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Sammanfattning 
Svarstider är något som har en stor betydelse och påverkar användare av webbapplikationer. 
Ramverk baserade på MVC används vanligen vid webbutveckling på grund av att de löser olika 
problem som återanvändning av kod och underlättar utvecklingen. Vissa webbapplikationer 
exekveras helt från serversidan och frågan är om olika ramverk, i synnerhet lättviktiga sådana, 
påverkar svarstiden på serversidan? 

Genom att utveckla två funktionsekvivalenta webbapplikationer med ett lättviktigt och ett icke 
lättviktigt ramverk kommer det gå att genomföra ett tekniskt inriktat experiment som ämnar 
att utföra en rad olika mätningar, framför allt vid hämtning och visning av data, för att 
analysera svarstiden i dessa scenarion. 

De resultat som uppnåtts talar för att lättviktiga ramverk ger upphov till lägre svarstider i den 
tillämpning som undersökts, och det kan i framtiden vara intressant att undersöka mer 
funktionalitet inom ramverken och se om lättviktiga ramverk i webbapplikationer som körs 
på klientsidan genererar samma resultat. 

Nyckelord: Lättviktigt, MVC, Ramverk, Svarstid, CodeIgniter, CakePHP. 
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1 Introduktion 
Möjligheten att använda Internet för att hämta och skicka multimedia av olika slag har haft 
en stor inverkan på alla aspekter i samhället (Garousi, Mesbah, Betin-Can & Mirshokraie, 
2013). Webbplatser har förändrats från att vara ett statiskt medium för distribution av 
innehåll till att vara mer interaktivt och dynamiskt (Apte, Hansen & Reeser, 2003). 

Större och komplexare webbapplikationer innebär att det är önskvärt att kunna återanvända 
funktionalitet vilket kan lösas genom användandet av ramverk som möjliggör återanvändning 
av mjukvarukod (Lancor & Katha, 2013; Salas-Zárate et al., 2015). Arkitekturmönstret MVC 
bildar grunden för många ramverk (Gorshkova, Novikov, Belov, Gurov & Spiridonov, 2005; 
Lancor & Katha, 2013) och möjliggör en tydlig separation av komponenter för 
användargränssnitt (vy), programlogik (controller) och data (modell) (Biermann, 2014; 
Lancor & Katha, 2013). Två exempel på ramverk som använder MVC är CodeIgniter och 
CakePHP (Prokofyeva & Boltunova, 2017), där CodeIgniter benämns som ett lättviktigt 
ramverk (Fernandes, Oliveira, Silva och Marcelino, 2012) och som tidigare har använts som 
en del av andra system där lättviktighet eftersträvas (Aartsen et al., 2015). 

Apte, Hansen och Reeser (2003) menar att det i de flesta fall är serverns bearbetning som står 
för den största fördröjningen för användarna vilket gör det intressant att undersöka om ett 
lättviktigt ramverk kan påverka svarstider på serversidan. Problemet blir således att 
undersöka huruvida ett lättviktigt MVC-ramverk kommer att påverka svarstiderna på 
serversidan jämfört med, vad som i relation till det lättviktiga ramverket, kan anses som ett 
icke lättviktigt MVC-ramverk. Svarstiderna sätts även i relation till forskning från Hoxmeier 
och DiCesare (2000) och Miller (1968) som menar att svarstider bör understiga två till tre 
sekunder. Detta kommer att ske genom ett tekniskt inriktat experiment som ämnar att jämföra 
svarstider i olika scenarier i en tillämpning som är baserad på en webbapplikation från Conole 
och Culver (2010), nämligen ett socialt nätverk inriktat på att hitta, dela och diskutera resurser 
för lärande. 

Tillämpningen kommer att bestå av två funktionsekvivalenta webbapplikationer för de båda 
ramverken och utvecklingsprocessen för dessa kommer att dokumenteras från planering till 
färdig implementation. Hela processen kan även följas på projektets publika GitHub-
repository (Räisänen, 2019). 
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2 Bakgrund 
Möjligheten att använda Internet för att hämta och skicka multimedia av olika slag har haft 
en stor inverkan på alla aspekter i samhället, allt från företag, utbildning, regering, 
underhållning och industri till individuella personers liv (Garousi et al., 2013). Webbplatser 
har förändrats från att vara ett statiskt medium för distribution av innehåll till att vara mer 
interaktivt och dynamiskt (Apte, Hansen & Reeser, 2003). Inledningsvis bestod webbplatser 
av relativt simpla webbsidor innehållandes text, hyperlänkar och statiska bilder, men med 
tiden utvecklades standarder och tillvägagångssätt inom webbutveckling vilket gav upphov till 
allt mer sofistikerade webbapplikationer (Walker & Chapra, 2014). Exempel på sådana 
webbapplikationer är e-postklienter, adressböcker och applikationer för bankärenden (Apte, 
Hansen & Reeser, 2003), men även e-handelsbutiker och sociala nätverk (Gope, Schlais & 
Lipasti, 2017; Walker & Chapra, 2014). 

Att dessa applikationer har fått så stort genomslag och börjat användas på stor skala beror till 
exempel på att de har intuitiva användargränssnitt som är lättförståeliga för den 
genomsnittliga webbanvändaren (Walker & Chapra, 2014); det kan även bero på att det finns 
en mängd fördelar med att använda Internet till att utveckla mjukvaruprodukter. Garousi et 
al. (2013) nämner till exempel fördelar som: 

• inga installationskostnader 
• alla användare får automatiskt de senaste funktionsuppdateringarna 
• universell åtkomst till mjukvaran från olika enheter som är uppkopplade till Internet. 

Webbapplikationer skiljer sig från traditionell stationär mjukvara (där hela applikationen 
installeras på användarens lokala enhet) genom att de involverar två eller flera separata 
fysiska system, nämligen klienter och servrar (Walker & Chapra, 2014). Detta innebär att det 
finns flera kontexter och programmeringsspråk inblandade, som PHP, HTML, CSS och 
JavaScript (Prokhorenko, Choo & Ashman, 2016). Eftersom det är flera programmeringsspråk 
inblandade är det möjligt att bygga en webbapplikation genom att använda flera av dessa 
språk eller endast ett urval av dem, vilket leder till möjligheten att bygga webbapplikationer 
som körs helt på serversidan, till exempel vid användning av PHP, eller som en kombination 
på både server- och klientsidan, exempelvis vid användning av både PHP och JavaScript. 

Vilket tillvägagångssätt som är mest lämpligt varierar förmodligen, men att bygga en 
applikation exklusivt på serversidan kan ha vissa fördelar. Prokhorenko, Choo och Ashman 
(2016) menar att kod som exekveras på serversidan har mer ingående funktionalitet för att 
hantera inmatning från användare. Detta leder även in på säkerhet, som oftast hanteras på 
servern för att klienten inte ska kunna påverka den, till exempel genom att skippa validering 
av inmatning (Prokhorenko, Choo & Ashman, 2016). Andra problem som kan uppstå med kod 
som exekveras på klienten är till exempel att vissa användare har valt att självmant inaktivera 
exekvering av kod, som JavaScript, på sina klienter eller att det helt enkelt inte finns stöd för 
exekvering på klientsidan i vissa system (Prokhorenko, Choo & Ashman, 2016). En 
webbapplikation som förlitar sig på exekvering av kod hos både servern och klienten skulle i 
sådana fall förlora funktionalitet, vilket inte skulle inträffa om all kod körs exklusivt på 
serversidan. Att begränsa en webbapplikation till serversidan ger även andra fördelar som att 
det inte är nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att det finns en mängd olika webbläsare 
som inte alla fungerar likadant; det finns med andra ord ett värde i att vara oberoende av 
klienten (Royappa & Millsaps College, 2000). 
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För att kunna exekvera en applikation på en webbserver behövs det ett programmeringsspråk 
som har stöd för detta och ett exempel på ett sådant är PHP som uppfanns 1994 av Rasmus 
Lerdorf och är ett språk som fokuserar på applikationsutveckling på serversidan (Hills, Klint 
& Vinju, 2014). PHP är ett så kallat skriptspråk; dessa språk uppstod från början som 
lättanvända, specialiserade och interpreterande programspråk med svag typning men 
utvecklades snabbt till robusta och generella högnivåspråk som har kommit att främja 
utvecklingen av webbrelaterade applikationer (Amanatidis & Chatzigeorgiou, 2016). 

Vid utveckling av webbapplikationer, oavsett om de är utvecklade för server- eller klientsidan, 
finns det ett intresse i att kunna återanvända kod. Det finns flera anledningar till detta, bland 
annat att kod som är bevisad att den fungerar är både pålitligare och säkrare. Prokhorenko, 
Choo och Ashman (2016) menar att inom webbutveckling finns det många delar av 
applikationer som återanvänds flera gånger. De ger webbformulär och tabeller som exempel 
på funktionalitet som används ofta och menar att det kan vara svårt och komplicerat att bygga 
viss funktionalitet från grunden. För att komma över dessa hinder och uppnå 
återanvändbarhet kan så kallade ramverk användas vid utveckling av nya webbapplikationer. 

2.1 Ramverk 
Ett ramverk möjliggör återanvändning av mjukvarukod (Lancor & Katha, 2013; Salas-Zárate 
et al., 2015) och är steget efter ett enklare bibliotek som gör det möjligt att dela 
grundfunktioner och generisk logik för en applikation inom en viss domän (Salas-Zárate et al. 
2015). Ramverk finns tillgängliga för många av de programmeringsspråk som används till 
olika webbapplikationer, till exempel PHP, Python, Java och Ruby (Lancor & Katha, 2013). 

Att använda ett ramverk vid skapandet av en applikation kan både underlätta och förkorta 
utvecklingen av mjukvara. Lancor och Katha (2013) nämner några anledningar till detta, 
utöver möjligheten att återanvända kod, som att tiden för att testa koden minskar och att 
ramverk ger bra stöd för att organisera mappar och ger ökad struktur, vilket leder till kod som 
är lättare att underhålla. Anledningen till att testningen av koden går fortare beror enligt 
Salas-Zárate et al. (2015) på att viktiga delar av en applikation återfinns i just ramverket, vilket 
innebär att den redan har testats. Detta innebär att färre tester är nödvändiga och den tiden 
kan istället läggas på andra delar under utvecklingen av en applikation. Eftersom koden redan 
är testad kommer även säkerheten att öka eftersom eventuella brister kan rapporteras till 
utvecklarna av ramverket av de användare som använder ramverket (Prokofyeva & Boltunova, 
2017). 

Det finns dock fortfarande problem som ett ramverk inte nödvändigtvis löser. Som har nämnts 
tidigare så finns det flera kontexter och programmeringsspråk inblandade inom 
webbutveckling (Prokhorenko, Choo & Ashman, 2016) och eftersom webben har utvecklats i 
ett snabbt tempo och utvecklare behöver använda ett flertal olika teknologier i en och samma 
webbapplikation leder det ofta till kod som är svår att underhålla och korrigera vid eventuella 
fel (Pop & Altar, 2014). Det beror även på att HTML-kod ofta kombineras med kod på 
serversidan för att skapa dynamiska webbapplikationer vilket leder till osammanhängande 
kod (Pop & Altar, 2014). Eftersom webbteknologier kan användas för att bygga alla möjliga 
komplexa applikationer (Pop & Altar, 2014) är det inte svårt att föreställa sig att dessa problem 
kommer att eskalera i takt med att storleken och komplexiteten ökar. Ett sätt att försöka lösa 
detta är genom att bygga applikationer som kan delas upp i olika moduler. Genom att isolera 
olika komponenter från varandra blir det lättare att förstå och modifiera en komponent utan 
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att behöva förstå hur de övriga komponenterna fungerar (Krasner & Pope 1988). Ett sätt att 
uppnå detta är att följa ett så kallat arkitekturmönster och ett exempel på ett sådant är MVC 
som bildar grunden för många av de ramverk som används vid utveckling av 
webbapplikationer (Gorshkova et al., 2005; Lancor & Katha, 2013). 

2.2 Arkitekturmönstret MVC 
MVC, som är en akronym från engelskans Model-View-Controller, är ett välkänt 
arkitekturmönster som kan användas vid utveckling av interaktiva mjukvarusystem (Leff & 
Rayfield, 2001). MVC möjliggör en tydlig separation av komponenter för data (modell), 
användargränssnitt (vy) och programlogik (controller) (Biermann, 2014; Lancor & Katha, 
2013). Dessa komponenter kan sedan återanvändas i andra sammanhang och applikationer 
(Walker & Chapra, 2014). MVC underlättar utvecklingen och gör det lättare att underhålla en 
applikation eftersom det dels är möjligt att göra stora förändringar på utseendet i 
applikationen utan att påverka dess datastrukturer eller programlogik, men även på grund av 
att det är lätt att underhålla en applikation som har ett flertal olika användargränssnitt, till 
exempel om det går att välja olika språk i applikationen (Leff & Rayfield, 2001). 

Figur 1 visar hur de olika komponenterna i MVC förhåller sig till varandra. Modellen är den 
del som hanterar datarelaterade uppgifter som validering, vyn används för att visa innehåll till 
användaren, till exempel knappar och grafiska element, och controllern ansvarar för 
händelsehantering och fungerar som en förmedlare mellan modellen och vyn (Pop & Altar, 
2014). 

 

Figur 1 – Illustration av flödet i MVC. 

Ramverk inom webbutveckling är, som tidigare nämnts, ofta baserade på MVC (Gorshkova el 
al., 2005; Lancor & Katha, 2013). MVC kan användas i ramverk på både server- och 
klientsidan. Exempel på MVC-ramverk på klientsidan är Angular.js1 och Ember.js2 (Ocariza 
Jr, Pattabiraman & Mesbah, 2015) och exempel på serversidan är CodeIgniter3 och CakePHP4 

                                                        
1 https://angular.io/ 
2 https://emberjs.com/ 
3 https://www.codeigniter.com/ 
4 https://cakephp.org/ 
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(Prokofyeva & Boltunova, 2017). Figur 2 visar ett exempel på en översiktbild för hur ett MVC-
ramverk i PHP förhåller sig till servrar och klienter i ett system. 

 

Figur 2 – Översikt över hur klienter, servrar och ramverk på serversidan förehåller 
sig till varandra. Figuren är baserad på en annan figur från en artikel skriven av 

Biermann (2014). 

2.3 Webbapplikationer byggda med MVC-ramverk på serversidan 
Conole och Culver (2010) diskuterar in sin artikel hur en webbapplikation som de kallar för 
Cloudworks har designats och utvecklats. Denna applikation är tänkt att fungera som ett 
socialt nätverk inriktat på att hitta, dela och diskutera resurser för lärande. De diskuterar även 
hur webbplatsen har uppdaterats med tiden och till slut byggts om från grunden med 
ramverket CodeIgniter. Större projekt som dessa, där eventuellt flera utvecklare är 
inblandade, tjänar på att använda MVC-ramverk eftersom de, som tidigare har nämnts, 
underlättar utvecklingen. 

