhetssida med multimedia än det andra.  

Den här rapporten ger en liten nytta för samhället. Nyhetssidor är en viktig kraft i demokratin 

som finns världen över. Att få information från nyhetssidor är en viktig källa för många 

människor världen över. Det gäller för nyhetsbyråer att deras nyhetssidor håller den standard 

som krävs av användaren. En viktig aspekt för användaren är just responstiden på 

webbplatsen. Det är något nyhetsbyråer måste fokusera på när webbplatser byggs upp och den 

här rapporten ger en indikation på vilken väg en nyhetsbyrå kan ta vid uppbyggnaden. 

Däremot finns det en nackdel med ramverk. Ett ramverk kan vara väldigt modernt när en 

nyhetsbyrå byggs upp, vilket kan vara till stor fördel i början men få förödande effekter ett 

antal år senare. Vid nya versioner kan utvecklaren av ramverket ta bort eller ändra på bitar 

som används. Det kan göra att en hel nyhetssida behöver byggas om, vilket kostar mycket 

pengar och tar lång tid. Det kan även vara så att det finns säkerhetsrisker i dessa ramverk, 

vilket kan leda till att nyhetssidan råkar ut för exempelvis attacker. Det är viktigt att tänka på 

vad som kan ske med ramverket om 5 år, 10 år, 40 år, för det kan sätta stopp på nyhetssidan 

och nyhetsbyrån kan då förlora stort, både ekonomiskt men även stora mängder data.  

Det är viktigt att ha i åtanke att dessa ramverk presenterar sökresultaten annorlunda, både 

genom antalet sökresultat och genom ordningen som sökresultaten presenteras på. Trots att 

de båda ramverken endast presenterar tio artiklar åt gången samt att de har ett maxantal på 

hur många tecken det ska vara i brödtext, så kan de två faktorerna bidra till att resultatet inte 

speglar den verkliga bilden. Det finns inget som tyder på att resultatet hade varit annorlunda 

ifall dessa faktorer hade varit likadana då det endast presenteras tio artiklar samt att det fanns 

ett maxantal på hur många tecken det skulle vara för varje artikel.  
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7.3 Framtida arbete 

Det här arbetet har öppnat upp många dörrar för framtida arbeten. Studien har endast 

undersökt ifall storleken på dataseten påverkar responstiden på två olika ramverk, en med 

infrastrukturen CMS och en utan. Vid framtida arbeten kan exempelvis antalet sökningar 

undersökas, då brusdata i testfallen tyder på att det är i början av sökningar som responstiden 

är högst på. Det går även att manipulera dataseten till att vara större dataset, innehålla bilder, 

videoklipp eller annan multimedia. Experimentet kan även ske på olika webbläsare samt olika 

servrar för att undersöka ifall resultaten skiljer sig. En intressant aspekt hade varit att 

undersöka ifall resultaten blir detsamma ifall det är en mer avancerad nyhetssida jämfört med 

ifall det är en nyhetssida med telegramnyheter. Det kan ge en bättre indikation på hur 

moderna nyhetssidor bör tänka i dagens samhälle. Vilket av ramverken hanterar 

direktsändningar bättre samt vilket av ramverken som hanterar inläsning av bilder bättre är 

frågor som kan besvaras. 

Byte av metod är en annan aspekt som hade varit intressant att titta på. Att gå ifrån experiment 

till att mäta hur lång tid, hur många rader kod samt hur många klick behövs det för att 

publicera en artikel på en nyhetssida. Det är en väldigt intressant aspekt för nyhetssidor då 

det ger en bild för hur svårhanterliga ramverken är, samt att det är en faktor att tänka på vid 

val av ramverk. Om ett antal år kan det vara intressant att undersöka hur återupprepningsbar 

den här rapporten är vid fall där ramverken är i en mycket högre version. Kommer det gå att 

återupprepa eller har ramverken gjort det omöjlig att använda de versioner som användes i 

den här rapporten. Något som hade varit väldigt intressant att titta på är andra typer av 

ramverk, men även att skapa allt själv och utesluta ramverk. Kommer en webbplats med 

infrastrukturen CMS prestera bättre än en webbplats med infrastrukturen CMS, utan att 

ramverkens innehåll, arkitektur eller andra aspekter spelar någon roll. 

Det hade varit väldigt intressant att forska på hanteringen av sökresultat, genom att anpassa 

Drupal efter den sökfunktionaliteten Laravel har. Figur 61 samt figur 62 illustrerar att Drupal 

har färre antal sökresultat än vad Laravel har. Det intressanta hade varit att forska på hur 

resultatet hade påverkats ifall de båda ramverken hanterade sökningar likadant. Det hade 

även varit intressant att forska på vilket av tillvägagångssätten som presterar bättre och vilket 

av tillvägagångssättens presentation av sökresultat som en användare uppskattar mer. Ökar 

användarupplevelsen vid de fall där det presenteras mer sökresultat eller ökar den mer vid de 

fall där sökresultaten är mer specifika? Den frågeställningen hade varit intressant att forska 

på. 
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Appendix A -  Drupal.js 

var Drupal = Drupal || { 'settings': {}, 'behaviors': {}, 'locale': {} }; 

 

// Allow other JavaScript libraries to use $. 

jQuery.noConflict(); 

 

(function ($) { 

 

/** 

 * Override jQuery.fn.init to guard against XSS attacks. 

 * 

 * See http://bugs.jquery.com/ticket/9521 

 */ 

var jquery_init = $.fn.init; 

$.fn.init = function (selector, context, rootjQuery) { 

  // If the string contains a "#" before a "<", treat it as invalid HTML. 

  if (selector && typeof selector === 'string') { 

    var hash_position = selector.indexOf('#'); 

    if (hash_position >= 0) { 

      var bracket_position = selector.indexOf('<'); 

      if (bracket_position > hash_position) { 

        throw 'Syntax error, unrecognized expression: ' + selector; 

      } 

    } 

  } 

  return jquery_init.call(this, selector, context, rootjQuery); 

}; 

$.fn.init.prototype = jquery_init.prototype; 

 

/** 

 * Pre-filter Ajax requests to guard against XSS attacks. 

 * 

 * See https://github.com/jquery/jquery/issues/2432 

 */ 

if ($.ajaxPrefilter) { 

  // For newer versions of jQuery, use an Ajax prefilter to prevent 

  // auto-executing script tags from untrusted domains. This is similar to 

the 

  // fix that is built in to jQuery 3.0 and higher. 

