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Sammanfattning 
 

Det finns flera anledningar till att minimera datamängden som överförs då en 

webbplats besöks. Ökad responsivitet och avlastning vid svåra förhållanden är två av 

dem. I denna rapport utforskas huruvida en webbapplikation, skriven i GWT och som 

använder sig av AJAX kan minska datakonsumtionen jämfört med en traditionell 

webbsite. Detta undersöks genom att två identiska webbplatser med avseende på 

innehåll och struktur skapas men som skiljer sig i hur webbsidorna byggs upp. En 

webbsite sammanställs i webbservern och skickar webbsidor till webbläsaren, en 

GWT-applikation skapar webbsidorna m.h.a. bland annat AJAX i webbläsaren. 

Webbplatsernas datakonsumtion har undersöks och analyseras och det visar sig att 

GWT-applikationen konsumerar betydligt mindre data efter den initiala 

nerladdningen av webbsidorna. Förslag på framtida arbete skulle kunna vara att 

implementera pushteknik i Google Web Toolkit för att ytterligare möjliggöra ett sätt 

att minska datakonsumtion. 

Nyckelord: AJAX, Webbapplikation, Google Web Toolkit, datakonsumtion 
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1 Introduktion 

Det finns många anledningar till varför en webbutvecklare skall försöka minimera den data 

som överförs mellan webbläsare och webbserver (datakonsumtion). En av anledningarna är 

att användandet av mobila enheter för att konsumera webbplatser har ökat under de senaste 

åren enligt Findahl (2013) och Duggan och Smith (2013) och i de mobila nätverken är 

bandbredden begränsad. En annan aspekt är fenomenet ”flash crowds” (Gourley & Totty 

2002) som innebär att en webbplats snabbt blir populär och därmed överbelastad. 

Distansfördröjning är ytterligare en anledning till att försöka minimera datakonsumtionen. 

Distansfördröjning är det fenomen som uppstår när data som skickas via Internet måste 

passera flera routrar för att nå fram till sin slutgiltiga destination (Gourley & Totty 2002). 

HTTP-protokollet (IETF 1999) som används för att överföra de resurser som används för att 

bygga upp webbsidor har en inbyggd cache-mekanism som gör att vissa resurser inte 

behöver överföras flera gånger om samma resurs behövs vid flera tillfällen. Denna och andra 

cache-mekanismer är dock enligt Wessels (2001) svåra att applicera på applikationer som 

körs på webbservern och returnerar dynamisk HTML. Med hjälp av AJAX, en metod för att 

överföra små mängder data mellan webbläsare och webbserver (Zakas, McPeak & Fawcett 

2006) så kan dock datakonsumtionen minskas. Studier har i flera fall visat på besparingar i 

datakonsumtionen. 

Projektets syfte är att undersöka möjligheter till optimering gällande datakommunikation. 

Forskningsfrågan som undersöks lyder som följer: Vilka skillnader i datakonsumtion kan ses 

mellan en traditionell webbsite gentemot en webbapplikation, skriven i Google Web Toolkit 

(Google 2006)? En webbapplikation definieras i detta arbete som en webbplats bestående av 

javascript som laddas ner till webbläsaren och med hjälp av AJAX bygger upp den webbsida 

som skall visas. Google Web Toolkit är ett verktyg för att bygga en typ av webbapplikation. 

Detta till skillnad från en traditionell webbsite som bygger upp webbsidor i webbservern och 

sedan skickar dessa som HTML-dokument till webbläsaren för rendering. Undersökningen 

skall även ta hänsyn till webbläsarens inbyggda cachesystem (Gourley & Totty 2002) för att 

se vad skillnaderna i datakonsumtion blir efter att en webbplats statiska resurser sparats 

undan i webbläsarens cache. 

I projektet byggs två identiskt lika webbplatser med avseende på utseende och innehåll. Den 

ena webbplatsen byggs som en traditionell webbsite och den andra som en webbapplikation i 

Google Web Toolkit (GWT-applikation). De båda webbplatserna används sedan på ett 

identiskt sätt. En webbläsare används för att besöka alla webbsidor på webbplatserna två 

gånger. Den första gången är webbläsarens cache tömd och den andra gången har 

webbläsaren sparat undan de resurser som används. Under tiden som webbsidorna i 

webbplatsen besöks sparas all data som skickas mellan webbläsare och webbserver. Data 

som överförs mellan webbläsare och webbserver sparas på ett sådant sätt så att det är möjligt 

att i detalj se vilken datamängd som tillhör vilken webbplats och webbsida. Denna data 

används sedan för att analysera datamängden som överförs under användandet. 
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2 Bakgrund 

Att optimera mängden data som överförs mellan en webbläsare och webbserver 

(datakonsumtion) har under lång tid varit viktigt för webbutvecklare. Souders (2007) tar i 

sin bok upp flera tekniker för att optimera datakonsumtionen på en webbplats. En intressant 

aspekt till varför man vill minimera mängden data mellan webbserver och webbläsare är att 

den mobila Internetanvändningen ökar. I Sverige har den mobila Internetanvändningen 

ökat med hela 43 procentenheter mellan 2010 och 2013 (Findahl 2013) och i USA har en 

ökning på 20 procentenheter skett under samma period (Duggan & Smith 2013). Eftersom 

bandbredden i de mobila nätverken ofta är begränsad och inte lika snabb som fasta 

anslutningar är optimering med avseende på datakonsumtion viktig. 

En annan viktig anledning till att minska datakonsumtionen kan vara att mitigera s.k. ”flash 

crowds”. Detta är ett fenomen som uppstår när en händelse gör att en webbplats snabbt blir 

populär och därmed ser en snabb ökning av datatrafik, exempelvis då en artikel på en 

webbplats plötsligt blir populär och många användare begär artikeln samtidigt (Gourley & 

Totty 2002). Distansfördröjning är också det enligt Gourley och Totty (2002) en bidragande 

orsak till fördröjning på en webbplats. Distansfördröjning är det fenomen som inträffar när 

data som skickas mellan webbserver och webbläsare passerar flera routrar på Internet. Allt 

eftersom det geografiska avståndet mellan webbserver och webbläsare växer desto större blir 

distansfördröjningen. 

När en användare besöker en webbplats via sin webbläsare så överförs data mellan 

webbläsaren och webbservern som tillhandahåller webbplatsen. Webbläsaren och 

webbservern använder sig av protokollet Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) för att 

överföra data (IETF 1999). Så när en användare besöker en webbplats som tidigare inte 

besökts så kommer webbläsaren att tillhandahålla den webbsida som användaren begär. En 

webbsida är vad som definierar strukturen och den visuella representationen av en 

webbplats. En webbsida innehåller oftast länkar till andra resurser som är nödvändiga för att 

visa webbsidan på det sätt som webbutvecklaren har tänkt sig. Dessa resurser kan 

exempelvis vara bilder, video, stilmallar (style sheets), javascript, osv. Webbläsaren begär 

även dessa resurser från webbservern och visar sedan hela webbsidan för användaren 

(Gourley & Totty 2002). HTTP har i protokollet stöd för kompression. Detta gör att 

datamängden som skickas automatiskt optimeras när både webbläsare och webbserver 

stödjer kompression (Souders 2007). 

Webbläsare sparar undan vissa resurser som webbplatsen använder sig utav så de kan 

återanvändas om samma resurs behövs vid ett senare tillfälle. Detta kallas för cachning 

(Gourley & Totty 2002). I HTTP-protokollet finns även en inbyggd cachning-mekanism som 

gör att webbläsaren kan utföra en villkorlig hämtningsförfrågan (Gourley & Totty 2002). Om 

webbläsaren redan har laddat ner en resurs kan den begära samma resurs av webbservern 

men också ange när resursen senast laddades ned. Om resursen på webbservern inte har 

förändrats så kommer webbservern att tala om detta för webbläsaren och därmed inte heller 

skicka resursen (Souders 2007). Detta är ytterligare en metod som optimerar mängden data 

som överförs. 

Det finns även andra typer av cache-mekanismer som används för att spara innehåll på 

webbsiter. En av de vanligaste är proxyservrar, som också är designade för att lagra resurser 

som används på webbplatser för flera användare. Exempelvis kan en proxyserver installeras 



 3 

på ett företag där alla anställda på företaget utnyttjar samma proxyserver och därmed 

tillsammans fyller den med resurser från olika webbsiter (Gourley & Totty 2002). 

Enligt Souders (2007) så är det de kringliggande resurserna som är de största objekten och 

därmed de som tar längst tid att överföra mellan webbläsare och webbserver. Det är med 

andra ord objekt som bilder, javascript, stilmallar etc. som står för den största delen av 

datamängden och laddningstiderna av en webbsida. Souders (2007) tar upp flera tekniker 

för att ytterligare reducera dataöverföringen av dessa resurser. De tekniker som Souders 

(2007) i huvudsak rekommenderar syftar till att reducera responstider genom att minimera 

HTTP-förfrågningar, reducera distansfördröjning och se till att HTTP-protokollets inbyggda 

mekanismer används på ett optimalt sätt (Souders 2007). 

Utav alla resurser som en webbserver kan tillhandahålla så är program som genererar 

dynamiska webbsidor problematiska att optimera (Wessels 2001). Program som genererar 

dynamiska webbsidor kan exempelvis förändras när som helst eller innehålla personlig data 

(Wessels 2001) vilket skulle göra att cachning av webbsidor gör dem inkonsekventa eller i 

värsta fall visar personlig information för fel användare. På grund av detta kan det vara svårt 

att använda sig av bland annat cachning för att minska datakonsumtionen av dynamiska 

webbplatser (Wessels 2001). 

2.1 AJAX och Webbapplikationer 

AJAX står för Asynchronous JavaScript and XML och kan sammanfattas som ett 

tillvägagångssätt för interaktion mellan webbläsare och webbserver. Tillvägagångssättet 

involverar att tillhandahålla en så responsiv upplevelse som möjligt genom att skicka och ta 

emot små mängder data (Zakas, McPeak & Fawcett 2006). AJAX-tekniken XMLHttpRequest 

(W3C 2014) är den metod som används för att överföra små mängder data mellan 

webbläsare och webbserver. Med hjälp av XMLHttpRequest kan exempelvis vissa 

individuella delar av en webbsida uppdateras utan att hela webbsidan laddas om (Zakas, 

McPeak & Fawcett 2006). 

