
 

AUTOMATISERBAR OMVANDLING AV 
MALLBASERADE WEBBAPPLIKATIONER 
TILL SINGLE-PAGE APPLIKATIONER 

AUTOMATED TRANSFORMATION OF 
TEMPLATE-BASED WEB APPLICATIONS 
INTO SINGLE-PAGE APPLICATIONS 

Examensarbete inom huvudområdet Informationsteknologi 
Grundnivå 30 Högskolepoäng 
Vårtermin 2019 

Konstantinos Katriliotis 

Handledare: Henrik Gustavsson 
Examinator: Mikael Berndtsson



Sammanfattning 

Traditionella webbsidor har funnits sedan 1991 där webbplatserna användes som ett 
digitalt sätt att reklamera. Med tiden har teknologier som JavaScript, CSS och flera 
andra uppfunnits som förändrade betydelsen av webbplatser drastiskt. Nuförtiden, 
kan webbplatsen göra mycket mer än annonsering och de fungerar som ett verktyg 
för komplexa tjänster som annars kan bara erbjudas av vanliga applikationer. Single-
Page Applications är den senaste trenden, ofta kallad webbapplikation snarare än 
webbplats.  

Studien går ut på analysera omvandlingsprocessen mellan en template-based 
applikation (TWA) och en single-page applikation (SPA) samt vad som krävs för att 
göra processen automatiserbar. Studien utför även en proof of content, där en 
jämförelse av applikationernas svarstider sker för att kunna validera användbarheten 
av transformationsmetoden. Arbetet undersöker både laddningstider och 
sökhastigheter för att jämföra vilken av applikationerna som presterar bäst. 
Resultatet visade att single-page applikationer är snabbare när det gäller 
sökhastigheter, men att template-based applikationen är snabbare när det gäller 
sidladdningen. 

Nyckelord: Single-page, multi-page, template-based web application, single-page 
applikation, CMS, Wordpress, responstid, online-bokkatalog 
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1. Introduktion 
Moderna världen har sett stora förändringar i teknologin för informationsöverföring 
på grund av den snabba utvecklingen. Med tillkomsten av datorn, internet och mobil 
kommunikation har volymen av information ökat (Yanuschik, Pakhomova & Batbold, 
2015). Allt fler väljer att läsa e-böcker, få information om böcker eller läsa 
recensioner om böcker, vilket leder till att allt mer innehåll finns i de online 
bokkatalogen. 

Trots deras popularitet, traditionella webbapplikationer har lidit av dålig användare 
interaktivitet under många år (Mesbah och van Deursen, 2007). Detta påverkar 
användarna eftersom många traditionella webbapplikationer är uppbyggda med den 
traditionella multi-page arkitekturen, och mer innehåll kräver en högre svarstid (Oh 
et. al, 2013). Sedan början av år 2000 utvecklades webben till vad som nu kallas Web 
2.0. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) är bland de nya teknikerna och 
koncept för Web 2.0. Denna teknik gjorde det möjligt för webbapplikationer att 
asynkront hämta ny data och dynamiskt uppdatera webbsidans innehåll utan någon 
extra sidoladdning som i slutändan minskar laddningstiderna (Murugesan, 2007). 
Detta utvecklades senare till en ny typ av webbapplikation, som kallas Single-Page 
Applikation (SPA). Applikationen är uppbyggd med single-page arkitekturen som är 
mycket populär inom dagens webbutveckling på grund av dess fördelar jämfört med 
traditionell webbsidor. Det huvudsakliga fördelen är det mer flytande sid-
navigationen som skapar en bättre upplevelse hos användarna. 

I denna studien kommer en template-based applikation (TWA) skapas, uppbyggd 
med multi-page arkitekturen. Sedan ska applikationen omvandlas till en single-page 
applikation (SPA), uppbyggd med single-page arkitekturen . Applikationen som skall 
byggas är en online bokkatalog där e-böker publiceras.  Sedan för att undersöka och 
validera användbarheten av transformationsmetoden så kommer det ett kvantitativt 
experiment med en empirisk mätning utföras där template-based applikationen och 
single-page applikationen ska jämföras. Experimentet kommer att delas upp i två 
testfall, där första samlar in laddningstider och andra som samlar in sökhastigheter 
för applikationerna. Denna process ska ske på en lokal server och datan som tas fram 
kommer att användas för att se vilken applikation presterar bäst.  
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2. Bakgrund 
Traditionella webbsidor har funnits sedan 1991 där webbplatserna var en samling av  
ett par statiska sidor, som ofta användes som ett digitalt sätt att reklamera (Van 
Slitters, 1997). Med tiden har teknologier som JavaScript, CSS och flera andra 
uppfunnits som förändrade betydelsen av webbplatser drastiskt. Nuförtiden, kan 
webbplatsen göra mycket mer än annonsering, några exempel är shopping, läsa 
nyheter eller betala räkningar. De fungerar som ett verktyg för komplexa tjänster som 
annars kan bara erbjudas av vanliga applikationer. Single-Page Applications är den 
senaste trenden, ofta kallad webbapplikation snarare än webbplats. 

  Figur 1  Multi-page arkitektur 

En webbplats kan utvecklas på många sätt, det kan vara med hjälp av en Content 
Management System (CMS) (Singhal, Mohan & Sarkar 2010), ett arkitektur som 
exemplifieras i figur 1 eller ett ramverk (Das & Saikia 2016). Denna avhandlingen 
kommer att jämföra svarstiderna på en mallbaserat applikation samt en single-page 
applikation. Applikationerna är uppbyggda med hjälp av två olika arkitekturer. 
Första är uppbyggd med multi-page arkitektur och den andra är uppbyggd med 
single-page arkitektur. 

2.1 Single page applications 
En single-page application, även känd som SPA inom webbutvecklingens värld, är en 
webbapplikation som kan byggas på en enda webbsida och själva sidan laddas inte 
om under användningen, utan uppdateras dynamiskt (Oh et. al, 2013). Testrik et. al 
(2008) nämner i sin artikel att SPA handlar om att presentera en enastående vy 
genom att försöka efterlikna en "naturlig" miljö i webbläsaren, ingen extra 
sidoladdningar eller extra väntetid krävs. Det är bara en hemsida du besöker som 
sedan laddar allt annat innehåll med JavaScript - vilket de starkt är beroende av. 
Denna typ av applikationer använder vi varje dag, några exempel är Gmail, Twitter, 
Facebook eller GitHub (Boyd, 2019).  

Mesbah och van Deursen (2007) förklarar i deras artikel att SPA med single-page 
arkitekturen är uppdelade i mindre komponenter som klarar av varandra. En 
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komponent kan när som helst ändras eller ersättas med en annan komponent. Hela 
sidan laddas aldrig om trots att nytt innehåll kan laddas i vissa sektioner. I figur 2 
exemplifieras interaktionen mellan klienten och servern. 

Figur 2  Single-page arkitektur 

När ett Javascript-SPA körs så gör webbläsaren först en begäran till webbservern. 
Webbservern svarar sedan med Javascript-klienten inklusive de resurser som behövs 
att köra den. När klienten är överförd, så kommer sidan att initieras och bli redo att 
köras. När användaren interagerar med klienten, som exempelvis att klicka på 
grafiska element kan då krävas att nya data hämtas från servern. Då istället för att 
ladda om hela sidan kommer klienten istället att göra en liten förfrågan till API:n på 
webbservern. 

SPA-arkitekturen är grunden till många single-page applikationer, största skillnaden 
mellan applikationerna är funktionaliteten och hur arkitekturen presenteras. 
Infinite-scroll och pagination (Barker, 2002) hör inom single-page bubblan och är två 
olika koncept som används i samband med arkitekturen. Twitter, Instagram men 
även Facebook använder sig av Infinite-scroll, detta exemplifieras i figur 3. Konceptet 
används för att kunna bläddra igenom en stor mängd innehåll istället för att klicka 
till nästa sida för att visa mer. Innehållet laddas då dynamiskt och sidan behöver inte 
laddas om. Enligt Chaparro et.al (2002) de viktigaste fördelarna med detta är 
snabbare surfning.  

Figur 3  Infinite-Scroll  
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Gmail använder sig av ”pagination”, som är en User Interface mönster där innehållet 
delas in i separata sidor. Genom att klicka på sidnumret så navigeras användaren 
mellan sidorna som dynamiskt laddar innehålet för varje sida, utan att behöva ladda 
om webbsidan. Pagination konceptet exemplifieras i figur 4. 

Figur 4  Pagination (Vänster) & Pagination implementation hos Gmail (Höger) 

Arkitekturen är mycket populär inom dagens webbutveckling på grund av dess 
fördelar jämfört med traditionell webbsidor, som är huvudsakligen det mer flytande 
sidnavigationsupplevelsen. Största nackdelen med SPA är första sidladdningen som 
ibland kan vara längre än vanligt och i vissa fall kritisk (Silva & Farah, 2018).          