  $.ajaxPrefilter(function (s) { 

    if (s.crossDomain) { 

      s.contents.script = false; 

    } 

  }); 

} 

else if ($.httpData) { 

  // For the version of jQuery that ships with Drupal core, override 

  // jQuery.httpData to prevent auto-detecting "script" data types from 

  // untrusted domains. 

  var jquery_httpData = $.httpData; 

  $.httpData = function (xhr, type, s) { 

    // @todo Consider backporting code from newer jQuery versions to check 

for 

    //   a cross-domain request here, rather than using Drupal.urlIsLocal() 

to 

    //   block scripts from all URLs that are not on the same site. 

    if (!type && !Drupal.urlIsLocal(s.url)) { 

      var content_type = xhr.getResponseHeader('content-type') || ''; 

      if (content_type.indexOf('javascript') >= 0) { 



 II 

        // Default to a safe data type. 

        type = 'text'; 

      } 

    } 

    return jquery_httpData.call(this, xhr, type, s); 

  }; 

  $.httpData.prototype = jquery_httpData.prototype; 

} 

 

/** 

 * Attach all registered behaviors to a page element. 

 * 

 * Behaviors are event-triggered actions that attach to page elements, 

enhancing 

 * default non-JavaScript UIs. Behaviors are registered in the 

Drupal.behaviors 

 * object using the method 'attach' and optionally also 'detach' as 

follows: 

 * @code 

 *    Drupal.behaviors.behaviorName = { 

 *      attach: function (context, settings) { 

 *        ... 

 *      }, 

 *      detach: function (context, settings, trigger) { 

 *        ... 

 *      } 

 *    }; 

 * @endcode 

 * 

 * Drupal.attachBehaviors is added below to the jQuery ready event and so 

 * runs on initial page load. Developers implementing AHAH/Ajax in their 

 * solutions should also call this function after new page content has been 

 * loaded, feeding in an element to be processed, in order to attach all 

 * behaviors to the new content. 

 * 

 * Behaviors should use 

 * @code 

 *   $(selector).once('behavior-name', function () { 

 *     ... 

 *   }); 

 * @endcode 

 * to ensure the behavior is attached only once to a given element. (Doing 

so 

 * enables the reprocessing of given elements, which may be needed on 

occasion 

 * despite the ability to limit behavior attachment to a particular 

element.) 

 * 

 * @param context 

 *   An element to attach behaviors to. If none is given, the document 

element 

 *   is used. 

 * @param settings 

 *   An object containing settings for the current context. If none given, 

the 

 *   global Drupal.settings object is used. 

 */ 

Drupal.attachBehaviors = function (context, settings) { 

  context = context || document; 

  settings = settings || Drupal.settings; 

  // Execute all of them. 



 III 

  $.each(Drupal.behaviors, function () { 

    if ($.isFunction(this.attach)) { 

      this.attach(context, settings); 

    } 

  }); 

}; 

 

/** 

 * Detach registered behaviors from a page element. 

 * 

 * Developers implementing AHAH/Ajax in their solutions should call this 

 * function before page content is about to be removed, feeding in an 

element 

 * to be processed, in order to allow special behaviors to detach from the 

 * content. 

 * 

 * Such implementations should look for the class name that was added in 

their 

 * corresponding Drupal.behaviors.behaviorName.attach implementation, i.e. 

 * behaviorName-processed, to ensure the behavior is detached only from 

 * previously processed elements. 

 * 

 * @param context 

 *   An element to detach behaviors from. If none is given, the document 

element 

 *   is used. 

 * @param settings 

 *   An object containing settings for the current context. If none given, 

the 

 *   global Drupal.settings object is used. 

 * @param trigger 

 *   A string containing what's causing the behaviors to be detached. The 

 *   possible triggers are: 

 *   - unload: (default) The context element is being removed from the DOM. 

 *   - move: The element is about to be moved within the DOM (for example, 

 *     during a tabledrag row swap). After the move is completed, 

 *     Drupal.attachBehaviors() is called, so that the behavior can undo 

 *     whatever it did in response to the move. Many behaviors won't need 

to 

 *     do anything simply in response to the element being moved, but 

because 

 *     IFRAME elements reload their "src" when being moved within the DOM, 

 *     behaviors bound to IFRAME elements (like WYSIWYG editors) may need 

to 

 *     take some action. 

 *   - serialize: When an Ajax form is submitted, this is called with the 

 *     form as the context. This provides every behavior within the form an 

 *     opportunity to ensure that the field elements have correct content 

 *     in them before the form is serialized. The canonical use-case is so 

 *     that WYSIWYG editors can update the hidden textarea to which they 

are 

 *     bound. 

 * 

 * @see Drupal.attachBehaviors 

 */ 

Drupal.detachBehaviors = function (context, settings, trigger) { 

  context = context || document; 

  settings = settings || Drupal.settings; 

  trigger = trigger || 'unload'; 

  // Execute all of them. 

  $.each(Drupal.behaviors, function () { 
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    if ($.isFunction(this.detach)) { 

      this.detach(context, settings, trigger); 

    } 

  }); 

}; 

 

/** 

 * Encode special characters in a plain-text string for display as HTML. 

 * 

 * @ingroup sanitization 

 */ 

Drupal.checkPlain = function (str) { 

  var character, regex, 

      replace = { '&': '&amp;', "'": '&#39;', '"': '&quot;', '<': '&lt;', '

>': '&gt;' }; 

  str = String(str); 

  for (character in replace) { 

    if (replace.hasOwnProperty(character)) { 

      regex = new RegExp(character, 'g'); 

      str = str.replace(regex, replace[character]); 

    } 

  } 

  return str; 

}; 

 

/** 

 * Replace placeholders with sanitized values in a string. 

 * 

 * @param str 

 *   A string with placeholders. 

 * @param args 

 *   An object of replacements pairs to make. Incidences of any key in this 

 *   array are replaced with the corresponding value. Based on the first 

 *   character of the key, the value is escaped and/or themed: 

 *    - !variable: inserted as is 

 *    - @variable: escape plain text to HTML (Drupal.checkPlain) 

 *    - %variable: escape text and theme as a placeholder for user-

submitted 

 *      content (checkPlain + Drupal.theme('placeholder')) 

 * 

 * @see Drupal.t() 

 * @ingroup sanitization 

 */ 

Drupal.formatString = function(str, args) { 

  // Transform arguments before inserting them. 

  for (var key in args) { 

    if (args.hasOwnProperty(key)) { 

      switch (key.charAt(0)) { 

        // Escaped only. 

        case '@': 

          args[key] = Drupal.checkPlain(args[key]); 

          break; 

        // Pass-through. 

        case '!': 

          break; 

        // Escaped and placeholder. 

        default: 

          args[key] = Drupal.theme('placeholder', args[key]); 

          break; 

      } 

    } 
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  } 

 

  return Drupal.stringReplace(str, args, null); 

}; 

 

/** 

 * Replace substring. 

 * 

 * The longest keys will be tried first. Once a substring has been 

replaced, 

 * its new value will not be searched again. 

 * 

 * @param {String} str 

 *   A string with placeholders. 