En webbapplikation definieras i detta arbete som en webbplats som i huvudsak består av 

programkod i javascript som via AJAX dynamiskt uppdaterar innehållet på webbsidorna 

som ingår i webbsiten. När en webbläsare begär en resurs från en webbapplikation för första 

gången kommer webbservern att skicka en webbsida innehållandes en länk till 

webbapplikationen med instruktioner om att starta den när nerladdningen är klar. När 

webbapplikationen är startad kommer den att börja rendera den webbsida som användaren 

har begärt. Detta till skillnad från en traditionell webbsite där webbsidan sammanställs på 

webbservern och sedan laddas ner till webbläsaren som för att renderas. 

Eftersom webbapplikationen är nerladdad och körs på webbläsaren kommer den att ha full 

kontroll över rendering och resurshämtning. Genom att använda en webbapplikation som 

via AJAX-anrop uppdaterar den webbsida som användaren begär så kan det vara möjligt att 

minska datakonsumtionen som webbplatsen använder. Eftersom webbapplikationen helt 

körs i webbläsaren kan därmed problemet med cachning av dynamisk data (Wessels 2001) 

potentiellt undvikas. 
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2.2 Relaterad forskning 

Det finns forskning som pekar på att webbplatser som använder sig av AJAX för att överföra 

data ser en minskad datakonsumtion mellan webbläsare och webbserver. En intressant 

undersökning har gjorts på University of Tennessee där ett forskarpar (Smullen & Smullen 

2008) gjorde en serie experiment på universitetets egen webbplats som tillhandahåller 

kursinformation i realtid utifrån universitetets IT-system för studenter. 

Först mättes svarsdata som den befintliga, traditionella webbsiten returnerade när den 

användes. Sedan designades webbplatsen om till att använda AJAX och en ny mätning av 

mängden svarsdata gjordes. Då datakonsumtionen mättes givet ett typiskt 

användarförfarande kom man fram till att webbapplikationen som implementerade AJAX 

reducerade datakonsumtionen med avseende på svarsdata med 55 % (Smullen & Smullen 

2008). Det är viktigt at notera att besparingen på 55 % endast avser svarsdata mellan 

webbläsare och webbserver. 

Man noterade även att när webbplatsen skrevs om till AJAX så ökade den initiala mängden 

data som returnerades från webbplatsen från 42.2 KB till 99.2 KB, d.v.s. mer än en 

fördubbling (Smullen & Smullen 2008). Detta för att webbplatsen nu behövde javascript för 

att hantera AJAX-anrop och bygga upp presentationen av data som returneras, Smullen och 

Smullen (2008) menar dock att så länge webbläsaren stödjer cachning av resurser så 

behöver denna ökning av dataöverföring endast ske när användaren besöker webbplatsen för 

första gången. Om hänsyn tas till den initiala dataöverföringen som sker så hamnar 

besparingen i dataöverföring under ett typiskt användarförfarande på 38 %. Även om detta 

är en minskning från fallet där man enbart tar hänsyn till svarsdata så är det viktigt att 

komma ihåg att den initiala datamängden är en engångsöverföring. Detta betyder att ju mer 

en webbplats utnyttjas av en användare, ju mindre roll spelar denna initiala dataöverföring. 

En annan studie, gjord helt i laborationsmiljö visar på liknande resultat. Merrill (2006) 

utförde ett enkelt experiment där en webbsida möjliggjordes att skicka och ta emot data via 

en vanlig ”page-refresh”, d.v.s. webbläsaren postar resultatet via HTTP-protokollet (IETF 

1999) alternativt via XMLHttpRequest (W3C 2014). Detta gjordes genom att förse 

webbsidan med möjligheten att byta mellan dessa två olika lägen, ”Page-refresh” och 

”AJAX”. Precis som i studien utförd av Smullen och Smullen (2008) så observerades en ökad 

mängd datakonsumtion i den initiala nerladdningen av sidan då AJAX-läget tillkommit. När 

man sedan genomförde experimentet med att överföra data med de olika metoderna så 

observerades en minskning i datakonsumtion med ca 60 % där AJAX användes. 

Merrill (2006) påpekar dock att applikationen i detta experiment var relativt enkel och att 

det under riktiga omständigheter kanske inte är lika enkelt att reducera datakonsumtionen 

så mycket som gjordes. Merrill (2006) menar dock att för stora webbplatser eller 

webbplatser där datakonsumtion är viktig att hålla låg kan en 10 % minskning i 

datakonsumtionen vara till stor nytta. 

Yang, J., Liao, Z. och Liu, F. (2007) har även de undersökt skillnaden i datakonsumtion då 

en traditionell webbsite omarbetas till att använda AJAX för att hämta och visa dynamisk 

data. I deras experiment mättes hur mycket data som skickades mellan webbläsare och 

webbserver när man besökte sex olika webbsidor på de två olika versionerna av webbplatsen. 

Resultatet från undersökningen visade att datakonsumtionen ökade något då 

webbapplikationen besöktes första gången men minskade sedan drastiskt i jämförelse med 
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webbsiten. Första gången webbapplikationen besöktes överfördes ca 42 KB data och första 

gången webbsiten besöktes ca 30 KB. När de resterande 5 webbsidorna besöktes överfördes i 

snitt 7 KB i webbapplikationen och 46 KB i webbsiten. Den totala dataöverföringen på de sex 

olika webbsidorna var ca 481 KB i webbapplikationen och ca 675 KB i webbsiten. Totalt en 

besparing på ca 29 %. 

Ett annat forskarpar som undersökt skillnaden i datakonsumtion mellan en traditionell 

webbsite och en webbplats som använder AJAX för att överföra delar av webbsidor är 

Sanjaya och Brahmawong (2007) som undersökte om AJAX kunde användas för att minska 

datakonsumtionen i en webbaserad läroplattform. Experimentet gick ut på att ersätta de 

delarna av webbplatsen som hämtar, visar och skickar frågor som studenter svarar på. 

Experimentet utfördes på den befintliga, traditionella webbsiten med tio frågor som skulle 

besvaras av studenter och en omarbetning av webbplatsen till att använda AJAX för att 

hantera frågorna. När experimentet genomförts med tio frågor så visade det sig att den 

traditionella webbsiten hade överfört ca 858 KB och webbplatsen som använde AJAX hade 

överfört ca 84 KB. En minskning i datakonsumtion med ca 90 %. Intressant nog visade inte 

detta experiment att den initiala dataöverföringen ökade i fallet där AJAX används som den 

gör i den övriga forskningen. Båda webbplatserna överförde ca 78 KB på den första 

webbsidan som besöktes. En förklararing till detta kan vara att Sanjaya och Brahmawong 

(2007) redovisar avrundade värden i kilobyte och ökningen syns därför inte. Om AJAX-

koden för att hämta, visa och skicka svarsdata är under 1 KB så skulle detta kunna vara en 

förklaring. 

Xie och Parsons (2008) har studerat vilka fördelar AJAX kan åstadkomma i det mobila 

datanätverket GPRS. Även de kom fram till att AJAX kan reducera datakonsumtionen 

mellan webbserver och webbläsare och därmed bland annat avlasta det mobila 

datanätverket. I deras studie fann de att AJAX kan minska datakonsumtionen med ca 68 %. 

Detta resultat är intressant då Xie och Parsons (2008) menar att webbplatser som använder 

sig av AJAX kan hjälpa till med att avlasta det mobila datanätverket. 

Sammfattningsvis pekar den forskning som undersökts på att AJAX reducerar 

datakonsumtionen mellan webbläsare och webbserver jämfört med en traditionell webbsite. 

De flesta resultat tyder även på att datakonsumtionen ökar något när webbplatsen besöks för 

första gången. 
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3 Problemformulering  

Projektets syfte är att undersöka möjligheter till optimering gällande datakommunikation 

med avseende på teknik för att ladda ner och rendera webbsidor. Forskningsfrågan som 

undersöks lyder: Vilka skillnader i datakonsumtion kan ses mellan en traditionell webbsite 

gentemot en GWT-applikation (webbapplikation skriven i Google Web Toolkit)? Om två 

identiska webbplatser med avseende på innehåll och struktur skapas, där den ena är 

utvecklad med traditionella verktyg för att skapa en webbsite och den andra är skriven i 

Google Web Toolkit, minskas då webbplatsens konsumtion av data i GWT-applikationens 

fall? 

Eftersom de båda webbplatserna är identiska till innehåll borde en viss mängd data i 

överföringen förbli den samma. Statiska resurser som exempelvis bilder och stilmallar 

kommer att överföras i båda fallen. Skillnaden mellan webbsiten och GWT-applikationen 

blir att webbsidorna i den traditionella webbsiten byggs upp på webbservern och skickas till 

webbläsaren. I GWT-applikationen kommer webbservern endast att skicka en, i stort sett 

tom webbsida men med referenser till javascript som är själva webbapplikationen. GWT-

applikationen kommer därefter startas och begära data-resurser via AJAX. 

Projektet skall även ta hänsyn till och analysera vilken roll webbläsarens interna cache spelar 

med avseende på datakonsumtionen när en webbplats byggs som en GWT-applikation 

istället för en traditionell webbsite. Som tidigare nämnts kan webbläsaren spara undan 

statiska resurser i sin interna cache men det är svårare och spara undan dynamisk genererad 

HTML. Är det värt den eventuella vinsten i datakonsumtion en GWT-applikation medför 

även då webbplatserna sparats undan i webbläsarens cache? 

3.1 Metodbeskrivning  

Enligt Wohlin, Runeson, Höst, Ohlsson, Regnell, och Wesslén (2000)  är en kvantitativ 

empirisk metod lämplig för att undersöka relationen mellan två objekt där en manipulation 

av en aktivitet sker. Ett experiment inom ramen för den kvantitativa metoden kommer att 

genomföras (Wohlin et al. 2000) där två identiskt lika webbplatser med avseende på 

innehåll byggs. En av dem byggs med ett ramverk för att skapa webbsiter och den andra 

byggs med Google Web Toolkit.  

Webbplatserna kommer att innehålla fyra olika webbsidor. En statisk startsida innehållande 

text och bilder för att simulera en presentation av webbplatsen. En dynamisk websida 

innehållande en lista med dynamisk information. Detta för att simulera en webbsida som 

tekniskt sett kan förändras när som helst, exempelvis ett diskutionsforum, en lista med 

produkter eller en rankinglista i ett webbaserat spel. Till sist byggs en webbsida som 

innehåller ett formulär. Detta för att simulera information som användaren skickar till 

webbservern, exempelvis en meddelande-funktion eller kommandon i ett webbaserat spel. 

När användaren skickar informationen visas en resultatsida som bekräftar att informationen 

är mottagen, vilket är den fjärde och sista webbsidan på webbplatsen. 