Ett annat exempel är en artikel från Biermann (2014) som beskriver hur det är möjligt att på 
ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt skapa en lättanvänd webbapplikation för att hantera 
forskningsdata om patienter genom att använda ett generiskt ramverk för webbapplikationer. 
I detta fall användes ramverket CakePHP och relationsdatabasen MySQL för att lagra 
tillhörande data. 
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Ett tredje exempel är en artikel från (Aartsen et al., 2015) där de använt CodeIgniter för att 
skapa ett webbgränssnitt för att kunna hantera data till IceProd, som är ett lättviktigt 
distribuerat ledningssystem för att bland annat kunna bearbeta data tillhörande IceCube, ett 
instrument på ett giga-ton, som ligger beläget vid den geografiska sydpolen. Detta instrument 
är designat för att upptäcka kosmiska neutriner, identifiera partikelkaraktären av mörk 
materia och studera neutriner med hög energi. 

Detta är tre exempel på hur ramverken CodeIgniter och CakePHP kan appliceras på olika sätt 
och användas för att skapa olika typer av webbapplikationer. Eftersom ramverken visar bredd 
på olika tillämpningsområden kan det vara intressant att inspektera dessa ramverk lite 
närmare för att se vad de har för likheter och skillnader. 

2.4 Ramverken CodeIgniter och CakePHP 
CodeIgniter och CakePHP är två PHP-ramverk baserade på MVC (Prokofyeva & Boltunova, 
2017) och har stöd för vanliga standardfunktioner inom webbapplikationer som 
formulärhantering, formulärvalidering, sessionshantering, autentisering, databasinteraktion 
och lätt integrering med applikationsprogrammeringsgränssnitt (API 5 ) från tredje part 
(Lancor & Katha, 2013). 

CodeIgniter benämns enligt Fernandes et al. (2012) som ett lättviktigt ramverk som är lätt att 
konfigurera. Utvecklaren British Columbia Institute of Technology (u.å.a) själva menar att 
CodeIgniter har ett litet digitalt fotavtryck och exceptionell prestanda som ständigt överträffar 
majoriteten av konkurrenterna. 

Även CakePHP skall vara lätt att konfigurera och följer konvention snarare än konfiguration 
där det är viktigt att följa vissa regler (Biermann, 2014). Om dessa regler följs kommer 
ramverket att ge viss funktionalitet automatiskt (Biermann, 2014), och utvecklaren av 
CakePHP säger att om delar av applikationen namnges enligt CakePHP:s konventioner erhålls 
funktionalitet utan det trassel och underhåll som annars tillkommer när konfiguration är 
nödvändigt (Cake Software Foundation, 2019). 

Det finns både likheter och skillnader mellan dessa två ramverk, och för att illustrera några av 
dessa kommer ett kort kodexempel för att generera en meny på en hemsida att visas upp. 

2.4.1 Likheter och skillnader 
CakePHP, som är det lite större ramverket av de två, ger mycket funktionalitet automatiskt till 
användaren, medan CodeIgniter som är ett lättviktigare ramverk kan kräva lite mer kod från 
utvecklaren. Figur 3 nedan visar den controller som används i CodeIgniter. På rad sju laddas 
den tillhörande modellen in som kommer att användas för att hämta information från 
databasen och på rad tolv anropas den metod som ansvarar för detta. All data som lagras i 
variabeln $data är möjliga att använda senare i vyerna om den skickas med som ett argument 
till den vy där den skall användas. På rad 13–15 laddas tre vyer som representerar det som 
användaren kommer att se i sin webbläsare. 

  

                                                        
5 Akronym efter engelskans Application Programming Interface. 
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<?php 
class Movies extends CI_Controller { 
 
    public function __construct() 
    { 
        parent::__construct(); 
        $this->load->model('movies_model'); 
    } 
 
    public function index() 
    { 
        $data['movies'] = $this->movies_model->get_movies(); 
        $this->load->view('templates/header'); 
        $this->load->view('movies/index', $data); 
        $this->load->view('templates/footer'); 
    } 
     
}  

Figur 3 – Controller i CodeIgniter. 

Figur 4 visar controllern i CakePHP där det direkt går att notera skillnaden att modellen inte 
behöver läsas in manuellt, utan detta sker istället automatiskt om controllern, modellen och 
tabellerna i databasen namnges enligt CakePHP:s konventioner. På rad nio används metoden 
find() för att hämta all data från den tillförande tabellen i databasen som sedan lagras i 
variabeln $movies; denna variabel görs sedan tillgänglig i vyn på rad elva. 
 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
  9 
  10 
  11 
  12 
  13 

<?php 
namespace App\Controller; 
use App\Controller\AppController; 
 
class MoviesController extends AppController 
{ 
    public function index() 
    { 
        $movies = $this->Movies->find(); 
        $this->layout = 'movies'; 
        $this->set(compact('movies')); 
    } 
}  

Figur 4 – Controller i CakePHP. 

Modellerna kommer inte att visas upp här, och det beror främst på att det i ett enkelt exempel 
som detta inte behövs någon egenskapad modell i CakePHP; istället genereras en 
standardmodell automatiskt om rätt namnkonventioner följs. Det räcker alltså med en rad 
kod (rad nio i Figur 4) för att hämta den data som eftersöks, medan det i CodeIgniter är 
nödvändigt att skapa en metod i modellen och konstruera en förfrågan som kan ställas mot 
databasen. 



 
8 

Vyerna i de båda ramverken kan utnyttja inbyggd funktionalitet, till exempel för att skapa 
formulär, men de kan även göras helt kompatibla med varandra om enbart vanlig PHP-och 
HTML-kod används. Figur 5 visar hur koden för att skapa en rullgardinsmeny i en vy kan se 
ut om den är kompatibel med båda ramverk. 

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 

<h1>CodeIgniter</h1> 
<h3>MVC-exempel</h3> 
<select> 
<?php foreach ($movies as $movie): ?> 
    <option><?php echo $movie['title']; ?></option> 
<?php endforeach; ?> 
</select>  

Figur 5 – Vy i CodeIgniter. 

Figur 6 visar hur den färdigrenderade vyn ser ut i användarens webbläsare efter att ha klickat 
på rullgardinsmenyn. Just denna figur visar vyn från CodeIgniter, men den ser likadan ut i 
CakePHP. 

 

Figur 6 – Den färdigrenderade vyn från CodeIgniter i webbläsaren Firefox6. 

Detta är ett kort kodexempel, men som ändå visar att det finns både skillnader och likheter i 
de båda ramverken. Det faktum att de fungerar på olika sätt kan påverka utvecklare i valet om 
vilket ramverk som skall användas. Att den nödvändiga insatsen från utvecklarna förändras 
beroende på ramverk är en slutsats som kan dras, men frågan är om det har andra effekter 
också? Påverkas webbapplikationen på serversidan på något sätt och överförs denna effekt till 
klientsidan? Dessa frågor kan kopplas till ett begrepp som kallas för servicekvalitet. 

                                                        
6 Firefox är ett varumärke som tillhör Mozilla Foundation i USA och andra länder. 
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2.5 Servicekvalitet inom webbapplikationer 
Ett viktigt begrepp att ha i åtanke inom webbutveckling är servicekvalitet, även benämnd som 
QoS efter engelskans Quality of Service. Detta är enligt Conti, Gregori och Lapenna (2005) 
något som hamnat i fokus för allt fler och fler webbplatser. Servicekvalitet, som den uppfattas 
av användarna, i en webbapplikation är en kombination av flera saker: dess tillgänglighet, 
förmåga att hantera belastning, säkerhet och svarstider (Conti, Gregori & Lapenna, 2005). En 
webbapplikation med dålig mottaglighet, till exempel orsakad av långsamma svarstider, kan 
ur användarnas synpunkt anses som en otillgänglig tjänst (Conti, Gregori & Lapenna, 2005), 
vilket eventuellt kan leda till att användarna slutar att använda applikationen (Hoxmeier & 
DiCesare, 2000). Taylor, Sullivan, Mullen och Johnson (2011) har mer specifikt kommit fram 
till att webbplatser ofta överges av de användare som är missnöjda med dem. 

Eftersom ramverk fungerar olika går det att fundera över huruvida de även kan ha en påverkan 
på servicekvaliteten i en webbapplikation. Baserat på kodexemplen från det föregående 
delkapitlet går det till exempel att se att CakePHP ger viss funktionalitet automatiskt, vilket 
bör innebära att extra kod kommer att exekveras i bakgrunden. Om extra kod skall exekveras 
kommer svarstiden att påverkas, vilken korrelerar till servicekvaliteten som har en avgörande 
roll i hur användare uppfattar en viss applikation. Nästan alla är överens om att svarstider är 
väldigt viktiga för användare av interaktiva system (Butler, 1983) och Hoxmeier och DiCesare 
(2000) menar att svarstider påverkar hur nöjda användarna är; tillfredsställelsen hos 
användarna minskar när svarstiderna ökar. 

Webbapplikationer har blivit mer interaktiva och dynamiska med innehåll som anpassas efter 
användaren vilket innebär att även innehållet genereras dynamiskt (Apte, Hansen & Reeser, 
2003). Denna utveckling har enligt Apte, Hansen och Reeser (2003) inte skett utan en 
medkommande prestandapåverkan. De menar att användaren idag inte bara måste vänta på 
att data ska skickas, de måste även vänta på att servern bearbetar den förfrågan som skall 
serveras. Apte, Hansen och Reeser (2003) menar även att det i de flesta fall är serverns 
bearbetning som står för den största fördröjningen för användarna. Detta leder återigen in på 
serversidan och svarstider vilket gör det intressant att se om vilka verktyg, till exempel olika 
ramverk, som en webbapplikation är utvecklad med har någon påverkan på svarstiderna. 
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3 Problemformulering 
Fernandes et al. (2012) har, som tidigare nämnts, uttryckt CodeIgniter som ett lättviktigt 
ramverk som de använt för att skapa Route Social Network som är en form av kartapplikation 
som kan användas för att undvika problem i trafiken. De nämner hur CodeIgniter bland annat 
har använts på grund av dess lättviktighet. De nämner dock inte vilka fördelar som erhålls 
genom att använda ett lättviktigt ramverk. De ger heller ingen tydlig specifikation på vad detta 
innebär vilket betyder att lättviktighet i detta sammanhang skulle kunna betyda en mängd 
olika saker, som till exempel: 

• kortare svarstider 
• ramverkets totala antal rader kod 
• storleken på ramverket uttryckt i megabyte 
• ramverkets totala nyttjande av systemresurser 
• ramverkets stöd för olika funktionalitet. 

IceProd (Aartsen et al., 2015), som har beskrivits tidigare, är ett större system som är designat 
för att vara lättviktigt. Kanske är det därför som webbgränssnittet i IceProd är byggt med 
CodeIgniter, då lättviktighet är något som eftersöks. 

I många fall har utvecklarna ingen kontroll över vilka enheter klienterna använder, vilket 
innebär att prestanda hos dem i form av mjuk- och hårdvara kan variera stort. Detta innebär 
att det är önskvärt att till exempel minimera svarstiderna från serversidan så mycket som 
möjligt eftersom långsamma svarstider från serversidan kommer att orsaka långsamma 
svarstider hos klienterna, oavsett vilken prestandakapacitet de har. Eftersom val av ramverk 
är något som utvecklarna har direkt kontroll över är det intressant att se om lättviktighet i ett 
ramverk kan ha en mätbar effekt på svarstiderna. 

Hoxmeier och DiCesare (2000) har i sin forskning kommit fram till att användare är som mest 
tillfredsställda när svarstiderna understiger tre sekunder. Detta stämmer även överens med 
tidigare forskning från Miller (1968) som menar att svarstider inte bör överstiga två sekunder 
(i vissa fall tre sekunder) då människans korttidsminne börjar få en betydande roll. 

I tidigare forskning har Lancor och Katha (2013) analyserat svarstider för just CodeIgniter och 
CakePHP i olika scenarion, bland annat för in- och utloggning, formulärhantering och 
formulärvalidering. De kom fram till att CodeIgniter hade lägre svarstider än CakePHP i 
majoriteten av fallen, med en relativt stor skillnad på cirka 500–1500 millisekunder. De 
nämner dock inte specifikt vilken svarstid det rör sig om, till exempel om det bara är tiden det 
tar att exekvera koden i PHP, eller om tiden för att skicka data och rendera informationen på 
klienten är inräknad. I resultaten redovisar de vissa svarstider för båda ramverk som 
överstiger två sekunder, vilket kan vara problematiskt, speciellt om inte hela svarstiden är 
inräknad, eftersom svarstiderna då riskerar att hamna över det önskvärda värdet på två till tre 
sekunder. 

Det finns även annan forskning som tyder på att lättviktiga ramverk har lägre svarstider. Li, 
Karnan och Ali Chishti (2017) har analyserat de tre MVC-ramverken CodeIgniter, CakePHP 
och Laravel. De har bland annat tittat på antal publika funktioner och antal variabler inom 
ramverken, där CodeIgniter har lägst antal följt av Laravel och därefter CakePHP. I 
kommunikation med en databas har de kommit fram till att CodeIgniter har lägst svarstider, 
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följt av Laravel och sedan CakePHP; dock saknas det även i detta fall en beskrivning om exakt 
vilken svarstid som har undersökts. 

I forskning från Zurkiewicz och Milosz (2015) har liknande resultat observerats. De har 
analyserat flera ramverk för PHP och konstaterat samma förhållande mellan CodeIgniter, 
Laravel och CakePHP när det kommer till svarstider för att servera en förfrågan till klienten. 
Här är svarstiden bättre definierad, men det är fortfarande inte helt klart vad som ingår. 

Eftersom det lättviktiga ramverket CodeIgniter verkar ha lägre svarstid än de övriga 
ramverken är det intressant att analysera förhållandet mellan dem lite närmare. I sin 
forskning redovisar Lancor och Katha (2013) hur många rader kod som krävdes för 
implementation av den funktionalitet som utvärderades i CodeIgniter och CakePHP och hur 
många rader kod som ramverken ursprungligen hade. Eftersom detta är något de betraktar 
som viktigt är det även ett av de måtten kommer att användas för att avgöra huruvida ett 
ramverk är lättviktigt i relation till ett annat. Det kommer att vara nödvändigt att göra en 
avgränsning om vad som avgör om ett ramverk är lättviktigt jämfört med ett annat ramverk 
för att denna undersökning inte skall få ett för stort omfång. Detta innebär att det är antal 
rader kod och storleken på ramverken (i megabyte) som kommer att analyseras närmare. 
Olika ramverk kommer med olika funktionalitet, vilket innebär att mängden kod och storleken 
kommer att variera för de olika ramverken; om mer kod behöver läsas in och exekveras bör 
det ha en negativ effekt på svarstiderna. 