2.2 Template based web applications 
En template-based web application (TWA) använder en mall för att dynamiskt 
generera webbsidor. Exempel på mallbaserade applikationer är bland annat 
applikationer uppbyggda i Wordpress (Wordpress, 2019a), Joomla (Joomla, 2019) 
samt Drupal (Drupal, 2019). Oh et. al (2013) nämner i sin artikel att mallen är en 
vanlig layout eller struktur som delas av sidorna i programmet. En mall är en HTML-
fil som innehåller luckor som kan fyllas med resultat från korta bitar programkod. Oh 
et. al (2013) fortsätter vidare med att nämna att traditionella webbapplikationer, 
inklusive TWA, interagerar med användare med en multi-page application modell 
som är även känd som MPA. Denna typ av interaktionen exemplifieras i figur 1 under 
kapitel 2. 

I modellen hämtar webbläsaren och gör en ny sida varje gång användaren klickar på 
en länk eller skickar in ett formulär. Detta är till skillnad från en single-page 
applikation eller SPA, som behandlar en begäran från en användare utan att 
uppdatera en hel sida (Mesbah och van Deursen, 2007). 

För närvarande är TWA-utvecklingen ett populärt tillvägagångssätt på grund av två 
fördelar. För det första så kan det minska mängden redundant kod och förbättra 
utvecklingen eller modulariteten, vilket ökar underhållningen av programkoden och 
återanvändning av applikationer. För det andra kan användarna enkelt få 
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information som styrs av en konsekvent struktur i mallen (Oh et. al, 2013). Det 
största nackdelen med TWA är långsamma laddningstiderna och prestanda. Med 
multi-page arkitekturen måste en server ladda om de flesta resurserna som HTML, 
CSS och skript med varje interaktion som sker i webbsidan. När en ny sida laddas in, 
så hämtar webbläsaren helt ny webb-data och laddar ner alla resurser igen, även 
komponenter som upprepas på alla sidor, till exempel sidhuvud och sidfot. Detta 
påverkar hastighet och prestanda. 

2.2.1 TWA Struktur hos Wordpress 
Ett Content Management System (CMS) som exempelvis Wordpress, kan användas 
för att göra traditionella webbsidor. En Wordpress mall består oftast av två typer av 
filer: PHP-filen som innehåller strukturen och informationen på sidan och CSS Style 
Sheet som innehåller sidans presentationstilar (Wordpress, 2019a). Webbsidans 
struktur består av ett antal ”block”. Var och en av dessa block genereras av en PHP-
fil. Figur 5 illustrerar hur Wordpress block strukturen ser ut. 

Figur 5  Mall strukturen hos Wordpress  

• Header blocket innehåller all information som måste vara överst, dvs inuti 
<head> taggen på en HTML-webbsida, till exempel <DOCTYPE> samt <meta> 
taggar och länkar till stilark. Den innehåller också öppningen <body> taggen och 
den synliga rubriken på  webbsidan.  

• Content blocket innehåller allt huvudsakliga information på ett webbsida, till 
exempel text, hyperlänkar, bilder, tabeller, listor etc.  

• Footer innehåller informationen som finns längst ner på en sida, till exempel 
länkar till andra sidor, upphovsrätt och kontaktuppgifter och andra detaljer. 

För att skapa en sådan struktur inom WordPress börjar man med en index.php fil. 
Filen har två huvudfunktioner: kalla på de andra mallfilerna samt inkludera 
WordPress loopen för att samla information från databasen (inlägg, sidor, kategorier 
etc.). För att kalla på de andra två mallfillerna så måste mallarna namnges korrekt 
som header.php och footer.php. Figur 6, 7 och 8 presenterar hur programkoden kan 
ser ut inom index.php, header.php och footer.php filerna.  
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Figur 6  Content strukturen hos Wordpress 

Wordpress-funktionen get_header () placeras högst upp inom index.php filen och 
get_footer () placeras längst ner. Funktionerna är inbyggda som kallar på 
header.php och footer.php filerna. Programkoden som ligger mellan dessa två 
funktionerna är kod som hör till Content blocket. 

Figur 7  Header strukturen hos Wordpress 

Allt från början av en HTML-fil till huvudinnehållsområdet, som vanligtvis betecknat 
med en <main> eller en <div class = ”main"> tagg, går in i Header filen. Länkar till 
lokala stilark använder wordpress-funktionen get_template_directory_uri() 
innan stilarkens länk. Utöver det, precis innan avslutningstaggen </head>, så ska 
wordpress-funktionen wp_head() användas. Detta är viktigt för att många 
WordPress-tillägg ska fungera korrekt. 
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<?php get_header(); ?> 

<section id=”welcome"> 
  <div> 
       <span class="title">Välkommen till Hyperphoto</span> 
       <p class="textPara"> 
       Här kan du boka en professionell fotograf för en  
       evenemang i förväg.<br> 
       Vår utrustning är bäst i branschen med <br> 
       den högsta kvalitet möjligt.</p> 
  </div>  
</section> 
  
<?php get_footer(); ?>

<!DOCTYPE html> 
<html> 
   <head> 
      <meta charset="utf-8"> 
      <title>Hyperphoto</title> 
      <meta name="description" content="Website description"> 
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
      <link rel="stylesheet" href="<?php echo get_template_directory_uri(); 
?>/style.css" type="text/css" media="all" /> 
      <?php wp_head();?> 
   </head> 
   <body id="page1"> 
      <div class="header-container"> 
         <header class="wrapper clearfix"> 
            <h1 class="title">HYPERPHOTO</h1>       
            <nav> 
               <ul> 
                  <li><a href="#">Start</a></li> 
                  <li><a href="#">Tjänster</a></li> 
                  <li><a href="#">Om oss</a></li> 
               </ul> 
            </nav> 
         </header> 
       </div>



Figur 8  Footer strukturen hos Wordpress 

Koden som följer efter index.php filen går inom Footer. Wordpress-funktionen 
wp_footer() ska användas strax före avslutningstaggen </body> av samma 
anledning som wp_head() används inom Header filen. 

2.3 Online bokkatalog 
På grund av den snabba tekniska utvecklingen har den moderna världen sett stora 
förändringar i teknologin för informationsöverföring. Med tillkomsten av datorn, 
internet och mobil kommunikation har volymen av information ökat (Yanuschik, 
Pakhomova & Batbold, 2015). Allt fler väljer att läsa e-böcker, få information om 
böcker eller läsa recensioner om böcker, vilket leder till att allt mer innehåll finns i de 
online bokkatalogen. Oh et. al (2013) diskuterade om hur detta påverkar användarna 
eftersom många hemsidor är uppbyggda med den traditionella multi-page 
arkitekturen och mer innehåll kräver en högre svarstid. De föreslog ett 
tillvägagångssätt som skulle minska svarstiderna men även redundansen på en online 
bokkatalog genom att omvandla från den traditionella multi-page arkitekturen till 
single-page arkitekturen. Efter ett flertal experiment kunde Oh et. al (2013) bevisa att 
svarstiderna blir lägre efter omvandlingsprocessen. Figur 9 exemplifierar hur en 
bokkatalog kan se ut, i denna fall illustreras Project Gutenberg. 

 

Figur 9  Exempel på hur en bokkatalog kan se ut (Project Gutenberg, 2019). 

 

 !7

      <div class="footer-container"> 
         <footer class="wrapper"> 
            <p class="footer-credits">© 2019 Hyperphoto</p> 
         </footer> 
      </div> 
      <?php wp_footer();?> 
   </body> 
</html>



3. Problemformulering 

Online bokkatalog webbplatser uppbyggda med ett mallbaserat struktur (TWA), fylls 
automatiskt med en mall struktur. Mall strukturen delas bland sidorna, och det enda 
som ersätts är det specifika innehållet som varje sida borde ha. På det sättet kan 
användare enkelt få information som styrs av en konsekvent struktur i mallen. 
Nackdelen med ett TWA är att den skapar interaktionsproblem som andra klassiska 
webbapplikationer redan har, där varje gång en användare klickar på en länk så 
laddas en ny sida in även om en partiell uppdatering av sidan är önskvärd (Oh et. al, 
2013). Liu et al. (2016) nämner i sin artikel att svarstiderna på en webbplats spelar en 
nyckelroll eftersom det påverkar användarnas upplevelse. 

Problemet är att på en mallbaserat webbplats så kan mallarna som bygger 
applikationen vara omfattande (Trias et. al, 2015), och att för hand översätta dessa 
till en single-page applikation kan bli mycket komplext (Mesbah & van Deursen, 
2007). Arbetet att översätta en traditionell webbplats med en multi-page arkitektur 
till en single-page arkitektur, är inte nödvändigtvis samma sak som att översätta ett 
CMS till en single-page applikation. Det främsta orsaken till detta är skillnaden på 
applikationens struktur. 

Målet med arbetet är att fortsätta migrationsprocessen från att migrera en multi-page 
sida i ett CMS (Trias et. al, 2015) till att få en mera modern single-page genom att 
migrera mallarna som finns i CMS till en single-page applikation. Frågan är till vilken 
grad kan man automatisera arbetet, att översätta ett mallbaserat CMS till en single- 
page och isåfall vilken applikation kommer att prestera bättre.  

Ett första steg är att förstå mönstret för hur mallarna hänger samman för att för hand 
kunna översätta till single page. Nästa steg blir då att automatisera processen för 
översättningen enligt det som kom fram i första steget. Slutligen för att kunna 
validera användbarheten av transformationsmetoden så ska ett proof of concept 
(Schmidt, 2006) utföras, där en jämförelse av applikationernas svarstider kommer 
att ske. 