Båda webbplatser kommer att användas på samma sätt för att kunna jämföra 

datakonsumtionen på varje webbsida. Experimentet kommer att börja med att webbläsarens 

cache töms för att simulera att användaren kommer till webbplatsen för första gången. Efter 

detta kommer webbläsaren att besöka webbplatsens statiska startsida, sedan gå vidare till 
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informationssidan, sedan till formulärsidan och till sist skicka en förutbestämd mängd data 

till webbservern via formulärsidan. Efter detta upprepas samma besöksprocedur igen för att 

jämföra datamängden som överförs efter att webbplatsen har besökts en gång och 

webbläsaren därmed sparat undan webbplatsens resurser i sin cache som kan återanvändas. 

Detta utförs först på den traditionella webbsiten och sedan i GWT-applikationen. 

All trafik mellan webbserver och webbläsare sparas under användningen av webbplatserna 

för att senare analyseras på liknande sätt som Smullen och Smullen (2008) och Merrill 

(2006) gjorde när de jämförde skillnaden i datamängd som överförts. Mätningarna kommer 

att göras i två huvudsteg på respektive webbplats. För varje webbsida användaren besöker 

sparas hur mycket data som skickas och tas emot, detta görs m.h.a. en nätverkssniffer enligt 

samma metod som Souders (2007) gör för att mäta en webbplats datamängd. Detta 

upprepas två gånger för att få jämförelsedata före och efter webbplatsen has sparats i 

webbläsarens cache. En jämförelse av datamängden mellan den traditionella webbsiten och 

GWT-applikationen kommer sedan att göras för att analysera hur stor skillnaden är mellan 

de olika teknikerna. Den beroende variabeln är därmed mängden data som överförs mellan 

webbläsare och webbserver i de båda fallen. Den oberoende variabeln är den teknik med 

vilken webbplatserna implementeras (Wohlin et al 2000). 

När mätdata har samlats in jämförs den totala mängden data som överförts mellan 

webbläsare och webbserver. Först undersöks skillnaden i datamängd som uppstår när 

webbläsaren besöker webbplatserna för första gången. Detta för att se skillnaden mellan en 

webbsite och en GWT-applikation i datamängd då inget har sparats i webbläsarens cache. 

När detta har gjorts undersöks den totala skillnaden i datamängd som överförts mellan 

webbläsare och webbserver efter att alla statiska resurser lagrats i webbläsarens cache. En 

analys av differensen mellan varje sida kommer även att göras. Eftersom webbplatsen har 

designats till att innehålla webbsidor med olika karaktär är det intressant att detaljstudera 

varje webbsida för sig för att se om GWT-applikationens datamängd minskas mer eller 

mindre i olika typfall. Genom att studera skillnaden i datamängd som överförs både totalt 

sett under ett besök på webbplatserna och i detalj på varje webbsida borde en uppskattning 

om huruvida GWT-applikationer kan användas för att minska datakonsumtion på 

webbplatser. 

Relaterad forskning tyder på att webbplatser som använder sig av AJAX för att överföra vissa 

delar av webbsidor först ser en ökning av datakonsumtionen mellan webbserver och 

webbläsare. Efter den initiala dataöverföringen så minskar datakonsumtionen. Eftersom 

Google Web Toolkit använder sig av AJAX (Google 2006) för att kommunicera med 

webbservern ställs i detta experiment hypotesen: ”GWT-applikationen kommer vid det 

första besöket minska sin datakonsumtion jämfört med den traditionella webbsiten, därefter 

kommer datakonsumtionen att öka jämfört med den traditionella webbsiten”. 

Enligt Wohlin et al. (2000) finns det i huvudsak tre olika sätt att utreda frågor inom 

mjukvaruutveckling: kartläggning, fallstudie och experiment. Även om kartläggning och 

fallstudier tekniskt sett skulle kunna ha använts för att undersöka problemområdet så finns 

det stora praktiska problem med dessa. Om en kartläggning hade valts som metod hade flera 

organisationer som ersatt sin traditionella webbsite med Google Web Toolkit först ha fått 

identifierats. Bara detta hade varit ett gigantiskt projekt. Sannolikheten att dessa 

organisationer har mätt datakonsumtionen i sin organisation före och efter bytet är än 

mindre sannolikt. En fallstudie hade vart mer rimlig att genomföra än en kartläggning, men 
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även här hade det varit ett stort projekt med identifikationsarbetet. Förutsatt att några 

organisationer identifierats som genomfört ett byte till Google Web Toolkit och dessutom 

mätt datakonsumtionen före och efter bytet så skulle möjligtvis en fallstudie kunna 

tillhandahålla något bättre resultat än ett experiment. Eftersom organisationens webbplats 

används av riktiga användare skulle data kunna samlas in över längre tid och andra aspekter 

skulle möjligtvis kunna analyseras för att få en bättre bild av vilka eventuella besparingar 

som uppstår i en applikation skriven i Google Web Toolkit. 
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4 Genomförande 

Eftersom två identiskt utformade webbplatser skulle byggs så började projektet med att 

bygga en gemensam HTML-struktur som kunde användas som mall i båda projekten 

(Appendix A). Mallen innehåller ett sidhuvud med tillhörande meny, en innehålls del och en 

sidfot. Innehållssidan lämnades till en början tom då den skulle innehålla olika data 

beroende på vilken webbsida man för tillfället besökte. Sidhuvud och sidfot försågs med 

både bild och text för att ha med länkar till andra resurser som inte förändrades på varje 

webbsida. Mallen byggdes med hjälp av CSS-ramverket Twitter Bootstrap (Twitter 2010) för 

att ytterligare simulera resursanvändning på webbplatserna. 

När mallen var klar skapades mallar av de specifika webbsidor som skulle ingå i projektet. 

Varje mall preparerades med så mycket förarbete som möjligt för att på ett enkelt sätt kunna 

kopieras till de två olika webbplatserna. 

4.1 Förberedelse av startsidan 

Eftersom startsidan skulle vara statisk så var denna webbsida en av de enklaste att skapa. 

Utifrån mallen (Appendix A) så infogades paragrafer med utfyllnadstext. Blandat med texten 

infogades bilder och sidan var därmed klar att kunna kopieras direkt till de båda 

webbplatserna senare (Appendix B) 

4.2 Förberedelse av informationssidan 

Informationssidan skulle innehålla en lista av dynamisk data. Exempelvis en lista med 

rankningar av spelare i ett webbaserat spel. Här valdes att alltid låta den genererade datan 

vara konstant. Anledningen till detta beslut var för att kunna få tillförlitliga mätvärden 

senare. Om den dynamiska datan hade kunnat förändras under mätningen skulle detta 

innebära ytterligare en variabel som för detta arbete inte var intressant. Eftersom intresset 

ligger i att jämföra dataöverföring av två identiska webbplatser så valdes därför att alltid 

generera en lista med 20 poster innehållande text och länk till en bild. Listan uppdaterades 

inte under projektets gång utan samma lista med data användes i båda applikationerna. I 

Appendix C visas den HTML-kod som upprepas 20 gånger på informationssidan. Listan 

består av en rad innehållandes en bild, tid/datum och en utfyllnadstext. 

4.3 Förberedelse av Formulär-/bekräftelsesidan 

Formulärsidan skulle i likhet med startsidan innehålla statiska element. Det enda som 

behövs på formulärsidan är en uppsättning av datafält som användaren kan fylla i. Mallen 

för formulärsidan hittas i Appendix D. Fem datafält skapades och namngavs som: epost, 

lösenord, data1, data2 och check. Check var av typen checkbox och övriga fält var vanliga 

textfält. När sidan hade skapats beslöts också vilken inputdata som alltid skulle anges i dessa 

fält. Beslutet som togs var att e-postfältet alltid skulle förses med: ”example@example.com”, 

lösenordsfältet med: ”password”, data1-fältet med: ”data1”, data2-fältet med: ”data2” och 

checkbox-fältet skulle alltid vara ikryssat. 

När användaren postat data i formuläret och webbservern behandlat svaret så skall en 

bekräftelsesida visas. Denna skapades också och gjordes som en enkel statisk sida som 

bekräftar att informationen har blivit skickad med en bild och text (Appendix E).  
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4.4 Webbsite 

Utifrån de mallar som skapats tillverkades en traditionell webbsite med hjälp av ramverket 

Spring framework (Gopivotal 2014). Startsidan inkorporerades i Spring framework som en 

JSP-mall som den var eftersom den enbart innehöll statiska element (Appendix F) och en 

controller skapades för att bearbeta JSP-mallen då startsidan begärs (Appendix G).  

På informationssidan lades den simulerade dynamiska datan in från förarbetet som en JSP-

mall i Spring framework (Appendix H) och en liknande controller för att bearbeta JSP-

mallen skapades (Appendix I). 

Formulärsidan skapades som en JSP-mall på samma sätt som tidigare (Appendix J) och 

även bekräftelsesidan skapades (Appendix K). En controller för att bearbeta formulärsidan 

och behandla användarens postning av formuläret skapades (Appendix L). Controllern visar 

formulärsidan vid en vanlig GET-förfrågning och bekräftelsesidan vid en POST-förfrågan.  

Eftersom Spring framework är ett applikationsramverk som genererar dynamiska webbsidor 

på servern utifrån kod så kommer inte webbservern automatiskt kunna förhålla sig till 

cachning på samma sätt som med statiska resurser. Även fast Spring framework har 

möjlighet att skicka instruktioner om cachning till webbläsaren så valdes att inte använda sig 

av dessa. Detta eftersom dynamiskt genererade HTML-dokument enligt Wessels (2001) är 

svåra att veta när de skall sparas undan i en cache på ett korrekt sätt. 

4.5 GWT-applikationen 

Till Google Web Toolkit (Google 2006) valdes tillägget GWT-Platform (Arcbees 2010) för att 

underlätta utvecklingsarbetet. Eftersom webbapplikationer körs helt i webbläsaren så blir 

den stora skillnaden i implementationsdetaljerna hur data som skickas till och från 

webbservern skall hanteras. I fallet med de statiska sidorna så är det ingen teknisk skillnad i 

definitionen av HTML-strukturen. GWT-applikationen har en grundsida (Appendix M) som 

innehåller en referens till det javascript startar webbapplikationen. GWT-Platform 

tillhandahåller ett sätt för GWT-applikationer att implementera Model-View-Presenters 

(MVP) som gör det möjligt att nästla presentation av webbsidor i varandra. GWT-

applikationen har därför en huvudvy, som definierar de delar som alltid förekommer på alla 

webbsidor. Dessa definieras i applikationens XML-mall för webbsidor (Appendix N) med 

tillhörande vy-kod (Appendix O) och presentations kod (Appendix P). 

