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Sammanfattning

Arbetet  undersöker  huruvida  laddtider  för  en single-page applikation  av  typen kundvagn
påverkas beroende på vilket av JavaScript ramverken AngularJS och Vue som använts under
utvecklingsfasen.  Undersökningen  görs  mot  bakgrunden  att  e-handeln  hastigt  växt  på
webben under det senaste decenniet till att bli globalt konkurrenskraftig. Den mest centrala
delen all  e-handel  är  kundvagnen och det  finns  en uppsjö av ramverk som kan förenkla
utvecklandet som alla har olika styrkor och svagheter. Studien kommer genomföras som ett
experiment där en applikation för respektive ramverk skapas på en lokal  webbserver och
jämförs mot varandra. Testerna kommer genomföras på en MacBook genom automatiserade
script i Tampermonkey. Dessa skillnader framhäver behovet av att göra ett val. Resultatet
visar  tydligt  att  vilket  ramverk  som använts  påverkar  laddtider  men  till  fördel  för  olika
ramverk vid olika tillfällen. Arbetet kan ge en rad framtida arbeten härledas där resultat kan
styrkas och utvidgas för att bli än mer givande.
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Innehållsförteckning
1. Introduktion............................................................................................................................1

2. Bakgrund................................................................................................................................2

2.1. Single-page applikation (SPA).........................................................................................2

2.2. JavaScript.........................................................................................................................3

2.3 Ramverk............................................................................................................................4

2.4. Two-way data binding......................................................................................................5

2.4.1. AngularJS...................................................................................................................5

2.4.2. Vue............................................................................................................................6

2.5. Tillämpning......................................................................................................................8

3. Problemformulering...............................................................................................................9

3.1. Hypotes.............................................................................................................................9

3.2. Delmål............................................................................................................................10

3.3. Metodbeskrivning..........................................................................................................10

3.3.1. Alternativa metoder.................................................................................................10

3.3.2. Metod.......................................................................................................................11

4. Etik........................................................................................................................................12

5. Genomförande.......................................................................................................................13

5.1. Litteraturstudie...............................................................................................................13

5.2. Progression.....................................................................................................................14

5.2.1. Installation/konfiguration.......................................................................................14

5.2.2. Design applikationer................................................................................................15

5.2.3. Implementation av applikationer............................................................................16

5.2.4. Implementation av skript........................................................................................21

5.3. Pilotstudie.......................................................................................................................21

5.3.1. Resultat av pilotstudie..............................................................................................21

5.3.2. Diskussion av pilotstudie.........................................................................................25

6. Förändringar givet pilotstudien...........................................................................................26

7. Utvärdering...........................................................................................................................27

7.1. Presentation av testfallen................................................................................................27

7.2. Resultat av testfallen......................................................................................................29

7.2.1. Laddning..................................................................................................................29

7.2.2. Förhandsvisning......................................................................................................30

7.2.3. Lägga till...................................................................................................................31

7.3. Analys av resultaten.......................................................................................................32

7.3.1. Analys av laddning...................................................................................................32

7.3.2. Analys av förhandsvisning......................................................................................33



7.3.3. Analys av att lägga till..............................................................................................33

8. Slutsats.................................................................................................................................34

8.1. Sammanfattning.............................................................................................................34

8.2. Avslutande diskussion...................................................................................................35

8.2.1. Samhällsnytta och etik.............................................................................................36

8.3. Framtida arbete.............................................................................................................37

Referenser.................................................................................................................................38



1. Introduktion

Webben var ursprungligen en statisk plats där webbsidor hade stora likheter med visitkort av
papper. Utvecklingen har gått från den statiska miljön till en värld med mer interaktiva och
anpassningsbara  webbplatser  (Kim,  2013b).  En  implementation  av  den  interaktiva  och
dynamiska  webben  är  single-page applikationer  (Jadhav,  Sawant  &  Deshmukh,  2015).
Interaktiviteten kommer i stort till genom JavaScript då det ger en möjlighet att uppdatering
delar av sidan utan att hela sidan behöver uppdateras. Konstruerandet av dessa single-page
applikationer blir snabbt invecklad och behöver struktureras upp vilket kan göras med hjälp
av  JavaScript -ramverk  (Lekies  et  al.,  2017).  Ett  ramverk  är  helt  enkelt  en  samling  av
fördefinierade definitioner vilket abstraherar stora delar av skapandet.

Det finns en mängd olika ramverk och valet av ramverk blir viktigt eftersom de alla har olika
styrkor  och svagheter (Pano,  Graziotin  & Abrahamsson,  2018).  Fokus har  skalats  ner till
AngularJS och Vue eftersom de delar många likheter som till exempel att båda tillåter  two-
way data bindning. Men generiskt skiljer de sig i hur hårt de fördefinierat strukturen för
applikationen. Tillämpningsområdet för undersökningen hålls till e-handel och mer specifikt
kundvagnen. Frågeställningen kommer därav fokusera kring frågan ifall de olika ramverken
påverkar diverse laddtider för single-page applikationer av typen kundvagn.

För  att  kunna  genomföra  en  pilotstudie  som  utvärdera  ifall  de  tänkte  experimenten  är
genomförbara behöver artefakter  skapas som testerna kan utföras mot.  För att  ge styrka
kring processen kring utvecklandet av artefakterna har en litteraturstudie genomförts.  De
källor  som frambringades  ur litteraturstudien var allt  från böcker till  bloggar  till  officiell
dokumentation. All den litteratur som införskaffats kom att användas genom progressionen i
olika utsträckning. I ett försök att hålla applikationerna jämförbara görs ett starkt försök att
implementera motsvarande funktionaliteten i  de olika ramverken. Det är något som varit
möjligt i alla lägen förutom kring filtrering av produkter. Det eftersom AngularJS faktiskt
filtrerar hela arrayen för att dela upp medans Vue räknar fram nya arrayer genom computed
properties.

Utöver en artefakt  krävs det ett sätt att genomföra själva testerna vilket löstes genom ett
automatiserande skript körde genom Tampermonkey.com (2019). Pilotstudien visade att det
med stor  säkerhet  går  att  genomföra  de  tänkta  experimenten  på  de  sätt  som förväntats
eftersom att data går att utvinna. Pilotstudien påvisar även två problem i det faktum att två
testfall har spikar i början och att pseudo slumpgeneratorn inte tar in något seed och på så
sätt slumpar fram olika tal till varje serie. Det är något som behövde lösas innan den riktiga
studien kan genomföras vilket det också var möjligt utan problem.
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2. Bakgrund

World Wide Web introducerades först för allmänheten på 1990-talet och används då främst
till  att sprida kontaktinformation genom enkla statiska webbplatser som på många nivåer
efterliknar  visitkort  (Kim, 2013b).  Webben har sedan dess utvecklats  och så har även de
utvecklare som formar den (Joseph, 2015). Den utveckling som ägt rum ligger till grund för
uppkomsten av ett flertal olika webbteknologier som i sin tur skapat en miljö bättre anpassad
för  webbutvecklare  att  anpassa  webbplatser  (Mohorovičić,  2013).  En  klassisk
webbapplikation med fler än en sida är baserad på multi-page modellen (Joseph, 2015). En
fundamental  egenskap  att  förstå  med  multi-page är  att  hela  sidan  laddas  om  vid
interaktioner (Joseph, 2015). Den klassiska multi -page webbsidan illustreras nedan i figur 1
där varje interaktion besvaras med att hela sidans innehåll laddas på nytt.

Figur 1. Multi-page modell

2.1. Single-page applikation (SPA)

Den klassiska funktionalitet som laddar om hela sidan tar både mer bandbredd och mer tid
än en single-page applikation där endast den del som är en del av interaktionen uppdateras
(Jadhav, Sawant & Deshmukh, 2015). En  single-page applikation, eller SPA är en sida där
alla  resurser  laddas  från  start  och  sedan  förändras  genom  interaktion  med  sidans  olika
komponenter  (Jadhav,  Sawant  &  Deshmukh,  2015)  (Joseph,  2015).  De  individuella
komponenter som lästs in är byggda på ett sådant sätt att de kan integreras med separat
(Mesbah  &  van  Deursen,  2007).  Interaktionen  kan  leda  till  följande  förändringar:  att
egenskaper adderas, förändras eller avlägsnas (Wei, Xhakaj & Ryder, 2015). Tekniken som
möjliggörandet  användandet  av  single-page applikationer  är  asynkron  exekvering  på
klientsidan genom JavaScript (Joseph, 2015). Funktionaliteten med asynkron exekvering av
JavaScript  har kommit att  bli  benämnd som AJAX  (Asynchronous JavaScript  and XML)
(Heinrich  &  Gaedke,  2012).  En  illustrering  av  hur  de  moderna  dynamiska  single-page
applikationerna fungerar utan uppdatering av hela webbsidan för klienten kan ses i figur 2.

2



Figur 2. Single-page modell

2.2. JavaScript

Med  webbens  förflyttning  mot  en  allt  mer  dynamisk  miljö  i  åtanke  använder  sig  allt  fler
utvecklare  av dynamiska språk som till  exempel  JavaScript (Paulson,  2007).  JavaScript kod
definierar klientsidans funktionalitet i en webbapplikation (Ocariza et al., 2017). Enligt Koren
& Klamman (2018) kan JavaScript koden användas för interaktivitet i HTML 5 sidor för att
då  det  kan  besvara  olika  typer  av  interaktion  från  användare  (Paulson,  2007).  Det  ger
funktionaliteten att kodens logiska struktur kan ändras under kodens exekvering, lägga till
variabeltyper, modulnamn, klasser och funktioner (Paulson, 2007).

JavaScript  innehåller  flera  funktioner  som  särskiljer  det  från  andra  traditionella  språk.
Viktigt  för att  skapandet  av en SPA är att  JavaScript-koden tillåter  asynkron exekvering
(Ocariza et al., 2017). Det ger möjligheten för hanteraren att exekvera på begäran, i takt med
interaktion mot webbapplikationer komponenter (Ocariza et al., 2017). Enligt Ocariza et al.,
(2017)  är  en  ytterligare  särskiljning  att  en  stor  del  av  JavaScript är  utformat  för  att
interagera med applikationen DOM (Document Object Model) (Ocariza et al., 2017). Vilket är
en dynamisk  trädliknande  struktur  som innehåller  webbapplikationens  komponenter  och
hur  de  är  organiserade  (Ocariza  et  al.,  2017).  Genom  anropen  till  DOM-trädet  kan
JavaScript användas för att komma åt eller manipulera komponenter som är lagrade där i
vilket ger en möjlighet för webbsidan att ändras utan att behöva uppdateras (Ocariza et al.,
2017).
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2.3 Ramverk

I  takt  med  att  webbteknologier  utvecklas  så  drivs  nya  apier  och  ramverk  ständigt  till
produktion enligt Lekies et al., (2017). Webbens utveckling leder till en evigt växande skara
av  JavaScript-ramverk  i  cirkulation  (Lekies  et  al.,  2017).  Ramverk  tillgodoser  domän-
specifika koncept genom generiska bitar av funktionalitet (Antkiewicz, Czarnecki & Stephan,
2009). Vidare kan styrkan med ramverk beskrivas genom abstraktionen som bland annat ger
en  möjlighet  att  undkomma  skrivandet  av  explicita  DOM-interaktioner  (Ocariza,
Pattabiraman  &  Mesbah,  2015).  Något  förenklat  abstraherar  JavaScript ramverk  den
invecklade kod som krävs för att bygga en webbsida till fördefinierade block (Pano, Graziotin
& Abrahamsson, 2018). Ramverkets roll som kan ses nedan i figur 3 är enligt Pano, Graziotin
&Abrahamsson, (2018) testad över flera plattformar och webbläsare.