3.1 Hypotesen 
Hypotesen kommer att basera sig på artikeln från Oh et. al (2013), som nämner att en 
skillnad mellan applikationernas svarstider kommer att existera, men skillnaden 
kommer inte vara signifikant. Oh nämner att styrkan med single-page applikationen 
är när första sidoladdningen är genomförd och all innehåll på sidan har laddats 
färdigt, det är då applikationen presterar som bäst eftersom single-page applikationer 
oftast kräver ingen extra sidoladdning under användningen. Utefter dessa påstående 
kan man då formulera en nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1) som kommer 
att prövas under studiens gång. 
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H0: Ingen signifikant skillnad mellan applikationernas laddningstider  

H1: Liten skillnad mellan applikationernas svarstiden och Single-Page 
applikationen förväntas att prestera bättre efter första sidoladdningen  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4. Metodbeskrivning 
Det finns fyra olika undersökningsmetoder, dessa metoderna är undersökning, 
fallstudie, experiment och quasi-experiment. Metoder beskrivs av Wohlin et al. 
(2012) i deras forskning kring forskningsmetoderna inom software engineering.  

Likt Oh et. al (2013) och Wei och Xu (2011) så är experiment den valda 
undersökningsmetoden som kommer att användas under studiens gång. Anledningen 
för valet är att användbarheten av omvandlingsmetoden kan valideras bättre med 
hjälp av experiment än de andra undersökningsmetoden. Wohlin et al. (2012) 
beskriver att experiment är ofta högt kontrollerade och ger fram mer exakta resultat. 
Målet enligt Wohlin et al. (2003) är att manipulera en eller flera variabler och styra 
alla andra variabler på fasta nivåer. Effekten av manipuleringen sedan mäts, och 
baserat på detta kan en statistisk analys utföras.  

Fördelen med experiment är givetvis att studien kan planeras och utformas för att 
säkerställa hög validitet, men nackdelen med experiment är att studiens omfattning 
ofta blir mindre. Det skulle till exempel vara möjligt att se en komplett utveckling av 
ett mjukvaruprojekt som en fallstudie, men enligt Wohlin et al. (2003) ett typiskt 
experiment omfattar inte alla aktiviteter i ett sådant projekt. Experiment utförs oftast 
för att jämföra ett antal olika tekniker, metoder, arbetsrutiner etc. 

För att kunna utföra experimentet så kommer det krävas ett testobjekt eller en 
testmiljö. Målet med arbetet är först att översätta ett mallbaserat CMS applikation till 
en single-page, sedan kunna automatisera processen och slutligen se vilken 
applikation presterar bättre. För att kunna genomföra detta så ska en mallbaserat 
CMS applikation utvecklas med hjälp av Wordpress och sedan ska den omvandlas till 
en single-page applikation. 

Experimentet som kommer ske under studiens gång är själva transformations-
processen mellan mallbaserade applikationen och single-page applikationen, samt 
statistisk utvärdering på skillnaden av svarstiderna mellan mallbaserade 
applikationen och  single-page applikationen.  

• Transformationsprocessen är att först kunna förstå mönstret för hur applikationen 
samt mallarna hänger samman. Vidare ska mallarna för hand översättas till single 
page. Sist så ska processen analyseras för att då kunna automatisera processen för 
transformationen enligt det som kom tidigare i processen.  

• Svarstiderna inkluderar den tiden i millisekunder det tar för en användare att 
navigera sig inom en webbsida. En nackdel med att mäta svarstiderna på en 
webbsida är att mätningarna kommer att vara subjektiva, alltså den slutliga 
resultatet är kraftigt beroende av enheten där testerna utförs, till skillnad från 
exempelvis mätningarna på nätverksanvändningen som är objektiva och inte alls 
beroende av den enheten testerna utförs på. 
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4.2 Etiska aspekter 
Den första etiska problemet i rapporten är att ser till att denna forskning är 
upprepningsbar, detta hänvisar till idén att de proceduren som används i studien 
rapporteras tillräckligt i detalj så att en annan forskare skulle kunna upprepa studien. 
Bryman (2008) nämner i sin artikel att utöver upprepningsbarheten så ska man även 
kontrollera forskningens tillförlitlighet. Med tillförlitligheten så menar Bryman 
(2008) om forskningsstudien är upprepningsbar, det vill säga, om metodåtgärderna 
som används är tillförlitliga och konsekventa och ifall man skulle kunna får samma 
resultat ifall man skulle upprepa denna forskningen. 

Den andra etiska problemet är vilken sorts data som ska användas på hemsidan. Man 
vill gärna inte använda upphovsrättsskyddat innehåll, därför kommer bilder samt 
annat upphovsrättsskyddat innehåll som används under arbetet, använda creative 
commons licenserna CC BY, CC BY-ND, CC BY-NC och CC BY-NC-SA som då tillåter 
användning samt förändring av ursprungliga resursen, så länge upphovsmannen blir 
krediterad för sitt arbete. En annan alternativ skulle vara att simulera datan som 
kommer att användas  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5. Genomförande 
I detta kapitlet beskrivs tillvägagångssättet för att genomföra experimentet och 
kunna utföra mätningar och slutligen svara på hypotesen som ställdes tidigare under 
studiens gång. Kapitlet tar även upp problem som har uppstått under genomförandet 
och hur dessa har lösts, samt redovisningen av pilotstudien. 

5.1 Literaturstudie 
De två applikationerna som kommer att utvecklas är som tidigare nämnda, en 
template-based applikation och en single-page applikation. Dessa kommer att byggas 
inom Wordpress, som är ett CMS, och för att kunna utveckla dessa två 
applikationerna så är kunskapen i PHP samt JavaScript nödvändigt, detta eftersom 
webbplatserna kommer att har en direkt koppling till servern. Eftersom det kommer 
att krävas en server som ska hantera all data men även för att installera Wordpress 
miljön, så valdes MAMP som lokal server. Wordpress (2019b) har en egen 
dokumentation och guide för lokala installationen av MAMP på en macOS enhet men 
även för Windows operativ system, och det var den guiden som användes som grund 
för att kunna genomföra installationen av Wordpress på den lokala servern. 

Ratnayake (2017) har skrivit en bok om hur man kan utveckla en Wordpress 
webbapplikation inom en begränsad tidsram. Boken ger en god överblick om vad ett 
CMS är och inkluderar kodexempel, men som berättat innan så krävs det en 
grundläggande förståelse inom webbutveckling för att kunna följa författarens 
exempel och utvecklingsprocess. 

Ett alternativ till Ratnayake’s bok är Messenlehner och Coleman (2014). Boken 
handlar om hur man kan använda Wordpress för att bygga webbapplikationer av alla 
typer, inte bara statiska webbplatser utan appar för specifika uppgifter. Ett mer djup 
och detaljerat tillvägagångssätt används här till skillnad från Ratbayake (2017). 
Innehållet inkluderar allt från installationen och konfigurationen av en Wordpress till 
AJAX och JSON konfigurationen. Boken innehåller även en stor del kod och kan även 
användas som en alternativ till Wordpress Codex (2019a). 

En bra källa för att förstå sig på Wordpress mall hierarkin och hur dessa fungerar, är 
Stack Exchange (2019). Källan användes för att kunna förstå hur mall hierarkin 
hänger ihop i Wordpress och vad är skillnaden mellan mallarna samt när de ska 
användas. Informationen från källan har sedan använts för att kunna genomföra 
studiens artefakt.  

Mastering JavaScript Single Page Application Development (Moore & Klauzinski, 
2016) är en bra bok som tar upp allt om utvecklingen av single-page applikationer. 
Det är en djupgående guide för att utforska designen, arkitekturen och teknikerna för 
att kunna bygga single-page applikationer i JavaScript. Boken är perfekt för de som 
vill bygga komplexa single-page applikationer med hjälp av JavaScript. En 
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grundläggande förståelse på hur single-page applikationerna fungerar kan vara till 
hjälp men inte nödvändigt. 

Inspirationen för webbapplikationens gränssnitt kom bland annat ifrån en artikeln av 
Knowles (2018). I artikeln så beskriver han på hur man kan designa en sida med 
sökresultat i Wordpress och även inkluderade en bild på hur hans resultat såg ut. 
Knowles exempel i figur 10 användes sedan som inspiration för hur artiklarna på 
prototypen skulle presenteras. 

Figur 10  Exempel på sökresultat i Wordpress. 

5.2 Progression 
För att kunna uppnå studiens mål så blev progressionen uppdelad i tre delar. Del ett 
är installationen av Wordpress. Detta kan antingen ske via MAMP för macOS där 
Wordpress laddas ned och installeras automatiskt på en lokal server eller genom att 
ladda ner och installera Wordpress på en lokal server helt manuellt.  

Utvecklingen och installationen av applikationen i Wordpress är del nummer två i 
progressionen, och slutligen del tre är utförandet av den empiriska mättning på 
applikationen. 
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5.2.1 Utveckling av applikationerna 
Utvecklingen av applikationerna skedde mest med hjälp av Wordpress Codex 
(2019a). Först skulle Template-Based applikationen skapas och den skulle följa 
Wordpress mall strukturen i figur 5. Därför skapades tre grund mallar som bygger 
applikationen, dessa är Header, Content och Footer. Koden för var och en mall 
exemplifieras i figur 6, 7 och 8 samt på Appendix A, B och C. 