Genom att analysera antalet rader kod för implementationen 7 av den funktionalitet som 
utvärderades av Lancor och Katha (2013) och det totala antalet rader kod i CodeIgniter och 
CakePHP (i versioner som släpptes under andra halvan av 2013) går det att se en tydlig 
skillnad mellan dessa två. Notera dock att informationen angående ramverkens ursprungliga 
antal rader kod är hämtad från en artikel av Hills, Klint och Vinju (2014), vilket innebär att 
dessa värden inte nödvändigtvis var detsamma när Lancor och Katha (2013) utförde sin 
analys. Det är dock rimligt att anta att det inte är någon markant skillnad då dessa data 
kommer från samma år. Tabell 1 visar en sammansättning av denna data. Även Lancor och 
Katha (2013) nämner ramverkens totala kod, men det är inte helt klart om de har räknat med 
implementeringen i dessa värden, vilket är anledningen till att dessa värden har dubbelkollats 
mot ytterligare en källa. 

Tabell 1 - Antal rader kod i CodeIgniter och CakePHP under 2013. 

2013 CodeIgniter CakePHP 

Implementationens antal 
rader kod 

2321 1408 

Ramverkets ursprungliga 
antal rader kod 

24 382 148 335 

 

Det går att se att implementationen i analysen som gjordes av Lancor och Katha (2013) krävde 
fler rader kod i CodeIgniter än CakePHP, men även om detta var fallet så hade CodeIgniter 
fortfarande lägre svarstider. Detta kan istället bero på ramverkens totala mängd kod, något 

                                                        
7 Egenskriven kod, med andra ord exklusive ramverkens redan existerande kod. 
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som även Lancor och Katha (2013) betonar genom att säga att det är inläsningen av 
ramverkens bibliotek som påverkar svarstiden. De extra raderna kod i CakePHP kan eventuellt 
i vissa fall vara relaterade till funktioner som automatiskt exekveras för att erbjuda viss 
funktionalitet. Baserat på antal rader kod går det i detta fall säga att CodeIgniter är ett 
lättviktigt ramverk, i alla fall i relation till CakePHP, eftersom det är en differens på 123 953 
rader kod, eller en faktor på cirka sex gånger. Tabell 2 visar istället hur det ser ut i dagsläget 
mellan CodeIgniter och CakePHP när det kommer till det totala antalet rader kod, men även 
storleken för respektive ramverk. 

Tabell 2 - Antal rader kod och storlek för CodeIgniter och CakePHP under 2019. 

2019 CodeIgniter CakePHP 

Ramverkets storlek 12,2 MB 31,5 MB 

Ramverkets totala antal 
rader kod 

68 492 603 460 (599 248 + 4212)8 

 

Här går det att se att CodeIgniter har ökat i storlek, men det har även CakePHP gjort. 
Differensen i antal rader kod ligger nu istället på 534 968, eller en faktor på cirka 8,8 gånger. 
CakePHP är även 19,3 megabytes större, eller cirka 2,6 gånger större. Det är värt att nämna 
att ökningen i antal rader kod inte enbart behöver bero på att den faktiska mängden kod har 
ökat, utan det kan även bero på hur dessa värden har mätts fram. I värdena från 2019 bedöms 
en rad kod vara alla rader som ingår i de filer som kontrollerats8, inklusive kommentarer, 
rader med endast ett tecken och även tomma rader. Det är okänt exakt hur värdena från 2013 
är framtagna. 

Eftersom det går att konkretisera lättviktighet och sätta det i relation till något annat är det 
intressant att undersöka huruvida denna faktor kan ha en påverkan på svarstider i 
webbapplikationer. 

3.1 Problemet 
Det som skall undersökas är om ett lättviktigt MVC-ramverk i PHP kommer att påverka 
svarstiderna på serversidan jämfört med, vad som i relation till det lättviktiga ramverket, kan 
anses som ett icke lättviktigt MVC-ramverk i PHP. De ramverk som skall jämföras är 
CodeIgniter och CakePHP, dels på grund av att de innehåller vanlig standardfunktionalitet 
och har en relativt låg inlärningskurva, men även på grund av att det finns exempel i tidigare 
forskning på hur dessa ramverk har applicerats i verkligheten. Det kan även vara intressant 
att se om de resultat som erhållits från tidigare forskning fortfarande är relevanta. Dessutom 
har tidigare forskning inte tydliggjort exakt vilka svarstider som har undersökts vilket även 
gör det viktigt att specificera detta tydligare för att kunna sätta det i relation till forskningen 
angående svarstider i relation till användare från Hoxmeier och DiCesare (2000) och Miller 
(1968). Om det är känt vad vilka svarstider som kan förväntas från serversidan är det lättare 

                                                        
8 PHP- och CTP-filer. Filer med filändelsen .ctp används av CakePHP i presentationslagret, till 
skillnad från CodeIgniter som även där använder sig av vanliga PHP-filer med filändelsen .php. 
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att avgöra vad svarstiden bör ligga på i övriga delar av en webbapplikation för att inte överstiga 
den optimala svarstiden. 

Till viss del går det att argumentera för att valet av vilket programmeringsspråk som används 
på serversidan och vilka tillhörande ramverk som undersöks kan anses som arbiträra eftersom 
det är karaktären av ramverken i relation till varandra som skall undersökas och inte 
underliggande tekniker. För att kunna formulera en tydlig frågeställning behövs det även en 
tillämpning där ramverken kan appliceras. 

3.2 Tillämpning 
En brist med analysen från Lancor och Katha (2013) är att de inte specificerar exakt i vilken 
tillämpning de har utvärderat ramverken; de nämner endast att analysen har utförts i 
funktionsekvivalenta applikationer. Detta gör det svårt att bedöma hur tillämpningen kan ha 
påverkat på svarstiderna. För att detta inte ska bli ett problem i denna undersökning kommer 
det att ges en beskrivning av tillämpningen som dessutom kommer att vara baserad på en 
verklig webbapplikation som har utvecklats med ett av dessa ramverk, vilket ökar relevansen 
på undersökningen. Det är webbapplikationen från Conole och Culver (2010), som beskrevs 
kort tidigare, där ett socialt nätverk inriktat på att hitta, dela och diskutera resurser för lärande 
som webbapplikationen i denna undersökning kommer att baseras på. Med ett tydligt problem 
och en tillämpning där det kan appliceras är det nu möjligt att formulera en frågeställning. 

3.3 Frågeställning 
Den huvudsakliga frågeställningen som skall kunna besvaras efter det att experimentet är 
slutfört, och erhållna data analyserade, kan formuleras på följande sätt: 

Är det någon skillnad i svarstider på serversidan mellan ett lättviktigt PHP-ramverk och ett 
icke lättviktigt PHP-ramverk, där båda ramverken är baserade på arkitekturmönstret 
MVC? 

Det kommer även vara viktigt att diskutera hur dessa svarstider förhåller sig till den forskning 
som analyserat hur människan påverkas av svarstiderna, se Hoxmeier och DiCesare (2000) 
och Miller (1968). 

3.3.1 Avgränsning 
Eftersom det går att utveckla en mängd olika typer av applikationer och utföra mätningar efter 
att ha förändrat ett flertal olika faktorer är det nödvändigt att göra avgränsningar för att detta 
arbete inte skall få för stort omfång och för att kunna avgöra när frågeställningen kan besvaras. 
Detta innebär att webbapplikationen som skall utvecklas kommer att bestå av ett socialt 
nätverk som är inriktat på att hitta, dela och diskutera resurser för lärande. 

Funktionaliteten i en sådan webbapplikation kommer i huvudsak att utgöras av att hämta data 
på olika sätt, vilket innebär att det är det som bör få störst fokus när experimentet skall utföras. 
Anledningen till att det är mer troligt att data hämtas oftare än den läggs in beror på att en 
resurs endast läggs in en gång, men kommer att hämtas flera gånger för att olika användare 
skall kunna visa den. Jämför till exempel med en video som laddas upp på en populär 
webbplats; den laddas upp en gång men kanske har 1 miljon visningar, vilket ger ett 
förhållande 1 000 000:1. 
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3.4 Hypotes 
Hypotesen baseras på tidigare forskning och data från Lancor och Katha (2013), Hills, Klint 
och Vinju (2014), Li, Karnan och Ali Chishti (2017) och Zurkiewicz och Milosz (2015), vilket 
innebär en hypotes som talar för att svarstiderna kommer att vara lägre i ett lättviktigt PHP-
ramverk. Detta gör det möjligt att skapa en nollhypotes (H0) och en alternativ hypotes, eller 
mothypotes (H1), vilka kan formuleras på följande sätt: 

H0: Användningen av ett lättviktigt PHP-ramverk baserat på arkitekturmönstret MVC 
kommer inte att påverka svarstiden på serversidan vid hämtning och visning av data i en 
webbapplikation för ett socialt nätverk som är inriktat på att hitta, dela och diskutera 
resurser för lärande. 

H1: Användningen av ett lättviktigt PHP-ramverk baserat på arkitekturmönstret MVC 
kommer att leda till lägre svarstider på serversidan vid hämtning och visning av data i en 
webbapplikation för ett socialt nätverk som är inriktat på att hitta, dela och diskutera 
resurser för lärande. 
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4 Metodbeskrivning 
För att besvara frågeställningen kommer en kvantitativ metod att användas i form av ett 
tekniskt inriktat experiment för att samla in empiriska data. Experiment involverar mer än en 
analys för att sedan jämföra utfallen mellan dem och kan enligt Wohlin et al. (2012) användas 
för att få kontroll över situationen eller om det är önskvärt att manipulera funktion och 
beteende direkt, precist och systematiskt. Wohlin et al. (2012) menar att den kontroll som 
erhålls genom experiment ger upphov till möjligheten att dra fler övergripande slutsatser och 
att experiment gör det möjligt att utföra statistiska analyser genom hypotestestning. Wohlin 
et al. (2012) menar även att tekniskt inriktade experiment är lättare att kontrollera än 
människoinriktade experiment. 

4.1 Tillvägagångssätt 
För att utföra experimentet kommer två funktionsekvivalenta versioner av samma 
webbapplikation att byggas med de båda ramverken CodeIgniter och CakePHP. Det kommer 
att vara nödvändigt att notera både storlek och antal rader kod för ramverken, både före och 
efter det att webbapplikationen har skapats för att se hur ramverken förhåller sig till varandra 
i båda dessa faser. Variabeln som skall mätas, med andra ord svarstiden, kan allmänt 
definieras som det antal sekunder det tar från det att användaren har utfört en handling till 
dess att datorn börjar presentera resultatet till användaren, till exempel via en skärm 
(Hoxmeier & DiCesare, 2000). Svarstider skulle kunna delas upp i tre delar, nämligen tiden 
det tar för 

• servern att bearbeta en förfrågan 
• data att skickas över ett nätverk 
• klientens bearbetning och rendering. 

Eftersom frågeställningen är inriktad mot serversidan innebär det att det kommer att vara 
väsentligt att utesluta de delar av den totala svarstiden som beror på andra faktorer, till 
exempel rendering av innehåll i webbläsaren på klientsidan. Den huvudsakliga svarstiden som 
kommer att undersökas i detta arbete är tiden det tar för ramverken att exekvera sin kod vid 
hämtning av data, eftersom det är huvudfunktionaliteten i tillämpningen, men även något som 
fungerar olika i de två ramverken, vilket har illustrerats kort i delkapitel 2.4 Ramverken 
CodeIgniter och CakePHP. 

Det kommer även att vara nödvändigt att samla in en tillräckligt stor mängd data för att kunna 
dra valida slutsatser (Wohlin et al., 2012). För att uppnå detta kommer de mätningar som 
utförs att automatiseras och vara upprepningsbara. Mätningarna kommer att ske på en lokal 
webbserver på en stationär dator som inte är uppkopplad till Internet för att få så stor kontroll 
som möjligt över den miljö där mätningarna sker (Wohlin et al., 2012). Erhållna data kommer 
sedan att analyseras genom ett antal olika diagram, och om det anses nödvändigt, även med 
hjälp av en ANOVA9-utvärdering för att avgöra om det finns en statistisk skillnad mellan 
datamängderna. ANOVA kan användas för att avgöra om det finns en skillnad mellan 
kontinuerliga, normalfördelade och homogena data (Nikolaos, 2015). Enkelt förklarat menar 

                                                        
9 En sammansättning av de engelska orden Analysis of variance. 
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Wohlin et al. (2012) att en ANOVA-utvärdering kan användas för att kontrollera om ett urval 
av data har samma medelvärde. 

Experimentet kommer likna den analys som gjordes av Lancor och Katha (2013). De tittade 
på flera aspekter och utförde både en kvantitativ och kvalitativ analys. För just analysen av 
svarstiderna använde de en kvantitativ metod och utförde ett tekniskt experiment för att 
jämföra svarstider i olika scenarier, bland annat för in- och utloggning, formulärhantering och 
formulärvalidering. 

Det finns flera sätt att utföra en sådan här undersökning och det finns för- och nackdelar med 
de olika vetenskapliga metoderna som kan användas. Det är fördelaktigt att se över olika 
metoders för- och nackdelar, men även för att se vilka möjligheter det finns för eventuella 
framtida studier som bygger vidare på denna undersökning. 

4.2 Alternativa metoder 
Människoinriktade experiment eller undersökningar i form av enkätinsamlingar eller 
intervjuer är exempel på andra metoder som skulle kunna användas. Dessa metoder är dock 
inte lika lämpliga i denna typ av undersökning då Wohlin et al. (2012) menar att 
undersökningar som dessa inte ger någon kontroll av utförandet eller själva mätningen. De 
menar även att det inte är möjligt att manipulera variabler som i andra metoder. Det finns 
även nackdelar att blanda in personer i denna typ av undersökning eftersom det kan generera 
resultat som endast går att applicera på just det specifika fallet. Detta beror på att personer 
kan ha olika uppfattningar om exempelvis vad som anses som snabba eller långsamma 
svarstider. Enligt Hoxmeier och DiCesare (2000) har tidigare forskning inom erfarenhet 
dessutom visat att förväntningar och svar skiljer sig mellan erfarna och oerfarna användare. 
Detta innebär bland annat att samma person inte kan utföra ett test mer än en gång eftersom 
kännedom om systemet kan påverka nästa testomgång. En kombination av olika metoder kan 
dock erbjuda vissa fördelar och vara bra eftersom data kan relateras till något. Svarstider kan 
få en tydligare och mer meningsfull innebörd om de kopplas samman med personers 
uppfattningar, attityder och värderingar. Detta ligger dock utanför omfånget för denna 
undersökning. 