Figur 3. Ramverkets roll för utvecklare

Nikulchev  et  al.,  (2018)  räknar  upp  flera  ramverk  i  form  av  Backbone.js,  AngularJS  1,
AngularJS 2, React, Ember.js, Vue.js och Polymer i sin text. Det är av yttersta vikt att välja
rätt ramverk tidigt eftersom valet medför vissa begränsningar (Graziotin & Abrahamsson,
2013). En rad ramverk som har en liknande styrka i att de stödjer two-way data binding är
AngularJS  1,  AngualrJS  2,  Ember.js  och Vue.js  (Nikulchev  et  al.,  2018).  Med  stöd  av
Nikulchev et al., (2018) kan Ember anses vara för stort att använda till ett mindre projekt likt
den artefakt som avhandlingen kommer efterlämna och AngularJS 2 har för höga barriärer
vad det bekommer simpel funktionalitet (Nikulchev et al., 2018).

Ramverk bygger på olika typer av strukturer där de två ramverken AngularJS 1 och Vue har
stora  likheter  men  samtidigt  vissa  skillnader.  AngularJS  1 är  tydligt  ett  ramverk  som
använder  sig  av  Model-View-Controller (MVC)  arkitekturen  (Selakovic  &  Pradel,  2016).
Model-View-Controller är ett arkitekturmönster som består av tre delar i modellen, vyn och
kontrollern (Leff & Rayfield, 2001). Modellen håller data, vyn visar det som faktiskt ses av
användaren och kontrollen består av gränssnittet mellan modellen och vyerna den är länkad
till (Krasner & Pope, 1988).  Vue har skapat en egen arkitektur som i stora drag efterföljer
Model-View-ViewModel  (MVVM)  strukturen  (Vuejs.org,  2019). Model-View-ViewModel
strukturen är även den uppbyggd av tre centrala delar i modell, vy och vymodell (Seo & Park,
2018). Funktionaliteten i  MVVM påminner mycket om den i  MVC då modellen håller data
vyn hanterar det grafiska gränssnittet (Seo & Park, 2018). Hur vymodellen och kontrollen
skiljer sig åt är diffust men vad som kan härledas är att båda ramverken Vue och AngularJS
är uppbyggda på en modell och vy som används på ett liknande sätt.
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2.4. Two-way data binding

Two-way data binding innebär att vyn direkt återspeglas i motsvarande modell. Samtidigt
blir modelländringar omedelbart synliga i användar-vyn (Heinrich & Gaedke, 2012). One-
way binding innebär likt namnet antyder att det bara sker i en riktning då enbart ändringar i
användargränssnittet  återspeglas  i  modellen  men  ändringar  i  modellen  återspeglas  inte
omedelbart i vyn (Heinrich & Gaedke, 2012). En modell av two-way binding finns tillgänglig
i figur 4 nedanför som visat att det som sker i modellen direkt reflekteras i vyn och det som
sker i vyn direkt reflekteras i modellen utan fördröjning.

Figur 4. Two-way data binding

2.4.1. AngularJS

Något av intresse vad det bekommer Angular är det faktum att det finns två olika ramverk
med Google bakom sig som delar namn.  AngularJS, ramverket som kommer att användas
under  studien  som  ibland  kommit  att  kallas  AngularJS  1. Och  Angular som  ofta  även
benämns som AngularJS 2 eller Angular 2. En tro om att AngularJS skulle blivit utdaterade
av sin yngre namne  Angular 2 finns utbrett vilket  är  en falsk sanning då projektet  lever
vidare separat  utan att vara kompatibla med varandra (Nikulchev et al.,  2018).  En tydlig
skiljevägg som håller  Angular 2 utanför spannet av denna undersökning är att det faktiskt
inte är ett rent  JavaScript -ramverk eftersom det använder språket typescript till skillnad
från till exempel både Vue och AngularJS (Nikulchev et al., 2018).

AngularJS  är  ett  relativt  gammalt  ramverk  för  konstruktion  av  klientsidan  och  finns
tillgängligt under  MIT-licens sedan det släpptes första gången år 2010 med internetjätten
Google bakom sig (Angularjs.org, 2019). Ett karaktärsdrag för  AngularJS är att det stödjer
two-way  data  binding  vilket  leder  till  omedelbara  uppdateringar  i  vyn  och  modellen.
AngularJS är ett populärt JavaScript-ramverk för att skapa single-page webbapplikationer
(Chansuwath & Senivongse, 2018). Ramverket är utformat specifikt för att stödja dynamiska
vyer, vilket gör bläddring i applikationen smidig (Chansuwath & Senivongse, 2018).
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Figur  5  och  figur  6  visar  en  enkel  exempel-applikation  skapad  i  AngularJS med  ett
inmatningsfält och ett textfält som förändrar sig i relation till den text som matas in. Figur 5
är  fylld  med den  kod som är  nödvändig  för  applikationens  funktionalitet.  I  figur  6  syns
användar-vyn för applikationen utan någon data i inmatningsfältet till vänster. Den högra
delen av figur 6 visar slutligen hur den input som matas in i textrutan förändrar texten i
applikationen.

<html ng-app>

<head>
<script

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.7.6/angular.min.js"></script> </head>

<body>
<div>

<h1>Hello {{framework}}!</h1>
<input type="text" ng-model="framework" placeholder="Enter your framework">

</div>
</body>

</html>

Figur 5. HTML kod för AngularJS versionen av exempel applikationen

Figur 6. AngularJS applikationen utan och med inmatad data

2.4.2. Vue

Vue eller Vue.js är ett relativt ungt ramverk som framförallt utvecklats av en person i Evan
You och gjordes tillgängligt för allmänheten genom en MIT-licens först år 2014 (Vuejs.org,
2019).  Vue är ett progressivt ramverk som enligt Nikulchev et al.  (2018) stödjer  two-way
data binding och är till för att bygga klientsidan för användargränssnitt (Xia, Zhang & Xiang,
2017).  Till  skillnad  från andra  större  och  tyngre  ramverk  använder  Vue en  inkrementell
design från botten och uppåt (Xia, Zhang & Xiang, 2017). Modellen i Vue är bara ett vanligt
JavaScript-objekt som modifierar vyn (Xia, Zhang & Xiang, 2017).

I figur 7, figur 8 och figur 9 nedan visas en liknande exempel-applikation för  Vue som ska
motsvara den applikation syns i figur 6 och som där skapades med hjälp av AngularJS. Figur
7 visar den html koden som behövs för applikationen och figur 8 visar den JavaScript-kod
som är nödvändig. Figur 9 visar slutligen vyn för applikationens användare.
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<html>

<head>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>

</head>
<body>

<div id="app">
<h1>Hello {{ framework }}!</h1>

<input v-model="framework" placeholder="Enter your framework"> 
</div>

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

</body>
</html>

Figur 7. HTML kod för Vue versionen av exempel applikationen

var app = new Vue({
el: '#app',

data: {
framework:''

}
})

Figur 8. JavaScript kod för Vue versionen av exempel applikationen

Figur 9. Vue applikationen utan och med inmatad data
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2.5. Tillämpning

E-handeln  har  växt  hastigt  på  webben  under  det  senaste  decenniet  till  att  bli  globalt
konkurrenskraftig (Fang et al., 2014). En e-handel kan tyckas bestå av flera olika funktioner
men den grundläggande målet med all e-handel är att sälja (Muntean, Tarnaveanu & Ion,
2016). Den specifika funktionaliteten av att genomföra köpet implementeras generellt genom
en kundvagn enligt Muntean, Tarnaveanu & Ion (2016). I artikeln från Muntean, Tarnaveanu
& Ion (2016) ges ett exempel på en kundvagn som ser ut likt modellen nedan i figur 10. Det
genomsnittliga antalet produkter i en kundvagn härleds i samma artikel till att vara 5. Det
ger ett naturligt spann på 1–9 artiklar för att skapa en lika stor svängning i båda riktningar då
en artikel är det minsta möjliga antalet för att vagnen inte ska vara tom.

Figur 10. E-handel kundvagn
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3. Problemformulering

Enligt  Fang  et  al.  (2014)  är  e-handeln  en  del  av  den  växande  webben  där  utvecklandet
förenklas  för  att  kunna  nå  användare  med  olika  enheter  och  nätverk  med  varierande
funktionalitet (Lekies et al., 2017) (Kim, 2013a). För att kunna utnyttja e-handel behövs en
kundvagn som kan skapas som en  single-page applikation (Muntean,  Tarnaveanu & Ion,
2016). Webben har utvecklats till att bli en mer dynamisk miljö vilket medfört uppkomsten
av en mängd ramverk (Lekies et al., 2017). Ramverken kommer till användning eftersom att
det  blir  både  svårt  och  ineffektivt  att  bygga  applikationer  i  JavaScript utan  ramverk
(Nikulchev et al., 2018).

Problemet är valet av ett specifikt ramverk (Pano, Graziotin & Abrahamsson, 2018). En av de
stora utmaningarna med e-handel är användare som upplever oacceptabelt långa laddtider
(Weinberg, 2000). Enligt Weinberg (2000) så lämnar användare hemsidan eller stänger ner
internet  fullständigt  ifall  laddtiden  överträffar  den tid  användaren  är  villig  att  vänta.  All
laddningstid över 0.5 sekunder ses som en signifikant väntetid (Cao, Zhang & Seydel, 2005).
Att det är just laddtider som bör ligga i fokus kan relateras till artikeln av (Shahabi et al.,
1997) där vikten av  viewing time benämns, alltså tiden då webbsidan faktiskt är redo för
användaren. Direkt kan därav härledas att en låg laddtid är en positivitet.

Strukturen för alla single-page applikationer är av stor vikt eftersom att det inte finns någon
separation  av  koden som standard  (Jadhav,  Sawant  &  Deshmukh,  2015).  AngularJS har
hårdare restriktioner på strukturen än Vue som är mer modulärt och låter utvecklaren göra
valen själv (Vuejs.org, 2019). Undersökningen kommer ur den grunden undersöka huruvida
restriktivitet i strukturen för  AngularJS respektive  Vue påverkar laddtider för  single-page
applikationer av typen kundvagn då det är den centrala delen i e-handel enligt  Muntean,
Tarnaveanu & Ion (2016).

3.1. Hypotes

Vue kan antas prestera bättre i relation till laddtider än AngularJS eftersom att det skapats
genom att  ta de bästa lösningarna från ramverken  Ember.js,  React och  AngularJS enligt
Nikulchev  et  al.,  (2018).  Trots  den  observationen  om  Vues styrka  har  en  nollhypotes
frambringats då restriktiviteten av sidornas struktur inte kan antas förändra laddtider för
kundvagnar  inom  e-handel.  Hypotes  och  alternativhypotes  blir  i  relation  till  problemet
därför:

H0w: Det är ingen signifikant skillnad i laddtid för att hämta sidan, förhandsvisa
produkter eller lägga till produkter på en single-page applikation av typen kundvagn för e-
handel  beroende  på  vilket  av  JavaScript-ramverken  AngularJS  och  Vue som  används  i
applikationen.

H1w: Det är signifikant skillnad i laddtid för att hämta sidan, förhandsvisa produkter
eller  lägga  till  produkter  på en  single-page applikation av  typen  kundvagn för  e-handel
beroende  på  vilket  av  JavaScript-ramverken  AngularJS  och  Vue som  används  i
applikationen.
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3.2. Delmål

Studien innefattar  en rad delmål  som kommer användas  som stödstolpar  för  att  försöka
uppfylla  frågeställningen.  Delmålen  har  som  ytterligare  funktionalitet  att  möjliggöra  en
strategiskt sätt att följa tillvägagångssättet bakom uppbyggnaden av webbapplikationen.

❏ Installera och konfigurera webbserver

❏ Installera ramverken AngularJS och Vue.