Single-page applikationen ska baseras på samma koncept som template-based 
applikationen, det ända skillnaden kommer vara på hur innehållet uppdateras inom 
webbplatsen. Single-page applikationen ska använda sig av AJAX (Asynchronous 
JavaScript And XML) för att ladda in innehåll dynamiskt på webbplatsens content 
block (W3Schools, 2019b). Eftersom innehållet inom både header och footer 
blocket ska vara statisk och kommer inte behöva ändras, så kan den även användas 
för single-page applikationen. Innehållet ska behöva laddas bara en gång vid starten 
när man använder single-page applikationen. Skillnaden mellan applikationerna blir 
att content blocket för single-page kommer att byggas och uppdateras dynamiskt 
inom spa.php och på det sättet ska inte sidan behöva laddas om. Template-based 
applikationen uppdaterar content mallen separat och sedan skickar en förfråga till 
servern för att hämta och visualisera blocket på webbgränssnittet med twa.php. 
Koden för single-page applikationens content block finns på Appendix D och även 
på GitHub. Figur 14 visualiserar konceptet för båda applikationerna och figur 17 
presenterar den slutliga gränssnitt för applikationerna.  

Figur 14  Applikation konceptet för SPA och TWA. 

Under utvecklingens gång uppstod ett par problem. Första problemet var att det gick 
inte att hämta content innehållet för single-page applikationen direkt igenom 
databasen så som det fungerar på template-based applikationen. Anledningen till 
detta är för att Wordpress skapar miljön och optimerar databased vid installationen,  
samt det existerar Wordpress funktioner som har specifika uppgifter redan från 
början och kan inte användas med AJAX. Denna kombinationen leder till att 
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utvecklare har lite kontroll över hur databasen kopplas till webbplatsen, detta för att 
underlätta upplevelsen för de mindre erfarna.  

Lösningen blev att skapa två andra sidor inom Wordpress (se figur 15) som ska 
kopplas till applikationerna och sedan använda index.php eller home.php som en 
”dummy” webbsida där rådatan för content ska utskrivas och sedan med hjälp av 
AJAX hämtas och visualiseras inom single-page applikationen. Figur 16 illustrerar 
inställningarna som användes på SPA och TWA sidorna för att kunna koppla 
mallarna samt visualisera applikationerna. Denna lösning kan öka laddningstiderna 
för single-page applikationen under mätningen, men detta blev det optimala 
lösningen för denna situationen, baserat på den bestämda tiden som fanns för att 
genomföra utvecklingen av artefakten. 

  

Figur 15  Navigeringsvyn där SPA och TWA sidorna skapades. 

Figur 16  Inställningarna som användes för att koppla och visualisera SPA samt 
TWA applikationerna. 
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Andra problemet som uppstod under utvecklingens gång var att implementera 
sökmotorn som ska följa single-page konceptet på single-page applikationen. Med 
varje sökning, det ända som kommer att behöva uppdateras är content blocket där 
resultaten för sökningen kommer att visas. Detta ska ske dynamiskt med hjälp av 
AJAX och sidan ska inte behöva uppdateras. Likt första problemet, anledningen till 
detta problem var att AJAX får inte användas för att kontakta Wordpress databasen 
utan en funktion som binder ihop förfrågan från klienten och Wordpress databasen 
som svarar tillbaka.  

Lösningen blev att skapa funktionen som ska hämta resultaten på det man söker på, 
och binda den till den inbyggda AJAX API:n i functions.php filen. Functions filen 
kontaktar då AJAX API:n som i sin tur kontaktar databasen och ger ett svar. På det 
sättet allting händer i bankgrunden och den ändra som krävs för sökmotorn i 
searchform_spa.php filen är att köra fetch() funktionen när man trycker på 
”Search” knappen, och sedan kommer content blocket uppdateras dynamiskt och 
visa resultat på det man sökte. Koden för function och searchform_spa finns 
under Appendix E och F, samt på GitHub. 

 

Figur 17  Slutgiltiga webbgränssnittet för båda applikationerna. 
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5.2.2 Analys av transformationsprocessen 
Under utvecklingen av applikationerna i kapitel 5.2.1 så skapades en template-based 
applikation med hjälp av CMS:et Wordpress, och sedan omvandlades till en single-
page applikation. För att genomföra detta så krävdes det ett antal steg:   

1. Förstå applikationens koncept (se figur 14). Eftersom både header och 
footer blocket ska vara statisk och kommer inte behöva ändras, det ända 
som kommer att behöva ändras är content blocket. 

2. Skapa en PHP fil som heter spa.php som kommer att användas av single-
page applikationen för att köra mallarna på samma sätt som template-
based applikationen gör med twa.php. 

3. Använda index.php eller home.php som en ”dummy” webbsida där 
rådatan för content ska skrivas ut. 

4. Implementera AJAX API inom spa.php och skapa funktionerna för att 
kunna hämta rådatan för content blocket, samt skapa funktioner som 
uppdaterar innehållet inom content blocket dynamiskt. 

5. Skapa en instans av searchform.php och kalla sedan filen till 
searchform_spa.php. Skapa sedan en funktionen som ska hämta 
resultaten på det man söker på och uppdatera content blocket med 
resultaten. 

6. Skapa två sidor inom Wordpress (se figur 15) som ska kopplas till 
applikationerna. 

Utefter dessa steg kan man då automatisera processen. Stegen som anses 
automatiserbara är 2, 4, 5 samt 6. På steg 2 kan man automatisera översättningen av 
programmeringskoden för twa.php till HTML i spa.php. På steg 4 kan man 
automatisera implementationen av AJAX spa.php. I steg 5 så kan man automatisera 
översättningen av searchform.php till searchform_spa.php på samma sätt som 
automatiseringen på steg 2. På steg 6 så kan man även automatisera skapandet av en 
ny sida i Wordpress och kopplingen till mallarna. 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5.2.3 Mätning av responstid 

Nu när applikationerna var klara för mätning så behövdes ett skript för att mäta 
laddningstiderna. Skriptet kommer att köras med Violentmonkey, som är en 
användarskript verktyg installerad som tillägg i Google Chrome (Violentmonkey, 
2019). På det sättet kan en användare exekvera programkod för att testa olika 
funktioner på en webbplats eller samla in data. Ändringarna som görs på 
webbplatsen utförs varje gång sidan visas, vilket gör dem effektivt permanent för 
användaren som kör skriptet. Figur 18 exemplifierar på hur ett skript kan ser ut. I 
denna fall används funktionen performance.now() i själva skriptet för att mäta 
tiden i millisekunder som det tog för att sidan ska laddas klart (Irish, 2012). Sedan 
kommer datan att sparas på en lista i en lokal lagring innan sidan laddas om och en 
ny mätning görs (W3Schools, 2019a). Denna sekvenser ska itereras 100 gånger innan 
datan ska laddas ner i en lokal fil så att den ska kunna användas inom en diagram. 

Under utvecklingen av skriptet så märktes att samma kod kan inte användas på 
Violentmonkey för att mätta laddningstiderna för single-page applikationen, detta för 
att en single-page laddar innehållet dynamiskt och behöver inte ladda om sidan så 
som en template-based applikation. Därför så användes en modifierade version av 
violentmonkey skriptet inom spa.php filen för att mätta laddningstiden när Ajax 
laddar innehållet dynamiskt eftersom violentmonkey skulle bara räkna 
laddningstiden på webbplatsen innan Ajax laddar innehållet för content mallen. 

Figur 18  Programkoden mäter och sparar responstiden på TWA applikationen. 
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window.onload = function () { 

     const LOAD_TIME = performance.now(); 
     var result = Math.floor(LOAD_TIME); 
     const MEASUREMENTS = 100; 
     const TIMES_RUN = (localStorage.getItem("TIMES_RUN")) ? 
  parseInt(localStorage.getItem("TIMES_RUN")) : 0; 

     if (TIMES_RUN < MEASUREMENTS) { // Save measurment 
          let dataset = (localStorage.getItem("dataset")) ? 
  JSON.parse(localStorage.getItem("dataset")) : {}; 
          dataset[TIMES_RUN + 1] = result; 
          localStorage.setItem("dataset", JSON.stringify(dataset)); 
          localStorage.setItem("TIMES_RUN", TIMES_RUN + 1); 
          console.log(`Times run: ${TIMES_RUN + 1} of ${MEASUREMENTS}`); 
          document.location.reload(); 
     }  
     else { // Download dataset 
          let dataset = JSON.parse(localStorage.getItem("dataset")); 
          let csv_row = convertJSONtoCsvRow(dataset); 
          let csv_columns = convertJSONtoCsvColumns(dataset); 
          download("dataset_json.json", localStorage.getItem("dataset")); 
          download("dataset_csv_row.csv", csv_row); 
          download("dataset_csv_columns.csv", csv_columns); 
     }



5.3 Pilotstudie 
En pilotstudie utfördes för de båda applikationerna där målet var att få en baslinje och en 
uppfattning på hur mätningarna fungerar gentemot hypotesen. Det utfördes 100 mätningar 
för varje applikation där laddningstiderna skulle mätas i antal millisekunder. För att kunna 
utföra mätningarna så sattes upp en lokal server med hjälp av MAMP för macOS, där 
installationen av Wordpress skedde. Själva mätningarna utfördes i Google Chrome på en 
macOS dator, med hjälp av skriptet i figur 18. 