 * @param {Object} args 

 *   Key-value pairs. 

 * @param {Array|null} keys 

 *   Array of keys from the "args".  Internal use only. 

 * 

 * @return {String} 

 *   Returns the replaced string. 

 */ 

Drupal.stringReplace = function (str, args, keys) { 

  if (str.length === 0) { 

    return str; 

  } 

 

  // If the array of keys is not passed then collect the keys from the 

args. 

  if (!$.isArray(keys)) { 

    keys = []; 

    for (var k in args) { 

      if (args.hasOwnProperty(k)) { 

        keys.push(k); 

      } 

    } 

 

    // Order the keys by the character length. The shortest one is the 

first. 

    keys.sort(function (a, b) { return a.length - b.length; }); 

  } 

 

  if (keys.length === 0) { 

    return str; 

  } 

 

  // Take next longest one from the end. 

  var key = keys.pop(); 

  var fragments = str.split(key); 

 

  if (keys.length) { 

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

      // Process each fragment with a copy of remaining keys. 

      fragments[i] = Drupal.stringReplace(fragments[i], args, keys.slice(0)

); 

    } 

  } 

 

  return fragments.join(args[key]); 

}; 
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/** 

 * Translate strings to the page language or a given language. 

 * 

 * See the documentation of the server-side t() function for further 

details. 

 * 

 * @param str 

 *   A string containing the English string to translate. 

 * @param args 

 *   An object of replacements pairs to make after translation. Incidences 

 *   of any key in this array are replaced with the corresponding value. 

 *   See Drupal.formatString(). 

 * 

 * @param options 

 *   - 'context' (defaults to the empty context): The context the source 

string 

 *     belongs to. 

 * 

 * @return 

 *   The translated string. 

 */ 

Drupal.t = function (str, args, options) { 

  options = options || {}; 

  options.context = options.context || ''; 

 

  // Fetch the localized version of the string. 

  if (Drupal.locale.strings && Drupal.locale.strings[options.context] && Dr

upal.locale.strings[options.context][str]) { 

    str = Drupal.locale.strings[options.context][str]; 

  } 

 

  if (args) { 

    str = Drupal.formatString(str, args); 

  } 

  return str; 

}; 

 

/** 

 * Format a string containing a count of items. 

 * 

 * This function ensures that the string is pluralized correctly. Since 

Drupal.t() is 

 * called by this function, make sure not to pass already-localized strings 

to it. 

 * 

 * See the documentation of the server-side format_plural() function for 

further details. 

 * 

 * @param count 

 *   The item count to display. 

 * @param singular 

 *   The string for the singular case. Please make sure it is clear this is 

 *   singular, to ease translation (e.g. use "1 new comment" instead of "1 

new"). 

 *   Do not use @count in the singular string. 

 * @param plural 

 *   The string for the plural case. Please make sure it is clear this is 

plural, 

 *   to ease translation. Use @count in place of the item count, as in 

"@count 

 *   new comments". 
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 * @param args 

 *   An object of replacements pairs to make after translation. Incidences 

 *   of any key in this array are replaced with the corresponding value. 

 *   See Drupal.formatString(). 

 *   Note that you do not need to include @count in this array. 

 *   This replacement is done automatically for the plural case. 

 * @param options 

 *   The options to pass to the Drupal.t() function. 

 * @return 

 *   A translated string. 

 */ 

Drupal.formatPlural = function (count, singular, plural, args, options) { 

  args = args || {}; 

  args['@count'] = count; 

  // Determine the index of the plural form. 

  var index = Drupal.locale.pluralFormula ? Drupal.locale.pluralFormula(arg

s['@count']) : ((args['@count'] == 1) ? 0 : 1); 

 

  if (index == 0) { 

    return Drupal.t(singular, args, options); 

  } 

  else if (index == 1) { 

    return Drupal.t(plural, args, options); 

  } 

  else { 

    args['@count[' + index + ']'] = args['@count']; 

    delete args['@count']; 

    return Drupal.t(plural.replace('@count', '@count[' + index + ']'), args

, options); 

  } 

}; 

 

/** 

 * Returns the passed in URL as an absolute URL. 

 * 

 * @param url 

 *   The URL string to be normalized to an absolute URL. 

 * 

 * @return 

 *   The normalized, absolute URL. 

 * 

 * @see 

https://github.com/angular/angular.js/blob/v1.4.4/src/ng/urlUtils.js 

 * @see https://grack.com/blog/2009/11/17/absolutizing-url-in-javascript 

 * @see https://github.com/jquery/jquery-ui/blob/1.11.4/ui/tabs.js#L53 

 */ 

Drupal.absoluteUrl = function (url) { 

  var urlParsingNode = document.createElement('a'); 

 

  // Decode the URL first; this is required by IE <= 6. Decoding non-UTF-8 

  // strings may throw an exception. 

  try { 

    url = decodeURIComponent(url); 

  } catch (e) {} 

 

  urlParsingNode.setAttribute('href', url); 

 

  // IE <= 7 normalizes the URL when assigned to the anchor node similar to 

  // the other browsers. 

  return urlParsingNode.cloneNode(false).href; 

}; 
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/** 

 * Returns true if the URL is within Drupal's base path. 

 * 

 * @param url 

 *   The URL string to be tested. 

 * 

 * @return 

 *   Boolean true if local. 

 * 

 * @see https://github.com/jquery/jquery-ui/blob/1.11.4/ui/tabs.js#L58 

 */ 

Drupal.urlIsLocal = function (url) { 

  // Always use browser-derived absolute URLs in the comparison, to avoid 

  // attempts to break out of the base path using directory traversal. 

  var absoluteUrl = Drupal.absoluteUrl(url); 

  var protocol = location.protocol; 

 

  // Consider URLs that match this site's base URL but use HTTPS instead of 

HTTP 

  // as local as well. 

  if (protocol === 'http:' && absoluteUrl.indexOf('https:') === 0) { 

    protocol = 'https:'; 

  } 

  var baseUrl = protocol + '//' + location.host + Drupal.settings.basePath.

slice(0, -1); 

 

  // Decoding non-UTF-8 strings may throw an exception. 

  try { 

    absoluteUrl = decodeURIComponent(absoluteUrl); 

  } catch (e) {} 

  try { 

    baseUrl = decodeURIComponent(baseUrl); 

  } catch (e) {} 

 

  // The given URL matches the site's base URL, or has a path under the 

site's 

  // base URL. 

  return absoluteUrl === baseUrl || absoluteUrl.indexOf(baseUrl + '/') === 

0; 

}; 

 

/** 

 * Generate the themed representation of a Drupal object. 

 * 

 * All requests for themed output must go through this function. It 

examines 

 * the request and routes it to the appropriate theme function. If the 

current 

 * theme does not provide an override function, the generic theme function 

is 

 * called. 