Vyn för startsidan innehåller sedan de element som är specifika för denna sida. XML-mallen 

för denna definieras i Appendix Q, vy-koden för startsidan ligger i Appendix R och 

presentationskoden i Appendix S. 

Där data måste hämtas och skickas, som på informationssidan och formulärsidan måste 

specifika asynkrona anrop via AJAX med begäran av data programmeras för klient och 

server. På informationssidan med dynamisk data är det viktigt att poängtera skillnaderna 

mellan en webbsite och en GWT-applikation. I en webbsite så begär webbläsaren 

informationssidan som innehåller den dynamiska listan. Webbservern sätter ihop 

informationssidan med den dynamiska datan och skickar den till webbläsaren. Detta till 

skillnad från GWT-applikationen som i webbläsaren asynkront måste hämta data från 

servern och sedan bygga en HTML-struktur i den befintliga mallstrukturen. XML-mallen för 

informationssidan lämnas i stort sett tom (Appendix T) och vy-koden prepareras för att 
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kunna bygga upp en lista av dynamisk data (Appendix U). När detta är gjort måste 

utvecklaren ställa sig frågan hur den dynamiska datan skall uppdateras nästa gång 

användaren klickar på informationssidan. Ett uppenbart scenario är att GWT-applikationen 

alltid kontaktar webbservern, begär den dynamiska datan och uppdaterar HTML-strukturen 

med den nya informationen. Men GWT-applikationer har här en uppenbar möjlighet att 

optimera datakonsumtionen genom att själv ta ansvar för cachningen. 

Ett exempel på en teknik som kan användas och som också implementerades i den slutgiltiga 

lösningen (Appendix V) är att imitera HTTP-protokollets lösning genom att skicka med tid 

och datum när data senast hämtades. Om webbservern inte har någon ny data att presentera 

för användaren kan webbservern skicka tillbaka ett tomt resultat som i detta fall indikerar att 

ingen ny data finns tillgänglig. I detta fall behöver inte GWT-applikationen uppdatera 

webbsidan. Om det finns ny data så skulle webbservern kunna tillhandahålla en delmängd av 

de poster som GWT-applikationen behöver. Eftersom posterna i listan hölls konstant i detta 

projekt för att få tillförlitliga mätdata så skickar aldrig webbservern en delmängdslista utan 

enbart en tom lista om GWT-applikationen redan har hämtat den (Appendix W). 

På formulärsidan gjordes en mindre förändring av den ursprungliga designen. Istället för att 

använda HTTP-protokollets POST-funktion (IETF 1999) så modifierades formuläret till att 

skicka data asynkront via AJAX. Detta eftersom GWT-applikationer i sig alltid 

kommunicerar med webbservern via AJAX. När resultatet av postningen är klar svarar 

webbservern och GWT-applikationen kan då bygga om HTML-strukturen till 

bekräftelsesidan. På detta vis bibehålls kontrollen av rendering i GWT-applikationen. 

För att skicka och ta emot formulärdata på enklaste vis så skapades ytterligare en nästlad 

design för formulärhanteringen. Först skapades en förälder för formulärhanteringen som 

definierade en gemensam tom XML struktur (Appendix X) med en vy-kod som kan fylla i 

antingen formulärsidan eller bekräftelsesidan när det behövs (Appendix Y), tillhörande 

presentations kod för föräldersidan ansvarar för att sköta när de olika webbsidorna skall 

bytas ut (Appendix Z). Förälderkoden för formulärsidan använder sig av en händelse för att 

byta till bekräftelsesidan då användaren har skickat formulärdata (Appendix Å) 

Formulärsidans struktur modifierades något för att skicka data via AJAX (Appendix Ä), vy-

koden för formulärsidan rensar datafälten (Appendix Ö) och presenationskoden skickar data 

via AJAX (Appendix AA). 

Bekräftelsesidan liknar startsidan i det avseendet att den i princip är statisk, den innehåller 

samma HTML-struktur som mallen (Appendix BB), vy-koden (Appendix CC) och 

presentationskoden (Appendix DD)  är enbart till för att visa den statiska bekräftelsesidan. 

4.6 Laborationsförfarande 

Två virtuella datorer med ett privat internt nätverk konfigurerades. Därefter installerades 

Tomcat (Apache 1999) på den ena datorn och de båda webbplatserna installerades under 

denna. På denna dator installerades även TShark (Wireshark Foundation 2006) för att fånga 

all kommunikation mellan webbläsare och webbserver. På klienten installerades 

webbläsaren Chrome (Google 2008). 

Ett laborationsprotokoll designades för att få tillförlitlig mätdata mellan webbläsaren och 

webbservern. Förfarandet designades på följande sätt: Först beslutades att mäta webbsitens 
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trafik och efter det GWT-applikationens trafik. Innan mätning av de olika webbplatserna 

påbörjas beslutades att tömma webbläsarens cache för att säkerställa simulering av att en 

användare besöker en webbplats för första gången. 

För varje webbsida som skulle mätas används följande förfarande: TShark startas för att 

fånga all data till och från webbservern enligt följande konfiguration: 

tshark -i eth0 -f "host 10.10.10.2 and port 8080" -w datacap.cap 

Därefter görs förfrågan från webbläsaren till webbservern efter den resurs som skall mätas. 

Nätverket övervakas tills dess att webbläsarens TCP/IP-anslutning till webbservern 

avslutats. Detta för att säkerställa att all data har fångats in och att alla mätningar görs på 

samma sätt. Efter att webbläsaren kopplat ner anslutningen till webbservern så avbryts 

TShark’s insamling av data och resultatet sparas undan. 

Det är viktigt att notera att det gjordes ett val för att få konsekventa mätresultat. Under 

normala förhållanden kan användaren hinna klicka på en hyperlänk på en webbsida innan 

TCP/IP-uppkopplingen hinner stängas och dataöverföringen mellan webbläsaren och 

webbservern blir därmed något mindre än om mätningen inväntar att TCP/IP-

uppkopplingen har stängts. Detta för att TCP/IP-uppkopplingen mellan webbläsare och 

webbserver kan återanvändas om uppkopplingen inte hinner avslutas innan användaren 

navigerar till en annan resurs på webbplatsen. I detta fall så kommer mängden data som 

överförs mellan webbläsare och webbservern inte innehålla TCP-protokollets 

anslutningshandskakning och/eller avslutningshandskakning. Det skall dock noteras att den 

data som skickas i en TCP/IP-handskakning för anslutning och avslutning är relativt liten 

jämfört med data som innehåller webbsidan och eftersom alla mätresultat innehåller 

TCP/IP-handskakning för uppkoppling och nedkoppling och denna data är konstant 

(University of Southern California 1981) så påverkar den inte mätresultatet då alla 

mätresultat är garanterat att innehålla handskakning för upp- och nedkoppling i de fall där 

data behöver överföras. 

När laborationsprotokollet fastställts exekverades det på varje webbsida som skulle mätas. 

Webbläsarens cache rensades. Sedan samlades mätdata in för webbsitens startsida, 

informationssida, formulärsida och postning av formulärdata. Efter detta gjordes samma 

mätning igen för att ta hänsyn till webbläsarens cachningsfunktion. När all mätdata för 

webbsiten samlats in rensades webbläsarens cache för att säkerställa att cachen var tom. 

Sedan började mätdata samlas in för GWT-applikationens startsida, informationssida, 

formulärsida och postning av formulärdata. När detta gjorts gjordes samma mätning igen för 

att ta hänsyn till webbläsarens cachning. 
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5 Utvärdering och analys 

I detta kapitel presenteras utvärdering och analys av de mätresultat som samlades in under 

projektet. Först redovisas en jämförelse av den mängd data som överfördes i den första 

mätningen, d.v.s. när webbläsarens cache var tom och alla resurser hämtades från 

webbservern. Efter detta redovisas jämförelsen av den datamängd som överfördes i den 

andra mätningen, d.v.s. när webbläsaren hade sparat undan resurser i sin cache. 

Slutgiltligen dras slutsatser utifrån mätvärdena. 

5.1 Första dataöverföringen 

Skillnaden i den totala dataöverföringen mellan webbsiten och GWT-applikationen i första 

testfallet är inte så stor. Den data som skickas är lite mer i GWT-applikationen. 

  

Figur 1 Total datamängd skickad vid första mätningen 

Den totala datamängden som skickades i den traditionella webbsiten var lite över 1,4 MB och 

knappt 1,55 MB i GWT-applikationen (Figur 1). Skillnaden i mängden data som skickas är 

GWT-applikationens javascript som används för applikationens logik. 

Studeras dataöverföringarna på detaljnivå så syns det tydligt hur varje sida som laddas i 

GWT-applikationen är lite större än på webbsiten utom på bekräftelsesidan (Tabell 1).  

Tabell 1 Första överföringen av data mellan webbläsare/webbserver (Byte) 

Typ Startsida Infosida Formsida Bekr.sida 

(post) 

Totalt 

Webbsite 1,267,903 105,851 12,765 21,499 1,408,018 

GWT 1,372,649 136,071 35,955 1,969 1,546,644 
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Eftersom GWT-applikationen, för varje sida måste ladda in javascript för att tillhandahålla 

renderingen av webbsidan så blir de totala värdena lite högre än på webbsiten. Differensen 

mellan webbsiten och GWT-applikationen är dock inte jättestora, endast ett tiotal procent 

högre på GWT-applikationen (7,6 % mer data på startsidan och 22,2 % mer data på 

informationssidan). På formulär- och bekräftelsesidan däremot är dock skillnaderna större 

(Figur 2). På formulärsidan överförs hela 63,7 % mer data till GWT-applikationen och på 

bekräftelse sidan råder ett nästan inverterat förhållande. Webbsidan skickar hela 90,9 % mer 

data än GWT-applikationen. 

 

Figur 2 Dataöverföringsjämförelse – Form-/Bekr.sida 

För att förstå detta fenomen är det viktigt att förstå en skiljelinje i design och utformning av 

webbsiter och GWT-applikationer. I fallet med den traditionella webbsiten kommer 

webbläsaren att begära resursen innehållande formulärsidan vilket webbservern skickar till 

webbläsaren. När användaren fyllt i och skickar formuläret så behandlar webbservern 

formulärets data och skickar sedan bekräftelsesidan till webbläsaren. Det är detta förfarande 

vi ser i figur 2. 

GWT-applikationen som är designad kring att sköta all kommunikation med webbservern 

(som inte innehåller resursförfrågningar) kommer att posta användarens data via AJAX. 