❏ Designa & skapa single-page applikationer av typen kundvagn för diverse ramverk

❏ Generera ett skript för att automatisera exekvering av testfall

❏ Applicera ANOVA och Tukey-test på det statistiska underlaget vid behov

3.3. Metodbeskrivning

Det övergripande målet för undersökning siktar mot testning av hypoteser genom empirisk
forskning (Wohlin et al.,  2012). Valet av en empirisk strategi ska enligt Easterbrook et al.
(2008) utgå från förutsättningarna för undersökningen, meningen med undersökningen, de
resurser  som  finns  tillgängliga  och  hur  den  data  som  samlas  önskas  bli  analyserad.  De
övergripande tre kategorierna som finns för empiriska studier är användarstudier, fallstudier
och  experiment.  Arbetets  metodupplägg  kommer  mynna  ut  i  en  undersökning  av  typen
experiment.

3.3.1. Alternativa metoder

Populariteten för empiriska metoder inom studier i  Software Engineering stiger (Singer &
Vinson, 2002). Två metoderna inom empirisk forskning som inte kommit till användning är
användarstudie och fallstudie. Användarstudie används när utnyttjandet av en teknik eller ett
verktyg redan skett eller innan det introducerats. Användarstudier används mer i kapaciteten
att överse populationen som använder artefakten än att se över själva artefakten (Wohlin et
al., 2012). Det är just att undersöka artefakten som är syftet med den aktuella
undersökningen  varpå  användarstudier  hamnar  utanför  omfattningen.
Användarundersökningar hade enligt Wohlin et al. (2012) varit mer passande ifall syftet med
undersökningen  istället  låg  i  området  kring  opinionsundersökningar  och/eller
marknadsundersökningar.

Fallstudier  ligger som undersökningsmetod klart  närmare experiment än användarstudier
och används för ett liknande resultat som experiment. En fallstudie görs för att undersöka en
enskild artefakt i sitt verkliga sammanhang under en specifik tidsrymd. Artefakten kan lätt
bli svår att skilja från sin miljö men en fördel med fallstudier är att det är enklare att planera
och mer realistiskt än till exempel ett experiment (Wohlin et al., 2012). Ett problem som ofta
skadar fallstudier är enligt Wohlin et al. (2012) att förändringar utanför forskarens kontroll
påverkar  resultaten.  I  relation  till  den  aktuella  undersökning  uppkommer  ett  ytterligare
problem då det  är  två skilda artefakter  som ska undersökas  vilket  inte  går  att  göra i  en
gemensam miljö under samma specifika tidsrymd.
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3.3.2. Metod

Experiment,  den  tredje  empiriska  forskningsstrategin  är  enligt  Wohlin  et  al.  (2012)  ett
fundament till  alla tekniska och vetenskapliga efterforskningar. De fall  där ett experiment
lämpar sig bäst är då studien är kvantitativ samt kräver kontroll  över situationen och en
möjlighet att direkt manipulera faktorer på ett systematiskt sätt. Experiment kan antingen
vara människoorienterade eller teknikorienterade. Det aktuella experimentet hamnar under
kategorin  teknikorienterade  då  själva  testerna  av  ramverken  inte  har  någon  mänsklig
inverkan. Att experimentet är teknikbaserat är en styrka eftersom experiment med mycket
involvering av människor medför en lägre nivå av kontroll (Wohlin et al., 2012).

Enligt  Wohlin  et  al.  (2012)  så  krävs  det  dock  mycket  tid  till  planering,  utförande  och
noggrannhet kring experiment vilket blir kostsamt. Det finns heller ingen garanti på att de
resultat som nås avspeglar verkligheten då forskningsmiljön inte är verklig även om det är
möjligt att skapa en miljö som liknar verkligheten.

Vad det kommer till analyser av JavaScript-ramverk finns det tre primära delar att överväga
som (Gizas,  Christodoulou & Papatheodorou,  2012) beskrivit  som kvalitet,  prestanda och
validitetstest för ramverket.  Kvalitet  definieras som en analys  av storlek,  komplexitet och
kodens underhållbarhet (Gizas, Christodoulou & Papatheodorou, 2012). Med prestanda så
menas ett mått av snabbhet eller diverse laddtider (Gizas, Christodoulou & Papatheodorou,
2012). Slutligen definieras validitet som en summering av diverse felaktigheter för respektive
ramverk (Gizas, Christodoulou & Papatheodorou, 2012). Fokuset för avhandlingen faller på
prestanda i form av snabbhet byggt på vikten av tid (Maras et al., 2013) (Weinberg, 2000).

Fairley  (1978)  beskriver  tidmätningar  som  en  direkt  underkategori  till  experiment  eller
dynamiska tester. I en studie av (Sun & Ryu, 2017) görs en analys av 154 JavaScript artiklar
och hur de framfört sina analyser. Vad som framkommer är att av sex sorters analyser så är
57% av tester som görs antingen statiska tester eller dynamiska tester vilket visar på en djup
stabil bakgrund kring dessa analyser. Artefakter som kommer vara i form av en single -page
applikation  och därav vara av en dynamisk typ enligt  Joseph,  (2015)  vilket  medför vissa
svårigheter kring statiska tester (Sun & Ryu, 2017). Det av den anledningen att det är extremt
svårt att göra ett statiskt test på en kod som är så dynamisk (Sun & Ryu, 2017). Ett ekvivalent
begrepp eller något som kan ses som en stor andel i dynamiska test är experiment enligt Wei,
Xhakaj & Ryder, (2015) vilket kommer till att bli undersökningens övergripande metod.

Det finns ingen statistisk procedur som entydigt kan definieras som starkast (Fushing et al.,
2008). För att fastställa resultaten är ett möjligt tillvägagångssätt att ANOVA och Tukey-test
kombineras  (Driscoll,  1996).  ANOVA (Analysis  of  Variance)  består  av  F-test  och  tillåter
jämförelse av medel för P1, P2 .... ,Pm för m population (Rouder et al., 2016) (Driscoll, 1996).
Tukey-test  kan  användas  för  att  fastställa  mellan  vilka  mängder  en  signifikant  skillnad

påvisas (Tukey, 1977).

Sammanfattningsvis  kommer  metoden  bestå  av  ett  av  ett  experiment  med  ett  fokus  på
laddtider. Resultat av experimentet kommer att utvärderas med hjälp av statistik och i de fall
som kräver även ANOVA och/eller Tukey-tester.
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4. Etik

Enligt Wohlin et al. (2012) finns det i fältet av Software Engineering ingen formell etisk kod
införskaffad varpå det blir extra viktigt att separat överväga möjliga svårigheter. Eftersom att
experimenten inte involverar  människor  försvinner  en rad svårigheter  per automatik.  De
svårigheter som kvarstår relaterar till data som används.  Data privacy är då en svårighet
som skulle kunna komma att bli ett problem. Men för en e-handel kundvagn behöver ingen
persondata användas vilket signifikant förminskar risken för hantering av känsliga data. Den
data som kan användas kan antingen vara simulerad eller tagen från verklighet vilket ger
olika styrkor. Att använda sig av verkliga data skapar en starkare relation till verkligheten och
får  undersökningen  att  närma  sig  en  fallstudie  medans  simulerad  data  kan  förenkla
upprepningen.

Arbetet skall sträva efter högsta möjliga validitet för att resultatet därav ska bli så pålitligt
som möjligt (Berndtsson et al., 2008). För att närma sig den övre gränsen av pålitlighet är
det av yttersta vikt att experimentet i sin helhet går att replikera (Wohlin et al., 2012). Ur den
grund kommer all  källkod  och nödvändiga  data  publiceras  fritt  för  läsare  att  hämta och
replikera ifall det är önskvärt via  GitHub (GitHub.com, 2019). Ett av de mest diskuterade
problemen  på  webben  relaterar  till  trovärdigheten  av  diverse  innehåll  (Burbules,  2001).
Påståenden  som  grundar  sig  i  fakta  refererar  ska  ur  den  tanken  refereras  till  tidigare
forskning i så hög utsträckning som möjligt.

Det kan även komma att bli juridiska konsekvenser av oetiskt beteende (Singer & Vinson,
2001). Licenser är det viktigaste instrumentet för att rättsligt skydd av mjukvara (Lindman,
Paajanen  &  Rossi,  2010).  Dessa  licenser  kan  delas  upp  i  två  generella  läger:  restriktiva
licenser (LGPL, GPL, MPL) och tillåtande licenser (MIT, BSD, Apache) (de Laat, 2005). De
två  ramverken  AngularJS och  Vue använder  sig  båda  av  den  tillåtande  licensen  MIT
(AngularJS.org, 2019) (Vuejs.org, 2019). De tillåtande licenserna skapades i en akademisk
miljö och tillåter distribution av källkod för derivering till egna verk (Lindman, Paajanen &
Rossi, 2010).

I litteratur kring empiriska studier har stor uppmärksamhet tillägnats frågan om sample size,
det vill säga mängden test som utförs (MacCallum et al., 1999). Men enligt MacCallum et al.
(1999) så är rekommendationer och resultat kring frågan isärgående och ofta motsägelsefulla.
En generell sanning är dock att test blir kraftfullare och har mindre risk för fel desto större
provstorlek som införskaffas (MacCallum et al., 1999) (Wohlin et al., 2012). En riktlinje vad
det bekommer att ta fram ett passande antal test är enligt Wohlin et al. (2012) att desto större
variationen av populationen är, desto fler tester ska utföras.
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5. Genomförande
Genomförandet kommer fokusera på en lösning kring de delmål som införskaffats och hur

den lösningen kommit att bli uppnådd.

5.1. Litteraturstudie
I litteraturen kring AngularJS finns en rad böcker i  guide format där  Learing AngularJS
(Williamson, 2015) tycks lämpa sig väl för grunderna i det aktuella arbetet. Litteraturen som
finns  runt  Vue är  naturligt  tunnare  då ramverket  är  yngre  men en en lämplig  guide för
motsvarande grunderna finns i form av  Learning Vue.js 2 (Filipova, 2016). I ett försök att
undkomma de skilda tolkningarna som olika författare har kommer två likvärdiga böcker av
samma författare användas som komplement till  “learning” böckerna. De två böckerna av
samma författare är Pro AngularJS (Freeman, 2014) och Pro Vue.js 2 (Freeman, 2018). “Pro”
böckerna kommer gå djupare in på hur en komplett  applikation skapas och därav kunna
användas  till  utvinning  av  tekniskt  mer  krävande  information.  När  det  finns  en  verkligt
implementerad applikation i litteraturen kan metoden ta sig närmare en fallstudie och på så
sätt  komma  närmare  verklighet.  Ett  gemensamt  exempel  som  kommer  fungera  som
inspiration inom dessa böcker och övriga litterära källorna är “todo-lists”,  alltså  listor av
saker som ska göras. Strukturellt liknar ett kundvagn på flera grundläggande nivåer en lista
vilket är anledningen till att de kan komma att bli en passande inspiration.

Det finns fördelar med böcker men en nackdel som de alltid kommer ha är att de är skrivna
utefter författarens tolkning av hur saker ska genomföras. Chansen att boken som används är
dagsaktuell  är  även  den  extremt  liten  vilket  ger  risker  då  funktionalitet  uppdateras  och
förändras  över  tid.  För  att  ta  sig  längre  ifrån  dessa  tolkningar  och  komma  närmare
dagsaktuell användning av ramverken på ett korrekt sätt kompletteras böckerna med officiell
informationen från ramverkens hemsidor AngularJS.org (2019) och Vuejs.org (2019). För att
få en tydligare sammanlänkning av AngularJS och Vue har ett projekt online hittats som är
baserat på att översätta funktionalitet i AngularJS till Vue i (Tpalmer75.github.io, 2019). Den
sistnämnda  källan  kommer  till  användning  i  de  fall  då  funktionalitet  från  ett  ramverk
behöver imiteras av sin motsvarande part.