5.3.1 Resultat av pilotstudie 
Template-Based och Single-Page applikationerna hade totalt 200 mätningar. Diagrammet i 
figur 19 presenterar resultaten för laddningstiderna för båda applikationerna. Figur 20 
illustrerar standardavvikelsen för både applikationernas laddningstider. 

Figur 19  Responstiderna för båda applikationerna 

Figur 20  Medelvärde och standardavvikelse 
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5.3.2 Diskussion om pilotstudiens resultat  
Genom att kolla på figur 19 och figur 20 kan man märka att det finns en signifikant 
skillnad mellan laddningstiderna på båda applikationerna. Det kan även märkas att 
det finns ett antal synliga spikar på SPA mättningen. Anledningen till detta kan vara 
kopplade till både mjukvara men även hårdvara. Vad denna pilotstudien visar oss 
just nu är att metoden som valdes för denna experiment, är den rätta 
tillvägagångssättet för att kunna besvara frågeställningen som fastställdes under 
arbetets gång.  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6. Utvärdering 
Resultatet från pilotstudien presenterade att laddningstiderna på en template-based 
applikation är nästan två gånger snabbare än en single-page applikation som 
använder samma resurser. Enligt hypotesen kommer svarstiderna att vara nästan 
lika för båda applikationerna, men bättre hos en single-page applikation efter första 
laddningen. Målet är då att bevisa med denna experimentet ifall hypotesen stämmer, 
men även att se hur applikationerna presterar med ett större antal artiklar i systemet, 
eftersom antalet artiklar hos pilotstudien endast var 50 artiklar.  

Detta experiment bestod av att mäta svarstider mellan template-based och single-
page applikationerna som är uppbyggda med olika arkitekturer. Mätningarna gjordes 
genom att mäta laddningstiderna i antal millisekunder för varje applikation. 
Resultaten från mätningarna som presenteras i det här kapitlet är uppdelade i två 
olika testfall med två tester i varje testfall, ett för varje applikation. 

6.1 Hård-och mjukvaruspecifikation 

Testerna utfördes på en lokal miljö vilket innebär att datorn och server delar 
hårdvaruspecifikationen. I tabell 1 presenteras hårdvaruspecifikationen för både 
klienten och servern som används under arbetets gång. Tabell 2 presenterar 
mjukvaruspecifikationen för mjukvaran som användes under arbetets gång. 

Tabell 1  Hårdvaruspecifikation för klient samt servern 

Tabell 2  Mjukvaruspecifikation 

Hårdvara Modell
Operativsystem macOS Mojave 10.14.4
Nätverk 100/100 Mbit/s
Processor 2,7 GHz Intel Core i5
RAM 8 GB 1867 MHz DDR3
Lagring 250 GB SSD

Mjukvara Version
MAMP 5.2
Google Chrome 74.0.3729.131
Wordpress 5.1
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6.2 Presentation av testfall 
Utifrån resultatet av pilotstudien blev beslutet att utöka antalet mätningar samt 
artiklar, för att kunna få en bättre överblick över hur svarstiden blir vid fler 
mätningar. Det kommer att ske 2000 mätningar i varje testfall, 1000 mätningar per 
applikation och antalet artiklar har ökat till 500. 

Testerna är uppdelade i två testfall som presenteras och beskrivs i tabell 3, och 
kommer att ske med hjälp av scripten som finns tillgängliga under Appendix G, H 
och I. Scriptet kommer att exekveras med Google Chrome’s plugin Violentmonkey. 
Programkoden i skriptet mäter tiden i millisekunder som det tog för att sidan ska 
laddas klart (Irish, 2012). Datan sparas sedan på en lista i en lokal lagring innan 
sidan laddas om och en ny mätning görs (W3Schools, 2019a). Denna sekvensen ska 
itereras 1000 gånger innan datan ska laddas ner i en lokal fil så att den ska kunna 
användas inom en diagram. 

Den första testfallen undersöker skillnaden av responstiden för varje laddning på  
applikationerna. Eftersom pilotstudien gav en uppfattning på att template-based 
applikation presterar bättre än single-page applikationen med mindre artiklar, 
kommer den successiva ökningen till 500 artiklar att kunna ge en uppfattning på om 
template-based applikationen kommer fortfarande att prestera bättre än single-page 
applikationen. Den andra testfallen utförs för att kunna få en indikation på hur de 
båda applikationerna presterar när en sökning utförs, och hur variationen på antalet 
artiklar per sökning kommer att påverka responstiderna. Analys av testfallen samt 
slutsatsen kan läsas under punkt 6.4. 

Tabell 3  Presentation av testfall  

Testfall Beskrivning

T1 500 artiklar och 1000 laddningar per applikation

T2 500 artiklar och 1000 sökningar per applikation
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6.3 Presentation av resultat 

6.3.1 Testfall 1: Responstid för laddning 
Under det första testfallet skulle applikationernas responstid för laddningen mätas. 
Det genomfördes 1000 mätningar på varje applikation, där responstiden för båda 
applikationerna presenteras i figur 21. I figur 22 presenteras den genomsnittliga 
responstiden för applikationerna. 

 

Figur 21  Responstiderna för båda applikationerna 

 

Figur 22  Medelvärde och standardavvikelse 
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6.3.2 Testfall 2: Responstid för sökning 
I den andra testfallet skulle applikationernas responstid för sökningen mätas. Det 
genomfördes 1000 mätningar på varje applikation där 50 ord användes slumpvist för 
att få olika antal resultat per sökning, som varierar från 1 till 45 artiklar. Figur 23 
presenteras responstiden för båda applikationerna och den genomsnittliga 
responstiden presenteras i figur 24. 

 

Figur 23  Responstiderna för båda applikationerna 

Figur 24  Medelvärde och standardavvikelse 
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6.4 Analys 
Förutom resultaten som presenteras under kapitel 6.3, så kommer även medelvärden 
för sökningen att analyserar lite djupare och identifiera lite mer statistik som 
kommer att hjälpa till med slutsatsen. Genom att kolla på figur 21 och figur 22 kan 
man fortfarande märka att det finns en signifikant skillnad mellan laddningstiderna 
på båda applikationerna. Det kan även märkas att det finns ett antal synliga spikar på 
TWA mättningen, till skillnad från SPA mättningen där mättningarna är mer 
konsekventa och håller sig inom en mindre tids marginal än TWA mätningen gör. Det 
finns inget specifikt mönster som följer utan spikarna sker spontant. Anledningen till 
detta kan igen vara kopplade till både mjukvara men även hårdvara. Vad som kan 
även identifieras är hur mycket laddningstiderna har ökat, som beror på den ökade 
antalet artiklar som behöver förberedas vid varje laddning. Om vi jämför den 
genomsnittliga laddningstiden på förstudien för TWA som är ungefär 350ms, med 
slut experimentet som är ungefär 2600ms, så kan man märka att det sker en 
ungefärlig höjning med 2250ms. Höjningen är ännu högre för SPA, den ungefärliga 
tiden på förstudien är 600ms och den ungefärliga tiden på slut experimentet är 
3100ms som ger en ungefärlig höjning med 2500ms per laddning. Detta ger oss en 
indikation på hur mycket applikationerna påverkas genom att öka innehållet. 

Testfall 2 gav oss lite olika resultat men inget oförutsägbart. Genom att kolla på figur 
23 och figur 24 kan man märka att SPA presterar bättre än TWA. Skillnaden är inte 
så stor men mer stabil hos SPA, till skillnad från TWA som har många spikar. 
Anledningen till detta är att en sökning som ger under 10 resultat tar lägre tid att 
laddas på en TWA än en sökning som ger över 10 resultat. Sidoladdningen och 
resurserna som behöver laddas varje gång är anledningen till det stora 
tidsmarginalen hos TWA som illustreras på figur 25. SPA däremot har en mycket 
mindre tidsmarginal och påverkas inte lika mycket av antalet resultat som sökningen 
ger fram, detta illustreras på figur 26. 

Figur 25  Medelvärde på responstid för TWA sökning 
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Figur 26  Medelvärde på responstid för SPA sökning  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7. Slutsats 

7.1 Sammanfattning 
Studien går ut på analysera omvandlingsprocessen mellan en template-based 
applikation (TWA) och en single-page applikation (SPA) samt vad som krävs för att 
göra processen automatiserbar. Studien utför även en proof of content, där en 
jämförelse av applikationernas svarstider sker för att kunna validera användbarheten 
av transformationsmetoden. Frågeställningen som ställdes i denna studie är ”…till 
vilken grad kan man automatisera arbetet, att översätta ett mallbaserat CMS till en 
single-page och isåfall vilken applikation kommer att prestera bättre?”. Hypotesen 
för arbetet lyder ”Liten skillnad mellan applikationernas svarstiden och Single-Page 
applikationen förväntas att prestera bättre efter första sidoladdningen”. Metoden 
som används för att undersöka detta är kvantitativ experiment. För att samla in data 
har två testfall skapats, ett som samlar in laddningstider och ett som samlar in 
sökhastigheter för applikationerna.  Applikationerna har implementerats med hjälp 
av CMS:et Wordpress, där ena applikationen består av en ensam sida som endast 
laddar in enstaka komponenter när någonting förändras (SPA) och där den andra 
applikationen består av flera sidor som laddar om allt på sidan när någonting 
förändras (TWA). Resultatet visade att single-page applikationer är snabbare när det 
gäller sökhastigheter, men att template-based applikationen är snabbare när det 
gäller sidladdningen. Slutligen resultatet från de mätningar som utförs under 
arbetets gång analyseras för att bekräfta den hypotesen, och frågeställningen 
besvaras. 