Därmed använder GWT-applikationer en helt annan metod för kommunikation med servern 

(som vi senare skall se fler exempel på). Eftersom GWT-applikationen enbart skickar 

användarens formulärdata och endast förväntar sig ett svar innehållande en status från 

webbservern så måste alla resurser för bekräftelsesidan redan finnas tillgänglig och redo att 

användas i GWT-applikationen. Detta innebär att GWT-applikationen i sin förfrågan om 

formulärsidan även laddar ner de resurser som krävs för bekräftelsesidan. Detta är 

anledningen till att GWT-applikationen överför så mycket mer data vid nedladdningen av 

formulärsidan. Alla resurser för att posta data via AJAX (javascript), HTML-struktur, text 

och bilder för att visa bekräftelsesidan inkluderas i dataöverföringen i formulärsidan. Detta 

förklarar även varför så lite data överförs på bekräftelsesidan. Den enda data som 

skickas/tas emot här är ett AJAX-anrop med formulärets data och ett enkelt svar från 

webbservern som indikerar att data har tagits emot. När GWT-applikationen får svaret att 
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webbservern har behandlat data i AJAX-anropet kan GWT-applikationen rendera 

bekräftelsesidan lokalt med de redan befintliga resurserna för bekräftelsesidan. Genom att 

lägga ihop den totala mängden data som skickas mellan webbläsare och webbserver i båda 

fallen (formulärsidan och bekräftelsesidan) så får vi en liknande struktur som på start- och 

informationssidan (Figur 3) 

 

Figur 3 Dataöverföringsjämförelse – form- & bekräftelsesida hopräknat 

Jämförs den totala datamängd som överförs utan att GWT-applikationens design påverkar 

mätdata så observeras en bild som liknar start- och informationssidan. Resurserna för GWT-

applikationen (d.v.s. javascriptet) kräver totalt sett lite mer data än webbsiten. I detta fall ca 

9,7 % mer data som skickas i GWT-applikationen. 

5.2 Andra dataöverföringen 

Nedan redovisas resultaten från den andra mätningen av data, d.v.s. efter att webbläsaren 

hämtat och sparat undan alla resurser som krävs för att visa varje webbsida i sin cache. 

Analyseras skillnaderna i den totala mängden data som överförts så syns direkt att GWT-

applikationens datakonsumtion ligger långt mycket lägre än webbsitens (Figur 4). 
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Figur 4 Total datamängd skickad vid andra mätningen (efter cachning) 

Webbsitens totala datamängd i den andra mätningen är drygt 53 KB, nästan en halvering 

från den initiala mängden data som överfördes. GWT-applikationens totala dataöverföring 

är dock betydligt mindre, knappt 4 KB (Figur 4). I detta fall syns en klar fördel för GWT-

applikationen. GWT-applikationen kan inte bara utnyttja webbläsarens cache utan också 

undvika att statiska webbsidor laddas ned från webbservern då denna struktur nu ligger 

lagrad lokalt i webbläsaren. Vidare kan även GWT-applikationen via AJAX minimera 

överföring av dynamisk data. 

Tabell 2 Andra överföringen av data mellan webbläsare/webbserver (Byte) 

Typ Startsida Infosida Formsida Bekr.sida 

(post) 

Totalt 

Webbsite 10,726 29,217 7,096 6,114 53,153 

GWT 0 1,950 0 1,969 3,919 

 

Till att börja med kan det konstateras att GWT-applikationens start- och formulärsida inte 

behöver överföra någon data alls mellan webbläsare och webbserver. Anledningen till detta 

är att GWT-applikationen nu är helt nedladdad i användarens webbläsare och styr huruvida 

webbservern behöver kontaktas eller ej. Start- och formulärsidan är statiska, all HTML-

struktur och andra resurser som krävs för att visa dessa webbsidor är redan nerladdade i 

användarens webbläsare och GWT-applikationen behöver därmed enbart byta ut de 

webbsidor som visas just nu mot den som redan finns lagrad i webbläsaren. 

Informationssidan fungerar i grunden på samma sätt som start- och formulärsidan. All 

HTML-struktur med tillhörande resurser har redan laddats ner och även den dynamiska 

datan har laddats ner och renderats. Skillnaden här är dock att när informationssidan begärs 

av användaren skickas ett AJAX-anrop till webbservern som frågar om någon ny dynamisk 

data har inkommit sedan den begärdes sist. Eftersom det i detta fall inte tillkommit någon ny 

dynamisk data behöver webbservern inte skicka om data som redan finns i webbläsaren och 
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svarar därför med en tom lista. GWT-applikationen behöver därför inte uppdatera HTML-

strukturen med ny data. Här syns en tydlig minskning i datatrafiken som skickas mellan 

webbläsare och webbserver i de olika fallen webbsite kontra GWT-applikation. Även om 

många resurser på webbsidan är sparade av webbläsaren i fallet med den traditionella 

webbsiten så måste ändå HTML-strukturen, inklusive den dynamiska datan skickas. Detta 

gör att informationssidan måste skicka ca 15 gånger mer data än GWT-applikationen. 

Ett liknande scenario utspelar sig när användaren skickar data från fromulärsidan till 

webbservern och bekräftelsesidan skall visas. I GWT-applikationen är förfarandet identiskt 

med den första mätningen. Koden för att skicka data och att visa bekräftelsesidan är redan 

nerladdad och allt GWT-applikationen behöver göra är att skicka formulärdata, vänta på 

svar från webbservern och sedan rendera den redan befintliga bekräftelsesidan. I webbsitens 

fall blir den totala dataöverföringen något mindre än i första fallet eftersom statiska resurser 

för bekräftelsesidan redan är undansparad i webbläsarens cache. Men svaret med HTML-

strukturen måste ändå skickas vilket medför att ca 3 gånger så mycket data skickas jämfört 

med GWT-applikationen. 

5.3 Slutsatser 

Den potentiella skillnaden i dataöverföring mellan webbläsare och webbserver kan bli 

oerhört stor när webbservern inte längre behöver rendera och tillhandahålla HTML-

strukturen för en webbsida. När en användare besöker en webbplats, oavsett om det är en 

traditionell webbsite eller GWT-applikation så kommer den data som måste överföras 

mellan webbläsare och webbserver vara relativt likvärdig. Detta kunde ses i första exemplet 

där överförd data var ca 1,4 MB för webbsiten och knappt 1,55 MB för GWT-applikationen. 

Webbplatserna var identiska i sin struktur, den enda skillnaden mellan dem var att GWT-

applikationen var tvungen att laddas ner i from av javascript. Trotts att GWT-applikationen 

var tvungen att laddas ner så var inte skillnaden i dataöverföring särskilt stor. Skillnaden var 

ca 139 KB. Detta skall ställas i relation till att hela webbplatsen låg på ca 1,4 MB. 

Efter att webbläsaren kunnat spara undan statiska resurser i sin cache blev dock skillnaden i 

mätresultaten oerhört stora. Som tidigare nämnts så behöver inte längre någon data 

överföras mellan webbläsare och webbserver på webbsidor som enbart innehåller statiskt 

innehåll. Detta i sig kan vara en enorm vinst på en webbplats med mycket trafik. I ett 

webbaserat spel skulle exempelvis startsida, spelinstruktioner och annan allmän information 

kunna spara mycket på webbsidor innehållande statisk data. 

GWT-applikationer har, som observerades på informationssidan i den andra 

dataöverföringen också potential att införa cachning på datanivå. En GWT-applikation som 

redan har renderat ett resultat kan, när användaren vill ha tillgång till samma resurs fråga 

webbservern, via AJAX-anrop om någon ny data existerar från exempelvis ett givet datum. I 

projektet så svarade webbservern med en tom lista som i detta fall betyder att ingen ny 

dynamisk data existerar efter det givna datumet. I detta fall behöver ingen ny data skickas 

till GWT-applikationen och vinsten i dataöverföring blir stor jämfört med en situation där 

webbservern måste tillhandahålla webbsidan igen. Detta betyder att i fall där en GWT-

applikation skapats så har webbutvecklaren större potentiella möjligheter att implementera 

lösningar som minimerar dataöverföringar mellan webbläsare och webbserver. 

De vinster som en GWT-applikation medför ökar desto mer webbplatsen används. Efter att 

GWT-applikationen har laddats ned till webbläsaren så behöver inte längre webbservern 
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kontaktas i de fall där enbart statisk information presenteras. Men även i de fall där GWT-

applikationen hela tiden måste kontakta webbservern, som i fallet där formulärdata skickas, 

observeras en stor skillnad mellan webbsite och GWT-applikation. 

Experimentet genomfördes i en virtuell testmiljö där inga utomstående faktorer kunde 

påverka de mätningar som gjordes. Mätningarna gjordes i ett virtuellt nätverk där en 

nätverksanalyserare konfigurerades att enbart lyssna på trafik till och från webbservern som 

enbart kunde nås i det virtuella nätverket. Webbläsaren som användes för att komma åt 

webbsidorna på de olika webbplatserna hade enbart ett fönster med en flik igång vilket 

gjorde att enbart en instans av webbläsaren begärde resurser från webbservern åt gången. 

Experimentet övervakades dessutom med ett tredje program, netstat, som anropades i en 

oändlig loop med 5 sekunders fördröjning. Innan varje ny mätning, kontrollerades via 

netstat att ingen uppkoppling var aktiv mot webbservern och innan en mätning avslutades så 

kontrollerades via netstat att webbläsaren hade stängt alla TCP/IP-uppkopplingar mot 

webbservern. Detta förfarande vid mätningarna gör att kravet om slutsatsens giltighet kan 

satisfieras (Wohlin et al. 2000). 

Den enda oberoende variabeln som finns i experimentet är den teknik som används för att 

komma åt webbsidorna i de båda webbplatserna (traditionell webbsite kontra en GWT-

applikation). I experimentet används samma HTML-mallar för att rendera i princip två 

identiska webbplatser. Eftersom Google Web Toolkit bygger webbsidor i webbläsaren på ett 

speciellt sätt som involverar iframes (Google 2006) så kommer den genererade HTML-

strukturen som skapas i de två olika webbplatserna inte vara exakt identiska. En viss 

avvikelse existerar alltså mellan de båda webbplatserna med avseende på HTML-struktur. 

Denna avvikelse ligger dock inom ramen för den oberoende variabeln vilket är den som 

undersöks i experimentet. Under experimentets gång har inga andra faktorer som kunnat 

påverka resultatet påträffats eller upptäckts. Med anledning av detta anses experimentet ha 

en stark intern giltighet (Wohlin et al. 2000). 