Projektet kommer högst troligen stöta på problem som inte går att lösa utifrån de tidigare
nämnda litterära källorna. För att nå en form av samstrålighet i det spretiga sökandet efter
lösningar koncentreras till  ett och samma forum i form av Stackoverflow.com (2019). För
konfigurationen av utvecklingsmiljön framkom behovet att vända sig till forumet en gång för
att lösa upp problem i server filen genom dylants (2014). I fallet av att sätta ett tak för antalet
iterationer  har  lösningar  behövt  hittas  för  båda  ramverken  där  jeffmayeur  (2013)  löste
problemen  för  AngularJS  och  Nguyen  (2018)  löst  problemet  för  Vue.  Radioknapparna
fungerade efter vanliga konventioner i Vue men både Guillaume86 (2013) och Manas (2016)
lösningar har varit nödvändiga för att lösa upp knutarna kring radioknapparna i AngularJS.
En stor hjälp som ofta ges från kundvagnen är beräknandet totalpriser vilket Vamsi (2014)
har en lösning som kan implementeras i AngularJS och Vue. Det kan tyckas vara ett litet
problem men något som ändå behöver adresseras är stängandet av knappar vilket  Kenéz
(2017) har en fin grund för lösningar till.

Utövar skapandet av artefakten behöver ett sätt framföras för att utföra testfallen där skript
likt Gist. (2019) kommer användas i kombination med trådar från Stackoverflow.com (2019).
Mer specifikt är det trådarna av Ry- (2013) och TJ (2015) som används till utvecklandet av de
automatiserade skripten för testerna.
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5.2. Progression

Progressionen som följer kommer att vara en beskrivning av de steg som tagit för att kunna
frambringa de tekniska artefakter som krävs för att testa hypotes i fråga. All kod kommer
finnas  tillgänglig  i  ett  repository  som kontinuerligt  uppdateras  under  utvecklingens  gång
(Hermansson, 2019).

5.2.1. Installation/konfiguration

JavaScript körs av webbläsaren enlig Sun & Ryu (2017) vilket gör valet av webbläsare till
något av vikt (Freeman, 2014) (Freeman, 2018). Google Chrome är ett passande val i relation
till  de  ramverk  som  arbetas  med  då  webbläsaren  har  stöd  för  verktyg  som  hjälper
utvecklandet (Freeman, 2014) (Freeman, 2018). Grundstenen för mjukvarorna kommer vara
Node.js  där  Freeman  (2014)  visar  på  en  väldigt  enkel  typ  av  lokal  webbserver.  För
installationen  av  Node.js  vänds  blickarna  till  den  officiella  hemsidan  Node.js  (2019).
Webbservern från boken var dock något utdaterad varpå modifikationer fick göras utifrån
dylants  (2014) lösning.  Effekten av ändringarna blev en separat  require för  serveStatic i
server.js filen som tidigare inte var behövligt. Det och övriga konfigurationer i serverfilen kan
ses nedan i  figur  11  där  den separata  importen av  serveStatic syns  på rad 2.  För  att  nå
mappen för diverse applikation skrivs localhost:5000/angular/ kontra localhost:5000/vue/
i webbläsaren.

var connect = require('connect'),
serveStatic = require('serve-static');

var connection = connect();

connection.use(serveStatic("node_modules"));
connection.listen(5000);

Figur 11. Konfigurationsfilen server.js för den lokala webbservern

AngularJS har gått in i en  LTS (Long Term Support) period för versionen 1.7.x under de
kommande tre åren från och med den första juli 2018. Med det menas att inga förändringar
eller  förbättringar  kommer  göras  som förstör  tidigare  kod.  Vid  det  aktuella  tillfället  har
versions progression uppnått 1.7.7 som den senaste stabila versionen vilket därav kommer bli
versionen som används. Under utvecklingsfasen kommer en fullproppad utvecklingsversion
med varningar och dylikt användas. När utvecklingsfasen är avslutat och testfasen påbörjas
kommer  en  övergång  göras  till  en  komprimerad  version  av  1.7.7  som  är  optimerad  för
snabbhet (AngularJS.org, 2019).

Tabell 1. AngularJS versioner

UMD Install comand Pre requirements Revision

Development angular.js npm install angular@1.7.7 node.js 1.7.7

Pro angular.min.js npm install angular@1.7.7 node.js 1.7.7
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Det finns en mängd olika versioner av Vue som vid aktuellt tillfälle driftar 2.6.7 som senast
stabila  version.  Det  existerar  även  en  mängd  ytterligare  valmöjligheter  förutom  vilken
version av Vue som önskas i projektet. Under utvecklingsfasen kommer en okomprimerad
version  av  ramverket  med  tydliga  varningar  och  hjälp  att  användas.  För  att  optimera
hastigheter rekommenderas en övergång till en komprimerad version då utvecklingsfasen är
klar vilket. Något av vikt som de två ovan diskuterade alternativen inte tar i beaktning är att
de per automatik använder sig av Vues senaste versionen. För att undkomma risken med
funktionalitet som försvinner i uppdateringar bör en specifik version av ramverket användas
över hela processen vilket kommer göras i form av version 2.6.7 (Vuejs.org, 2019).

Tabell 2. Vue versioner

UMD Install comand Pre requirements Revision

Development vue.js npm install vue node.js 2.6.7

Pro vue.min.js npm install vue node.js 2.6.7

Ramverken AngularJS och Vue bör enligt Freeman (2014, 2018) hämtas lokalt  utefter de
guider som finns på respektive hemsidan. Vad guiderna rekommenderar är en installation
genom NPM i terminalen som står för Node Package Installer.

5.2.2. Design applikationer

Utveckling med ramverken bör utgå från respektive viktigaste byggsten. AngularJS har ett
centrum i kontrollen och det är den del med störst vikt eftersom nästintill allting som händer
i  en  AngularJS  applikation  vid  något  tillfälle  går  igenom  kontrollen  (Williamson,  2015).
Konventionen är att namnge kontroller likt <namn>Ctrl där <namn> är för att enkelt se vad
kontrollen hanterar. Det är av vikt då stora applikationer har flertalet kontroller vilket inte är
fallet för den aktuella artefakten (Freeman, 2014). På liknande sätt har även Vue en byggsten
som är av större vikt än övriga i form av sin vymodell. Namngivningen är som standard att
namnge denna del till vm.js som en förkortning till just ViewModel (Vuejs.org, 2019) Det är
här vymodellen starten till alla applikationer skapade i Vue uppkommer (Vuejs.org, 2019)
(Filipova, 2016). Utöver denna “central” finns två övriga strukturella delar i båda ramverken i
form av vy och modell. Modellen är datan för applikationen och vyn ska hantera de grafiska
delarna av applikationen. Stilistiskt kommer applikationen arbete mot att efterlikna figur 10 i
stora drag för att på så sätt ytterligare närma sig tillämpningen. Applikationen kommer i
stort ha ett utseende som följer tillämpningen och figur 10 men tydligare övergripande design
kan komma att se ut likt figur 12 nedanför. Den stora skillnaden är möjligheten att lägga till
liknande produkter i kundvagnen för att på så sätt låsa upp flera möjligheter.
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Figur 12. Övergripande designen för applikationen

5.2.3. Implementation av applikationer

Strukturen  för  ramverken  är  uppbyggd  sa  att  där  de  båda  använder  sig  av  en  tredelad
strukturell uppbyggnad i form av  MVC för AngularJS och  MVVM för Vue (AngularJS.org,
2019) (Vuejs.org, 2019). Att då bygga upp applikationen för att efterlikna detta på ett tydligt
sätt känns naturligt genom tre filer per applikation. Utöver de dessa tre filer kommer en fil
för stylingar att upprättas genom en gemensam css-fil och själv ramverk filerna. Den enklaste
av de tre delarna är modellen som helt enkelt innehåller applikationens data. Det är en fil
som  kommer  delas  över  applikationerna  eftersom  att  hålla  samma  data  blir  en  viktig
förutsättning  för  att  kunna  utföra  jämförbara  tester.  Modellen  kan  även  innehålla  enkel
funktionalitet som har att göra specifikt bara med datan men så kommer inte fallet vara i
stundande applikationer. För enkelhetens skull namnges modellen helt enkelt till model.js.
Den är uppbyggt av ett JavaScript objekt fyllt med json-data liknande det som ses nedan i
figur 13.

var data = {
newProduct: false,
id:"",
products: [

{ stockCode: "a1b2", description: “X ya", selectedQuantity: null, quantity: 7,
price: 275 },

{ stockCode: "a1b2", description: “X ya", selectedQuantity: null, quantity: 7,
price: 275 },

{ stockCode: "a1b2", description: “X ya", selectedQuantity: null, quantity: 7,
price: 275 }

]
}

Figur 13. Struktur för modellfilen model.js

Datan  skulle  kunna  ha  flera  olika  upplägg  men  något  som är  en  självklarhet  är  att  det
behöver vara möjligt att kunna lagra alla produkterna. Hur datan ska delas upp ytterligare är
mindre självklart förutom att den på något vis måste kunna hållas i och utanför kundvagnen.
Ett tillvägagångssätt skulle vara att lagra alla produkter i en array och ha ytterligare array där
produkterna i kundvagnen lagras en gång till. Svagheten med denna lösning är självklart då
att samma innehåll lagras två gånger. En annan möjlighet är att lagra separata arrayer för
produkter i kassan och produkter utanför kassan. Problemet med en sådan lösning är att det
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krävs dubbla operationer varje gång en produkt flyttas i och med att den ska tas bort ur en
array och adderas i den andra. Ett tredje alternativ som är det som använts är att ha en stor
array för alla produkter och låta en variabel inom denna array avgöra ifall produkten finns i
kassan eller utanför kassan vilket även är den lösning som implementerats.

För att kunna använda data från Dua & Graff (2019) gjordes initialt en nedladdning i en CSV-
fil. CSV-filen fördes därefter in i ett  Google Sheets dokument för att ta bort ej användbara
kolumner såsom fakturanummer och rensa bort diverse dubbletter som fanns inom datan.
Förändringarna i filen kom att leda till 3726 unika produkter innehållande 5 värden vardera.
Datan transformerades till JSON-object genom Csvjson.com (2019) varpå den kunde föras in
i filen model.js och användas av artefakterna.

Ett liknande resonemang som kring modellen har använts kring stylingen som också kommer
delas över applikationernas gränser. Därav kommer all stilistisk funktionalitet hämtas ur samma
gemensamma css fil för att inte heller stylingen ska vara en faktor som särskiljer applikationerna.
Vyerna är första filen som skiljer sig åt och kommer implementeras genom en html för varje
applikation/ramverk. De namnges till index.html för det medför standarden att det är första filen
som en webbserver öppnar i mappen (Williamson, 2015). Koden i vyerna skiljer sig självklart åt
på detaljnivå men strukturellt är filerna uppbyggda likt figur 14.

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
/ stylesheet
/ title
/ import framework
/ link to model & controller *ANGULAR*

</head>
<body>

/ displaying stuff
/ link to model & viewmodel *VUE*

</body>
</html>

Figur 14. Struktur för vy filerna index.html

Vyn och modellen länkas ihop av en kontroll för AngularJS och en motsvarande vymodell för
Vue. Det är i dessa delar som majoriteten av funktionaliteten kommer befinna sig. För att
komma  åt  datan  i  modellen  från  vyn  används  data-binding  som  i  båda  ramverken  har
semantiken  {{  “data”  }} (AngularJS.org,  2019)  (Vuejs.org,  2019).  De  länkande  delarna  i
kontrollen och vymodellen kan ses nedan i figur 15 där kontrollen för AngularJS syns upptill
och motsvarande för Vue nertill.

var cartApp = angular.module("cartApp", []); 
cartApp.controller("cartCtrl", function ($scope) {

$scope.products = data.products;

var vm = new Vue({
el: '#cartApp',
data: data,

Figur 15. Ctrl för AngularJS och ViewModel för Vue.
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En kundvagn för e-handel som är avhandlingens faktiska tillämpning är i stort en lista av de
produkter som blivit  valda. För att lista produkter i Vue finns inbyggd funktionalitet som
repeterar en grupp element för varje objekt i en array (Freeman, 2018). Funktionaliteten är
uppkallad  till  v-for  direktivet  och  duplicerar  elementet  som  det  appliceras  till  och  varje
innevarande objekt som kan nås genom en variabel i data-bindningen (Freeman, 2018). Ett
typiskt tillfälle där v-for används är i list-element där vad varje innevarande objekt i arrayen
kallas ur vilken array den ska hämtas (Vuejs.org, 2019). Det kan ses upptill  i  figur 15 där
namnet  och  priset  av  varje  objekt  hämtas  ur  products genom  product.  Motsvarande
funktionaliteten  som  v-for implementeras  genom  ng-repeat enligt  Tpalmer75.github.io
(2019) och Freeman (2014) där de tydliga likheterna syns i figur 15.