7.1 Diskussion 
Svarstider är någonting som läggs stor fokus på eftersom man vill att det ska kunna 
gå snabbt att hitta önskad information, utan att användaren ska behöva vänta längre 
än önskad på att applikationen ska ladda. Enligt Liu et al. (2016) svarstiderna på en 
webbplats spelar en nyckelroll eftersom det påverkar användarnas upplevelse, vilket 
innebär att svarstiden på applikationen ska helst vara så låg som möjligt så att 
användaren inte behöver vänta tills applikationen visar rätt information. En 
anledning till att svarstiden kan vara hög för vissa applikationer är att applikationer 
försöker ladda om innehåll som redan laddats klart och detta oftast beror på 
applikationens arkitektur. 

Frågeställningen som ställdes i denna studie i kapitel 3 Problemformulering var: 

” …till vilken grad kan man automatisera arbetet, att översätta ett mallbaserat CMS 
till en single-page och isåfall vilken applikation kommer att prestera bättre? ”  

Mothypotesen som ställdes i kapitel 3.1 Hypotes var: 
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” Liten skillnad mellan applikationernas svarstiden och Single-Page applikationen 
förväntas att prestera bättre efter första sidoladdningen ” 

Under kapitel 5 så beskrivs tillvägagångssättet för vad som krävdes för att utföra 
experimentet, och under kapitel 5.2.2 så analyseras transformationsprocessen samt 
stegen som krävs för att för-hand översätta ett mallbaserat CMS till en single-page. 
Utifrån detta så är det ganska uppenbart att för att automatisera arbetet så måste 
några av dessa steg automatiseras först. Dessa är då att automatisera översättningen 
av programmeringskoden för mallarna som ska användas i single-page applikationen 
till HTML och jQuery, och sedan automatisera implementationen av AJAX inom 
single-page applikationen. Vidare kan man även automatisera skapandet av en ny 
sida i Wordpress och kopplingen till mallarna. På det sättet kan man uppnå en 
automatiserbar omvandling av en mallbaserad applikation till en single-page 
applikation. 

Slutsatserna som kan dras enligt experimentets resultaten, presentationen av 
resultaten och analysen, är att hypotesen stämmer men bara till en viss grad. Enligt 
hypotesen och Oh et. al (2013), en template-based och en single-page applikation 
skulle förväntas att prestera nästan lika på första sidoladdningen, men enligt 
experimentets resultat så är den en signifikant skillnad mellan applikationerna och 
template-based applikationen är den som presterar bättre. Däremot så nämns i 
hypotesen att single-page applikationen kommer att prestera bättre än template-
based applikation efter första sidoladdningen, och enligt resultaten i testfall 2 så 
presterar single-page applikationen bättre än template-based applikationen.  

Det som anses vara anledningen till att hypotesen inte stämmer helt är själva 
omvandlingen till single-page. Under utvecklingen så uppstod ett antal problem som 
löstes på ett optimalt sätt. Dessa problem uppstod inte för Oh et. al (2013), vilket 
leder att resultaten kan inte stämma heller. En annan anledning till att hypotesen 
inte stämmer helt kan vara skillnaden på hård-och mjukvaruspecifikationerna 
jämfört specifikationerna Oh et. al (2013) nämnde i deras artikel. 

7.1.2 Samhällsnytta och risker 
Nyttan med denna studie är att den skulle kunna vara till hjälp för de online bok-
katalogerna som använder sig av ett CMS system. Studien kan även vara till hjälp 
inom kommuner samt landsting som använder sig av CMS platform. En viktig aspekt 
för användaren är just responstiden på webbplatsen och på det sättet kan de ge 
snabbare åtkomst till samhällstjänster. Det kan också vara bra för de som funderar på 
att uppgradera deras CMS system till det senaste trenden som är single-page 
arkitekturen. Däremot så finns det en nackdel med moderna applikationer. Det är en 
fördel att en applikation är modern när den håller på att byggas upp, men risken är 
att vid nya versioner av de olika bibliotek eller ramverk, så kan utvecklarna ta bort 
eller ändra på saker som redan används, vilket kan göra att applikationen ska behöva 
byggas om. Detta kan då kosta resurser och tid. En annan aspekt som man behöver 
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tänka på är vad som kommer att hända med biblioteken och ramverken om 5 år, 10 
år , 20 år och hur det kan påverka applikationen, både tekniskt och ekonomiskt. 

7.2 Etik 
Från ett forskningsetisk perspektiv, så finns det möjlighet till att återupprepa detta 
experiment då all programkod finns tillgänglig både på GitHub (2019), men även 
Appendix som hittas i slutet av denna studie. Alla hårdvaruspecifikationer samt 
mjukvaruspecifikationer finns även tillgängliga i tabell 1 och tabell 2. Detta gör att 
detta arbete kan återupprepas och vidareutvecklas av någon annan. 

Ett rent etiskt problem med denna experimentet är att alla mätningar och statistik 
skedde på en lokal miljö och endast på en webbläsare. MAMP är programmet som 
användes för att simulera en server på en lokal dator och Google Chrome är 
webbläsaren som användes för att utföra alla experiment i denna studie. Detta 
betyder då att alla resultat som har tagits fram kan inte garanteras att stämma 
överens ifall samma experiment skulle ske på en annan webbläsare eller ifall 
mätningarna görs på en web-server, vilket innebär att resultaten endast gäller med en 
lokal server samt Google Chrome webbläsaren. Resultatet kan däremot ger en 
slutsats på vilken av applikationerna som prestera bäst och att det skulle kunna gälla 
lika på en lokal samt extern server med samma eller annan webbläsare. 

7.3 Framtida arbete 
Det här arbetet kan ses som en grund som har öppnat många möjligheter för 
framtida arbeten. Denna studien har endast undersökt omvandlingsprocessen mellan 
en template-based applikation och en single-page applikation, samt hur responstiden 
påverkas vid användning av dessa applikationen. I en framtida arbete kan man 
basera sig på denna studie och undersöka transformationsmetoden och därifrån göra 
omvandlingsprocessen automatiserbar, som kan antingen ske via en API, ett 
ramverk, eller någon annan metod. 

En annan framtida arbete kan exempelvis vara att mäta responstiden på en web-
server istället på en lokal server, för att ser hur applikationerna påverkas när datan 
ligger upp på nätet. En annan intressant arbete skulle vara att undersöka ifall 
resultaten skulle öka ifall bokkatalogen var mer avancerad, alltså flera artiklar, mer 
innehåll, mera bilder och en bättre design.  

En aspekt kan vara att använda en annan undersökningsmetod, exempelvis 
undersökning. Man skulle kunna bygga på denna arbete och göra en undersökning 
där ett antal personen ska få testa de två applikationerna och svara på ett antal frågor 
om deras upplevelse. Det skulle vara intressant att se hur denna arbete kan gå från ett 
statistisk och fakta driven studie till ett mer statistisk och upplevelse driven studie. 
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Det hade varit väldigt intressant att forska på nätverksanvändningen för template-
based och single-page applikationerna. Nätverksanvändning ska inkludera datan i 
kilobytes (kB) som laddas och skickas varje gång en användare navigerar sig inom en 
hemsida. En anledning till detta är för att mätningarna på nätverksanvändningen 
kommer att vara objektiva, alltså den slutliga resultatet kommer inte att vara 
beroende av enheten där testerna utförs eftersom allt sker via nätet, till skillnaden 
från att mäta svarstiderna där mätningarna kommer att vara subjektiva, alltså 
kraftigt beroende av den enheten testerna utförs på.  
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Appendix A - content (TWA)

<?php /** @package WordPress @subpackage Default_Theme  **/ 
header("Access-Control-Allow-Origin: *");  
?> 

<?php 
/** 
 * Template Name: Content 
 */ 
?> 

<section id="welcome">     
     <div>      
          <span class="title">Welcome to eBook Catalog</span> 
          <p class="textPara"> 
Choose among free epub and Kindle eBooks, download them or read them online. <br> 
You will find the world's great literature here, with focus on older works <br> 
for which U.S. copyright has expired. <br>  
          </p> 
     </div>  
  
     <?php get_search_form(); ?> 
  
</section> 

<?php $query = new WP_Query( 'cat=1' ); ?> 
<?php while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?> 
     <div id="post-<?php the_ID(); ?>" class="blog-card"> 
          <div class="meta"> 
               <div class="photo" style="background-image: url(https://i.pinimg.com/originals/
89/6b/33/896b330a7e3db100386dad57d918725a.jpg)"></div> 
          </div> 
          <div class="description"> 
               <h1><?php the_title(); ?></h1> 
               <p><?php the_content(); ?></p> 
               <p class="read-more"> 
                    <a href="<?php echo esc_url( get_permalink() ); ?>">Read More</a> 
               </p> 
          </div> 
     </div> 
<?php endwhile; ?> 
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Appendix B - header