Experimentet koncentrerar sig på att endast mäta mängden data som överförs mellan 

webbläsare och webbserver under lika förhållanden. Mätvärdena har en direkt koppling till 

forskningsfrågan om vilka skillnader i datakonsumtion som existerar mellan traditionella 

webbsiter och en GWT-applikation. Experimentet har bara en oberoende variabel och mäter 

bara en typ av mätvärden vilket enligt Wohlin et al. (2000) kan vara ett hot mot 

konstruktionsgiltighet. Men eftersom det finns en sådan stark koppling mellan mätvärdet 

och forskningsfrågan anses inte detta vara en stor risk för detta experiment. 

Experimentet designades för att testa flera av de vanligaste aspekterna av de operationer 

som vanligtvis görs på en webbplats. Hämtning av resurser, hämtning av dynamisk data, 

skicka (postning av) data och hänsyn tas till cachning av resurser. Dessa operationer 

opererar inom ramen för vad en GWT-applikation och en traditionell webbsite kan göra. 

Även om andra typer av test inom experimentet skulle ha utförts så skulle de grundläggande 

operationer som utförts fallit inom ramen för de test som görs i experimentet. Det borde 

därför vara fullt möjligt att generalisera experimentet och fortfarande se samma tendens till 

resultat som observerats i detta experiment. Därför anses experimentet ha en extern giltighet 

(Wohlin et al. 2000). Utifrån denna diskussion kring experimentets giltighet i utformning så 

anses experimentets mätdata vara tillräckligt statistiskt säkerställt. 

I metodbeskrivningen ställdes en hypotes om att datakonsumtionen i en GWT-applikation 

vid första besöket skulle vara mindre jämfört med en traditionell webbsite och sedan vara 
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mer jämfört med den traditionella webbsiten. Det visar sig tydligt i utvärderingen ovan att 

det inverterade förhållandet råder och hypotesen kan därmed falsifieras. Detta innebär att 

svaret på forskningsfrågan som ställdes blir att en GWT-applikation vid det initiella besöket 

har en lite högre datakonsumtion än en traditionell webbsite, men efter GWT-applikationen 

har sparats undan i webbläsarens cache överför betydligt mindre data då webbsidor besöks. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

I detta projekt ställdes frågan om huruvida en GWT-applikation kan reducera den 

datakonsumtionen som uppstår när en användare interagerar med en webbplats. Hänsyn 

skulle även tas till hur datakonsumtionen påverkas då webbläsaren hade sparat undan 

statiska resurser i sin cache. För att undersöka detta planerades två identiska webbplatser 

med avseende på innehåll och struktur att byggas. En av webbplatserna byggdes som en 

traditionell webbsite som bygger upp dynamiska webbsidor i webbservern som sedan skickas 

till webbläsaren för att renderas. Den andra webbplatsen som planerades var en GWT-

applikation. GWT-applikationen skulle skilja sig i det avseendet att webbläsaren laddar ner 

applikationen i form av javascript som sedan bygger upp webbsidan i webbläsaren och frågar 

efter eventuell data via AJAX. Om de båda webbplatserna ser identiskt lika ut men där den 

ena enbart hämtar data via AJAX så borde man via mätningar kunna se om GWT-

applikationens datakonsumtion blir mindre än i fallet med den traditionella webbsiten. 

Först skapades HTML-mallar som definierade utseendet och strukturen på webbplatsen. 

Dessa skulle sedan användas både i webbsiten och i GWT-applikationen. När HTML-

strukturen var gjord skapades en traditionell webbsite med hjälp av Spring framework 

(Gopivotal 2002) och därefter skapades en GWT-applikation med hjälp av Google Web 

Toolkit (Google 2006) och GWT-Platform (Arcbees 2010). 

När de båda webbplatserna hade skapats så designades ett laborationsprotokoll för att 

fastställa hur mätningarna skulle gå till för att producera de mest tillförlitliga svaren. Det 

protokoll som fastställdes var att webbläsarens cache skulle tömmas inför mätningarna av 

varje webbplats. När detta gjorts skulle en simulering av en användare som besöker 

webbplatsen göras. Först skulle användaren navigera till webbplatsens fyra webbsidor och 

efter det skulle varje webbsida besökas en andra gång. Detta för att kunna samla in mätdata 

när webbläsarens cache är tom och sedan när webbläsaren has sparat undan alla statiska 

resurser i sin cache. 

Efter att laborationen genomförts och mätdata samlats in och sammanställts så visade det 

sig att webbsiten och GWT-applikationens totala datakonsumtion var relativt likvärdig 

under den första mätningen. GWT-applikationen konsumerade ca 9 % mer data. Detta för 

att GWT-applikationen hade en ytterligare resurs som webbsiten inte hade. Nämligen 

javascript-koden som var själva GWT-applikationen. Detta resultat var väntat eftersom 

webbapplikationer i sin natur körs i webbläsaren och därmed måste laddas ner.  

I den andra mätningen visade det sig stora skillnader i datakonsumtion mellan webbsiten 

och GWT-applikationen. Eftersom GWT-applikationen nu var nerladdad i webbläsaren så 

behövdes ingen HTML-struktur längre överföras från webbservern vilket behövdes i 

webbsitens fall. Skillnaden i datakonsumtion varierade mellan 67-100 % för olika webbsidor. 

Dessa siffror förklaras med att vissa webbsidor inte innehöll någon dynamisk data och 

behövde därför inte ens kontakta webbservern. Det var i dessa fall man såg en skillnad på 

100 % i datakonsumtion. Under de omständigheter där data skickades i GWT-applikationen 

observerades en besparing i datakonsumtion på mellan 67-93 %. Anledningen till 

spridningen i besparing berodde helt på hur mycket data som behövde skickas. 
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6.2 Diskussion 

Relaterad forskning har visat att användandet av AJAX på webbplatser har reducerat 

datakonsumtionen med varierande resultat beroende på utformningen av webbplatsen. I 

detta projekt observerades liknande mönster i datakonsumtionen som i den relaterade 

forskningen. Datakonsumtionen ökar något i de initiala förfrågningarna eftersom extra 

javascript för att driva webbapplikationen måste laddas ner. Därefter blir dock 

besparingarna större. I detta projekt observerades i den andra mätningen stora besparingar i 

datakonsumtion som också den relaterade forskningen visar. På bekräftelsesidan i detta 

projekt, som i princip liknar experimentet av Merrill (2006), observerades en minskning i 

datakonsumtion med ca 67 %. 

Till skillnad från den relaterade forskningen som visar på att webbapplikationer i allmänhet 

kan reducera mängden data som överförs mellan webbläsare och webbserver så visar detta 

projekt att en GWT-applikation har möjlighet att reducera datakonsumtionen med 100 % i 

fall där enbart statiska element begärs eller där webbservern inte behöver kontaktas. Google 

Web Toolkit tar kontroll över webbläsarens navigation och hanterar den internt (Google 

2006). En GWT-applikation kan därmed undvika helt att kontakta webbservern i de fall där 

det inte behövs. Ingen av den forskning som har studerats demonstrerar detta beteende. 

Även om andra webbapplikationer kan åstadkomma samma sak så är denna funktionalitet 

inbyggd i Google Web Toolkit. 

I detta projekt introduceras även en metod för att införa en typ av enkel cachning på 

datanivå genom att fråga webbservern om den hade någon ny data att leverera givet ett visst 

datum och tid. Det visade sig i experimentet som utfördes att denna metod reducerar 

datakonsumtionen ytterligare vilket ingen av den relaterade forskningen har visat. 

Webbplatserna som skapades i detta projekt var speciellt designade för att efterlikna en 

riktig men relativt liten webbplats. De specifika webbsidorna på webbplatserna var 

utformade på ett sådant sätt så att olika aspekter av kommunikation mellan webbläsare och 

webbserver skulle kunna mätas. Webbplatserna hade därför en statisk och en dynamisk 

webbsida och en webbsida där data kunde postas. Även om mätresultaten i sig inhämtades 

korrekt och verkar överensstämma med relaterad forskning så skulle en jämförande studie 

på en befintlig webbsite likt den som Smullen och Smullen (2008) gjorde förmodligen ge 

mer tillförlitlig data. Hur mycket data som sparas mellan en traditionell webbsite och en 

webbapplikation är beroende av flera olika faktorer. Exempel på viktiga faktorer skulle 

kunna vara hur många webbsidor användaren besöker på en webbplats och hur ofta 

användaren återkommer till en webbsida hen redan har besökt. Som vi såg i detta projekt så 

blir det ingen vinst med avseende på datakonsumtion i de fallen där användaren bara 

besöker en webbsida på en webbplats en gång. Exempel på sådana sidor skulle kunna vara 

en kontinuerlig blogg där ett antal blogginlägg visas efter varandra. I detta fall skulle en 

webbapplikation inte ge någon vinst. Det är därför viktigt att poängtera att vinsten i 

datakonsumtion är beroende av användarens beteende på webbplatsen. Men det är också 

viktigt att inse att webbapplikationer inte ökar en webbplats’ totala datakonsumtion med 

speciellt mycket och när webbläsaren väl sparat den extra data som måste överföras i 

webbapplikationens fall så kommer vinsten med avseende på datakonsumtion bara att öka. 

6.2.1 Samhälleliga aspekter 

Då webbapplikationer och därmed GWT-applikationer kan minska datakonsumtionen 

mellan webbläsare och webbserver skulle en adoptering av dessa tekniker kunna påverka 
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samhället positivt i många aspekter. Förutom att webbplatser skulle kunna göras mer 

responsiva och minska responstiderna som uppstår i och med distansfördröjning (Gourley & 

Totty 2002) så skulle GWT-applikationer kunna höja tröskelvärdet för överbelastning då 

fenomenet ”flash crowds” (Gourley & Totty 2002) uppstår. 

Vinningarna skulle även vara mycket stora i mobilnätet där en stor tillväxt av konsumtion av 

webbsiter har skett de senaste åren både i Sverige (Findahl 2013) och i USA (Duggan & 

Smith 2013). Om mängden data som skickades i det mobila nätverket minskade skulle fler 

användare kunna använda det mobila datanätverket samtidigt och data skulle kunna 

överföras snabbare då nätet blir mindre belastat. I flera länder tar operatörer dessutom 

betalt för den data som överförs i det mobila nätverket (Xie & Parsons 2008) vilket en GWT-

applikation skulle kunna hjälpa till att minimera. Eventuella roamingavgifter skulle även 

kunna sänkas genom införandes av GWT-applikationer i samhället. 