En annan möjlig metod är så kallade fallstudier. Enligt Wohlin et al. (2012) är en fallstudie en 
observationsmetod där ett projekt eller aktivitet observeras. Skillnaden mellan experiment 
och fallstudier är att i experiment utvärderas de variabler som manipuleras och i fallstudier 
väljs de variabler som representerar den typiska situationen (Wohlin et al., 2012). Fallstudier 
är enligt Wohlin et al. (2012) lättare att planera och mer realistiska, men resultaten är svårare 
att generalisera och tolka. En fallstudie skulle förmodligen inte vara lika lämplig i denna 
undersökning då resultaten eventuellt inte blir lika exakta som i ett experiment. Wohlin et al. 
(2012) menar även att fallstudier sker inom en verklighetsförankrad kontext, vilket inte skulle 
bli fallet i denna undersökning. Det beror på att den webbapplikation som kommer att 
utvecklas inte är ämnad att användas inom ett verkligt användningsområde, utan den kommer 
snarare att vara en simulation som ligger väldigt nära verkligheten. 

Oavsett vilken metod som används finns det alltid etiska aspekter att ta hänsyn till. Detta 
kommer att diskuteras i närmare detalj eftersom de kan ha en påverkan på hur arbetet behöver 
struktureras upp för att undvika de implikationer som annars skulle kunna uppstå. 
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4.3 Etik 
Vid forskning finns det ett antal etiska aspekter att ta hänsyn till. Detta gäller inte bara i de fall 
som det är personer inblandade, till exempel vid användarstudier, utan även i andra 
situationer, som vid tekniskt inriktade experiment. Detta gör det nödvändigt att se över 
möjliga etiska implikationer som kan uppstå som följd till det experiment som skall utföras. 

Eftersom de mätningar som kommer att utföras under experimentet kommer att generera en 
stor mängd data är det inledningsvis bra att reflektera över hur denna data kommer att 
hanteras. Att göra forskningsdata och dataanalyser mer transparenta har många fördelar för 
vetenskapliga framsteg enligt Knottnerus och Tugwell (2016). De menar att det leder till bland 
annat replikerbarhet och förebyggande och korrektion av tvivelaktig datahantering. Att göra 
den rådata som användes för analys tillgänglig för andra att ta del av är en fördel för alla och 
ger möjlighet för den som vill bekräfta resultaten (Shamseer & Roberts, 2016). Det är även 
viktigt med en tillräcklig datamängd och bra statistiska verktyg för att kunna dra valida 
slutsatser (Wohlin et al. 2012). 

För att uppnå transparens och replikerbarhet i det här arbetet kommer den källkod som 
experimentet utförs mot att finnas allmänt tillgänglig på GitHub10. Som ett ytterligare steg att 
uppnå detta kommer även de data som erhålls att göras tillgängliga och diskuteras genom att 
tydliggöra om de i något fall har manipulerats, till exempel om spikvärden har plockats bort 
av någon anledning, men även genom att diskutera varför erhållna data ser ut som de gör. 
Genom att redovisa faktorer som kan ha en möjlig påverkan på resultatet, som 
mjukvaruversioner och hårdvara uppnås även en större transparens och replikerbarhet. 

En annan etisk aspekt att fundera över är vilken typ av data som kommer att användas i den 
webbapplikation som experimentet skall tillämpas på, antingen en riktig datamängd eller 
fiktiva data. Riktiga data kan vara konfidentiella eller ha restriktioner när det kommer till 
integritet vilket innebär att den måste behandlas med extra omsorg (El-Hajj, Brahim, Hajj, 
Safa & Adaimy, 2016). Detta innebär att möjliga etiska problem kan minskas genom att istället 
använda fiktiva data. Det är dock fortfarande viktigt att ha så verklighetstrogna data som 
möjligt för att experimentet inte ska förlora relevans. 

Det kommer även att vara nödvändigt att bygga webbapplikationen så funktionsekvivalent 
som möjligt med de båda ramverken för att experimentet skall bli tillförlitligt och inte generera 
missvisande data. Ett exempel kan vara att använda någon form av validering av data i det ena 
ramverket men inte i det andra; finns viss funktionalitet bara i det ena ramverket är det 
förmodligen bättre att inte använda denna funktionalitet. Ett annat exempel kan vara att göra 
de båda varianterna av webbapplikationen kompatibla med samma CSS-filer. 

Det är även värt att ha i åtanke att måttet antal rader kod har sina brister. Även om fördelen 
är att det är ett mått som är väldigt lätt att förstå och tolka kan det ändå vara missvisande. 
Detta beror på att kod inte alltid skrivs på det mest effektiva sättet. Det är ofta möjligt att 
implementera samma funktionalitet på olika sätt, vilket innebär att en lösning kan vara 100 
rader lång och en annan endast 50 rader lång. Det introducerar risken för att analysen sker av 
olika personers förmåga att skriva effektiv kod, snarare än att jämföra andra aspekter av 
ramverken. Detta är dock något som ligger utanför omfattningen för detta arbete. När det 
gäller antal rader kod är det även viktigt att specificera vad det innebär, med andra ord vad 

                                                        
10 https://github.com/ 
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som anses som en rad kod. I det här fallet kommer alla rader som är en del av en PHP- eller 
en CTP-fil11 att anses som en rad kod, inklusive kommentarer och rader med endast ett tecken, 
men även tomma rader. 

 

                                                        
11 Filer med filändelsen .ctp används av CakePHP i presentationslagret, till skillnad från CodeIgniter 
som även där använder sig av vanliga PHP-filer med filändelsen .php. 
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5 Genomförande 
Det första steget, innan planering och utveckling av webbapplikationen påbörjas, är att söka 
efter relaterad litteratur. Genom att lista den litteratur som arbetet baseras på kommer det att 
vara lättare för andra personer att replikera detta experiment. Även om det i 
utvecklingsprocessen är naturligt att basera många lösningar på dokumentation och 
diskussioner i forum och liknande är det även viktigt att försöka hitta en mängd böcker som 
kan användas. Detta är viktigt eftersom information som finns tillgänglig på Internet kan 
komma att förändras eller försvinna med tiden medan böcker har en större chans att kunna 
återhittas, även långt fram i tiden. 

5.1 Litteratursökning 
I detta kapitel kommer litteratur för de båda ramverken att listas, tillsammans med en kort 
beskrivning om vad läsaren kan förvänta sig från denna litteratur, till exempel om den 
innehåller kodexempel eller endast mer övergripande information. 

5.1.1 CodeIgniter 
CodeIgniter User Guide – Den officiella dokumentationen för CodeIgniter 3 (British 
Columbia Institute of Technology, u.å.b) som kan hittas på webbadressen 
https://www.codeigniter.com/user_guide/. Detta är en omfattande, men lättläst 
dokumentation, som har både förklaringar, guider och kodexempel. Detta är en bra 
startpunkt, men notera dock att den kan komma att ändras med tiden, till exempel när nya 
versioner av ramverket lanseras. Webbadressen var aktuell när den hämtades 2019-04-21. I 
dagsläget finns dokumentation även för tidigare versioner av ramverket, men den version som 
använts här är 3.1.10. 

CodeIgniter 2 Cookbook – Denna bok, skriven av Rob Foster (2013) och utgiven av Packt 
Publishing, innehåller många kodexempel som kan användas för att lösa många vanliga 
problem. Även om boken är baserad på CodeIgniter version 2, snarare än version 3, så är den 
fortfarande relevant och går igenom såväl installation och konfiguration av ramverket, som 
användarhantering och kommunikation med databaser. Boken behandlar även andra 
områden som till exempel säkerhet inom CodeIgniter och funktionalitet för e-handelsbutiker. 

CodeIgniter Web Application Blueprints – Även denna bok är skriven av Rob Foster 
(2015) och utgiven av Packt Publishing. Denna bok är utförlig och beskriver de olika 
webbapplikationerna i mer detalj, från design med wireframes i planeringsfasen till 
kodexempel som löser de logiska problemen. I boken behandlas även områden som säkerhet 
och installation och konfiguration, men även lösningar för olika webbapplikationer, bland 
annat diskussionsforum, att-göra-listor och för delning av foton. 

Programming with CodeIgniter MVC – Denna bok är skriven av Eli Orr och Yehuda 
Zadik (2013) och utgiven av Packt Publishing. Denna bok fokuserar mer på grunderna i 
CodeIgniter och behandlar områden som konfiguration och namnkonventioner, men även hur 
MVC fungerar i CodeIgniter och de olika hjälpbibliotek som finns tillgängliga. Även denna bok 
innehåller en mängd olika kodexempel. 



 
20 

Practical CodeIgniter 3 – Denna bok är skriven av Lonnie Ezell (2016) och är utgiven via 
Leanpub. Boken innehåller förklaringar och kodexempel och behandlar områden som 
”routing”, AJAX, säkerhet och prestanda. 

5.1.2 CakePHP 
CakePHP 3.7 Red Velvet Cookbook – Den officiella dokumentationen för CakePHP 
version 3.7 (Cake Software Foundation, u.å.a). Denna dokumentation är väldigt omfattande 
men kan ibland vara något svår för nya användare av ramverket. Utöver förklaringar 
innehåller dokumentationen även guider och kodexempel. Dokumentationen finns tillgänglig 
i flera format, dels via webbadressen https://book.cakephp.org/3.0/en/index.html, 
men även i PDF- och EPUB-format. Den finns även tillgänglig på GitHub, 
https://github.com/cakephp/docs. Även om CakePHP i skrivande stund innehar 
versionsnummer 3.7 finns det fortfarande kvar dokumentation på webbplatsen för både 
version 1 och 2. Webbadressen var aktuell när den hämtades 2019-04-21. 

Beginning CakePHP: From Novice to Professional – Denna bok är skriven av David 
Golding (2008) och är utgiven av Springer-Verlag. Som namnet antyder går denna bok igenom 
både grundläggande koncept för CakePHP, som installation, namnkonventioner och MVC i 
CakePHP, men även mer avancerade områden som hjälpbibliotek, ”routing”, ”behaviors” och 
komponenter. Boken har både beskrivningar och kodexempel, och det finns även ett kapitel 
som tar upp hur CakePHP förhåller sig till andra ramverk, bland annat CodeIgniter. 

CakePHP 2 Application Cookbook – Denna bok är skriven av Jorge González och James 
Watt (2014) och är utgiven av Packt Publishing. Denna bok går igenom ett flertal olika 
områden med hjälp av förklaringar och kodexempel. De går bland annat igenom ”advanced 
routing”, API-strategier, kakor (cookies), paginering och testning. 

5.2 Inledning av webbapplikationens utveckling 
Innan utvecklingen av webbapplikationen börjar kommer det att vara nödvändigt att göra 
vissa avgränsningar för att applikationen skall passa omfånget för det här experimentet. De 
viktigaste aspekterna att ta hänsyn till vid denna avgränsning är att webbapplikationen 
innehåller den funktionalitet som behövs för att kunna utföra experimentet och att den inte 
avgränsas i en sådan omfattning att för mycket funktionalitet avlägsnas, vilket skulle leda till 
en webbapplikation som inte är representativ för verkliga applikationer. 

Eftersom webbapplikationen kommer att bli en avskalad version av webbapplikationen från 
Conole och Culver (2010) är det möjligt att utgå från denna för att avgöra var den 
funktionalitet som skall utvärderas kan implementeras. Detta innebär även att det kommer 
att vara möjligt att göra en prioriteringslista över den viktigaste funktionaliteten och när i 
ordningen den bör implementeras. Genom att ge en översikt av de webbsidor som kommer att 
vara en del av applikationen går det att illustrera just detta. 

Eftersom artikeln från Conole och Culver (2010) inte innehåller en fullständig beskrivning av 
utformningen för Cloudworks var det till en början nödvändigt att göra vissa antaganden för 
att kunna basera webbapplikationen på denna tillämpning. Den första tolkningen innebar en 
webbapplikation som påminner om ett forum, se Figur 7. 
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Figur 7 – Första tolkningen över en forumsida i den planerade webbapplikationen. 

Figur 7 visar ett exempel på hur kategorin Webbsidor kunde ha sett ut i forumet och 
navigeringen längst upp visar förslag på vilka eventuella sidor som skulle kunnat vara med i 
denna version av webbapplikationen. Efter mer efterforskningar framstod det dock att 
webbapplikationen från Conole och Culver (2010) fortfarande finns tillgänglig på Internet12. 
Den verkar inte heller ha genomgått några större designförändringar sedan 2010, vilket gör 
det lämpligt att analysera denna närmare för att se hur den faktiskt har implementerats. 

För att visa och dela innehåll används så kallade Clouds (Cloudworks, u.å.a) och Cloudscapes 
(Cloudworks, u.å.b), vilket enligt Conole och Culver (2010) är metaforer som används för att 
undvika tekniska termer. Clouds kan ses som enskilda resurser som delats och Cloudscapes 
kan ses som en samling av resurser. Dessa finns sedan tillgängliga i ett format som påminner 
om ett uppslagsverk där de sorteras baserat på titel; det finns även möjlighet att söka med 
hjälp av en sökruta. Figur 8 nedan visar en skärmbild från Cloudworks webbplats12 där det är 
uppenbart att webbplatsen påminner mer om ett uppslagsverk än ett forum. 

                                                        
12 https://cloudworks.ac.uk/ 
(Notera dock att webbplatsen planerar att stängas den 24:e juni 2019, men att de hoppas på att kunna ha en arkiverad sida 
tillgänglig där befintligt innehåll kan läsas.) 
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Figur 8 – Utdrag från sidan Clouds i webbapplikationen Cloudworks. 

Med en tydligare bild över hur Cloudworks används är det nu lättare att avgöra vilken 
funktionalitet som behövs i den webbapplikation som skall utvecklas. 

Det mest grundläggande är startsidan, som blir en portal för hela applikationen och är det 
första som användaren ser. Eftersom övrig funktionalitet i stort kommer att bygga på 
möjligheten för användarna att dela innehåll och föra diskussioner kommer 
användarhantering att få en betydande roll. Conole och Culver (2010) beskriver till exempel 
hur alla användare har tillgång och möjlighet att läsa det innehåll som finns på de olika 
sidorna, men för att skapa nytt innehåll eller göra kommentarer måste användaren registrera 
ett konto. De menar att detta gör det möjligt att validera användarna och dess skapade 
innehåll. Genom att ge varje användare en publik profil blir det även lättare för andra 
användare att avgöra kvaliteten på ett visst inlägg baserat på denna profil. 