<?php /** @package WordPress @subpackage Default_Theme  **/ 
header("Access-Control-Allow-Origin: *");  
?> 

<!DOCTYPE html> 
  <html> 
    <head> 
      <meta charset="utf-8"> 
      <title>eBook Catalog</title> 
      <meta name="description" content="Website description"> 
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
      <link rel="stylesheet" href="<?php echo get_template_directory_uri(); ?>/style.css" 
type="text/css" media="all" /> 
      <?php wp_head();?> 
    </head> 
  <body> 
    <div class="header-container"> 
      <header class="wrapper clearfix"> 
        <h1 class="title">eBook Catalog</h1>       
        <nav> 
          <ul> 
            <li><a href="#">Home</a></li> 
            <li><a href="#">Books</a></li> 
            <li><a href="#">About</a></li> 
          </ul> 
        </nav> 
      </header> 
    </div> 

 !35



Appendix C - footer

          <div class="footer-container"> 
               <footer class="wrapper"> 
                    <p class="footer-credits" style="margin-right: 10px;">© 2019 eBook Catalog.</
p> 
                    <p>All trademarks and registered trademarks appearing on this site are the 
property of their respective owners.</p> 
               </footer> 
          </div> 
          <?php wp_footer();?> 
     </body> 
</html>  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Appendix D - content (SPA)
<?php 
/** 
 * Template Name: Single-Page Application 
 */ 
?> 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>  
<script> 
console.log("Web loading time: ", performance.now()); 

window.onload = function someFunc() { 
  
     /** How many measurements to run */ 
     const MEASUREMENTS = 100; 
     /** How many measurments has been done */ 
     const TIMES_RUN = (localStorage.getItem("TIMES_RUN")) ? 
 parseInt(localStorage.getItem("TIMES_RUN")) : 0; 
  
     callAjaxfunc(function() { 
          console.log('Ajax Loaded'); 
          var ajaxTime = Math.floor(performance.now()); 
          console.log("Loading time with Ajax: ", ajaxTime); 
      
          if (TIMES_RUN < MEASUREMENTS) { // Save measurment 
               /** All measurements of the page load times */ 
               let dataset = (localStorage.getItem("dataset")) ? 
                    JSON.parse(localStorage.getItem("dataset")) : {}; 
                   dataset[TIMES_RUN + 1] = ajaxTime; 
               localStorage.setItem("dataset", JSON.stringify(dataset)); 
  
               localStorage.setItem("TIMES_RUN", TIMES_RUN + 1); 
               console.log(`Times run: ${TIMES_RUN + 1} of ${MEASUREMENTS}`); 
               document.location.reload(); 
    
          } else { // Download dataset 
               let dataset = JSON.parse(localStorage.getItem("dataset")); 
               let csv_row = convertJSONtoCsvRow(dataset); 
               let csv_columns = convertJSONtoCsvColumns(dataset); 
  
               download("dataset_json.json", localStorage.getItem("dataset")); 
               download("dataset_csv_row.csv", csv_row); 
               download("dataset_csv_columns.csv", csv_columns); 
          } 
   
          function convertJSONtoCsvRow(JSON) { 
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               /** The converted values */ 
               let csv = ``; 
  
               for (let key in JSON) { 
                     csv += `${JSON[key]},`; 
               } 
  
               // Remove the last comma sign 
               csv = csv.slice(0, -1); 
  
               return csv; 
          } 

          function convertJSONtoCsvColumns(JSON) { 
               /** The converted values */ 
               let csv = ""; 
  
               for (let key in JSON) { 
                    csv += key + "," + JSON[key] + "\n"; 
               } 
  
               return csv; 
          } 
           
          function download(filename, text) { 
               let element = document.createElement('a'); 
               element.setAttribute( 
                    'href', 
                    'data:text/plain;charset=utf-8,' + encodeURIComponent(text) 
               ); 
               element.setAttribute('download', filename); 
               element.style.display = 'none'; 
               document.body.appendChild(element); 
               element.click();  
               document.body.removeChild(element); 
          }   
     });  
} 

function callAjaxfunc(callback) { 
     var href = 'http://wordpress:8888/'; 
  
     $.ajax({  
          url:href, 
          type:'GET', 
          success: function(data) { 
               $("#content").html(data); 
               callback(); 
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          }, 
          error: errormsg 
     }); 
     console.log('Page loaded'); 
  
     function errormsg(jqXHR,textStatus,errorThrown){ 
          console.log(jqXHR); 
          alert("AJAX Error: " + errorThrown);      
     } 
        
} 
</script> 
<body> 
     <?php get_header(); ?> 
          <div id="content"></div> 
     <?php get_footer(); ?> 
</body> 
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Appendix E - functions.php
<?php 
/** 
 * Single-Page Application functions and definitions 
 * 
 * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/theme-functions/ 
 * 
 * @package WordPress 
 * @since 1.0 
 */ 

// add the ajax fetch js 
add_action( 'wp_footer', 'ajax_fetch' ); 
function ajax_fetch() { 
?> 
<script type="text/javascript"> 
var start; 
var end; 
let dataset; 
var TIMES_RUN = (localStorage.getItem("TIMES_RUN")) ? 
  parseInt(localStorage.getItem("TIMES_RUN")) : 0; 

function fetch(){ 

    jQuery.ajax({ 
        url: '<?php echo admin_url('admin-ajax.php'); ?>', 
        type: 'post', 
        data: { action: 'data_fetch', keyword: jQuery('#keyword').val() }, 
        success: function(data) { 
            jQuery('#content').html( data ); 
        } 
    }); 
    console.log('Start'); 
    start = new Date().getTime(); 

} 
</script> 

<?php 
} 

// the ajax function 
add_action('wp_ajax_data_fetch' , 'data_fetch'); 
add_action('wp_ajax_nopriv_data_fetch','data_fetch'); 
function data_fetch(){ 
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    $the_query = new WP_Query( array( 'posts_per_page' => -1, 's' => 
esc_attr( $_POST['keyword'] ), 'post_type' => 'post' ) ); 
    if( $the_query->have_posts() ) : 
        while( $the_query->have_posts() ): $the_query->the_post(); ?> 
            <?php get_template_part('article'); ?> 
        <?php endwhile; 
        wp_reset_postdata(); 
    else: 
    ?> 
     <h2 style='font-weight:bold;color:#000'>Nothing Found</h2> 
     <div class="alert alert-info"> 
       <p>Sorry, but nothing matched your search criteria. Please try again with 
some different keywords.</p> 
     </div> 
 <?php 
    endif; 
    ?> 
    <script>console.log( 'Slut' ); 
   
     end = new Date().getTime(); 
     var ajaxTime = end-start; 
     console.log('milliseconds passed', ajaxTime); 
     var numItems = $('.blog-card').length; 
     var word = $('#keyword').val(); 
      
     dataset = (localStorage.getItem("dataset")) ? 
    
JSON.parse(localStorage.getItem("dataset")) : {}; 
             dataset[TIMES_RUN + 1] = ajaxTime + "," + word + "," + numItems; 
   localStorage.setItem("dataset", 
JSON.stringify(dataset)); 
   
  localStorage.setItem("TIMES_RUN", TIMES_RUN + 1); 
    </script> 
    <?php 
    die(); 
} 
?> 
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Appendix F - searchform_spa.php

<div style="padding-left: 20px; padding-right: 20px;"> 
     <label class="screen-reader-text" for="s">Search for:</label> 
     <input type="text" value="" name="keyword" id="keyword" /> 
     <input type="submit" id="searchsubmit" onclick="fetch();" value="Search" /> 
</div> 
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Appendix G - Skript för mätning av laddningstider TWA

// ==UserScript== 
// @name measure_twa_page_load_time 
// @namespace Violentmonkey Scripts 
// @match http://wordpress:8888/* 
// @grant none 
// @require   
// ==/UserScript== 

window.onload = function () { 

 /** The time it took to load the entire page */ 
 const LOAD_TIME = performance.now(); 
    var result = Math.floor(LOAD_TIME); 
    console.log("Web loading time: ", result); 
 /** How many measurements to run */ 
 const MEASUREMENTS = 1000; 
 /** How many measurments has been done */ 
 const TIMES_RUN = (localStorage.getItem("TIMES_RUN")) ? 
  parseInt(localStorage.getItem("TIMES_RUN")) : 0; 

 if (TIMES_RUN < MEASUREMENTS) { // Save measurment 
  /** All measurements of the page load times */ 
  let dataset = (localStorage.getItem("dataset")) ? 
   JSON.parse(localStorage.getItem("dataset")) : {}; 
            dataset[TIMES_RUN + 1] = result; 
  localStorage.setItem("dataset", JSON.stringify(dataset)); 

  localStorage.setItem("TIMES_RUN", TIMES_RUN + 1); 
  console.log(`Times run: ${TIMES_RUN + 1} of $
{MEASUREMENTS}`); 
  document.location.reload(); 