 * 

 * For example, to retrieve the HTML for text that should be emphasized and 

 * displayed as a placeholder inside a sentence, call 

 * Drupal.theme('placeholder', text). 

 * 

 * @param func 

 *   The name of the theme function to call. 

 * @param ... 

 *   Additional arguments to pass along to the theme function. 
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 * @return 

 *   Any data the theme function returns. This could be a plain HTML 

string, 

 *   but also a complex object. 

 */ 

Drupal.theme = function (func) { 

  var args = Array.prototype.slice.apply(arguments, [1]); 

 

  return (Drupal.theme[func] || Drupal.theme.prototype[func]).apply(this, a

rgs); 

}; 

 

/** 

 * Freeze the current body height (as minimum height). Used to prevent 

 * unnecessary upwards scrolling when doing DOM manipulations. 

 */ 

Drupal.freezeHeight = function () { 

  Drupal.unfreezeHeight(); 

  $('<div id="freeze-height"></div>').css({ 

    position: 'absolute', 

    top: '0px', 

    left: '0px', 

    width: '1px', 

    height: $('body').css('height') 

  }).appendTo('body'); 

}; 

 

/** 

 * Unfreeze the body height. 

 */ 

Drupal.unfreezeHeight = function () { 

  $('#freeze-height').remove(); 

}; 

 

/** 

 * Encodes a Drupal path for use in a URL. 

 * 

 * For aesthetic reasons slashes are not escaped. 

 */ 

Drupal.encodePath = function (item, uri) { 

  uri = uri || location.href; 

  return encodeURIComponent(item).replace(/%2F/g, '/'); 

}; 

 

/** 

 * Get the text selection in a textarea. 

 */ 

Drupal.getSelection = function (element) { 

  if (typeof element.selectionStart != 'number' && document.selection) { 

    // The current selection. 

    var range1 = document.selection.createRange(); 

    var range2 = range1.duplicate(); 

    // Select all text. 

    range2.moveToElementText(element); 

    // Now move 'dummy' end point to end point of original range. 

    range2.setEndPoint('EndToEnd', range1); 

    // Now we can calculate start and end points. 

    var start = range2.text.length - range1.text.length; 

    var end = start + range1.text.length; 

    return { 'start': start, 'end': end }; 

  } 
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  return { 'start': element.selectionStart, 'end': element.selectionEnd }; 

}; 

 

/** 

 * Add a global variable which determines if the window is being unloaded. 

 * 

 * This is primarily used by Drupal.displayAjaxError(). 

 */ 

Drupal.beforeUnloadCalled = false; 

$(window).bind('beforeunload pagehide', function () { 

    Drupal.beforeUnloadCalled = true; 

}); 

 

/** 

 * Displays a JavaScript error from an Ajax response when appropriate to do 

so. 

 */ 

Drupal.displayAjaxError = function (message) { 

  // Skip displaying the message if the user deliberately aborted (for 

example, 

  // by reloading the page or navigating to a different page) while the 

Ajax 

  // request was still ongoing. See, for example, the discussion at 

  // http://stackoverflow.com/questions/699941/handle-ajax-error-when-a-

user-clicks-refresh. 

  if (!Drupal.beforeUnloadCalled) { 

    alert(message); 

  } 

}; 

 

/** 

 * Build an error message from an Ajax response. 

 */ 

Drupal.ajaxError = function (xmlhttp, uri, customMessage) { 

  var statusCode, statusText, pathText, responseText, readyStateText, messa

ge; 

  if (xmlhttp.status) { 

    statusCode = "\n" + Drupal.t("An AJAX HTTP error 

occurred.") +  "\n" + Drupal.t("HTTP Result Code: 

!status", {'!status': xmlhttp.status}); 

  } 

  else { 

    statusCode = "\n" + Drupal.t("An AJAX HTTP request terminated 

abnormally."); 

  } 

  statusCode += "\n" + Drupal.t("Debugging information follows."); 

  pathText = "\n" + Drupal.t("Path: !uri", {'!uri': uri} ); 

  statusText = ''; 

  // In some cases, when statusCode == 0, xmlhttp.statusText may not be 

defined. 

  // Unfortunately, testing for it with typeof, etc, doesn't seem to catch 

that 

  // and the test causes an exception. So we need to catch the exception 

here. 

  try { 

    statusText = "\n" + Drupal.t("StatusText: 

!statusText", {'!statusText': $.trim(xmlhttp.statusText)}); 

  } 

  catch (e) {} 

 

  responseText = ''; 
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  // Again, we don't have a way to know for sure whether accessing 

  // xmlhttp.responseText is going to throw an exception. So we'll catch 

it. 

  try { 

    responseText = "\n" + Drupal.t("ResponseText: 

!responseText", {'!responseText': $.trim(xmlhttp.responseText) } ); 

  } catch (e) {} 

 

  // Make the responseText more readable by stripping HTML tags and 

newlines. 

  responseText = responseText.replace(/<("[^"]*"|'[^']*'|[^'">])*>/gi,""); 

  responseText = responseText.replace(/[\n]+\s+/g,"\n"); 

 

  // We don't need readyState except for status == 0. 

  readyStateText = xmlhttp.status == 0 ? ("\n" + Drupal.t("ReadyState: 

!readyState", {'!readyState': xmlhttp.readyState})) : ""; 

 

  // Additional message beyond what the xmlhttp object provides. 

  customMessage = customMessage ? ("\n" + Drupal.t("CustomMessage: 

!customMessage", {'!customMessage': customMessage})) : ""; 

 

  message = statusCode + pathText + statusText + customMessage + responseTe

xt + readyStateText; 

  return message; 

}; 

 

// Class indicating that JS is enabled; used for styling purpose. 

$('html').addClass('js'); 

 

// 'js enabled' cookie. 

document.cookie = 'has_js=1; path=/'; 

 

/** 

 * Additions to jQuery.support. 

 */ 

$(function () { 

  /** 

   * Boolean indicating whether or not position:fixed is supported. 

   */ 

  if (jQuery.support.positionFixed === undefined) { 

    var el = $('<div style="position:fixed; top:10px" 

/>').appendTo(document.body); 

    jQuery.support.positionFixed = el[0].offsetTop === 10; 

    el.remove(); 

  } 

}); 

 

//Attach all behaviors. 

$(function () { 

  Drupal.attachBehaviors(document, Drupal.settings); 

}); 

 

/** 

 * The default themes. 

 */ 

Drupal.theme.prototype = { 

 

  /** 

   * Formats text for emphasized display in a placeholder inside a 

sentence. 

   * 
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   * @param str 

   *   The text to format (plain-text). 

   * @return 

   *   The formatted text (html). 