Fokus kommer att ligga på att kunna skapa användare, skapning och visning av resurser och 
diskussion i form av kommentarer. Om det finns tid över kommer även samlingar av resurser 
att implementeras; detta är dock inte en kritisk del att implementera då den i stort påminner 
(i både utseende och funktionalitet) om funktionaliteten för resurser. Genom denna 
avgränsning kommer webbapplikationen inte att få för stort omfång, men den kommer ändå 
att innehålla det som är nödvändigt för att kunna utföra ett flertal olika mätningar. 

Nu när funktionaliteten i stort är känd kan den sammanfattas så här: 

• startsida med navigationsmöjlighet för att öppna önskad sida 
• användarhantering 
• resurser 
• samlingar 
• sökfunktionalitet. 
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Det går nu även att skriva en prioriteringslista över processen och den ungefärliga ordningen 
som funktionaliteten bör implementeras i, vilken ser ut så här: 

1. databasplanering 
a. analysera vilka data som kommer att behöva lagras i databasen med hjälp av 

ett diagram 
b. skapa en relationsdatamodell baserat på detta diagram 

2. skapa designdokument för att få en bättre uppfattning av hur funktionaliteten skall 
implementeras 

3. påbörja utveckling av de två funktionsekvivalenta webbapplikationerna i följande 
ordning: 

a. startsida med navigationsmöjlighet för att öppna önskad sida 
b. användarhantering 
c. resurser 
d. samlingar 
e. sökfunktionalitet 

Anledningen till att utvecklingen kommer att ske i den ordning som anges i steg tre är på grund 
av att varje funktionalitet nedåt i ledet kommer att vara mer eller mindre beroende av den 
funktionalitet som har implementerats i föregående steg. 

Viktigt! 

Att gå från en webbapplikation som från början påminde mer om ett forum till vad som kan 
ses mer som ett uppslagsverk är något som skedde i ett tidigt skede. Eftersom planeringen 
påverkas av detta ansågs detta som viktigt att beskriva redan innan nästa delkapitel.  

Det kan dock fortfarande vara så att den slutgiltiga webbapplikationen inte kommer att se ut 
som den gör under planeringsfasen av olika anledningar. De eventuella förändringar som sker 
under utvecklingen kommer att dokumenteras i kapitel 5.7 Progression tillsammans med 
en anledning till varför dessa förändringar har skett. Det kommer även vara möjligt att följa 
utvecklingsprocessen i projektets publika GitHub-repository (Räisänen, 2019). 

5.3 Databasplanering 
Figur 9 nedan visar det diagram som blir grunden för hur tabellerna i databasen skall 
struktureras. Eftersom källkoden kommer att skrivas på engelska kommer även diagrammet 
att vara skrivet på engelska för att lättare kunna översätta entiteterna från diagrammet till 
kod, där varje entitet blir en tabell i databasen. 
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Figur 9 – Diagram över webbapplikationens entiteter. 

Innan tabellerna i databasen kan skapas är det nödvändigt att skapa en relationsdatamodell 
som baseras på diagrammet i Figur 9. Denna modell används för att avgöra hur dessa tabeller 
skall struktureras och hur varje entitet kommer att identifieras. I relationsdatamodellen nedan 
indikerar ett understreck vad som är del av en rads primärnyckel och strecket över indikerar 
vad som är en främmande nyckel. 

Relationsdatamodell: 

users( id  , username, password, image, biography, created) 

resources( id  , title, slug, description, body, created,  user_id ) 

collections( id  , title, slug, description, body, created,  user_id ) 

comments( id  , body, created,  user_id, resource_id ) 

collections_resources( collection_id, resource_id  ) 
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5.4 Designdokument 
I detta delkapitel kommer några av de designdokument som har använts i 
planeringsprocessen att beskrivas i lite närmare detalj. För den kompletta samlingen av alla 
designdokument, se Appendix A - Designdokument. 

 

Figur 10 – Planerad struktur över den sida där resurser kan hittas. 

Figur 10 visar ungefär hur den sida som används för att lista tillgängliga resurser kommer att 
se ut; här finns möjlighet att både filtrera efter bokstav eller söka direkt med hjälp av en 
sökruta. 
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Figur 11 – Planerad struktur för den sida som innehåller en öppnad resurs. 

Figur 11 visar ungefär hur det kommer att se ut när en resurs har öppnats; det är här som det 
kommer att gå att diskutera med andra användare med hjälp av kommentarer. 

 

Figur 12 – Planerad struktur för den sida där en resurs skapas. 

För att skapa resurser kommer ett formulär att vara nödvändigt, se Figur 12. 
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5.5 Utveckling av webbapplikation med CodeIgniter 
När webbapplikationen utvecklades i CodeIgniter baserades flera lösningar och 
konfigurationsinställningar på en bok skriven av Rob Foster (2013). Bland det första som sker 
är att ställa in filen database.php för att ramverket skall kunna kommunicera med den databas 
som skall användas. Foster (2013) nämner att de vanliga uppgifterna, som till exempel 
användarnamn och lösenord skall fyllas i; dock kan det uppstå ett problem här beroende på 
vilken drivrutin som används för att ansluta till databasen. Detta innebär att fältet ”dsn” kan 
behöva fyllas i, något som CodeIgniters utvecklare British Columbia Institute of Technology 
(u.å.c) nämner i dokumentationen för CodeIgniter. De nämner att vissa drivrutiner (till 
exempel PDO, PostgreSQL, Oracle och ODBC) kan kräva en full DSN-sträng. I Figur 13 
illustreras hur alla dessa uppgifter har fyllts i för att kommunikation med databasen skall vara 
möjligt i det här fallet. 

$db['default'] = array( 
'dsn'   =>     
'mysql:host=localhost;port=3306;dbname=codeigniter;user=root;password=password
;charset=utf8;', 

    'hostname' => 'localhost', 
    'username' => 'root', 
    'password' => 'password', 
    'database' => 'codeigniter', 
    'dbdriver' => 'pdo', 

Figur 13 – Inställning av database.php i CodeIgniter. 

Anledningen till att detta nämns är att på grund av att kommunikation med en databas kan 
vara en väldigt väsentlig del av många webbapplikationer, och vid eventuella fel vid anslutning 
kan detta vara en snabb lösning för att komma igång. 

Det är även viktigt att veta att ovanstående bok använder sig av CodeIgniters bibliotek för 
kryptering när lösenorden skall hashas innan de lagras i databasen. CodeIgniters utvecklare 
menar dock att det är viktigt att INTE använda detta bibliotek för detta ändamål (British 
Columbia Institute of Technology, u.å.d). De refererar istället till PHP:s egna tillägg för 
hasning av lösenord. 

5.6 Utveckling av webbapplikation med CakePHP 
Ett problem som uppstod under utvecklingen av webbapplikationen med CakePHP var när 
data som har någon tillhörande data från andra tabeller skulle tas bort. För att kunna ta bort 
data som är kopplade till främmande nycklar i databasen kan något som kallas för Cascading 
Deletes användas (Cake Software Foundation, u.å.b). 

Det kan även vara bra att veta att CakePHP automatiskt bestämmer vilken vy som skall laddas. 
Ibland är det önskvärt att ladda en egendefinierad vy, vilket kan göras med metoden render 
(Potgieter, 2008). 
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5.7 Progression 
Att fokus har flyttats från att skapa en webbapplikation som påminner om ett forum till vad 
som påminner mer om ett uppslagsverk har redan nämnts tidigare, men i det här kapitlet 
kommer övriga förändringar som skett under utvecklingen att diskuteras. 

5.7.1 Byte av språk i webbapplikation13 
Det var från början tänkt att webbapplikationen skulle ha haft ett svenskt användargränssnitt, 
men relativt tidigt gjordes beslutet att istället ändra detta till engelska. Anledningen till detta 
är att det förmodligen hade krävts mycket mer tid på att göra detta korrekt än vad som först 
antogs. Eftersom byte av språk inte kommer att påverka vilka mätningar som kommer att 
kunna utföras ansågs det som en riskfaktor att inte göra detta byte, eftersom en felaktig 
implementation kunde ha lett till olika problem. Det hade eventuellt även varit nödvändigt att 
blanda in tredjepartsbibliotek, vilket kan påverka experimentet. Dessutom kommer ett 
bibliotek att användas för att generera data till webbapplikationen som genererar text på 
engelska. 

5.7.2 Tillägg av en extra kolumn i databasen14 
På den sida där resurserna listas i en tabell finns det en kolumn som skall visa hur många 
kommentarer en viss resurs har. I Figur 14 körs webbapplikationen från commit 5395dec15 
och illustrerar hur denna tabell ser ut. Från början var det tänkt att antalet kommentarer 
skulle härledas och helt enkelt beräknas genom att titta på hur många kommentarer som kan 
kopplas till en viss resurs. Detta visade sig dock mer avancerat än vad som först förmodades 
och en enklare lösning implementerades istället där varje resurs har fått en extra kolumn i 
databasen som lagrar hur många kommentarer den resursen har. Detta är förmodligen även 
en effektivare lösning eftersom det skulle krävas mer beräkningskapacitet för att beräkna 
antalet kommentarer när det blir väldigt många kommentarer som lagras i databasen. 

 

Figur 14 – Kolumnen Comments vid listning av resurser. 

Figur 15 och Figur 16 visar hur det är relativt enkelt att bara behöva uppdatera en kolumn över 
antalet kommentarer för en resurs i både CodeIgniter och CakePHP. 

                                                        
13 https://github.com/b16linra/Examensarbete/commit/535fb30 
14 https://github.com/b16linra/Examensarbete/commit/bdcf7d1 
15 https://github.com/b16linra/Examensarbete/commit/5395dec 
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public function create_comment($data) 
{ 
    // Add comment to database 
    if ($this->db->insert('comments', $data)) 
    { 
        // Update resource to reflect the total amount of comments it has 
        $this->db->set('num_of_comments', 'num_of_comments+1', FALSE); 
        $this->db->where('resources.id', $data['resource_id']); 
        if ($this->db->update('resources')) 
        { 
            return TRUE; 
        } 
    } 
    else 
    { 
       return FALSE; 
    } 
} 

Figur 15 – Uppdatering av num_of_comments i CodeIgniter. 

public function afterSave($event, $entity, $options) 
{ 
    $this->_update_num_of_comments($entity->resource_id); 
} 
 
private function _update_num_of_comments($resourceId) 
{ 
    $tablename = TableRegistry::get('Resources'); 
    $query = $tablename->query(); 
    $result = $query 
                ->update() 
                ->set( 
                    $query->newExpr('num_of_comments = num_of_comments+1') 
                ) 
                ->where(['id' => $resourceId]) 
                ->execute(); 
} 

Figur 16 – Uppdatering av num_of_comments i CakePHP. 

5.7.3 Korrigering av sammansatta primärnycklar i databasen 
Det kan vara bra att veta att CakePHP inte har fullt stöd för att kunna hantera sammansatta 
primärnycklar, vilket innebär att det kan vara nödvändigt att använda surrogatnycklar istället. 
Detta innebär även att den relationsdatamodell som skapats tidigare inte är helt korrekt, då 
de främmande nycklarna inte längre behöver vara en del av primärnyckeln. 

5.7.4 Filtreringsmöjligheter på sidan Resources 
I planeringsfasen bestämdes det att det skulle gå att filtrera resurser baserat på bokstav. I 
implementationsfasen blev det dock uppenbart det även behöver vara nödvändigt att kunna 
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filtrera baserat på siffror också, annars skulle det inte gå att visa de resurser vars titel börjar 
på en siffra. En annan lösning skulle kunnat vara att inte tillåta siffror som första tecken i en 
resurs titel, men det hade förmodligen blivit en sämre upplevelse för användarna, och den 
lösningen valdes därför inte. 

5.7.5 Val att inte implementera samlingar/collections 
På grund av tidsbrist har funktionalitet för samlingar inte implementerats, men som redan 
har nämnts tidigare är detta inte något som kommer att påverka experimentet eftersom de 
eventuella mätningar som skulle ha gjorts där kan göras på resurssidorna istället. 

5.8 Färdigutvecklad webbapplikation 
I detta kapitel kommer den färdigutvecklade webbapplikationen att visas upp för att ge en 
bättre uppfattning om vad det är experimentet skall utföras på. Webbapplikationerna för båda 
ramverken är gjorda för att vara så identiska som möjligt, men den version som kommer att 
demonstreras här är den som är utvecklad i CodeIgniter. 

Figur 17 visar hur startsidan i webbapplikationen ser ut. Det är en relativt enkel sida som 
innehåller lite exempeltext och en lista över de senaste resurserna som har skapats av 
användarna. 

 

Figur 17 – Startsida för webbapplikationen. 
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Figur 18 – Översiktssida för resurserna i webbapplikationen. 

Figur 18 visar den tabell som listar resurserna som finns tillgängliga i webbapplikationen. Här 
är det möjligt att filtrera titlarna baserat på siffor eller bokstäver. Det är även möjligt att utföra 
sökningar för att hitta specifika resurser. 

 

Figur 19 – Del 1/2 för sidan av en öppnad resurs (resurs- och användarinformation). 

Figur 19 visar en del av den sida som används för att visa en resurs. Utöver resursens data 
finns det även information om användaren som har skapat resursen. Längre ner på denna sida 
finns det en kommentarssektion där användare kan diskutera sådant relaterar till resursen, se 
Figur 20. 
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Figur 20 – Del 2/2 för sidan av en öppnad resurs (kommentarssektion). 

 

Figur 21 – Undersidan My Resources. 

Figur 21 visar den sida där användare kan skapa nya resurser, se alla sina tidigare skapade 
resurser och redigera eller ta bort dessa. 

Med de två webbapplikationerna redo kommer nu en förstudie att utföras för att förbereda 
inför det faktiska experimentet. 

5.9 Förstudie 
Förstudien är tänkt att fungera som en förberedelse inför den riktiga mätningen och ge en 
indikation på huruvida det kommer att vara möjligt att utföra mätningen som planerat. I 
förstudien kommer inte den slutgiltiga datamängden att användas och mätserien kommer att 
vara betydligt kortare. 

5.9.1 Tillvägagångssätt 
Mätningen i både förstudien och det fullskaliga experimentet kommer att köras på en lokal 
webbserver och dess mjuk- och hårdvara kan ses i Tabell 3. 
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Tabell 3 - Mjuk- och hårdvarukonfiguration i testsystemet. 

Operativsystem Ubuntu 18.10 

Webbläsare Firefox 66.0.4 

Webbserver Apache 2.4.34 

PHP-version 7.2.15 

Databas MySQL 8.0.15 

CPU Intel Core i5-4670K @3,4GHz (3,8GHz 
turbo) 

RAM 16GB DDR3 @1600MHz 

GPU Nvidia GeForce GTX 1070 

Lagring Samsung SSD 850 EVO 

CodeIgniter 3.1.10 

CakePHP 3.7.6 

 

Mätningen kommer att gå till på följande sätt: 

• 500 mätningar kommer att utföras för att ge en bra uppfattning om huruvida 
mätningen fungerar och för att öka chansen till att se eventuella problem, som spikar, 
i mätvärdena. 