<li v-for="product in products"> // Vue list
{{product.name}}
{{product.price}}

<li ng-repeat="product in products"> // AngularJS list {{product.name}}

{{product.price}}

Figur 16. AngularJS & Vue lista

När listning i en kundvagn ska göras är det önskvärt att på något sätt kunna göra ett urval
bland alla produkter eftersom det inte är troligt att alla produkter blivit valda. För att uppnå
denna finns en funktionalitet  som kallas  “computed properties” för Vue (Freeman 2018).
Computed properties är en egenskap inom Vue som gör det möjligt att införa logik utan att
förstöra mallen och samtidigt upptäcka förändringar i datan på ett effektivt sätt (Filipova,
2016)  (Freeman,  2018).  Förändringarna  i  hur  listan  kallas  i  vyn är  ytterst  liten  då  enda
skillnaden är att objekten hämtas ur den beräknade arrayen inCart istället för products som
innan kan ses i figur 15. Implementationen under huven är placerad i vymodellan och kan ses
i figur 16. Vad som händer är att products hämtas in som product men i “inCart” returneras
bara de produkterna som är valda (Vuejs.org, 2019). Det är värdet på ifall produkter är valde
eller inte som avgör ifall de är en del av kundvagnen eller inte. En rakt motsatt beräknad
array används för att returnera de produkter som inte är valda och då alltså skulle kunna bli
tillagda i kundvagnen.

computed: {
inCart: function() {

return this.products.filter(function(product) { 

return product.selectedQuantity;
})

},
},

outCart: function() {

return this.products.filter(function(product) {
return product.selectedQuantity == null;

})
},

}

Figur 17. Computed properties för urval av produkter i och utanför kundvagnen genom Vue
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Motsvarande computed properties kan enligt Freeman (2014) uppnås med AngularJS filter 
funktionaliteten som tillåter ett fint sätt att förbereda data för uppvisning utan att behövas 
skapa ytterligare funktionalitet (Freeman, 2014). Den kod som behövs är i AngularJS 
mindre då det enda som behöver göras är att sätta in ett filter direkt i vyn likt kan ses i figur 
17 (Tpalmer75.github.io, 2019). Vad filtret letar efter är objekt av products där selected har 
värdet true.

<li ng-repeat="product in products | filter:{selected:true}">

Figur 18. Filtrering av produkter för att visa urval till kundvagnen för AngularJS

För  att  lägga  till  produkter  utanför  kundvagnen  in  i  den  kommer  liknande  produkter
implementeras  likt  designen  i  figur  12.  Produkterna  kommer  gå  att  välja  genom
radioknappar  och  då  förhandsvisas  i  kundvagnen.  Detta  görs  genom  radioknappar  per
Vuejs.org,  (2019)  för  Vue  och  Guillaume86  (2013)  för  AngularJS.  Den  dynamiska
förhandsvisningen möjliggörs genom att binda ihop produkter med möjligt nya produkter
som visas  för  användaren  under  resterande  produkter  i  kundvagnen.  För  att  uppnå den
dynamiska förhandsvisningen används v-model för Vue och ng-model för AngularJS på ett
mycket liknande sätt likt figur 18 visar (AngularJS.org, 2019) (Vuejs.org, 2019).

<input type="radio" v-on:click="id = index" v-bind:value="product" v-model="newProduct">

<input type="radio" ng-click="$parent.id = products.indexOf(product)" ng-value="product" ng-
model="$parent.newProduct">

Figur 19. Binding med v-model kontra ng-model

Knappen för att faktiskt lägga till produkter in i kundvagnen är placerad utanför loopen av
produkter som kan läggas till  vilket medför ett problem med att komma åt rätt index för
vilket produkt som ska förändras.  I  Vue så ekar ändringar i  beräknade arrays hela vägen
genom applikationen vilket gör att indexet av de beräknade arrayerna kan användas direkt
för att lagra i en ID variabel. Det samma gäller inte för AngularJS eftersom listorna här görs
genom ett filter och det blir svårt att nå rätt index utifrån. Lösningen blev indexof som är en
funktion i AngularJS som går ut på att gräva fram objektets originalindex vilket på så sätt ger
en möjlighet att förändra rätt produkt (Manas, 2016). Dessa bindningar kan ses kodmässigt
ses på klick-delarna av figur 18 ovan.

Ett en viktig egenskap för en produkt i en kundvagn är kvantiteten, det vill säga hur många
stycken av den specifika produkten som ska inhandlas. Det blir då naturligt att på något sätt
avgränsa hanteringen av kvantitet. Det eftersom det inte är någon produkt i kundvagnen om
kvantiteten är noll eller negativ. Det blir även problematiskt om det är möjligt att välja fler
produkter än vad som faktiskt finns tillgängligt i lager. För att uppnå denna funktionalitet
löstes  ett  avstängande  av  knappar  för  Vue  genom  Kenéz  (2017)  lösning.  Motsvarande
funktionalitet för AngularJS löstes utefter ramverkets officiella hemsida där något värt att
notera är det faktum att funktionaliteten “++” som ökar på värdet med ett inte fungerar.
Istället behövs den något längre omskrivningen där variabeln blir lika med sig själv plus ett
(Angularjs.org, 2019).
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Att alltid lista fram drygt 3700 produkter är inte rimligt vilket framtvingar behovet av att
kunna sätta en övre gräns för listorna. Varken böckerna eller ramverkens hemsidor påvisar
ett  tydligt  sätt  att  lösa  problemet  med  att  sätta  gränser.  Genom  att  vända  sig  till
Stackoverflow.com (2019) hittades en enkel lösning för AngularJS. Lösningen blir ett fält i
slutet av iterationen där en inbyggd funktionalitet  i “limitTo” sätter en gräns (jeffmayeur,
2013). Att sätta en övre gräns för i Vue är inte inbyggt på samma sätt utan får lösas genom en
“v-if” som sätter ett stopp beroende på värdet av index (Nguyen, A., 2018). Skillnaderna i de
två lösningarna kan ses i figur 19 nedan där AngularJS lösningen ligger upptill1.

<div ng-repeat="product in products | filter:{selectedQuantity:null} | limitTo:5">

<div v-for="(product, index) in outCart" v-if="index < 5">

Figur 20. Gränser för iterationer

Ett försök att beräkna totalpris gjordes för Vue genom att använda reduce per MDN Web
Docs (2019) vilket inte fungerade. Det ledde till att övergå till en lösning för angularJS av
Vamsi 2014 som tar en loop för att räkna samma priser med kvantiteten av produkter likt
figur 21. Med minimal ansträngning gick lösningen översätta till computed property i Vue2.

var total = 0;

for(var i = 0; i < products.length; i++){
var product = products[i];
total += (product.price * product.selectedQuantity);

}
return total;

Figur 21. Beräkna totalpris för kundvagn

Följandet av progressionen har haft målet att uppnå en design likt figur 12 som i stora drag
kämpade för att efterlikna de sätt som implementationen ser ut i figur 10. Det är något som
lyckats i stora drag vilket slutresultaten som visualiseras i figur 22 är ett bevis på.

Figur 22. Resultat

1 https://github.com/b16karhe/Examensarbete_angular-VS-vue/commit/1285b67
2 https://github.com/b16karhe/Examensarbete_angular-VS-vue/commit/50b5ae0
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5.2.4. Implementation av skript

För att utvinna data från artefakten har ett automatiserat skript skapats som kommer att
köras genom Google Chrome tillägget Tampermonkey (Tampermonkey.net, 2019). Eftersom
fokus ligger på laddtider är det viktig att tekniken för att mäta tider håller hög klass vilket
varit grunden till att använda performance.now per Google Developers (2019). Resultatet blir
tre separata skript där ett skript för varje separat testfall  i  reloadtime.js (se Appendix G),
previewtime.js (se Appendix H) och addtime.js (se Appendix I). Vad respektive script testar
framgår tydligt av dess namngivning som fungerar likt «typ av test» time.js.

De stora dragen kring skapandet av skripten hämtar sin inspiration i de skript som användes
för  tester  i  en  förberedande  kurs  inför  examensarbetet  i  form av  Gist.  (2019).  Även  om
inspirationen gav stor hjälp har två problem uppstått.  Det första problemet som behövde
externt stöd för att lösas var ett sätt för att se när förändringar skett. Detta löstes genom TJ
(2015)  för  att  kunna  utvärdera  hur  lång  tid  som fortgår  från  ett  klick  tills  den  väntade
förändringen  skett.  Att  kunna avgöra  just  den  tid  är  av  vikt  för  både för  testerna  kring
förhandsvisning  och  lägga  till.  Ett  ytterligare  problem  som då  uppstod  var  att  looparna
exekverades innan förändringar hann ske vilket ledde till att koden bara träffade de tänkte
villkoren sporadiskt.  För att uppnå ett mer regelbunden exekvering av koden infördes ett
tidsintervall med bestämd tid för klick-eventen i skripten genom ett intervall likt Ry- (2013)3.

5.3. Pilotstudie
En pilotstudie har genomförts för att avgöra huruvida arbetet är utvärderingsbart genom den
valda metoden och i relation till de hypoteser som uppbringats. Pilotstudien kommer vidare
ha användas för att införskaffa sig en uppfattning ifall mätningarna fungerar på ett korrekt
sätt.  Pilotstudien  kommer  sträcka  sig  över  test  kring  laddande  av  sida,  förhandsvisa
produkter utanför kundvagnen i kundvagnen och lägga till produkter utanför kundvagnen in
i den. Ett ytterligare testfall hade varit raderandet av produkter inifrån kundvagnen men det
ses som redundant då det i sak är identisk funktionalitet som kring att lägga till produkter.
Hårdvaran  som ligger  till  grund för  testerna  är  en  MacBook  Pro  (Retina,  13-inch,  Early
2015). Testerna kommer genomföras med skripten från kapitel 5.2.4 och testas mot de två
applikationer som implementeras i kapitel 5.2.3.

5.3.1. Resultat av pilotstudie

Resultatet av pilotstudien blir en mängd olika datapunkter med tid i millisekunder. De två
skilda visualiseringarna kommer följa varandra så diagram för ett specifikt testfall  ligger i
anslutning  till  varandra.  Resultaten  kommer  att  visualiseras  genom  enkla  linjediagram.
Resultaten för att ladda om sidan ligger först i figur 23 och figur 24, förhandsvisa produkter
därefter  visas  i  figur  26  och  figur  27  och  slutligen  visas  diagrammen  för  att  lägga  till
produkter till kundvagnen i figur 28 och figur 29.