   */ 

  placeholder: function (str) { 

    return '<em class="placeholder">' + Drupal.checkPlain(str) + '</em>'; 

  } 

}; 

 

$(function() { 

  $("#edit-search-block-form--2").attr("size","40"); 

}); 

 

})(jQuery); 
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Appendix B -  Search-results.tpl.php 

<?php 

/** 

 * @file 

 * Default theme implementation for displaying search results. 

 * 

 * This template collects each invocation of theme_search_result(). This 

and 

 * the child template are dependent to one another sharing the markup for 

 * definition lists. 

 * 

 * Note that modules may implement their own search type and theme function 

 * completely bypassing this template. 

 * 

 * Available variables: 

 * - $search_results: All results as it is rendered through 

 *   search-result.tpl.php 

 * - $module: The machine-readable name of the module (tab) being searched, 

such 

 *   as "node" or "user". 

 * 

 * 

 * @see template_preprocess_search_results() 

 * 

 * @ingroup themeable 

 */ 

?> 

<h1 id="results-search">You got <b id="value-of-result"></b> hits for the 

search of <b id="words-in-seach-box"></b></h1> 

<?php if ($search_results): ?> 

  <script> 

    (function() { 

      document.getElementById("value-of-

result").innerHTML=<?php print $GLOBALS['pager_total_items'][0]?>; 

      document.getElementById("words-in-seach-

box").innerHTML=document.getElementById("edit-keys").value; 

    })(); 

  </script> 

  <ol class="search-results <?php print $module; ?>-results"> 

    <?php print $search_results; ?> 

  </ol> 

  <?php print $pager; ?> 

<?php else : ?> 

  <script> 

    (function() { 

      document.getElementById("value-of-result").innerHTML="0"; 

      document.getElementById("words-in-seach-

box").innerHTML=document.getElementById("edit-keys").value; 

    })(); 

  </script> 

  <?php print search_help('search#noresults', drupal_help_arg()); ?> 

<?php endif; ?> 
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Appendix C -  Layout.css 

/** 

 * @file 

 * Stark layout method 

 * 

 * To avoid obscuring CSS added to the page by Drupal or a contrib module, 

the 

 * Stark theme itself has no styling, except just enough CSS to arrange the 

page 

 * in a traditional "Header, sidebars, content, and footer" layout. 

 * 

 * This layout method works reasonably well, but shouldn't be used on a 

 * production site because it can break. For example, if an over-large 

image 

 * (one that is wider than 20% of the viewport) is in the left sidebar, the 

 * image will overlap with the #content to the right. The exception to this 

 * is IE6 which will just hide the navigation block completely in these 

 * instances due to a positioning bug. 

 */ 

 

#content, 

#sidebar-first, 

#sidebar-second { 

 float: left; 

  display: inline; 

  position: relative; 

} 

 

#content { 

 width: 100%; 

} 

body.sidebar-first #content { 

 width: 80%; 

  left: 20%; /* LTR */ 

} 

body.sidebar-second #content { 

 width: 80%; 

} 

body.two-sidebars #content { 

 width: 60%; 

  left: 20%; 

} 

 

#sidebar-first { 

 width: 20%; 

  left: -80%; /* LTR */ 

} 

 

body.two-sidebars #sidebar-first { 

 left: -60%; /* LTR */ 

} 

 

#sidebar-second { 

 float: right; /* LTR */ 

  width: 20%; 

} 

 

.section { 

  margin: 10px; 
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} 

 

#edit-advanced, 

#breadcrumb { 

 display: none; 

} 

 

.tabs, 

.feed-icon { 

  display: none; 

} 

 

#logo { 

 display: block; 

} 

 

#logo img { 

 width: 5%; 

  height: 5%; 

} 

 

#site-name, 

#page-title { 

 display: none; 

  margin: 0; 

} 

 

.form-type-textfield label { 

  display: none; 

} 

 

.search-results { 

  padding-left: 0px; 

  width: 500px; 

} 

 

.content { 

  width: 500px; 

} 
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Appendix D -  AddPostController.php 

<?php 

namespace App\Http\Controllers; 

use Illuminate\Support\Facades\DB; 

class AddPostController extends Controller 

{ 

    public function index() 

    { 

        return view('addpost'); 

    } 

    public function addtodatabase(){ 

        $title = $_POST['titlePost']; 

        $body = $_POST['bodyPost']; 

        $date = date("Y-m-d h:i:s"); 

        DB::insert('insert into posts (title,body,created_at) values 

(?,?,?)',[$title,$body,$date]); 

        return view('addpost'); 

    } 

} 

  

http://www.php.net/date
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Appendix E -  PostController.php 

<?php 

namespace App\Http\Controllers; 

use Illuminate\Support\Facades\DB; 

class PostController extends Controller{ 

    public function index($id) 

    { 

        $results = DB::select("select * from posts"); 

        $result = [$results[$id]['created_at'],$results[$id]['body']]; 

        return view('post')->with('post',$result); 

    } 

} 
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Appendix F -  SearchController.php 

<?php 

namespace App\Http\Controllers; 

use Illuminate\Support\Facades\DB; 

class SearchController extends Controller 

{ 

    public function index() 

    { 

        $results = DB::select("select * from posts where title LIKE 

'%".$_POST['searchBox']."%' OR body LIKE '%".$_POST['searchBox']."%'"); 

        return view('search')->with('post',$results); 

    } 

    public function nextSite($searchword, $pagenr) 

    { 

        $results = DB::select("select * from posts where title LIKE 

'%".$searchword."%' OR body LIKE '%".$searchword."%'"); 

        $valueToSend = [$results,$pagenr,$searchword]; 

        if ($pagenr > 1){ 

            return view('nextsitesearch')->with('post',$valueToSend); 

        } else return view('search')->with('post',$results); 

    } 

} 
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Appendix G -  WelcomeController.php 

<?php 

namespace App\Http\Controllers; 

use Illuminate\Support\Facades\DB; 

class WelcomeController extends Controller 

{ 

    public function index() 

    { 

        $results = DB::select("select * from posts"); 

        return view('welcome')->with('post',$results); 

    } 

    public function nextSite($pagenr) 

    { 

        $results = DB::select("select * from posts"); 

        if ($pagenr > 1){ 

            return view('nextsite')->with('post',$results); 

        } else return view('welcome')->with('post',$results); 

    } 

} 
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Appendix H -  Routes.php 

<?php 

Route::get('/', 'WelcomeController@index'); 

Route::get('/page/{pagenr}', 'WelcomeController@nextSite'); 

Route::get('/post/{id}', 'PostController@index'); 

Route::post('/search', 'SearchController@index'); 

Route::get('/search/{searchword}/{pagenr}', 'SearchController@nextSite'); 

Route::get('/add', 'AddPostController@index'); 

Route::post('/addpost', 'AddPostController@addtodatabase'); 

Route::group(['middleware' => ['web']],  function(){}); 
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Appendix I -  2014_10_12_000000_create_users_tabl
e.php 

<?php 

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; 

use Illuminate\Database\Migrations\Migration; 

class CreateUsersTable extends Migration 

{ 

    /** 

     * Run the migrations. 