• Mätningen kommer att ske vid sidladdning för olika resurser i webbapplikationen. 
• Navigering i webbapplikationen sker med hjälp av ett automatiserat skript på 

klientsidan. 
• Mätningen för exekveringstiden för PHP sker direkt på serversidan för att exkludera 

klientens påverkan. 

Koden för automatisk navigation kommer att vara skriven i JavaScript och köras i ett 
webbläsartillägg som kallas för Violentmonkey16. Eftersom detta sker på klientsidan kommer 
det inte att påverka svarstiden på serversidan. Automatisk navigation innebär även att 
mätsekvensen kommer att bli densamma under båda mätserier, vilket innebär att en 
jämförelse mellan dem blir mer relevant och betydelsefull. Nedan kommer den kod som ska 
användas för att utföra mätningarna att beskrivas i närmare detalj. 

                                                        
16 https://violentmonkey.github.io/ 
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window.onload = function () 
{ 
    /** How many measurements to run */ 
    const MEASUREMENTS = 500; 
 
    /** How many measurments has been done */ 
    const TIMES_RUN = (localStorage.getItem("TIMES_RUN")) 
        ? parseInt(localStorage.getItem("TIMES_RUN")) 
        : 0; 
         
    /** Last page visited */ 
    var last_visit = (localStorage.getItem("last_visit")) 
        ? parseInt(localStorage.getItem("last_visit")) 
        : -1; 
 

Figur 22 – Inledning av navigationsskript. 

Figur 22 visar inledningen av det navigationsskript som kommer att användas. Eftersom 
skriptet startas om vid varje sidladdning går det inte att lagra data i vanliga variabler då denna 
information förloras vid denna sidomladdning. För inte förlora data mellan sidladdningar 
kommer något som kallas för HTML Web Storage att användas, vilket ger möjligheten att 
lagra data direkt webbläsaren (W3Schools, u.å.). Figur 22 visar hur localStorage, som är en 
del av HTML Web Storage används för att lagra information om hur många gånger skriptet 
har körts och vilken som var den senast besökta sidan. 

if (TIMES_RUN < MEASUREMENTS) 
{ 
    localStorage.setItem("TIMES_RUN", TIMES_RUN + 1); 
    console.log(`Times run: ${TIMES_RUN + 1} of ${MEASUREMENTS}`); 
    navigatePages(); 
} 
else 
{ 
    console.log("Navigation complete"); 
} 

Figur 23 – Kontrollera om skriptet skall fortsätta att köras. 

Figur 23 visar den del av skriptet som används för att kontrollera hur många gånger skriptet 
har körts. Om skriptet skall fortsätta att köras kallas funktionen navigatePages som avgör 
vilken sida som skall öppnas nästa gång. 
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/** Navigates to the next page that should be loaded and measured */ 
function navigatePages() 
{ 
    var active_page = window.location.href; 
 
    if (active_page.search("open") > -1) 
    { 
        /** Go back to "Resources" page */ 
        window.open( 
            "http://localhost/Examensarbete/App/CakePHP/resources/view/a", 
            "_self" 
        ) 
    } 

Figur 24 – Kontrollera vilken sida som skall laddas. 

Figur 24 visar den kod som kontrollerar vilken sida som skall laddas härnäst. Om en resurs 
har öppnats kommer webbläsarens URL att innehålla ordet open, vilket innebär att skriptet 
skall navigera tillbaka till startsidan för resurserna. I övriga fall kommer alla element som 
innehåller länkar till resurser att hämtas och lagras i en array, se Figur 25. 

else 
{ 
    /** Open next resource page */ 
 
    /** Get all pages that should be visited */ 
    var elements = document.querySelectorAll('td > a'); 
 
    /** Start over when all pages has been visited */ 
    if (last_visit === elements.length - 1) 
    { 
        last_visit = -1; 
    } 
 
    localStorage.setItem("last_visit", last_visit + 1); 
             
    elements[last_visit+1].click(); 
} 

Figur 25 – Navigering till nästa resurs. 

Med hjälp av variabeln last_visit går det att avgöra vilket index i arrayen som skall användas 
för att ladda nästa sida. Eftersom det i förstudien endast finns ett begränsat antal poster i 
databasen görs även en kontroll för att se om index-platsen måste nollställas för att inte välja 
ett ogiltigt index. När det specificerade antalet sidnavigeringar har inträffat kommer skriptet 
att stanna och mätningen är således slutförd. 

Själva mätningen görs, som redan nämnts, i PHP-koden för att endast få med den tid det tar 
för ramverken att exekvera sin kod. Koden för mätningen läggs i den fil som är den första att 
köras när en förfrågan mot webbapplikationen görs, vilket är en fil som kallas för index.php i 
båda ramverk. Mätningen fungerar genom att använda funktionen microtime i PHP som kan 
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användas för att returnera en Unix-tidsstämpel med mikrosekunder (PHP, u.å.). Genom att 
skapa två tidsstämplar, en direkt i början av filen och en efter att ramverkets kod har 
exekverats går det att beräkna differensen mellan dessa tider för att erhålla den totala 
exekveringstiden. Denna tid omvandlas sedan till millisekunder och avrundas med tre 
decimalers precision; därefter sparas värdet i en CSV-fil som sedan kan användas för att 
bearbeta resultaten i till exempel Microsoft Excel. Hur detta sker kan ses i Figur 26. 

// Place at the top of index.php (first file to load) 
$t_start = microtime(true); 
 
// Place all the code below at the bottom of index.php (first file to load) 
// except the PHP closing tag 
$t_stop = microtime(true); 
 
// Calculate execution time in milliseconds (round to 3 decimals) 
$exec_time = round((($t_stop - $t_start) * 1000), 3); 
 
// Path to csv file where the result should be saved (choose one) 
$fileLocation = getenv('DOCUMENT_ROOT') . 
'/logs/codeigniter_measurements.csv'; 
// $fileLocation = getenv('DOCUMENT_ROOT') . '/logs/cakephp_measurements.csv'; 
 
// Save the result 
$handle = fopen($fileLocation, 'a'); 
fputcsv($handle, [$exec_time]); 
fclose($handle); 

Figur 26 – Kod för mätning av exekveringstid i PHP. 

5.9.2 Förväntat resultat 
Mätningen förväntas att, enligt den alternativa hypotesen, innebära ett resultat där det 
lättviktiga ramverket, i detta fall CodeIgniter, presterar bättre i form av lägre svarstider på 
serversidan. Eftersom Lancor och Katha (2013) kunde konstatera skillnader mellan 
ramverken på 500-1500 millisekunder är rimligt att anta att detta är den totala svarstiden, 
snarare än svarstiden enbart på serversidan. Detta innebär att svarstiden bör bli betydligt 
lägre i denna mätning; det är dock oklart med hur mycket. 



 
37 

5.9.3 Resultat 

 

Figur 27 – Mätserie med exekveringstid för CodeIgniter och CakePHP. 

Figur 27 visar ett linjediagram över de erhållna mätvärdena för exekveringstiden av PHP för 
de båda ramverken. Att döma av de båda mätserierna ser resultaten bra ut, utan några 
överdrivna spikvärden. Figur 28 visar ett stapeldiagram över medelvärdet för 
exekveringstiden tillsammans med standardavvikelse. 

 

Figur 28 – Medelvärde av exekveringstid med standardavvikelse. 

5.9.4 Slutsats 
Baserat på de resultat som erhållits går det att dra två slutsatser, nämligen att mätningen 
fungerar och att det lättviktiga ramverket, enligt förväntan, verkar prestera bättre i form av 
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lägre svarstider. Innan det går att dra några statistiska slutsatser kommer det dock vara 
nödvändigt att utföra fler mätningar och analysera resultaten närmare, något som kommer att 
ske i kapitel 6 Utvärdering. 
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6 Utvärdering 
Förstudien har gett en första inblick i hur ramverken presterar och vilka resultat som kan 
förväntas när ramverkens svarstider skall undersökas närmare. I det här kapitlet kommer en 
mer omfattande undersökning att göras där ramverken både kommer att undersökas 
individuellt och mot varandra. Eftersom det är fler faktorer som skall undersökas nu än i 
förstudien kommer processen att samla in data att vara något mer komplicerad, och därför 
skilja sig något från föregående mätning. Innan insamlade data analyseras närmare kommer 
processen att generera data till de båda webbapplikationerna och undersökningens struktur 
att beskrivas närmare. 

6.1 Presentation av undersökning 
För att kunna utföra mätningar som ger pålitliga resultat är det viktigt att båda ramverk har 
samma datamängd och att mätningarna sker på samma sätt under alla mätserier för båda 
ramverk. För att uppnå detta har två bibliotek använts, ContextFreeLib17 och RandApp18. 
ContextFreeLib kan användas för att generera ord och meningar och RandApp är en så kallad 
pseudo-slumptalsgenerator som kan användas för att generera vad som verkar som slumptal, 
men som i själva verket är förutsägbara och baserade på ett så kallat seed. ContextFreeLib, 
som är beroende av RandApp för att fungera, genererar meningar som är grammatiskt 
korrekta men helt utan kontext. Med dessa bibliotek är det möjligt att både generera samma 
datamängd till båda ramverk och skapa mätskript som följer samma mätsekvens för båda 
ramverk. Eftersom datamängden påminner om riktig data, men ändå är fiktiv uppstår inga 
etiska problem. De skript som har skapats är konstruerade för att lägga in data genom själva 
webbapplikationen, snarare än att lägga in data direkt i databasen med ett SQL-skript; detta 
gör datagenereringen mer verklighetstrogen och minimerar risken för att datagenereringen 
skall ha en påverkan på mätningarna. 

En skillnad från förstudien är att skriptet som körs på klientsidan och sköter navigationen i 
webbapplikationerna nu även ansvarar för att hämta mätvärdena och sedan spara ner dessa 
till en CSV-fil. Denna ändring har gjorts för att få större kontroll över vilka sidor som 
mätvärdet skall sparas för. Själva beräkningen av svarstiden sker dock fortfarande på 
serversidan och skickas helt enkelt med till klientsidan; detta innebär att svarstiden för 
klienten fortfarande är exkluderad. Den kod som används för datagenerering och mätning 
finns tillgänglig i projektets publika GitHub-repository (Räisänen, 2019). 

Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka mätresultaten och för att minimera risken 
för detta finns det vissa inställningar och steg som kan göras för att förbereda inför varje 
mätserie, och det som har utförts är följande: 

• Ingen körning av extra bakgrundsprocesser. 
• Cachning i Firefox har inaktiverats genom att sätta browser.cache.disk.enable till 

false. 
• Databasen för webbapplikationerna har tömts och all data har genererats på nytt inför 

varje ny mätning för att minimera påverkan av indexering. 
• Uppkoppling mot Internet har inaktiverats. 

                                                        
17 https://github.com/a97marbr/ContextFreeLib [Hämtad 2019-05-21] 
18 https://github.com/a97marbr/RandApp [Hämtad 2019-05-21] 
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• Båda webbapplikationer har ställts in på att köras i produktionsmiljö istället för 
utvecklingsmiljö. 

Det som kommer att undersökas närmare är hur ramverken presterar när data ska hämtas 
från en databas. Det beror på att detta är en väldigt grundläggande del av den webbapplikation 
som experimentet utförs mot och att det är mer troligt att data kommer att hämtas oftare än 
den läggs in. 

Eftersom det finns begränsat med tid att utföra detta experiment är det nödvändigt att 
prioritera över vad som skall undersökas, och på grund av att huvudfunktionaliteten i 
webbapplikationen består av att bläddra bland och öppna resurser är det just detta som skall 
undersökas genom att mäta svarstiden för att öppna sidor som innehåller olika antal resurser, 
men även svarstiden för att öppna resurser med olika mycket innehåll. 

På resurssidan i webbapplikationen filtreras alla resurser efter begynnelsebokstaven i titeln 
och det går att öppna resurser genom att filtrera på siffror och det engelska alfabetet, A-Z. Här 
har alfabetet delats upp i två delar, A-N och O-Z, och under datagenereringsfasen har A-Z fyllts 
med olika antal resurser per sida och under O-Z ligger resurser med olika mycket innehåll. 
Genom att använda RandApp för att ”slumpa” fram en sida som skall öppnas går det att mäta 
svarstiden för denna sida, och eftersom det på förhand är känt vad en bokstav innehåller går 
det även att avgöra vad som har mätts, det vill säga hur många resurser som fanns på sidan, 
eller hur mycket innehåll som resursen innehöll. Genom att slumpa fram sidor i hela omfånget 
blir navigeringssekvensen mer verklighetstrogen än om samma typ av resurs, eller till och med 
samma resurs skulle öppnas flera gånger i en sekvens. En specifikation över den exakta 
datadistributionen återfinns i projektets publika GitHub-repository (Räisänen, 2019) i filen 
DATA_DISTRIBUTION. 

Varje mätserie har ökats till 1000 mätpunkter (jämfört med 500 i förstudien); detta kommer 
innebära mer tillförlitliga resultat, men även öka chansen till att få med eventuella spikvärden 
som kan uppstå. Om många spikvärden uppstår kan det öka vikten av att utföra ett ANOVA-
test, snarare än att enbart jämföra resultaten i olika diagram, eftersom det blir svårare att 
förutspå i vilken grupp framtida mätvärden hamnar (vilket innebär att det inte med säkerhet 
går att fastställa om det finns en statistisk skillnad mellan de värden som jämförs). För att 
utföra mätningarna och erhålla den data som skall analyseras har mätprocessen strukturerats 
upp på följande sätt: 

1. Generera data för CodeIgniter. 
2. Mät svarstid i CodeIgniter för att öppna sidor med varierande antal resurser. 
3. Nollställ databas för CodeIgniter. 
4. Generera data på nytt för CodeIgniter. 
5. Mät svarstiden i CodeIgniter för att öppna resurser med olika mycket innehåll. 

 
6. Generera data för CakePHP. 
7. Mät svarstid i CakePHP för att öppna sidor med varierande antal resurser. 
8. Nollställ databas för CakePHP. 
9. Generera data på nytt för CakePHP. 
10. Mät svarstiden i CakePHP för att öppna resurser med olika mycket innehåll. 

De data som erhålls under mätningarna kommer att finnas tillgängliga på projektets publika 
GitHub-repository (Räisänen, 2019). 
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6.2 Analys 
I detta kapitel kommer den data som erhållits att granskas för att bekräfta eller avvisa 
hypoteserna och för att slutligen kunna besvara frågeställningen. Det första som skall 
undersökas är hur filstorleken och antal rader kod har påverkats under implementationen. 