6.2.2 Forskningsetiska aspekter 

De värden som publicerats i detta experiment kommer från de mätningar som gjorts när 

experimentet utfördes och har inte modifierats på något sätt. All nödvändig programkod för 

att kunna återupprepa experimentet, tillika nödvändig information om hur experimentet 

utformats och genomförts är publicerade. De versioner av mjukvara som använts i 

experimentet är också redovisat. Det är därför fullt möjligt att återskapa experimentet och 

verifiera de mätvärden som publicerats. 

6.3 Framtida arbete 

Eftersom en webbapplikation har möjlighet att utföra villkorlig hämtning av data via AJAX 

skulle andra tekniker för att optimera datakonsumtionen vara fördelaktiga att integrera i 

Google Web Toolkit. På informationssidan i detta projekt skickades datum och tid när data 

senast hämtades och visades för användaren. Om det inte finns någon ny data att hämta så 

returnerar webbservern en tom lista. Här finns en möjlighet att bygga in mekanismer i 

Google Web Toolkit för att underlätta skapandet av GWT-applikationer som ytterligare 

minimerar datakonsumtionen med hjälp av nya webbstandarder. Pushteknik är ett relativt 

nytt begrepp som innebär att webbservern kontaktar webbläsaren i de fall där viss 

information behöver uppdateras (Sanjaya 2010a). Även om det finns vissa tredjeparts 

implementationer av pushteknik för Google Web Toolkit så hade en generell och oberoende 

metod för pushteknik i Google Web Toolkit varit intressant att integrera. Genom att 

tillhandahålla ett standardiserat sätt för pushteknik skulle det förmodligen bli lättare för 

utvecklare att arbeta med tekniken. Viss forskning (Sanjaya 2010a; Sanjaya 2010b; Sanjaya 

2011) pekar på att pushteknik kan minska datakonsumtionen i en webbapplikation 

ytterligare jämfört med att fråga webbservern om ny data existerar som görs i detta 

experiment. Genom att integrera pushteknik i Google Web Toolkit så läggs även grunden för 

att skapa realtidsapplikationer. Då en GWT-applikation kan användas effektivt för att 

hantera uppdateringar av data i realtid skulle ytterligare studier kunna göras där en GWT-

applikations datakonsumtion jämförs med en traditionell klient/server applikation för att 

utforska möjligheten för att ersätta traditionella klient/server applikationer med 

webbaserade system. I en sådan undersökning skulle en likande metod som använts i detta 

experiment kunna användas för att genomföra och utvärdera resultatet. 
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Appendix A -  HTML-mall för webbsidor 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1"> 

        <title>The title of the website</title> 

        <!-- Bootstrap --> 

        <link href="resources/bootstrap/css/bootstrap.min.css" 

rel="stylesheet"> 

        <link href="resources/css/main.css" rel="stylesheet"> 

    </head> 

<body> 

<div> 

    <div class="container"> 

        <header class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/header.png" class="img-responsive" 

/> 

            </div> 

        </header> 

 

        <nav class="navbar navbar-default" role="navigation"> 

            <div class="container-fluid"> 

                <div class="navbar-header"> 

                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 

                        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </button> 

                    <a class="navbar-brand" href="#">EXJOBB</a> 

                </div> 

                <div class="navbar-collapse collapse"> 

                    <ul class="nav navbar-nav"> 

                        <li><a href="/">HOME</a></li> 

                        <li><a href="/data">DATA</a></li> 

                        <li><a href="/form">FORM</a></li> 

                    </ul> 

                </div><!--/.nav-collapse --> 

            </div><!--/.container-fluid --> 

        </nav><!--/ navbar--> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h1>HEADER</h1> 

            </div> 

        </section> 

    </div> 

 

    <div id="footer"> 

        <footer class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                    <h2>The footer</h2> 

                </div> 
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            </div> 

 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                    <img src="resources/gfx/magnifying-lens75.png" 

class="img-responsive" /> 

                </div> 

                <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                    <p> 

                        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                    </p> 

                </div> 

            </div> 

        </footer> 

    </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Appendix B -  HTML-mall för startsida 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1"> 

        <title>The title of the website</title> 

        <!-- Bootstrap --> 

        <link href="resources/bootstrap/css/bootstrap.min.css" 

rel="stylesheet"> 

        <link href="resources/css/main.css" rel="stylesheet"> 

    </head> 

<body> 

<div> 

    <div class="container"> 

        <header class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/header.png" class="img-responsive" 

/> 

            </div> 

        </header> 

 

        <nav class="navbar navbar-default" role="navigation"> 

            <div class="container-fluid"> 

                <div class="navbar-header"> 

                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 

                        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </button> 

                    <a class="navbar-brand" href="#">EXJOBB</a> 

                </div> 

                <div class="navbar-collapse collapse"> 

                    <ul class="nav navbar-nav"> 

                        <li><a href="/">HOME</a></li> 

                        <li><a href="/data">DATA</a></li> 

                        <li><a href="/form">FORM</a></li> 

                    </ul> 

                </div><!--/.nav-collapse --> 

            </div><!--/.container-fluid --> 

        </nav><!--/ navbar--> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h1>HOME</h1> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-1 col-md-1 col-sm-1 col-xs-1"> 

                <img src="resources/gfx/logo.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-11 col-md-11 col-sm-11 col-xs-11"> 

                <p class="lead"> 
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                    Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 

odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 

voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 

dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi 

tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut 

enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 

iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 

consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h2>Voluptatem</h2> 

                <p> 

                    Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 

odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 

voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 

dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi 

tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut 

enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 

iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 

consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/service-wide.png" class="img-

responsive" /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h2>Perspiciatis</h2> 

                <p class="lead"> 

                    Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 

odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 

voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 

dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi 

tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut 

enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 

iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 

consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? 

                </p> 

            </div> 
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        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <p> 

                    At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos 

ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos 

dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non 

provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id 

est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita 

distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque 

nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis 

voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam 

et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et 

voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum 

hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores 

alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.                    

</p> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/Paccar_Corporate_Building.jpg" 

class="img-responsive" /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <p> 

                    <i> 

                        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                    </i> 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

    </div> 

 

    <div id="footer"> 

        <footer class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                    <h2>The footer</h2> 

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                    <img src="resources/gfx/magnifying-lens75.png" 

class="img-responsive" /> 

                </div> 

                <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                    <p> 
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                        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                    </p> 

                </div> 

            </div> 

        </footer> 

    </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Appendix C -  HTML-mall för repeterande data på 
informationssidan 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a href="/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 
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Appendix D -  HTML-mall för formulärsidan 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <title>The title of the website</title> 

    <!-- Bootstrap --> 

    <link href="resources/bootstrap/css/bootstrap.min.css" 

rel="stylesheet"> 

    <link href="resources/css/main.css" rel="stylesheet"> 

</head> 

<body> 

<div> 

    <div class="container"> 

        <header class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/header.png" class="img-responsive" 

/> 

            </div> 

        </header> 

 

        <nav class="navbar navbar-default" role="navigation"> 

            <div class="container-fluid"> 

                <div class="navbar-header"> 

                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 

                        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </button> 

                    <a class="navbar-brand" href="#">EXJOBB</a> 

                </div> 

                <div class="navbar-collapse collapse"> 

                    <ul class="nav navbar-nav"> 

                        <li><a href="/">HOME</a></li> 

                        <li><a href="/data">DATA</a></li> 

                        <li><a href="/form">FORM</a></li> 

                    </ul> 

                </div><!--/.nav-collapse --> 

            </div><!--/.container-fluid --> 

        </nav><!--/ navbar--> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h1>FORM</h1> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-3"> 

                <img src="resources/gfx/feedback.png" class="img-

responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-9"> 

                <p class="lead"> 
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                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

 

        <div class="row"> 

            <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-6"> 

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

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="exampleInputEmail1">Email 

address</label> 

                        <input type="email" class="form-control" 

id="exampleInputEmail1" placeholder="Enter email"> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="exampleInputPassword1">Password</label> 

                        <input type="password" class="form-control" 

id="exampleInputPassword1" placeholder="Password"> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="data1">Data 1</label> 

                        <input type="text" class="form-control" id="data1" 

placeholder="data"> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="data2">Data 2</label> 

                        <input type="text" class="form-control" id="data2" 

placeholder="data"> 

                    </div> 

                    <div class="checkbox"> 

                        <label> 

                            <input type="checkbox"> Check me out 

                        </label> 

                    </div> 

                    <div style="padding-bottom: 25px;"> 

                        <button type="submit" class="btn btn-

default">Submit</button> 

                    </div> 

                </form> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

 

    <div id="footer"> 

        <footer class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                    <h2>The footer</h2> 

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                    <img src="resources/gfx/magnifying-lens75.png" 

class="img-responsive" /> 
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                </div> 

                <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                    <p> 

                        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                    </p> 

                </div> 

            </div> 

        </footer> 

    </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Appendix E -  HTML-mall för bekräftelsesidan 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <title>The title of the website</title> 

    <!-- Bootstrap --> 

    <link href="resources/bootstrap/css/bootstrap.min.css" 

rel="stylesheet"> 

    <link href="resources/css/main.css" rel="stylesheet"> 

</head> 

<body> 

<div> 

    <div class="container"> 

        <header class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/header.png" class="img-responsive" 

/> 

            </div> 

        </header> 

 

        <nav class="navbar navbar-default" role="navigation"> 

            <div class="container-fluid"> 

                <div class="navbar-header"> 

                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 

                        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </button> 

                    <a class="navbar-brand" href="#">EXJOBB</a> 

                </div> 

                <div class="navbar-collapse collapse"> 

                    <ul class="nav navbar-nav"> 

                        <li><a href="/">HOME</a></li> 

                        <li><a href="/data">DATA</a></li> 

                        <li><a href="/form">FORM</a></li> 

                    </ul> 

                </div><!--/.nav-collapse --> 

            </div><!--/.container-fluid --> 

        </nav><!--/ navbar--> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h1>Thank you!</h1> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-3"> 

                <img src="resources/gfx/thankyou.png" class="img-

responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-9"> 

                <p class="lead"> 
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                    At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos 

ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos 

dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non 

provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id 

est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita 

distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque 

nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis 

voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam 

et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et 

voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum 

hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores 

alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.            