3 https://github.com/b16karhe/Examensarbete_angular-VS-vue/commit/da7293
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Figur 23. 100 tester av sidans laddtid med 3 artiklar inlästa

Figur 24. 100 tester av sidans laddtid med 30 artiklar inlästa
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Figur 25. 100 tester av fördröjning vid förhandsvisning av vald produkt i kundvagnen med

3 produkter inlästa visualiserat i ett linjediagram

Figur 26. 100 tester av fördröjning vid förhandsvisning av vald produkt i kundvagnen med

3000 produkter inlästa visualiserat i ett stapeldiagram (ny skala)
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Figur 27. 100 tester av tid för att lägga till produkter till kundvagnen med 3 produkter

inlästa visualiserat i ett linjediagram

Figur 28. 100 tester av tid för lägga till produkter till kundvagnen med 3000

produkter inlästa visualiserat i ett linjediagram (ny skala)
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5.3.2. Diskussion av pilotstudie

Målet med pilotstudien är att avgöra ifall det kommande experimentet är genomförbart. Vad
som primärt kan fastslås av pilotstudien är att den påvisade en möjlighet att utvinna den
datan som behövs för att  testa den hypotes som blivit  framarbetad.  Anledningen till  den
insikten är att det var möjligt att få fram data kring laddtider av sidan, förhandsvisning av
produkter i kundvagnen och lägga till produkter till kundvagnen.

Även om pilotstudien i stort var lyckad så behöver vissa ändringar genomföras innan den
riktiga studien kan genomföras på ett korrekt sätt. Ett av problemen är spiken i början av
testerna av att lägga till som kan ses i figur 28 och än tydligare i figur 27. Liknande spik finns
även vid testerna av förhandsvisning vilket kan ses i figur 25 och figur 26. Ytterligare behöver
ändringar genomföras på scriptet då det kring förhandsvisning och att lägga till produkter
används en pseudo slumpgenerator. För då kunna återupprepa resultat på ett korrekt sätt
behöver denna slumpgenerator arbeta utifrån ett seed vilket inte är fallet ännu.

Vad bekommer resultaten av pilotstudien kan inga konkreta slutsatser dras ur ett så litet
dataset.  Men  utan  djupare  analys  är  det  tydligt  att  tiden  för  att  ladda  sidan  så  utgår
AngularJS på en lägre tid. Men något som är tydligt är att tiden för AngularJS ökar i ett
brantare kurva än Vue då ramverken bytt plats vid 3000 produkter. Det är en trend som kan
beskådas genom skillnaderna i  figur 23 och figur 24 där det kan antas att stigningen ser
liknande ut för produktantalen mellan 3 och 3000. Vad det bekommer förhandsvisningen
och att  lägga  till  produkter  har  AngularJS ett  konsekvent övertag  över  Vue i  relation  till
laddtider. Det är något som kan utvinnas ur de stora likheterna mellan figur 25 och 26 samt
likheterna mellan figur 27 och 28. Iakttagelserna leder till slutsaten om att antalet produkter
endast har betydelse och bör vara något att ta i beaktning vid testerna av sidans laddning.
Övrigt kan det vara värt att notera att Vue prestera sämre och sämre desto fler produkter som
är tillagda in i kundvagnen utifrån vilket kan ses i stigningarna i figur 27 och figur 28. Det
kan antas ha att göra med Vues  computed properites som beräknar fram två ny faktiska
arrayer istället för att bara filtrera den array som redan finns likt AngularJS. Försämringen
av  laddtider  under  testet  gör  att  antalet  test  som  görs  är  en  faktor  att  överväga  kring
tillägnandet av produkter.
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6. Förändringar givet pilotstudien

I kölvattnet  av pilotstudien framkom två problem som behöver åtgärdas.  Problemen som
fastställts  under  diskussionen  av  pilotstudien  i  kapitel  5.3.2.  är  spikar  i  början  av
förhandsvisnings-testet  och  tilläggnings-  testet  samt  att  slumpgeneratorn  behöver  kunna
motta ett seed. Båda ändringarna har att göra med skripten för att testa förhandsvisningar
och  att  lägga  till  produkter.  Undersökningen  av  spikarna  pekar  inte  mot  några  tekniska
oegentligheter  i  ramverken  eller  den kod som skrivits  för  applikationerna.  Och  eftersom
spiken så tydligt uppkommer vid det första mätvärdet kan det antas bero på en fördröjning i
samband med laddningen av sidan. För att lösa upp problemet skärs första värdet i serien
bort och istället fortsätter mätningen en extra loop som kan ses i figur 31 där den “gamla”
koden kan ses upptill och den förändrade koden nertill. Där ändringen i ifsatsen ger ett till
mätvärdet och ändringen i loopen skär av det första värdet i ordningen. Problem två som har
att göra med pseudo slumpgeneratorn kan tes svårare att lösa varpå hjälp till en lösning togs
från  davidbau,  (2019)  som  frambringat  möjligheten  att  seeda  slumpgeneratorn.  Rent
kodmässigt krävdes endast mycket små förändringar likt kan ses i figur 32 där en import av
davidbau,  (2019)  seed möjlighet  ses upptill.  Den faktiska implementationen av ett  seed i
math.random kan ses nedtill i samma figur där “1337” är seedet4.

if(counter == 100)
for(let i = 0; i < counter; i++)

-
if(counter == 101){
for(let i = 1; i < counter; i++)

Figur 29. Förändring av ifsats och foorloop för att bortse från värde 1

// @require http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/seedrandom/3.0.1/seedrandom.min.js

Math.seedrandom(1337);

Figur 30. Implementering av seed till pseudo slumpgeneratorn

4 https://github.com/b16karhe/Examensarbete_angular-VS-vue/commit/1ff62b
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7. Utvärdering

7.1. Presentation av testfallen

I  kapitel  2.5  som behandlar  tillämpningen  omnämns  genomsnittantalet  i  produkter  i  en
kundvagn till fem. För att spinna vidare på detta antal blir just fem en rimlig utgångspunkt
när det kommer till produkter i kundvagnen. Det kommer därav vara så att kundvagnen fylls
med just det antalet produkter vid laddandet av sida och vid förhandsvisningen av produkter.
Vid tillägandet av produkter är kundvagnen tom från start eftersom den fylls på under tiden
och på så vis kommer gå förbi fem. För att tydligare definiera testerna har tabell 3 nedan
fram arbetats med definitioner av de olika testerna.

Tabell 3. Definition av testerna

Test namn Vad som testas

Laddning Tiden från ramverket initieras till hela sidan är laddad och är synlig

Förhandsvisning Tiden från att en slumpad produkt blir vald tills den är synlig i
kundvagnen. Slumpningen sker med en pseudo slumpgenerator med
ett seed på 1337.

Lägga till Tiden från att lägga till en slumpad produkt genomförs tills att
produkten faktiskt är en del av kundvagnen. Slumpningen sker med en
pseudo slumpgenerator med ett seed på 1337.

Antalet produkter tycks från pilotstudien i kapitel 5.3. endast ha betydelse kring laddandet av
sidan och inte kring att lägga till eller förhandsvisning produkter. För att skapa en följsam
ökning av produkter kommer samma faktor användas i ökningen i form av 5. Givet nivåerna
av ökningen blir de olika produktantalen 5, 25, 125, 625 och 3125. För att tydligare kunna
följa trendlinjen beroende av antalet visualiserade produkter infördes även ett extra testfall
för 2000 produkter vilket ger följande testfall:

1. Laddning
1.1. 5 produkter
1.2. 25 produkter
1.3. 125 produkter
1.4. 625 produkter
1.5. 2000 produkter
1.6. 3125 produkter

2. Förhandsvisning av 5 produkter
3. Lägga till 5 produkter
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I ett försök att nå större säkerhet kring resultaten bör miljön vara så kontrollerad som möjligt
genom uteslutandet av felkällor. Felkällor som tagits i extra beaktning är skillnader mellan
applikationerna  vilket  har  försökt  minimerats  i  progressionen  i  kapitel  5.2  såsom
användandet av samma lokala webbserver. Ett ytterligare tydligt exempel på minimering av
skillnader är att själva koden för de båda applikationerna använder samma struktur i vy-
filerna samtidigt som de delar data och css-fil.  Applikationerna driftas offline utan några
andra applikationer igång på datorn med strömadapter ansluten och full laddning på datorn.
Detta för att undvika gömda batterisparfunktionen och annat brus från applikationer vilket
kan få datorn att lägga varierande kraft på exekveringen av applikationen vilket kan orsaka
opassande variationer i data. Något värt att överväga är det faktum att Google Chrome inte
längre  tillåter  exakt  tidmätning.  Det  har  lett  till  att  mätvärdena  inte  är  fullständigt
tillförlitliga även om alla yttre felkällor elimineras. Mätvärdena tycks dock efter pilotstudien
vara exakta nog för att inte påverka resultaten i stor nog utsträckning för att störa resultaten.
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7.2. Resultat av testfallen

7.2.1. Laddning

Resultaten av laddning visualiseras de diagram som syns i figur 31 och 32 där den senare 

snarare är en förtydling av de punkter som är svåra att särskilja i det första.

Figur 31. Diagram 1

Figur 32. Diagram 2, förtydligande av de otydliga punkterna i starten av diagram 1
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7.2.2. Förhandsvisning

Resultaten av förhandsvisningen visualiseras genom diagrammet i  figur 33 som är ett  vanligt

stapeldiagram av medelvärden med felstaplar utifrån standardavvikelse. Det finns ingen vinning i

att  visualisera  resultaten  på  ytterligare  sätt  som till  exempel  i  form av  ett  linjediagram.  Det

eftersom att all relevant information framgår ur det diagrammet som följer.

Figur 33. Diagram 3, visar på skillnader i laddtider för förhandsvisning
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7.2.3. Lägga till

Resultaten för att lägga till produkter visar mycket tydligt på ett ökat mätvärdena i ordningen
för varje produkt som lagts till för Vue i figur 34. En liknande ökning men mycket svagare
kan för AngularJS även utläsas ur figur 35 som är en närbild av det tidigare diagrammet.

Figur 34. Diagram 4, visar på skillnader i laddtider för att lägga till produkter

Figur 35. Diagram 5, förtydligande av att även AngularJS kurva är stigande i diagram 4
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7.3. Analys av resultaten

En analys av resultatet kommer göras i två steg där analysen av resultatet från varje testfall
avslutas  så  tidigt  något  definitivt  går  att  fastslå.  Första  steget  är  enkelt  är  att  kolla  på
diagrammen och dra slutsatser ur vad som visuellt kan utläsas. Det är en analys som kan ge
stora ledtrådar men att får mer konkreta svar kan statistik användas. Enkel statistik som
medelsnitt  och  liknande  kan  ge  mycket  info  men  för  att  få  ett  definitivt  svar  ifall
nollhypotesen kan avvisas eller ej  kan det i närmare fall  krävs djupare statistik i form av
ANOVA. ANOVA är till för att matematiskt fastslå ifall det är en signifikant skillnad mellan
populationer. ANOVA-beräkningarna kommer göras mellan populationer som endast skiljer
sig i just faktorn av ramverk för att svaren ska vara relevanta till hypotesen. Om resultatet av
något ANOVA-testet ger p-värde som går mot noll fastslås det faktum att skillnaden mellan
de testade populationerna är signifikant och på så sätt kan nollhypotesen avslås.
7.3.1. Analys av laddning

Vad som tydligast går att utläsa från resultaten av sidans laddtid är att medelvärdet på tider
stiger i takt med att fler produkter laddas in. Det är en trend som gäller för både AngularJS
och Vue i en stigning som tycks vara exponentiell men klart skarpare för AngularJS än Vue.
Något som dock inte är så tydligt är hur de första punkterna är positionerade i relation till
varandra då kurvan för AngularJS sticker iväg så pass rejält att det blir svårt att utläsa. Vid en
närmare anblick går det dock att utläsa att att skillnaderna är i fåtalet millisekunder men
AngularJS utgår faktiskt från en lägre laddtid då produkterna är få. Vid 125 inlästa produkter
är skillnaden mellan ramverken så liten att det tycks osäkert ifall skillnaden är signifikant.