     * 

     * @return void 

     */ 

    public function up() 

    { 

        Schema::create('users', function (Blueprint $table) { 

            $table->increments('id'); 

            $table->string('username')->unique(); 

            $table->string('password'); 

            $table->rememberToken(); 

            $table->timestamps(); 

        }); 

    } 

    /** 

     * Reverse the migrations. 

     * 

     * @return void 

     */ 

    public function down() 

    { 

        Schema::drop('users'); 

    } 

} 
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Appendix J -  2018_04_07_085727_create_posts_tab
le.php 

<?php 

use Illuminate\Database\Schema\Blueprint; 

use Illuminate\Database\Migrations\Migration; 

class CreatePostsTable extends Migration 

{ 

    /** 

     * Run the migrations. 

     * 

     * @return void 

     */ 

    public function up() 

    { 

        Schema::create('posts', function (Blueprint $table) { 

            $table->increments('id'); 

            $table->string('title'); 

            $table->text('body'); 

            $table->timestamps(); 

        }); 

    } 

    /** 

     * Reverse the migrations. 

     * 

     * @return void 

     */ 

    public function down() 

    { 

        Schema::drop('posts'); 

    } 

} 
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Appendix K -  Style.css 

html, body { 

  padding: 1px 0px 0px 5px; 

} 

#logo { 

  height: 5%; 

  width: 5%; 

} 

 

.form { 

  margin-top: 20px; 

} 

 

#navlist { 

    margin-top: 20px; 

    margin-bottom: 20px; 

    display: flex; 

    font-size: 18px; 

    flex-direction: column; 

    align-items: center; 

} 
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Appendix L -  Master.blade.php 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <title>Laravel</title> 

    <link href="{{ asset('style.css') }}" rel="stylesheet"> 

  </head> 

  <body> 

    <a href="/laravel/public"> 

      <img src="{{asset('logo.png')}}" alt="logo" id="logo"> 

    </a> 

    <form class="form" method="post" action="/laravel/public/search"> 

      {{ csrf_field() }} 

      <input type="text" id="searchBox" name="searchBox" size="40"> 

      <input type="submit" name="search" value="Search" id="submitButton"> 

    </form> 

    <div style="display: flex;"> 

      <div>@yield('content')</div> 

      <div style="margin-left: 60vw; z-index: 10;">@yield('login')</div> 

    </div> 

    <div>@yield('navbar')</div> 

  </body> 

</html> 

 

  

http://www.php.net/link
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Appendix M -  Addpost.blade.php 

@extends('master') 

 

@section('content') 

    <h1>Add Post</h1> 

    <form method="post" action="/laravel/public/addpost"> 

        {{ csrf_field() }} 

        <input 

type="text" maxlength="255" id="TitleForPost" name="titlePost" placeholder=

"Title"><br><br> 

        <input type="text" id="BodyForPost" style="height: 

150px;" name="bodyPost" placeholder="Body"><br><br> 

        <input type="submit" value="Submit" id="submitPost"> 

    </form> 

@stop 
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Appendix N -  Nextsite.blade.php 

@extends('master') 

 

@section('content') 

    @if (count($post)) 

        <?php 

            $actual_link = "http://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]

"; 

            $pageNumber = basename($actual_link); 

            $postParsingValue = (($pageNumber*10)-10); 

        ?> 

        <ul style="list-style-type:none;padding:0px;"> 

        @for ($i = $postParsingValue; $i < $postParsingValue+10; $i++) 

            <li> 

                <a href="<?php echo "/laravel/public/post/".$i ?>"><h3 

style="width: 500px;">{{$post[$i]['title']}}</h3></a> 

                <p>Submitted by a15admsa on {{$post[$i]['created_at']}}</p> 

                <p style="width: 

500px;">{{substr($post[$i]['body'],0,250)}}</p> 

                <a href="<?php echo "/laravel/public/post/".$i ?>" 

style="padding-left: 15px;">Read more</a> 

            </li> 

        @endfor 

        </ul> 

    @endif 

@stop 

 

@section('navbar') 

    <?php 

    $amount = count($post); 

    $pages = intval($amount/10); 

    ?> 

    @if ($pages > 0) 

        <div id="navlist"> 

            <nav> 

                @for ($j = 1; $j < $pages+1; $j++) 

                    @if ($j == 1) 

                        <a href="{{ url('/') }}">{{$j}}</a> 

                    @else 

                        <a 

href="<?php echo "/laravel/public/page/".$j ?>">{{$j}}</a> 

                    @endif 

                @endfor 

            </nav> 

        </div> 

    @endif 

@stop 

 

  

http://www.php.net/basename
http://www.php.net/count
http://www.php.net/intval
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Appendix O -  Nextsitesearch.blade.php 

@extends('master') 

 

@section('content') 

    @if (count($post[0])) 

        <h1>You got <b id="hits">{{count($post[0])}}</b> hits for the 

search of <b id="searchWordUsed"><?php echo $post[2]?></b></h1> 

        <?php 

        $actual_link = "http://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]"; 

        $pageNumber = basename($actual_link); 

        $postParsingValue = (($pageNumber*10)-10); 

        ?> 

        <ul style="list-style-type:none;padding:0px;"> 

            @for ($i = $postParsingValue; $i < count($post[0]); $i++) 

                <li> 

                    <a href="<?php echo "/laravel/public/post/".$i ?>"><h3 

style="width: 500px;">{{$post[0][$i]['title']}}</h3></a> 

                    <p>Submitted by a15admsa on 

{{$post[0][$i]['created_at']}}</p> 

                    <p style="width: 

500px;">{{substr($post[0][$i]['body'],0,250)}}</p> 

                    <a href="<?php echo "/laravel/public/post/".$i ?>" 

style="padding-left: 15px;">Read more</a> 

                </li> 

            @endfor 

        </ul> 

    @endif 

@stop 

 

@section('navbar') 

    <?php 

    $amount = count($post[0]); 

    $pages = intval(($amount-1)/10); 

    ?> 

    <div id="navlist"> 

        <nav> 

            {{ csrf_field() }} 

            @for ($j = 0; $j < $pages+1; $j++) 

                @if ($j == 1) 

                    <a href="{{ url('/search') }}">{{$j+1}}</a> 

                @else 

                    <a 

href="<?php echo "/laravel/public/search/".($j+1) ?>">{{$j+1}}</a> 

                @endif 

            @endfor 

        </nav> 

    </div> 

@stop 

  

http://www.php.net/basename
http://www.php.net/count
http://www.php.net/intval
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Appendix P -  Post.blade.php 

@extends('master') 

 

@section('content') 