 } else { // Download dataset 
  let dataset = JSON.parse(localStorage.getItem("dataset")); 
  let csv_row = convertJSONtoCsvRow(dataset); 
  let csv_columns = convertJSONtoCsvColumns(dataset); 

  download("dataset_json.json", localStorage.getItem("dataset")); 
  download("dataset_csv_row.csv", csv_row); 
  download("dataset_csv_columns.csv", csv_columns); 
 } 

 /** 
  * Converts a single level JSON string to a single row CSV string 
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  * @param {object} JSON - Single level JSON 
  * @returns Single row CSV string 
  */ 
 function convertJSONtoCsvRow(JSON) { 
  /** The converted values */ 
  let csv = ``; 

  for (let key in JSON) { 
   csv += `${JSON[key]},`; 
  } 

  // Remove the last comma sign 
  csv = csv.slice(0, -1); 

  return csv; 
 } 

 /** 
  * Converts a single level JSON string to a multiple row CSV string 
  * @param {object} JSON - Single level JSON 
  * @returns Multiple row CSV string 
  */ 
 function convertJSONtoCsvColumns(JSON) { 
  /** The converted values */ 
  let csv = ""; 

  for (let key in JSON) { 
   csv += key + "," + JSON[key] + "\n"; 
  } 

  return csv; 
 } 

 /** 
  * Function to download text as a textfile 
  *  
  * @param {string} filename - The name of the file 
  * @param {string} text - The contents of the file 
  */ 
 function download(filename, text) { 
  let element = document.createElement('a'); 
  element.setAttribute( 
   'href', 
   'data:text/plain;charset=utf-8,' + 
encodeURIComponent(text) 
  ); 
  element.setAttribute('download', filename); 
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  element.style.display = 'none'; 
  document.body.appendChild(element); 

  element.click(); 

  document.body.removeChild(element); 
 } 

}; 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Appendix H - Skript för mätning av sökhastigheten TWA

// ==UserScript== 
// @name measure_twa_page_search_time 
// @namespace Violentmonkey Scripts 
// @match http://wordpress:8888/* 
// @grant none 
// @require   
// ==/UserScript== 

window.onload = function () { 

 /** The time it took to load the entire page */ 
 const LOAD_TIME = performance.now(); 
    var result = Math.floor(LOAD_TIME); 
    console.log("Web loading time: ", result); 
     
    var words = ['Man', 'You', 'History', 'Woman', 'America', 'Red', 'Book', 'World', 'Index', 
'Post', 'Year', 'Son', 'War', 'Ancient', 'Essay', 'Complete', 'Life', 'Man', 'Adventure', 'Four', 'Ten', 
'Work', 'Volume', 'Fan', 'Classic']; 
    var rand = words[Math.floor(Math.random() * words.length)]; 
    var word = document.getElementById('searchValue').innerHTML; 
    var text = document.getElementById('s'); 
     
 /** How many measurements to run */ 
 const MEASUREMENTS = 1000; 
 /** How many measurments has been done */ 
 const TIMES_RUN = (localStorage.getItem("TIMES_RUN")) ? 
  parseInt(localStorage.getItem("TIMES_RUN")) : 0; 

 if (TIMES_RUN < MEASUREMENTS) { // Save measurment 
  /** All measurements of the page load times */ 
         
        var numItems = document.querySelectorAll('.blog-card').length; 
        //alert(result + "," + word + "," + numItems); 
      
        let dataset = (localStorage.getItem("dataset")) ? 
              JSON.parse(localStorage.getItem("dataset")) : {}; 
              dataset[TIMES_RUN + 1] = result + "," + word + "," + numItems; 
          localStorage.setItem("dataset", JSON.stringify(dataset)); 
   
  localStorage.setItem("TIMES_RUN", TIMES_RUN + 1); 
  console.log(`Times run: ${TIMES_RUN + 1} of $
{MEASUREMENTS}`); 
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        text.value += words[Math.floor(Math.random() * words.length)]; 
        document.getElementsByTagName('input')[1].click(); 
         
         

 } else { // Download dataset 
  let dataset = JSON.parse(localStorage.getItem("dataset")); 
  let csv_row = convertJSONtoCsvRow(dataset); 
  let csv_columns = convertJSONtoCsvColumns(dataset); 

  download("dataset_json.json", localStorage.getItem("dataset")); 
  download("dataset_csv_row.csv", csv_row); 
  download("dataset_csv_columns.csv", csv_columns); 
 } 

 /** 
  * Converts a single level JSON string to a single row CSV string 
  * @param {object} JSON - Single level JSON 
  * @returns Single row CSV string 
  */ 
 function convertJSONtoCsvRow(JSON) { 
  /** The converted values */ 
  let csv = ``; 

  for (let key in JSON) { 
   csv += `${JSON[key]},`; 
  } 

  // Remove the last comma sign 
  csv = csv.slice(0, -1); 

  return csv; 
 } 

 /** 
  * Converts a single level JSON string to a multiple row CSV string 
  * @param {object} JSON - Single level JSON 
  * @returns Multiple row CSV string 
  */ 
 function convertJSONtoCsvColumns(JSON) { 
  /** The converted values */ 
  let csv = ""; 

  for (let key in JSON) { 
   csv += key + "," + JSON[key] + "\n"; 
  } 

  return csv; 
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 } 

 /** 
  * Function to download text as a textfile 
  *  
  * @param {string} filename - The name of the file 
  * @param {string} text - The contents of the file 
  */ 
 function download(filename, text) { 
  let element = document.createElement('a'); 
  element.setAttribute( 
   'href', 
   'data:text/plain;charset=utf-8,' + 
encodeURIComponent(text) 
  ); 
  element.setAttribute('download', filename); 

  element.style.display = 'none'; 
  document.body.appendChild(element); 

  element.click(); 

  document.body.removeChild(element); 
 } 

}; 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Appendix I - Skript för mätning av sökhastigheten SPA

// ==UserScript== 
// @name measure_spa_page_search_time 
// @namespace Violentmonkey Scripts 
// @match http://wordpress:8888/spa* 
// @grant none 
// @require   
// ==/UserScript== 

window.onload = function () { 

    var words = ['Man', 'You', 'History', 'Woman', 'America', 'Red', 'Book', 'World', 'Index', 
'Post', 'Year', 'Son', 'War', 'Ancient', 'Essay', 'Complete', 'Life', 'Man', 'Adventure', 'Four', 'Ten', 
'Work', 'Volume', 'Fan', 'Classic']; 
    var rand = words[Math.floor(Math.random() * words.length)]; 
    var text = document.getElementById("keyword").value; 
    text = words[Math.floor(Math.random() * words.length)]; 
     
    var operationsCompleted = 0; 
    function operation() { 
        ++operationsCompleted; 
      console.log(operationsCompleted); 
        if (operationsCompleted === 1000){ 
          let dataset = JSON.parse(localStorage.getItem("dataset")); 
  let csv_row = convertJSONtoCsvRow(dataset); 
  let csv_columns = convertJSONtoCsvColumns(dataset); 

  download("dataset_json.json", localStorage.getItem("dataset")); 
  download("dataset_csv_row.csv", csv_row); 
  download("dataset_csv_columns.csv", csv_columns); 
        };  
    } 

    for (var i = 1; i <= 1000; i++) { 
        (function(index) { 
            setTimeout(function() {  
              document.getElementById("keyword").value = words[Math.floor(Math.random() * 
words.length)]; 
              document.getElementsByTagName('input')[1].click(); 
              setTimeout(function() {operation();}, 500); 
            }, i * 1000); 
        })(i); 
    } 
   /* 
    // Download dataset 
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  let dataset = JSON.parse(localStorage.getItem("dataset")); 
  let csv_row = convertJSONtoCsvRow(dataset); 
  let csv_columns = convertJSONtoCsvColumns(dataset); 

  download("dataset_json.json", localStorage.getItem("dataset")); 
  download("dataset_csv_row.csv", csv_row); 
  download("dataset_csv_columns.csv", csv_columns); 
     
*/ 
 /** 
  * Converts a single level JSON string to a single row CSV string 
  * @param {object} JSON - Single level JSON 
  * @returns Single row CSV string 
  */ 
 function convertJSONtoCsvRow(JSON) { 
  /** The converted values */ 
  let csv = ``; 

  for (let key in JSON) { 
   csv += `${JSON[key]},`; 
  } 

  // Remove the last comma sign 
  csv = csv.slice(0, -1); 

  return csv; 
 } 

 /** 
  * Converts a single level JSON string to a multiple row CSV string 
  * @param {object} JSON - Single level JSON 
  * @returns Multiple row CSV string 
  */ 
 function convertJSONtoCsvColumns(JSON) { 
  /** The converted values */ 
  let csv = ""; 

  for (let key in JSON) { 
   csv += key + "," + JSON[key] + "\n"; 
  } 

  return csv; 
 } 

 /** 
  * Function to download text as a textfile 
  *  
  * @param {string} filename - The name of the file 
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  * @param {string} text - The contents of the file 
  */ 
 function download(filename, text) { 
  let element = document.createElement('a'); 
  element.setAttribute( 
   'href', 
   'data:text/plain;charset=utf-8,' + 
encodeURIComponent(text) 
  ); 
  element.setAttribute('download', filename); 

  element.style.display = 'none'; 
  document.body.appendChild(element); 

  element.click(); 

  document.body.removeChild(element); 
 } 

};
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