För att fastslå ifall skillnaden är signifikant vid 125 produkter vänds blickarna mot ANOVA
som ett verktyg i analysen. Likt figur 36 nedan påvisar går p-värdet mot noll vilket fastslår att
skillnaden  mellan  populationerna  faktiskt  är  signifikant.  Vad  som  testas  här  är  inte
medelvärdet som synts i diagrammen utan populationen bakom dessa medelvärden.

Figur 36. ANOVA för mätpunkterna vid 125 produkter
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7.3.2. Analys av förhandsvisning

Analysen av de resultat  som utvunnits  kring förhandsvisning av produkter  kan tyckas så
simpel att den nästan är överflödig Men vad som går att säga är ändå att medelvärdet för
AngularJS laddningstider är lägre än de för Vue. Det är inte bara så att laddtiderna för Vue är
högre utan standardavvikelsen är även den något större. Skillnaderna som är rör sig dock
kring fåtalet  millisekunder  men ändå de är  ändå så tydliga att  standardavvikelserna inte
överlappar varandra varpå skillnaden direkt kan klassificeras som definitiv. Då skillnaderna
är så distinkta krävs ingen djupare analys genom ANOVA genomföras.

7.3.3. Analys av att lägga till

Trenden i resultaten för att lägga produkter sticker ut lite från övriga två tester men det går
ändå utan tvivel att fastställa att AngularJS är snabbare. Skillnaden i resultaten från laddning
och förhandsvisning är att resultaten inte följer en rak linje. Det är istället så att trenden är
att  laddtiden ökar för varje produkt som har blivit  tillagd i  kundvagnen.  Denna trend är
väldigt  tydlig  för  Vue  men samma  stigande  trend  finns  även  för  AngularJS.  När  de  två
resultaten ställs i relation till varandra är AngularJS stigning såpass liten att den är svår att
utläsa.  För  att  belysa  hur  mycket  snabbare  kurvan  för  Vue  ökar  jämfört  med  den  för
AngularJS  så  ökar  kurvan  för  Vue  med  omkring  100  millisekunder  per  200  tillagda
produkter. Ökningen i AngularJS är under en millisekund per 200 tillagda produkter.
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8. Slutsats

8.1. Sammanfattning

Frågeställningen som arbetet syftar till att besvara var huruvida vilket JavaScript ramverk
som använts under utvecklingen påverkade diverse laddtider. Det görs med ett fokus mot de
två  ramverken  AngularJS  och  Vue.  För  att  möjliggöra  ett  definitivt  svar  frambringades
nollhypotesen: “Det är ingen signifikant skillnad i laddtid för att hämta sidan, förhandsvisa
produkter eller lägga till produkter på en single-page applikation av typen kundvagn för e-
handel  beroende på vilket  av JavaScript-ramverken AngularJS och Vue  som använts  i
utvecklingsfasen.”.  För  att  den  ska  uppfyllas  krävs  det  att  det  inte  är  någon  skillnad  i
laddtider för någon av de tre typerna av test.

Slutsatsen  av  de  tester  som gjorts  är  att  nollhypotesen  avslås  och  istället  träffar  arbetet
alternativhypotesen “Det är signifikant skillnad i laddtid för att hämta sidan, förhandsvisa
produkter eller lägga till produkter på en single-page applikation av typen kundvagn för e-
handel  beroende på vilket  av JavaScript-ramverken AngularJS och Vue  som använts  i
utvecklingsfasen.”. Alternativhypotesen blir inte bara uppnådd utan den blir uppnådd med
besked då alla tre grupper av tester skiljer sig från varandra beroende på vilket ramverk som
använts för att utveckla.

Att  det  är  tidsskillnader  är  nu  fastslaget  men  det  kan  vara  värt  att  sätta  dessa  olika
tidsskillnaderna  i  perspektiv.  Vad  det  bekommer  förhandsvisning  är  skillnaden  i  tid  till
omkring 2 millisekunder, det vill säga två tusendels sekund fördel för AngularJS. Så även om
skillnaden finns där så är det så små tidsmått att de inte på något vis påverkar användaren.
För inläsningen av sidan så finns en liten fördel  till  AngularJS vid fåtalet  produkter som
knappt är märkbar. Men vid 3125 produkter drar skillnaden iväg upp mot femton sekunder
till Vues fördel vilket märks av tydligt och är helt oacceptabel för användare av applikationen.

Tidsskillnaderna för att addera produkter är klurigare att dra slutsatser kring. Det eftersom
att  skillnaderna mellan applikationernas laddtider  blir  större  och större beroende på hur
många produkter som är i kundvagnen. AngularJS är alltid snabbare även om det i en tom
kundvagn bara handlar om fåtalet millisekunder. Vid 200 produkter i kundvagnen hamnar
skillnaderna laddtider för båda applikationerna uppåt 100 millisekunder och det fortsätter
stiga. Men hur ofta adderas så många produkter i en kundvagn? Enligt Muntean, Tarnaveanu
& Ion  (2016)  är  en  genomsnitts  kundvagn  endast  fylld  med  1-9  produkter.  En  typ  an
kundvagn där det ändå skulle kunna antas ett större antal produkter är business to business
men det  är  utanför  spannet  för  denna  studie.  I  spannet  1-9  produkter  kan  skillnaden  i
laddtider försummas då skillnaden faktiskt inte tydligt märks för användaren. Att det tar
längre  tid  beroende  på hur  många produkter  som redan är  adderade  till  kundvagnen är
naturligt eftersom det borde ta längre tid att filtrera fler produkter. Men anledningen bakom
att Vue ökar i ett så mycket högre tempo kan antas ha att göra med det faktum att själva
filtreringen görs på olika sätt för ramverken. AngularJS filtrerar helt enkelt medan Vue gör
en hel  omräkning av arrayerna  genom  “computer  properties”.  Gissningsvis  är  AngularJS
filter  bättre i  små förändringar  då filtret  kan tänkas vara mer statiskt  medan Vue skulle
kunna tänkas vara starkare vid större förändringar då det är anpassat för mer kompletta
beräkningar.  Det  är  dock  inget  som kan  fastslås  eftersom större  förändringar  inte  blivit
prövat.
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Sammanfattningsvis är det tydligt att Vue bör användas i utvecklingen framför AngularJS i
de  fall  då  antalet  produkter  som  ska  visualiseras  är  stort.  Vad  det  bekommer  övrig
funktionalitet har AngularJS ett konsekvent övertag men skillnaderna är så små att det för
användares skull inte bör spela någon roll. Undantaget är ifall stora mängder produkter ska
adderas till kundvagnen för då kommer AngularJS fördelar blir tydligare och på så sätt kan
de bli märkbara för applikationens användare. Det skulle exempelvis kunna vara fallet vid en
business  to  business  e-handel  då  antalet  produkter  kan  antas  vara  större  i  sådana
kundvagnar.

De slutsatser som dras visar i majoriteten av fallen på en fördel till AngularJS över Vue. Det
är något som i relation till litteraturen bör ses som en överraskning. För det är faktiskt så att
Vue ska ha en högre prestanda enligt egen utsago (Vuejs.org, 2019). Det är inte överraskande
på något sätt att de själva framhäver sin egen produkt. Men den viktigaste faktorn bakom
påståendet är något som faktiskt stämmer i att det är mindre än sina konkurrenter som i
detta fallet är AngularJS (AngularJS.org, 2019) (Vuejs.org, 2019). Även det faktum att Vue
enligt Nikulchev et al., (2018) ska vara skapat genom att kombinera de bästa egenskaperna
från en rad olika ramverk där AngularJS är inkluderat talar till Vue fördel.

8.2. Avslutande diskussion

Båda  JavaScript  ramverken  uppfyller  sin  funktion  på  ett  tillfredsställande  sätt  då
utvecklingen gick framåt smidigt utan tidigare erfarenhet av att använda varken AngularJS
eller  Vue.  Utöver  resultaten  som  experimentet  faktiskt  gav  finns  det  en  upplevelse  som
genomgåtts under tillämpningen som skulle kunna utvärderas. Utan att aktivt ha övervägt
vilket  ramverk  som  förenklade  utvecklandet  mest  ligger  en  känsla  kvar  av  att  Vue  är
trevligare och enklare ramverk att förstå sig på.

Användningen av ett experiment i relation till artikeln tes vara ett lyckat val. Det då data gick
att utvinna för varje testfall där specifika faktorer manipuleras för att kunna urskilja deras
påverkan. Men bara för att resultat kan utvinnas en gång betyder inte det att forskningen var
i lyckad i sig. En ytterligare aspekt som är av vikt är det huruvida det är möjligt att replikera
resultaten.  Vilket  utan problem är  möjligt  då  all  källkod  finns  på i  Hermansson (2019)s
repository på GitHub. Även ur ett etiskt synsätt är det viktigt eftersom Wohlin et al. (2012)
benämner  det  som ett  sätt  att  öka  arbetets  validitet  vilket  är  ett  etiskt  mål.  Något  som
samtidigt  motarbetar  validiteten  är  osäkerheten  kring  huruvida  Google  Chromes  sätt  att
förvränga tidsstämplar påverkar resultatet något.

Antalet JavaScript ramverk som finns i cirkulation växer och de har alla olika styrkor och
svagheter. Resultaten säger inte definitivt vilket av AngularJS och Vue som är att föredra vid
utvecklandet av kundvagnar och liknande applikationer. Nyttan av resultaten blir ändå för
utvecklare då det ger ledtrådar om vilket ramverk som passar när. Inte bara när det kommer
till kundvagnar och e-handel utan i ett större utvecklarperspektiv. Ska stora mängder data
visualiseras  i  applikationen borde ett val  mellan dessa två ramverk luta mot Vue.  Är det
istället en central del för applikationen att filtrera data eller liknande är det ett bättre val att
luta sig mot vad AngularJS har att erbjuda.
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8.2.1. Samhällsnytta och etik

Ur ett bredare perspektiv av samhällsnytta sker handel i allt större utsträckning över webben.
Grunden till all e-handel är själva transaktionen som möjliggörs genom en kundvagn. Just en
kundvagn är precis den tillämpning avhandlingen syftar mot. Samtidigt blir samhället mer
och mer urbaniserat vilket ökar längden till affärer från den del av samhället som fortfarande
finns kvar på landsbygden. Resorna som då blir längre och längre kommer fortsatt påfresta
den redan utsatta miljöproblematiken vi har på jorden. Om då valet av “rätt” ramverk i ger en
bättre upplevelse för användare skulle fler personer kunna handla på webben. Vilket borde
resultera i färre separata resor som i sin tur resulterar i färre utsläpp vilket resulterar i en
lättad tyngd från samhället på miljön.

Ett etisk fokus för examensarbetet har varit möjligheten att replikera arbetet. Målsättningen
var att uppnå det genom att all behövlig kod laddas upp till GitHub. Då de tekniska delarna
av arbetet nu är över kan det utvärderas och med slutsatsen att planen gått att följa i och med
att all nödvändig kod är tillgänglig. Ett vanligt etiskt problem som inte reflekterades kring vid
den tidigare etikdelen av rapporten är huruvida datan är säker att använda. Den information
som finns att tillgå pekar mot att fallet är så eftersom datan var fri att använda och ifrån vad
som tycks vara en respektabel källa. Datan innehåller heller ingen information som bör vara
extra känslig eftersom det bara är produktinformation. Men samtidigt framgår det inte från
vilken butik datan erhålls vilket i sig gör det omöjligt att veta ifall den källa jag hämtat data
ifrån  faktiskt  har  de  korrekta  rättigheterna  till  den.  Men  genom  att  slå  samman  den
information som finns att tillgå kan datan ändock antas vara helt okej att använda.
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8.3. Framtida arbete

Ett framtida arbete som mer direkt  efterföljer  denna avhandling skulle  vara att testa fler
funktionaliteter kring en kundvagn. Ett exempel på en sådan funktionalitet är att faktiskt gå
från  kundvagn  till  att  genomföra  köpet  av  produkterna.  För  att  ytterligare  säkerställa
resultaten vid alla framtida arbeten bör problemet med att tidtagningen från Google Chrome
inte görs exakt. Den osäkerheten kring tiderna är något som bör göras större efterforskningar
kring.  Anledningen  till  att  de  ytterligare  efterforskningarna  behövs  är  för  att  utesluta
ytterligare  felkällor  och  på  så  sätt  ge  en  större  tillit  till  resultaten.  För  att  nå  än  större
säkerhet  kring  resultaten  bör  ytterligare  faktorer  som  skulle  kunna  komma  att  göra
mätningarna  osäkra  övervägas.  Ett  exempel  på  en  sådan  faktor  är  vilket  webbläsare
applikationerna körs i eftersom olika webbläsare kan ha olika motorer och på så sätt processa
kod på något olika sätt.