  @if (count($post)) 

      <p>Submitted by a15admsa on {{printf($post[0])}}</p> 

      <p>{{printf($post[1])}}</p> <br> 

      <b style="border: 1px solid black">All text is generated from Stack 

Exchange under the CC 3.0 licence.</b> 

  @endif 

@stop 

 

  

http://www.php.net/count
http://www.php.net/printf
http://www.php.net/printf
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Appendix Q -  Search.blade.php 

@extends('master') 

 

@section('content') 

    @if (count($post)) 

        <h1>You got <b id="hits">{{count($post)}}</b> hits for the search 

of <b id="searchWordUsed"><?php echo $_POST['searchBox']?></b></h1> 

        <?php $i = 0 ?> 

        <ul style="list-style-type:none;padding:0px;"> 

            @foreach ($post as $p) 

                @if ($i < 10) 

                    <li> 

                        <a 

href="<?php echo "/laravel/public/post/".$i ?>"><h3 style="width: 

500px;">{{$p['title']}}</h3></a> 

                        <p>Submitted by a15admsa on 

{{$p['created_at']}}</p> 

                        <p style="width: 

500px;">{{substr($p['body'],0,250)}}</p> 

                        <a href="<?php echo "/laravel/public/post/".$i ?>" 

style="padding-left: 15px;">Read more</a> 

                    </li> 

                    <?php $i++ ?> 

                @endif 

            @endforeach 

        </ul> 

    @else 

        <h1>You got <b id="hits">0</b> hits for the search of <b 

id="searchWordUsed"><?php echo $_POST['searchBox']?></b></h1> 

    @endif 

@stop 

 

@section('navbar') 

    <?php 

    $amount = count($post); 

    $pages = intval(($amount-1)/10); 

    ?> 

    @if ($pages > 0) 

        <div id="navlist"> 

            <nav> 

                {{ csrf_field() }} 

                @for ($j = 0; $j < $pages+1; $j++) 

                    @if ($j == 0) 

                        <a href="{{ url('/search') }}">{{$j+1}}</a> 

                    @else 

                        <a 

href="<?php echo "/laravel/public/search/".$_POST['searchBox']."/".($j+1) ?

>">{{$j+1}}</a> 

                    @endif 

                @endfor 

            </nav> 

        </div> 

    @endif 

@stop 

  

http://www.php.net/count
http://www.php.net/intval
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Appendix R -  Welcome.blade.php 

@extends('master') 

 

@section('content') 

    @if (count($post)) 

        <?php $i = 0 ?> 

        <ul style="list-style-type:none;padding:0px;"> 

        @foreach ($post as $p) 

            @if ($i < 10) 

                <li> 

                    <a href="<?php echo "/laravel/public/post/".$i ?>"><h3 

style="width: 500px;">{{$p['title']}}</h3></a> 

                    <p>Submitted by a15admsa on {{$p['created_at']}}</p> 

                    <p style="width: 

500px;">{{substr($p['body'],0,250)}}</p> 

                    <a href="<?php echo "/laravel/public/post/".$i ?>" 

style="padding-left: 15px;">Read more</a> 

                </li> 

                <?php $i++ ?> 

            @endif 

        @endforeach 

        </ul> 

    @endif 

@stop 

 

@section('login') 

    <form action="{{url('/')}}"> 

        <h3>User login</h3> 

        <input type="text" size="20"> 

        <h4>Password <b style="color: red;">*</b></h4> 

        <input type="text" size="20"> 

        <ul> 

            <li> 

                <a href="/#" style="pointer-events: none;">Create new 

account</a> 

            </li> 

            <li> 

                <a href="/#" style="pointer-events: none;">Request new 

password</a> 

            </li> 

        </ul> 

        <input type="submit" value="Log in" onclick="return false"> 

    </form> 

@stop 

 

@section('navbar') 

    <?php 

    $amount = count($post); 

    $pages = intval($amount/10); 

    ?> 

    @if ($pages > 0) 

        <div id="navlist"> 

            <nav> 

                @for ($j = 1; $j < $pages+1; $j++) 

                    @if ($j == 1) 

                        <a href="{{ url('/') }}">{{$j}}</a> 

                    @else 

                        <a 

href="<?php echo "/laravel/public/page/".$j ?>">{{$j}}</a> 

http://www.php.net/count
http://www.php.net/intval


 XXXI 

                    @endif 

                @endfor 

            </nav> 

        </div> 

    @endif 

@stop 
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Appendix S -  Script för sökningar 

// ==UserScript== 

// @name         Search Drupal 

// @namespace    http://tampermonkey.net/ 

// @version      0.1 

// @description  try to take over the world! 

// @author       You 

// @match        http://localhost/drupal/search/node/* 

// @grant        all 

// @include      https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.min.js 

// ==/UserScript== 

 

(function() { 

    var timeLoad = performance.now(); 

    var arraySearchWords = ['the','be','and','of','a','to','have','it','I',

'that','for','you','he','with','on','do','say','this','they','at','but','we

','his','from','not','int','by','she','or','as','what','go','their','can','

who','get','if','would','all','my','make','about','know','will','up','one',

'time','there','year','so','think','when','which','them','some','me','peopl

e','take','out','into','just','see','him','your','come','could','now','than

','other','how','then','its','our','two','these','want','way','look','first

','also','new','day','more','use','man','find','here','thing','give','many'

,'well','those','tell','very','her','any','good','woman','through','us','li

fe','child','work','down','may','should','call','world','over','school','st

ill','try','in','last','ask','too','feel','three','state','never','become',

'between','high','really','something','most','another','family','own','leav

e','put','old','while','mean','keep','student','why','let','great','same','

big','group','begin','seem','country','talk','where','turn','problem','ever

y','start','hand','might','show','part','against','place','again','few','ca

se','week','company','system','each','right','program','hear','question','d

uring','play','government','run','small','number','always','move','like','n

ight','live','Mr','point','believe','hold','today','bring','happen','next',

'without','before','large','million','must','under','water','room','write',

'mother','area','national','money','story','young','fact','month','differen

t','lot','book','eye','job','word','though','business','issue','side','kind

','four','far','black','long','little','house','yes','after','provide','ser

vice','friend','important','father','sit','until','power','hour','game','of

ten','yet','line','political','end','among','ever','stand','bad','lose','ho

wever','member','pay','law','meet','car','city','almost','include','continu

e','set','later','community','much','five','once','white','least','presiden

t','learn','real','team','minute','best','several','idea','kid','body','inf

ormation','nothing','ago','lead','social','understand','whether','back','wa

tch','together','follow','around','parent','only','stop','face','anything',

'create','already','speak','others','read','level','allow','add','office','

spend','door','health','person','art','sure','such','war','history','party'