6.2.1 Filstorlek och antal rader kod 
Tabell 4 och Tabell 5 visar hur storleken och antal rader kod i ramverken ser ut innan 
respektive efter implementationen av de båda webbapplikationerna, och genom att beräkna 
differensen från före och efter är det möjligt att se hur många rader kod som har lagts till för 
att skapa dem, vilket kan ses i Tabell 6; även differens i filstorlek kan ses här. 

Tabell 4 – Antal rader kod och filstorlek för CodeIgniter och CakePHP innan 
implementation. 

Innan implementation CodeIgniter CakePHP 

Ramverkets storlek 12,2 MB 31,5 MB 

Ramverkets totala antal 
rader kod 

68 492 603 460 (599 248 + 4212)19 

 

 

Tabell 5 – Antal rader kod och storlek för CodeIgniter och CakePHP efter 
implementation. 

Efter implementation CodeIgniter CakePHP 

Ramverkets storlek 16,8 MB 107 MB 

Ramverkets totala antal 
rader kod 

70 288 609 859 (604 992 + 4867)19 

 

 

Tabell 6 – Differens i storlek och antal rader kod innan och efter implementation av 
båda webbapplikationer. 

Differens CodeIgniter CakePHP 

Ramverkets storlek 4,6 MB 75,5 MB 

Ramverkets totala antal 
rader kod 

1796 6399 

 

                                                        
19 PHP- och CTP-filer. Filer med filändelsen .ctp används av CakePHP i presentationslagret, till 
skillnad från CodeIgniter som även där använder sig av vanliga PHP-filer med filändelsen .php. 
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Det är tydligt att CakePHP inte bara är större, både i antal rader kod och filstorlek, innan 
implementationen, det krävdes även mer kod för att utföra den. Skillnaden i antal rader kod 
behöver dock inte enbart bero på tekniska skäl, vilket kommer att diskuteras i mer detalj i 
kapitel 7.2 Etik. Svarstiden för de båda ramverken kommer att undersökas i kommande 
delkapitel. 

6.2.2 Hur påverkas ramverken av olika datamängd? 
Som ett första steg att analysera ramverkens svarstider kommer CodeIgniter och CakePHP 
först att granskas individuellt för att se hur de påverkas när antalet resurser per sida och 
mängden innehåll per resurs förändras. Syftet är att försöka avgöra om de faktorer som ändras 
påverkar svarstiden i ramverken linjärt eller exponentiellt. Detta är intressant eftersom det då 
istället blir möjligt att matematiskt räkna fram vad svarstiden skulle bli istället för att behöva 
mäta fram den. 

Figur 29 visar hur svarstiden i de båda ramverken varierar beroende på hur många resurser 
som hämtas för den sida som laddas. I båda fall verkar ramverken påverkas linjärt. 

 

Figur 29 – Medeltid för CodeIgniter (blå) och CakePHP (grön) för att ladda sidor 
innehållandes 0, 1, 2, 5, 50 och 100 resurser. 

Det verkar även som att CodeIgniter inte påverkas lika mycket när antalet resurser varierar, 
då riktningskoefficienten för linjen är lägre. När det gäller svarstiden för att ladda enskilda 
resurser med varierande innehåll är det dock inte lika tydligt om den påverkas linjärt eller 
exponentiellt, se Figur 30. 
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Figur 30 – Medeltid för CodeIgniter (blå) och CakePHP (grön) för att ladda enskilda 
resurser innehållandes olika mycket innehåll. 

Vid den här mätningen har innehållet i resurserna varierat mellan 1, 250 och 1000 meningar, 
där varje mening innehåller cirka tio ord. Efter att ha utfört mätningen flera gånger har det 
framstått att medeltiden för de olika punkterna kan variera något (och bli både högre och 
lägre). Detta innebär att linjen ibland framstår som mer linjär, och ibland som mer 
exponentiell. Det som verkar gå att fastslå är att ramverken påverkas likvärdigt av den 
förändrade faktorn, men det skulle vara nödvändigt att utföra fler mätningar för att få ett 
tydligare resultat och ett mer definitivt svar. 

6.2.3 Hur förhåller sig ramverken till varandra? 
I samtliga fall, både vid mätning av sidor innehållandes 0, 1, 2, 5, 50 och 100 resurser, och vid 
mätning av enskilda resurser med varierande innehåll, 1, 250 och 1000 meningar, förehåller 
sig ramverken på ett liknande sätt till varandra. Detta innebär att det inte är nödvändigt att 
diskutera och visa diagram för alla dessa mätningar separat eftersom det går att dra samma 
slutsats från dem; de kommer dock att finnas tillgängliga i Appendix B - Diagram. 

Figur 31 visar mätserier för både CodeIgniter och CakePHP som innehåller alla mätvärden för 
att ladda en sida innehållandes 100 resurser. 
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Figur 31 – Mätserie för både CodeIgniter (blå) och CakePHP (grön) för visning av 
sidor innehållandes 100 resurser. 

Mätvärdena ser bra ut då det inte finns några uppenbara mönster i någon av mätserierna vilket 
ökar sannolikheten för att mätningarna inte har påverkats av yttre faktorer. Det går att se en 
klar skillnad i svarstid mellan de båda ramverken, och i Figur 32 visas ett stapeldiagram över 
medelvärdena för dessa mätserier tillsammans med standardavvikelse. 
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Figur 32 – Medelvärde med standardavvikelse för båda ramverk vid visning av sidor 

innehållandes 100 resurser. 

Eftersom det är en relativt stor skillnad i medelvärdet för svarstiden och långt ifrån att 
standardavvikelserna överlappar går det att konstatera att det finns en statistisk skillnad 
mellan dessa ramverk i just detta fall. På grund av att det finns spikvärden i några av 
mätserierna, även om det endast är ett fåtal, har även ANOVA-test utförts för att samtliga 
mätserier för laddning av sidor med olika antal resurser. Resultaten från dessa test bekräftar 
slutsatsen som dragits från Figur 32, där p-värdet 0,0 har erhållits, vilket innebär att det 
med säkerhet går att fastställa att det finns en statistik skillnad mellan ramverken i denna 
mätning.  

Notera dock att det faktiska p-värdet förmodligen inte är exakt 0, utan troligtvis har 
avrundats till 0,0 då det är extremt litet. För mer information, läs de svar som getts till den 
fråga som ställts av Andy (2013) på Stack Overflow. Se referenslistan för en fullständig 
referens. 

Nästa analys tittar på svarstiderna för att ladda enskilda resurser med olika mycket innehåll. 
Figur 33 visar mätserierna för de båda ramverken, och även här ser värdena godkända ut, även 
om det uppstår något fler spikvärden. 
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Figur 33 – Mätserie för både CodeIgniter (blå) och CakePHP (grön) för visning av 
enskilda resurser innehållandes 1000 meningar. 

Även här ser det ut att vara en tydlig skillnad i svarstid mellan ramverken. Vad spikvärdena 
beror på är svårt att avgöra, men eftersom de är få till antalet relativt till det totala antalet 
mätningar går det att bortse från dessa. Figur 34 visar medelvärdet från båda dessa mätserier 
tillsammans med standardavvikelse. 
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Figur 34 – Medelvärde med standardavvikelse för båda ramverk vid visning av 

enskilda resurser innehållandes 1000 meningar. 

Även vid denna mätning går det att notera att det finns en statistisk skillnad mellan 
svarstiderna i ramverken. I samtliga fall, vid visning av resurser med 1, 250 och 1000 
meningar kan detta även bekräftas genom ANOVA som återigen returnerar ett (förmodat 
avrundat) p-värde på 0,0. 

6.3 Slutsats 
Baserat på det experiment som har utförts går det att fastställa att CodeIgniter har lägre 
svarstider än CakePHP när det gäller att hämta resurser i grupp och enskilt; alltså en eller flera 
rader från en tabell ur databasen. Eftersom det endast har utförts mätningar på ett relativt 
begränsat antal faktorer inom ramverken är det svårt att säga om dessa resultat alltid kommer 
att gälla, oavsett till exempel typ av data i databasen och mängden data. Linjediagrammen i 
Figur 29 och Figur 30 (analys av linjär eller exponentiell funktion) kan dock ge en idé även för 
andra scenarion som ännu inte har testats. Det ser till exempel inte ut som att linjerna kommer 
gå ihop, vilket talar för att CodeIgniter fortsatt kommer att ha lägre svarstider, både när antalet 
resurser ökar och när innehållet per resurs ökar. Det är även klart att CodeIgniter har färre 
antal rader kod och mindre filstorlek både innan och efter implementationen av 
webbapplikationerna. Detta innebär att CodeIgniter kan anses som lättviktigt i båda dessa 
skeden. 

Grundat på de resultat som uppnåtts är det nu möjligt att titta närmare på hypoteserna och 
avgöra huruvida de skall bekräftas eller avvisas. Nedan listas hypoteserna ännu en gång: 
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H0: Användningen av ett lättviktigt PHP-ramverk baserat på arkitekturmönstret MVC 
kommer inte att påverka svarstiden på serversidan vid hämtning och visning av data i en 
webbapplikation för ett socialt nätverk som är inriktat på att hitta, dela och diskutera 
resurser för lärande. 

H1: Användningen av ett lättviktigt PHP-ramverk baserat på arkitekturmönstret MVC 
kommer att leda till lägre svarstider på serversidan vid hämtning och visning av data i en 
webbapplikation för ett socialt nätverk som är inriktat på att hitta, dela och diskutera 
resurser för lärande. 

Eftersom diagrammen och ANOVA-testerna tydligt indikerar att det finns en statistisk 
skillnad i svarstid mellan ramverken kan nollhypotesen (H0) avvisas och den alternativa 
hypotesen (H1) bekräftas. Detta innebär även att frågeställningen nu kan besvaras, och även 
den listas nedan ännu en gång: 

Är det någon skillnad i svarstider på serversidan mellan ett lättviktigt PHP-ramverk och ett 
icke lättviktigt PHP-ramverk, där båda ramverken är baserade på arkitekturmönstret 
MVC? 

Svaret på frågeställningen blir därför ja, det är en skillnad i svarstider på serversidan mellan 
ett lättviktigt PHP-ramverk och ett icke lättviktigt PHP-ramverk, där båda ramverken är 
baserade på arkitekturmönstret MVC, och det är det lättviktiga ramverket som kommer att ha 
lägre svarstider än det icke lättviktiga ramverket. Notera dock att detta svar endast är giltigt 
för de avgränsningar som har gjorts för frågeställningen. 

De resultat som uppnåtts i detta experiment stämmer även överens med tidigare forskning 
från Lancor och Katha (2013), Li, Karnan och Ali Chishti (2017) och Zurkiewicz och Milosz 
(2015). En skillnad jämfört med resultaten från analysen av Lancor och Katha (2013) är dock 
antalet rader kod för implementationen som i detta fall var högre för CakePHP jämfört med 
CodeIgniter, medan det i deras analys var ett omvänt förhållande. En anledning till detta 
skulle kunna bero på att det finns inbyggd funktionalitet i CakePHP för att autogenerera kod 
för en controller, modell och nödvändiga vyfiler; det skapas dock även filer som kan användas 
för att utföra testfall. Denna funktionalitet har använts i genomförandefasen i detta arbete och 
dessa filer har inte tagits bort, utan finns kvar och bidrar därför till den totala ökningen av 
antal rader kod. Det är okänt om denna funktionalitet användes när Lancor och Katha (2013) 
utförde sin analys. 

Det går även att konstatera att svarstiderna i detta experiment skiljer sig från tidigare 
forskning där den varierar kraftigt från cirka 7 till 180 millisekunder (Li, Karnan & Ali Chishti, 
2017), cirka 50 till 460 millisekunder (Zurkiewicz & Milosz, 2015) och cirka 740 till 2400 
millisekunder (Lancor & Katha, 2013). Detta kan dels bero på skillnader i exakt vilken svarstid 
det är som har mätts, men även på vilken funktionalitet som undersökts eller helt enkelt på 
vilken mjuk- och hårdvara som har använts; det är därför som det är viktigt att specificera 
dessa faktorer. 

De resultat som erhållits från detta experiment kan nu kopplas tillbaka till svarstider och 
servicekvalitet. Som har nämnts tidigare menar Hoxmeier och DiCesare (2000) och Miller 
(1968) att svarstider inte bör ligga över två till tre sekunder. Eftersom den högsta svarstiden 
som har erhållits i detta experiment är cirka tolv millisekunder är det en god marginal kvar 
innan ramverkens exekveringstid överstiger två till tre sekunder. Det är dock viktigt att ha i 
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åtanke att detta inte är den totala svarstiden som klienten kommer att uppleva då det är 
nödvändigt att ta med till exempel tiden det tar att skicka data över ett nätverk eller tiden det 
tar att exekvera kod och rendera vyer på klienten. Tiden kan givetvis påverkas även av andra 
faktorer, som mjuk- och hårdvara på servern. Vad detta innebär är dock att det blir lättare att 
uppskatta hur svarstiden fördelas mellan de olika inblandade delarna i ett system eller en 
webbapplikation, vilket också innebär att det blir lättare att till exempel avgöra om svarstiden 
behöver optimeras i specifika delar av ett visst system eller webbapplikation. 

Viktigt! 
Efter att detta arbete påbörjades har det kommit ny forskning (Laaziri, Benmoussa, Khoulji & 
Kerkeb, 2019) som tyder på att Laravel kan ha lägre svarstider än CodeIgniter, vilket skiljer 
sig från resultaten från Li, Karnan och Ali Chishti (2017) och Zurkiewicz och Milosz (2015). 
Det kan till exempel bero på att: 

• det är olika funktionalitet eller tillämpningar som har testats 
• det är ett sammanträffande att lättviktiga ramverk har lägre svarstider 
• måtten antal rader kod och filstorlek inte är ett tillräckligt bra mått. 

Detta innebär att de resultat som erhållits i denna undersökning kan vara mer specifik till de 
ramverk som har undersökts, snarare än om ett ramverk är lättviktigt eller inte. Det kan vara 
nödvändigt att utföra mer forskning, vilket kommer att diskuteras i ett senare kapitel, 7.4 
Framtida arbete. 
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7 Avslutande diskussion 
Detta kapitel kommer att inledas med en helhetssammanfattning från frågeställning till 
slutsats. Därefter kommer etiska aspekter som kan spelat en roll under experimentet att 
diskuteras, för att slutligen följas upp av samhällsnyttan med det här experimentet och hur 
det kan kompletteras i framtiden. 