Det finns en uppsjö av arbeten kring skillnader i  JavaScript ramverk och däribland även
AngularJS och Vue. En enkel förändring inför till framtida arbeten är att testa fler ramverk
men för att göra det krävs ju skapandet av en ny applikation för varje nytt ramverk som läggs
till. Det är så att nya ramverk hela tiden föds och på så sätt kommer dessa framtida arbeten
alltid finnas tillgängliga. Ramverk som skulle vara av extra intresse att testa AngularJS som
har samma skapare som AngularJS och nästa version av Vue som är 3.x. Version 3 av Vue ska
bli mindre, snabbare och starkare enligt You (2019) och inte ska klara av att köras utan att
skriva om koden.

Test av laddtider ger många svar men att bara testa laddtider kan ge en missvisande bild av
verkligheten.  Det  finns  en  rad  andra  mått  som kan  vara  nyttiga  att  överväga  i  framtida
arbeten. Exempel på detta är rader kod, kodens komplexitet och vilket typ av stöd det finns
från gemenskapen kring utvecklandet. Grunden till denna vikt i framtida arbeten är att när
det fastslagits vilket ramverk som presterar snabbast så måste det utvärderas i relation till
utvecklingsfasen. För det kanske inte är värt att utveckla med ett ramverk som går några få
millisekunder snabbare att exekvera men själva utvecklingen av applikationen är gravt mer
komplicerad.
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Appendix A - server.js

var connect = require('connect'),
serveStatic = require('serve-static');

var connection = connect();

connection.use(serveStatic("node_modules"));
connection.listen(5000);
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Appendix B - style.css

body{
font-family: "Lucida Console", Monaco, monospace;

text-shadow: 1px 1px 0px rgba(0,0,0,0.2);
background-color: #64ffda;

}#cartApp{
background-color: #ffffff;
border-style: groove;

}a{

color: #a00037;
text-decoration: none;

}a:link{

color: #a00037;
text-decoration: none;

}a:hover{

color: #ff5c8d;
text-decoration: none;

}h1{

text-decoration: none;
text-align: center;

background-color: #14cba8;
}h2{

width: 100%;
}ol{

background-color: #a00037;
color: #fff;

width: 88%;
margin: auto;

}li{

margin: 10px;
}#outerFlex{

display: flex;
flex-wrap: wrap;

text-align: center;
}.innerFlex{

background-color: #9effff;
display: inline-block;

border: solid;
height: 100px;

width: 20%;
margin: auto;

margin-bottom: 25px;

} #addButtonDiv{ 
width: 100%; margin: 
10px; }#addButton{ m
argin:auto; width:20%;

height: 
30px; }.radioLabel > input{

visibility: hidden;

position: absolute; }.radioLabel

> input + div{ height: 100%;
cursor:pointer;

}.radioLabel > input:checked + div{ 
background-color: #ff5c8d;
}
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Appendix C - index.html (angularJS)

<!doctype html>
<html ng-app="cartApp">

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style.css">

<title>First ANGULAR</title>
<script src="angular.min.js"></script>

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

</head>
<body>

<h1> AngularJS shop </h1>
<div id="cartApp" ng-controller="cartCtrl">

<ol>

<h3>PRIS: {{ getTotal() }} kr <label ng-if="newProduct">+ 
{{newProduct.price}}</label></h3>

<div id="theCart">

<li class="lista" ng-repeat="product in products| filter:{selectedQuantity:
''}">

{{product.stockCode}} -
"{{product.description}}" -
{{product.price}} kr/st

<button ng- disabled="product.selectedQuantity == 1" ng-
click="product.selectedQuantity = product.selectedQuantity - 1">[ - ]</button>

{{ product.selectedQuantity }}

<button ng- disabled="product.selectedQuantity == product.quantity" ng-

click="product.selectedQuantity = product.selectedQuantity + 1" >[ + ]</button> <button ng-
click="product.selectedQuantity = null">[ X ]</button> {{ product.selectedQuantity * 
product.price }} kr

</li>

</div>
<label id="newLabel">

{{newProduct.stockCode}} -
{{newProduct.description}}

</label>
</ol>
<form id="outerFlex" ng-submit="newProduct = false">

<h2>Liknande produkter:</h2>
<div class="innerFlex" ng-repeat="product in products | filter:

{selectedQuantity:null} | limitTo:5">

<label class="radioLabel">

<input type="radio" ng-click="$parent.id = products.indexOf(product)" ng-value="product" ng-
model="$parent.newProduct">

<div class="addDiv">

{{ product.stockCode }}
"{{ product.description }}"

{{ product.price }} kr/st

</div> 
</label>

</div>

<div id="addButtonDiv">

<button id="addButton" ng-disabled="newProduct == false" ng-
click="products[id].selectedQuantity = 1">

Add product

</button>
</div>

</form>
</div>

</body>
</html>
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Appendix D - ctrl.js (angularJS)

var start = performance.timing.navigationStart + performance.now(); 
localStorage.setItem("start", start);
var cartApp = angular.module("cartApp", []); 
cartApp.controller("cartCtrl", function ($scope) {

$scope.products = data.products;
$scope.newProduct = data.newProduct;
$scope.id = data.id;
$scope.getTotal = function(){

var total = 0;
for(var i = 0; i < $scope.products.length; i++){

var product = $scope.products[i];
total += (product.price * product.selectedQuantity);

}

return total.toFixed(2);
}

});
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Appendix E - index.html (vue)

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../style.css">

<title>First VUE</title>
<script src="dist/vue.min.js"></script>

</head>
<body>

<h1>Vue shop</h1>
<div id="cartApp">

<ol>
<h3>PRIS: {{ priceCart }} kr <label v-if="newProduct">+

{{newProduct.price}}</label> </h3>
<div id="theCart">

<li class="lista" v-for="(product, index) in inCart">
{{ product.stockCode }} -
"{{ product.description }}" -

{{ product.price }} kr/st

<button :disabled="product.selectedQuantity == 1" v-

on:click="product.selectedQuantity--">[ - ]</button> 
{{ product.selectedQuantity }}

<button :disabled="product.selectedQuantity == product.quantity" v-
on:click="product.selectedQuantity++">[ + ]</button>

<button v-on:click="product.selectedQuantity = null">[ X ]</button>

{{ product.selectedQuantity * product.price }} kr
</li>

</div>
<label id="newLabel">

{{newProduct.stockCode}} -
{{newProduct.description}}

</label>
</ol>

<form id="outerFlex" v-on:submit.prevent="newProduct = false">
<h2>Liknande produkter:</h2>

<div class="innerFlex" v-for="(product, index) in outCart" v-if="index < 5">

<label class="radioLabel">

<input type="radio" v-on:click="id = index" v-bind:value="product" v-model="newProduct">

<div class="addDiv">
{{ product.stockCode }}
"{{ product.description }}"

{{ product.price }} kr/st
</div>

</label>
</div>

<div id="addButtonDiv">

<button id="addButton" :disabled="newProduct == false" v-
on:click="outCart[id].selectedQuantity = 1">

Add product

</button>
</div>

</form>
</div>

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

</body>
</html>
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Appendix F - vm.js (vue)

var start = performance.timing.navigationStart + performance.now(); 
localStorage.setItem("start", start);
var vm = new Vue({

el: '#cartApp',
data: data,
computed: {

inCart: function() {

return this .products.filter(function(product) {

return product.selectedQuantity;
})

},
priceCart: function() {

var total = 0;
for(var i = 0; i < this.inCart.length; i++){

var product = this.inCart[i];
total += (product.price * product.selectedQuantity);

}

return total.toFixed(2);
},
outCart: function() {

return this .products.filter(function (product) {

return product.selectedQuantity == null;
})

}
},

})
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Appendix G - reloadtime.js (tampermonkey)

// ==UserScript==

// @name Reloadtime
// @version 133.7
// @author Karl Hermansson (b16karhe)
// @match http://localhost:5000/angular/
// @match http://localhost:5000/vue/
// ==/UserScript==

var counter = localStorage.getItem("counter"); if(counter
<= 100 || counter == null){

var start = localStorage.getItem("start");

var stop = performance.timing.navigationStart + performance.now();
var diff = stop - start;
localStorage.setItem("diff" + counter, diff);
counter++;
localStorage.setItem("counter", counter);
window.location.reload();

}

else{
var data = "";
for(let i = 1; i < counter; i++){

data += localStorage.getItem("diff" + i) + "\n";
}
console.log(data);

}
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Appendix H - previewtime.js (tampermonkey)

// ==UserScript==

// @name Previewtime
// @version 133.7
// @author Karl Hermansson (b16karhe)
// @match http://localhost:5000/angular/
// @match http://localhost:5000/vue/
/ @require http://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js
/ @require http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/seedrandom/3.0.1/seedrandom.min.js
/ ==/UserScript==

var $ = window.jQuery;
var stop;
var start;
var i = 0;
var counter = 0;
var radioLabel = document.getElementsByClassName("radioLabel"); 

Math.seedrandom(1337);

$(".radioLabel").off().on("click", function() {
start = performance.timing.navigationStart + performance.now();

});
$("body").on('DOMSubtreeModified', "#newLabel", function() {

stop = performance.timing.navigationStart + performance.now();

var diff = stop - start; localStorage.setItem("diff" + counter, 
diff); counter++;
if(counter == 101){

var data = "";
for(let i = 1; i < counter; i++){

data += localStorage.getItem("diff" + i) + "\n";
}
console.log(data);
clearInterval(intervalID);

}
});
var intervalID = setInterval( function(){

$(radioLabel[i]).click();
i = Math.floor(Math.random() * 5); }, 500);
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Appendix I - addtime.js (tampermonkey)

// ==UserScript==

// @name Addtime
// @version 133.7
// @author Karl Hermansson (b16karhe)
// @match http://localhost:5000/angular/
// @match http://localhost:5000/vue/
/ @require http://code.jquery.com/jquery-3.3.1.min.js
/ @require http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/seedrandom/3.0.1/seedrandom.min.js
/ ==/UserScript==

var $ = window.jQuery;
var stop;
var start;
var i = 0;
var prevLength = 999;
var counter = 0;
var radioLabel = document.getElementsByClassName("radioLabel"); var addButton 
= document.getElementById("addButton");
var lista = document.getElementsByClassName("lista"); 

Math.seedrandom(1337);

$("body").on('DOMSubtreeModified', "#theCart", function() { if(lista.length
!= prevLength){

prevLength = lista.length;

stop = performance.timing.navigationStart + performance.now(); var diff 
= stop - start;

localStorage.setItem("diff" + counter, diff);
counter++;

if(counter == 101){
var data = "";

for(let i = 1; i < counter; i++){
data += localStorage.getItem("diff" + i) + "\n";

}
console.log(data);
clearInterval(intervalID);

}
}

});
var intervalID = setInterval( function(){

$(radioLabel[i]).click();

i = Math.floor(Math.random() * 5); 
window.setTimeout(function(){

start = performance.timing.navigationStart + performance.now(); $(addButton).click();

}, 250);
}, 500);
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