,'within','grow','result','change','morning','walk','reason','low','win','r

esearch','girl','guy','food','moment','himself','air','teacher','force','of

fer','both','education','across','although','remember','foot','boy','maybe'

,'toward','able','age','off','policy','everything','process','music','inclu

ding','consider','appear','actually','buy','probably','human','wait','serve

','market','die','send','expect','home','sense','build','stay','fall','oh',

'nation','cut','college','interest','death','someone','experience','behind'
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,'reach','local','kill','six','remain','effect','yeah','suggest','class','r

aise','perhaps','late','field','else','pass','former','sell','major','somet

imes','require','along','development','themselves','report','role','better'

,'economic','effort','decide','rate','strong','possible','heart','drug','le

ader','light','voice','wife','whole','police','mind','finally','pull','retu

rn','free','military','price','according','decision','explain','son','hope'

,'even','develop','view','relationship','carry','town','road','drive','arm'

,'true','federal','break','difference','thank','receive','value','internati

onal','building','action','full','model','join','season','society','because

','tax','director','early','position','player','agree','especially','record

','pick','wear','paper','special','space','ground','support','event','offic

ial','whose','matter','everyone','center','couple','site','project','hit','

activity','star','table','need','court','produce','eat','American','teach',

'oil','half','situation','easy','cost','industry','figure','street','image'

,'itself','phone','either','data','cover','quite','picture','clear','practi

ce','piece','land','recent','describe','product','doctor','wall','patient',

'worker','news','test','movie','certain','north','love','personal','open','

simply','third','technology','catch','step','baby','computer','type','atten

tion','draw','film','Republican','tree','source','red','nearly','organizati

on','choose','cause','hair','century','evidence','window','difficult','list

en','soon','culture','billion','chance','brother','energy','period','course

','summer','less','realize','hundred','available','plant','likely','opportu

nity','term','short','letter','condition','choice','single','rule','daughte

r','administration','south','husband','Congress','floor','campaign','materi

al','population','economy','medical','hospital','church','thousand','risk',

'current','fire','future','wrong','involve','defense','anyone','increase','

security','bank','myself','certainly','west','sport','board','seek','per','

subject','officer','private','rest','behavior','deal','performance','fight'

,'throw','top','quickly','goal','second','bed','order','author','fill','rep

resent','focus','foreign','drop','plan','blood','upon','agency','push','nat

ure','color','no','recently','store','reduce','sound','fine','near','moveme

nt','page','enter','share','common','poor','natural','race','concern','seri

es','significant','similar','hot','language','usually','response','dead','r

ise','animal','factor','decade','article','shoot','east','save','seven','ar

tist','away','scene','stock','career','despite','central','eight','thus','t

reatment','beyond','happy','exactly','protect','approach','lie','size','dog

','fund','serious','occur','media','ready','thought','list','simple','quali

ty','pressure','accept','answer','hard','resource','identify','left','meeti

ng','determine','prepare','disease','whatever','success','argue','cup','par

ticularly','amount','ability','staff','recognize','indicate','character','g

rowth','loss','degree','wonder','attack','herself','region','television','b

ox','TV','training','pretty','trade','election','everybody','physical','lay

','general','feeling','standard','bill','message','fail','outside','arrive'

,'analysis','benefit','name','sex','forward','lawyer','present','section','

environmental','glass','skill','sister','PM','professor','operation','finan

cial','crime','stage','ok','compare','authority','miss','design','sort','ac

t','ten','knowledge','gun','station','blue','strategy','clearly','discuss',

'indeed','truth','song','example','democratic','check','environment','leg',

'dark','public','various','laugh','guess','executive','study','prove','hang

','entire','rock','enough','forget','since','claim','note','remove','manage

r','help','close','enjoy','network','legal','religious','cold','form','fina

l','main','science','green','memory','card','above','seat','cell','establis

h','nice','trial','expert','spring','firm','Democrat','radio','visit','mana
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gement','care','avoid','imagine','tonight','huge','ball','finish','yourself

','theory','impact','respond','statement','maintain','charge','popular','tr

aditional','onto','reveal','direction','weapon','employee','cultural','cont

ain','peace','head','control','base','pain','apply','measure','wide','shake

','fly','interview','manage','chair','fish','particular','camera','structur

e','politics','perform','bit','weight','suddenly','discover','candidate','p

roduction','treat','trip','evening','affect','inside','conference','unit','

style','adult','worry','range','mention','rather','deep','past','edge','ind

ividual','specific','writer','trouble','necessary','throughout','challenge'

,'fear','shoulder','institution','middle','sea','dream','bar','beautiful','

property','instead','improve','stuff','detail','method','sign','somebody','

magazine','hotel','soldier','reflect','heavy','bag','heat','tough','surface

','purpose','exist','pattern','whom','agent','owner','machine','ahead','gen

eration','commercial','address','item','reality','coach','yard','beat','vio

lence','total','tend','investment','discussion','garden','notice','collecti

on','modern','task','partner','positive','civil','kitchen','budget','wish',

'painting','scientist','safe','agreement','capital','mouth','nor','victim',

'newspaper','threat','responsibility','smile','attorney','score','account',

'interesting','audience','rich','dinner','vote','western','relate','travel'

,'debate','prevent','citizen','majority','none','front','born','admit','sen

ior','assume','wind','key','professional','mission','fast','alone','custome

r','speech','option','access','release','critical','recall','version','safe

ty','track','basic','object','refer','client','perfect','touch','code']; 

    var valueLoop = parseInt(localStorage.getItem('valueLoop')); 

    if (valueLoop > 1 && valueLoop < 20002){ 

        var StorageNr = (valueLoop-2); 

        var oldValue = parseFloat(localStorage.getItem(arraySearchWords[Sto

rageNr])); 

        var valueToAddToLocal = parseFloat(((timeLoad/20)+oldValue)); 

        localStorage.setItem(arraySearchWords[StorageNr],valueToAddToLocal)

; 

    } 

    if (valueLoop < 20001){ 

        var arrayNumber = (valueLoop-1); 

        document.getElementById("edit-

keys").value = arraySearchWords[arrayNumber]; 

        valueLoop++; 

        localStorage.setItem('valueLoop', valueLoop); 

        document.getElementById("edit-submit--2").click(); 

    } else if (valueLoop > 20001) { 

        window.location.href = "http://localhost/drupal"; 

    } 

})(); 
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Appendix T -  Artiklar som användes i experimentet 

Det går även att ladda ner hela filen från originalkällan (Stack Exchange, 2018), däremot 

innehåller den filen fler än 20’000 artiklar. Det är de första 20’000 artiklarna med både title 

attribut samt body attribut som används. 
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Appendix U -  All data från experiment 

All data kan hämtas från Github (2018) där den är publicerad i den commit med 

identifieringskod 9a88d2ce06a02ab5254bbb1e1701a955b4a0842f 

 

 

 