7.1 Sammanfattning 
Svarstider är något som har en stor betydelse enligt (Butler, 1983) och påverkar hur nöjda 
användarna är (Hoxmeier & DiCesare, 2000). Det är vanligt att använda ramverk, speciellt 
MVC-ramverk, under webbutveckling på grund av att de löser olika problem som 
återanvändning av kod (Lancor & Katha, 2013; Salas-Zárate et al., 2015) och möjliggör 
isolering av olika komponenter från varandra vilket gör det lättare att förstå och modifiera en 
komponent utan att behöva förstå hur de övriga komponenterna fungerar (Krasner & Pope 
1988). Detta gör det intressant att titta på hur olika ramverk kan påverka svarstiderna, och det 
är i detta arbete svarstiderna på serversidan som har analyserats med hänseende till om 
ramverket är lättviktigt eller inte. CodeIgniter är vad som benämns som ett lättviktigt ramverk 
(Fernandes et al., 2012) och det har jämförts med CakePHP, som i relation till CodeIgniter 
inte anses som ett lättviktigt ramverk på grund större filstorlek och fler antal rader kod. 
Svarstiderna sätts även i relation till forskning från Hoxmeier och DiCesare (2000) och Miller 
(1968) som menar att svarstider bör understiga två till tre sekunder. 

Frågeställningen som har besvarats lyder: 

Är det någon skillnad i svarstider på serversidan mellan ett lättviktigt PHP-ramverk och ett 
icke lättviktigt PHP-ramverk, där båda ramverken är baserade på arkitekturmönstret 
MVC? 

Genom att ha utvecklat två funktionsekvivalenta webbapplikationer, en för varje ramverk, har 
det sedan varit möjligt att utföra ett tekniskt inriktat experiment där ett antal mätserier har 
utförts för att kunna bekräfta eller avvisa de hypoteser som formulerats, vilket slutligen gjorde 
det möjligt att besvara frågeställningen. Slutsatsen är att, för de avgränsningar som satts upp 
för frågeställningen, kan den besvaras med ja, det är en skillnad i svarstider på serversidan 
mellan ett lättviktigt PHP-ramverk och ett icke lättviktigt PHP-ramverk, där båda 
ramverken är baserade på arkitekturmönstret MVC, och det lättviktiga ramverket kommer 
att ha lägre svarstider i detta fall. 

Det framstår även att de svarstider som erhållits klart understiger vad som enligt Hoxmeier 
och DiCesare (2000) och Miller (1968) anses som optimalt, men det är även viktigt att ta 
hänsyn till att det inte är den totala svarstiden för ett system som har mätts fram i denna 
undersökning. 

7.2 Etik 
Det finns ett antal faktorer som eventuellt kan ha påverkat experimentet, vilka anses som 
viktiga att diskutera för att det ska vara möjligt att avgöra om det är något som kan ha haft en 
avgörande roll för att korrekt kunna besvara frågeställningen. Detta kan vara både saker som 
inte reflekterats över innan experimentet utfördes, men även sådant som det inte funnits tid 
eller kunskap till för att åtgärda. 
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En skillnad i konfiguration mellan ramverken är mod_rewrite, som är aktiverat i CakePHP 
men inte i CodeIgniter. Mod_rewrite används som standard för att koppla samman URL:er 
med sökvägar i ett filsystem, men det kan även användas för att omdirigera från en URL till 
en annan (The Apache Software Foundation, u.å.). Eftersom detta endast är aktiverat i 
CakePHP finns det en möjlighet att detta kan ha påverkat svarstiden negativt för CakePHP; 
det är dock okänt med hur mycket. 

Databaserna är en annan sak som skiljer sig något, där profilbilderna i användartabellen för 
CakePHP består av en främmande nyckel till skillnad från CodeIgniter. Denna ändring gjordes 
för att kunna hämta ut värdena från databasen korrekt i CakePHP, men det fanns dock inte 
tid att göra denna förändring i CodeIgniter. Detta är ingen stor skillnad, men eftersom den är 
databasrelaterad kanske det kan ha en viss påverkan eftersom experimentet går ut på att 
kontrollera svarstider när data hämtas från databasen. 

På grund av att det funnits en tidsram att hålla sig inom för detta experiment är det även så 
att det inte varit möjligt att utföra experimentet på flera olika mjuk- och 
hårdvarukonfigurationer. De resultat som uppnåtts kan inte med säkerhet sägas att de gäller 
när till exempel webbläsare, operativsystem eller webbserver förändras. Olika kraftfull 
hårdvara kan även ge upphov till andra resultat. 

En ytterligare faktor som kan ha påverkat experimentet är jag personligen som har jobbat med 
detta experiment. Eftersom det är första gången jag jobbar med dessa ramverk, och ett projekt 
av denna storlek, har det lett till att vissa lösningar inom ramverken skiljer sig något från 
varandra. Det är till exempel inte exakt samma controllers i båda webbapplikationer, vilket 
innebär en något annorlunda kodstruktur. Detta innebär att antal rader kod blir ett mindre 
pålitligt mått än vad det annars skulle ha varit. Detta skulle kunna förbättras om experimentet 
utförs en gång till. Även om båda webbapplikationer är väldigt lika funktionalitetsmässigt 
skiljer sig alltså koden mellan dem mer än vad som kanske är nödvändigt. Det bästa resultatet 
skulle ges om båda webbapplikationer kan byggas med så minimala lösningar som möjligt för 
att den som programmerar ska få en så liten inverkan på experimentet som möjligt. 

Vad allt detta innebär är att det inte går att säga att svaret på frågeställningen går att applicera 
i alla scenarion, eftersom det är långt ifrån alla scenarion som har undersökts. Ramverken har 
dessutom mycket funktionalitet som inte har undersökts, och det kan mycket väl vara så att 
resultaten skiljer sig från detta experiment när det är något annat som undersöks. 

7.3 Samhällsnytta och risker 
Den mest uppenbara samhällsnyttan som det här experimentet bidrar till är att det blir lättare 
att designa och bygga ett system där prestanda i form av låga svarstider och mindre filstorlek 
är högt prioriterat eftersom ett lättviktigt ramverk kan ge dessa fördelar. Eftersom det 
lättviktiga ramverket som har undersökts här består av mindre kod, och därmed även mindre 
funktionalitet kan det även bli lättare att avgöra om det är värt att offra funktionalitet för att 
tjäna svarstid istället. Eftersom det nu även är klart definierat hur ramverken påverkar 
svarstiderna, specifikt på serversidan, är det lättare att avgöra hur olika delar i en 
webbapplikation eller ett system påverkas och om det är nödvändigt att optimera inom ett 
visst område. Det kan vara av stor vikt att veta hur svarstiden på serversidan kan minskas 
eftersom de som utvecklar en webbapplikation inte har någon kontroll över klienternas 
prestandakapacitet; det är önskvärt att kunna distribuera ett system som är kompatibelt med 
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så många klienter som möjligt, och skulle svarstiderna vara dåliga redan på serversidan spelar 
det ingen roll hur bra klienterna är. 

Dock verkar det inte finnas något utmärkande område där dessa typer av ramverk används, 
vilket gör det svårt att ge ett konkret exempel på ett område som skulle ha extra stor nytta av 
den här studien. Generellt sett är detta experimentet ändå viktigt och kan ge insikt i vad som 
påverkar svarstider, och hur mycket, vilket är viktigt eftersom, som tidigare har nämnts, 
svarstider är väldigt viktiga för användare av interaktiva system (Butler, 1983) och svarstider 
påverkar hur nöjda användarna är (Hoxmeier & DiCesare, 2000). 

Det finns även en risk med detta experiment, nämligen att det kan vara lätt att välja ett 
lättviktigt ramverk framför ett annat ramverk på grund av att de lägre svarstiderna är 
önskvärda. Det är dock värt att komma ihåg att olika ramverk har olika funktionalitet och 
vilket som är det mest lämpliga för en given tillämpning kan variera. Det har till exempel inte 
undersökts om svarstiderna varierar för inmatning av data, vilket innebär att det i 
webbapplikationer som är inriktade på arkivering av data kan vara andra ramverk som är 
lämpliga. Olika ramverk är även olika lätta att utveckla i vilket kan innebära att tiden det tar 
att utveckla en produkt kan vara viktigare att ha i åtanke än svarstiderna. 

7.4 Framtida arbete 
Det finns ett flertal framtida arbeten som skulle kunna göras för att komplettera detta 
experiment, både på kort och lång sikt. På kort sikt skulle det till exempel vara möjligt att titta 
på hur cachning inom ramverken påverkar svarstiderna, då detta inte är något som tagits i 
åtanke under detta experiment. Det skulle även vara intressant att isolera svarstiderna ännu 
mer till just ramverken, exempelvis genom att räkna bort den del av svarstiden som kommer 
från databasen. Annorlunda sessionshantering skulle kunna vara värt att undersöka närmare, 
då det i båda ramverk går att göra detta på olika sätt. I detta experiment har 
sessionshanteringen hanterats i databasen, men det går även att använda filsystemet istället 
för en databas. Mod_rewrite, som redan har nämnts i kapitel 7.2 Etik, skulle också kunna 
aktiveras eller inaktiveras i båda ramverk för att se om detta har en påverkan på svarstiderna. 
Det skulle även vara av intresse att undersöka om andra funktioner i ramverken också har 
lägre svarstider i det lättviktiga ramverket, till exempel vid inläggning av data, validering eller 
formulärhantering. Eftersom båda ramverk har stöd för både olika webbservrar och olika 
databashanterare är även detta något som kan undersökas närmare för att se om det kan ha 
en eventuell påverkan. 

På längre sikt skulle det vara intressant att bygga ett större system som fungerar precis som 
ett riktigt system, det vill säga med separata servrar och klienter. I det experiment som utförts 
här har servern och klienten varit på samma dator, och mätningarna, även om de skett i snabb 
följd, har utförts seriellt. I ett större system skulle det vara möjligt att ha flera klienter som 
förfrågar servern parallellt för att se om detta har någon påverkan. Det kan även vara 
intressant att jämföra andra lättviktiga och icke lättviktiga ramverk för att få en större 
helhetsbild, snarare än att bara titta på två specifika ramverk. Det går även att undersöka 
lättviktiga ramverk med icke lättviktiga ramverk på till exempel klientsidan, eftersom det är 
möjligt att bygga många webbapplikationer antingen på server- eller klientsidan, eller till och 
med som en hybrid av båda. Det är även möjligt att göra detta experiment i ett annat språk 
som körs på serversidan, till exempel i Python. 
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På ännu längre sikt skulle det vara möjligt att bygga om ramverken och optimera ännu mer 
för att försöka få ner svarstiderna. Genom att till exempel endast läsa in de funktioner som 
behövs minskar svarstiderna. Dock är det svårt att säga exakt hur ramverken fungerar som 
det är just nu, och anledningen till att de skiljer sig beror eventuellt på vilket mål som 
utvecklarna vill uppnå med ramverket, till exempel om det ska vara lätt att jobba med eller om 
prestanda ska prioriteras, eller en kombination av dessa. 

Som nämndes i slutsatsen, kapitel 6.3 Slutsats, finns det även en risk för att de mått som 
använts i detta experiment kan behöva kompletteras. Det skulle förmodligen vara bra att titta 
mer specifikt på antal rader kod för just den kod som faktiskt är en del av den funktionalitet 
som analyseras eller av de hjälpbibliotek som används, vilket kan vara lite svårare. Detta skulle 
dock ge en bättre inblick i hur ramverken skiljer sig från varandra och vad det faktiskt är som 
påverkar svarstiderna. 
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Appendix A -  Designdokument 
Här kommer de wireframes som inte beskrivits tidigare att finnas tillgängliga; de kan 
användas för att få en bättre översiktsbild över planeringsprocessen och hur 
webbapplikationen såg ut under detta stadie. 

 

 

Figur I - Planerad struktur för startsidan. 



 II 

 

Figur II - Planerad struktur för den sida där samlingar kan hittas. 

 

Figur III - Planerad struktur för den sida som visar en öppnad samling. 



 III 

 

Figur IV - Planerad struktur för den sida som används vid inloggning. 

 

Figur V - Planerad struktur för den sida som används för att skapa ett nytt konto. 

 



 IV 

 

Figur VI - Planerad struktur över startsidan för Mina sidor. 

 

Figur VII - Planerad struktur för den sida som används för att lista en inloggad 
användares skapade resurser. 
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Figur VIII - Planerad struktur för den sida som används för att lista en inloggad 
användares skapade samlingar. 

 

Figur IX - Planerad struktur för den sida som används för att lista en inloggad 
användares kommentarer. 
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Figur X - Planerad struktur för den sida som används för att skapa en samling. 

 

Figur XI - Planerad struktur för den sida som listar sökresultat. 
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Appendix B -  Diagram 
Här återfinns de diagram som inte har diskuteras i större utsträckning i övriga delar av denna 
rapport. 

 

Figur XII - Mätserier för CodeIgniter (blå) och CakePHP (grön) för att visa en sida 
med 0 resurser. 
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Figur XIII - Mätserier för CodeIgniter (blå) och CakePHP (grön) för att visa en sida 
med 1 resurs. 

 

Figur XIV - Mätserier för CodeIgniter (blå) och CakePHP (grön) för att visa en sida 
med 2 resurser. 
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Figur XV - Mätserier för CodeIgniter (blå) och CakePHP (grön) för att visa en sida 
med 5 resurser. 

 

Figur XVI - Mätserier för CodeIgniter (blå) och CakePHP (grön) för att visa en sida 
med 50 resurser. 
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Figur XVII - Medelvärde med standardavvikelse för svarstid i CodeIgniter och 

CakePHP för att visa en sida med 0 resurser. 

 
Figur XVIII - Medelvärde med standardavvikelse för svarstid i CodeIgniter och 

CakePHP för att visa en sida med 1 resurs. 
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Figur XIX - Medelvärde med standardavvikelse för svarstid i CodeIgniter och 

CakePHP för att visa en sida med 2 resurser. 

 
Figur XX - Medelvärde med standardavvikelse för svarstid i CodeIgniter och 

CakePHP för att visa en sida med 5 resurser. 
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Figur XXI - Medelvärde med standardavvikelse för svarstid i CodeIgniter och 

CakePHP för att visa en sida med 50 resurser. 

 

Figur XXII - Mätserier för CodeIgniter (blå) och CakePHP (grön) för att visa en 
enskild resurs med en mening. 
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Figur XXIII - Mätserier för CodeIgniter (blå) och CakePHP (grön) för att visa en 
enskild resurs med 250 meningar. 

 

 
Figur XXIV - Medelvärde med standardavvikelse för svarstid i CodeIgniter och 

CakePHP för att visa en enskild resurs med en mening. 



 XIV 

 
Figur XXV - Medelvärde med standardavvikelse för svarstid i CodeIgniter och 

CakePHP för att visa en enskild resurs med 250 meningar. 
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