</p> 

            </div> 

        </section> 

    </div> 

 

    <div id="footer"> 

        <footer class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                    <h2>The footer</h2> 

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                    <img src="resources/gfx/magnifying-lens75.png" 

class="img-responsive" /> 

                </div> 

                <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                    <p> 

                        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                    </p> 

                </div> 

            </div> 

        </footer> 

    </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Appendix F -  HTML-kod för startsida, Webbsite 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

    <head> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1"> 

        <title>The title of the website</title> 

        <!-- Bootstrap --> 

        <link href="resources/bootstrap/css/bootstrap.min.css" 

rel="stylesheet"> 

        <link href="resources/css/main.css" rel="stylesheet"> 

<% 

        String 

url=request.getAttribute("javax.servlet.forward.servlet_path").toString(); 

        pageContext.setAttribute("url", url); 

%> 

    </head> 

<body> 

<div> 

    <div class="container"> 

        <header class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/header.png" class="img-responsive" 

/> 

            </div> 

        </header> 

 

        <nav class="navbar navbar-default" role="navigation"> 

            <div class="container-fluid"> 

                <div class="navbar-header"> 

                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 

                        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </button> 

                    <a class="navbar-brand" href="#">EXJOBB</a> 

                </div> 

                <div class="navbar-collapse collapse"> 

                    <ul class="nav navbar-nav"> 

                        <li><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/">HOME</a></li> 

                        <li><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">DATA</a></li> 

                        <li><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/form">FORM</a></li> 

                    </ul> 

                </div><!--/.nav-collapse --> 

            </div><!--/.container-fluid --> 

        </nav><!--/ navbar--> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h1>HOME</h1> 

            </div> 

        </section> 
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        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-1 col-md-1 col-sm-1 col-xs-1"> 

                <img src="resources/gfx/logo.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-11 col-md-11 col-sm-11 col-xs-11"> 

                <p class="lead"> 

                    Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 

odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 

voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 

dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi 

tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut 

enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 

iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 

consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h2>Voluptatem</h2> 

                <p> 

                    Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 

odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 

voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 

dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi 

tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut 

enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 

iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 

consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/service-wide.png" class="img-

responsive" /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h2>Perspiciatis</h2> 

                <p class="lead"> 

                    Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 

odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 

voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 

dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi 
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tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut 

enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 

iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 

consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <p> 

                    At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos 

ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos 

dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non 

provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id 

est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita 

distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque 

nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis 

voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam 

et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et 

voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum 

hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores 

alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.                    

</p> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/Paccar_Corporate_Building.jpg" 

class="img-responsive" /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <p> 

                    <i> 

                        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                    </i> 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

    </div> 

 

    <div id="footer"> 

        <footer class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                    <h2>The footer</h2> 

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="row"> 
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                <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                    <img src="resources/gfx/magnifying-lens75.png" 

class="img-responsive" /> 

                </div> 

                <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                    <p> 

                        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                    </p> 

                </div> 

            </div> 

        </footer> 

    </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Appendix G -  Programkod för startsida, Webbsite 

package thalos.exjobb.mvc; 

 

import org.springframework.stereotype.Controller; 

import org.springframework.ui.ModelMap; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 

 

@Controller 

@RequestMapping("/") 

public class HomeController { 

    @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 

    public String root(ModelMap model) { 

        return "home"; 

    } 

} 
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Appendix H -  HTML-kod för infossida, Webbsite 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <title>The title of the website</title> 

    <!-- Bootstrap --> 

    <link href="resources/bootstrap/css/bootstrap.min.css" 

rel="stylesheet"> 

    <link href="resources/css/main.css" rel="stylesheet"> 

    <% 

        String 

url=request.getAttribute("javax.servlet.forward.servlet_path").toString(); 

        pageContext.setAttribute("url", url); 

    %> 

</head> 

<body> 

<div> 

    <div class="container"> 

        <header class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/header.png" class="img-responsive" 

/> 

            </div> 

        </header> 

 

        <nav class="navbar navbar-default" role="navigation"> 

            <div class="container-fluid"> 

                <div class="navbar-header"> 

                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 

                        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </button> 

                    <a class="navbar-brand" href="#">EXJOBB</a> 

                </div> 

                <div class="navbar-collapse collapse"> 

                    <ul class="nav navbar-nav"> 

                        <li><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/">HOME</a></li> 

                        <li><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">DATA</a></li> 

                        <li><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/form">FORM</a></li> 

                    </ul> 

                </div><!--/.nav-collapse --> 

            </div><!--/.container-fluid --> 

        </nav><!--/ navbar--> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h1>DATA</h1> 

            </div> 

        </section> 
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        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 
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            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 
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                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
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aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 
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            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 
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            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 
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            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 



 XXVI 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 
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                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <!-- Section --> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                <img src="resources/gfx/data.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                <h2><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">Adipisicing elit</a></h2> 

                <small> 

                    2014-05-01 13:37 

                </small> 

                <p> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
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voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <hr /> 

            </div> 

        </section> 

    </div> 

 

    <div id="footer"> 

        <footer class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                    <h2>The footer</h2> 

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                    <img src="resources/gfx/magnifying-lens75.png" 

class="img-responsive" /> 

                </div> 

                <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                    <p> 

                        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                    </p> 

                </div> 

            </div> 

        </footer> 

    </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Appendix I -  Programkod för infosida, Webbsite 

package thalos.exjobb.mvc; 

 

import org.springframework.stereotype.Controller; 

import org.springframework.ui.ModelMap; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 

 

@Controller 

@RequestMapping("/data") 

public class DataController { 

    @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 

    public String root(ModelMap model) { 

        return "data"; 

    } 

} 
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Appendix J -  HTML-kod för formulärsida, Webbsite 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <title>The title of the website</title> 

    <!-- Bootstrap --> 

    <link href="resources/bootstrap/css/bootstrap.min.css" 

rel="stylesheet"> 

    <link href="resources/css/main.css" rel="stylesheet"> 

    <% 

        String 

url=request.getAttribute("javax.servlet.forward.servlet_path").toString(); 

        pageContext.setAttribute("url", url); 

    %> 

</head> 

<body> 

<div> 

    <div class="container"> 

        <header class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/header.png" class="img-responsive" 

/> 

            </div> 

        </header> 

 

        <nav class="navbar navbar-default" role="navigation"> 

            <div class="container-fluid"> 

                <div class="navbar-header"> 

                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 

                        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </button> 

                    <a class="navbar-brand" href="#">EXJOBB</a> 

                </div> 

                <div class="navbar-collapse collapse"> 

                    <ul class="nav navbar-nav"> 

                        <li><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/">HOME</a></li> 

                        <li><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">DATA</a></li> 

                        <li><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/form">FORM</a></li> 

                    </ul> 

                </div><!--/.nav-collapse --> 

            </div><!--/.container-fluid --> 

        </nav><!--/ navbar--> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h1>FORM</h1> 

            </div> 

        </section> 
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        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-3"> 

                <img src="resources/gfx/feedback.png" class="img-

responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-9"> 

                <p class="lead"> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

 

        <div class="row"> 

            <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-6"> 

                <form role="form" 

action="${pageContext.request.contextPath}/form" method="post"> 

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="exampleInputEmail1">Email 

address</label> 

                        <input type="email" class="form-control" 

id="exampleInputEmail1" placeholder="Enter email"> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="exampleInputPassword1">Password</label> 

                        <input type="password" class="form-control" 

id="exampleInputPassword1" placeholder="Password"> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="data1">Data 1</label> 

                        <input type="text" class="form-control" id="data1" 

placeholder="data"> 

                    </div> 

                    <div class="form-group"> 

                        <label for="data2">Data 2</label> 

                        <input type="text" class="form-control" id="data2" 

placeholder="data"> 

                    </div> 

                    <div class="checkbox"> 

                        <label> 

                            <input type="checkbox"> Check me out 

                        </label> 

                    </div> 

                    <div style="padding-bottom: 25px;"> 

                        <button type="submit" class="btn btn-

default">Submit</button> 

                    </div> 

                </form> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

 

    <div id="footer"> 

        <footer class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 
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                    <h2>The footer</h2> 

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                    <img src="resources/gfx/magnifying-lens75.png" 

class="img-responsive" /> 

                </div> 

                <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                    <p> 

                        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                    </p> 

                </div> 

            </div> 

        </footer> 

    </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Appendix K -  HTML-kod bekräftelsesida, Webbsite 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <title>The title of the website</title> 

    <!-- Bootstrap --> 

    <link href="resources/bootstrap/css/bootstrap.min.css" 

rel="stylesheet"> 

    <link href="resources/css/main.css" rel="stylesheet"> 

    <% 

        String 

url=request.getAttribute("javax.servlet.forward.servlet_path").toString(); 

        pageContext.setAttribute("url", url); 

    %> 

</head> 

<body> 

<div> 

    <div class="container"> 

        <header class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/header.png" class="img-responsive" 

/> 

            </div> 

        </header> 

 

        <nav class="navbar navbar-default" role="navigation"> 

            <div class="container-fluid"> 

                <div class="navbar-header"> 

                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 

                        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </button> 

                    <a class="navbar-brand" href="#">EXJOBB</a> 

                </div> 

                <div class="navbar-collapse collapse"> 

                    <ul class="nav navbar-nav"> 

                        <li><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/">HOME</a></li> 

                        <li><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/data">DATA</a></li> 

                        <li><a 

href="${pageContext.request.contextPath}/form">FORM</a></li> 

                    </ul> 

                </div><!--/.nav-collapse --> 

            </div><!--/.container-fluid --> 

        </nav><!--/ navbar--> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h1>Thank you!</h1> 

            </div> 

        </section> 
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        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-3"> 

                <img src="resources/gfx/thankyou.png" class="img-

responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-9"> 

                <p class="lead"> 

                    At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos 

ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos 

dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non 

provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id 

est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita 

distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque 

nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis 

voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam 

et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et 

voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum 

hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores 

alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.            

</p> 

            </div> 

        </section> 

    </div> 

 

    <div id="footer"> 

        <footer class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                    <h2>The footer</h2> 

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                    <img src="resources/gfx/magnifying-lens75.png" 

class="img-responsive" /> 

                </div> 

                <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                    <p> 

                        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                    </p> 

                </div> 

            </div> 

        </footer> 

    </div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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Appendix L -  Programkod för formulär-
/bekräftelsesida, Webbsite 

package thalos.exjobb.mvc; 

 

import org.springframework.stereotype.Controller; 

import org.springframework.ui.ModelMap; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 

 

@Controller 

@RequestMapping("/form") 

public class FormController { 

    @RequestMapping(method = RequestMethod.GET) 

    public String root(ModelMap model) { 

        return "form"; 

    } 

    @RequestMapping(method = RequestMethod.POST) 

    public String rootPost(ModelMap model) { 

        return "formdone"; 

    } 

} 
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Appendix M -  Grundsida för webbapplikationen 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

    <title>The title of the website</title> 

    <!-- Bootstrap --> 

    <link href="resources/bootstrap/css/bootstrap.min.css" 

rel="stylesheet"> 

    <link href="resources/css/main.css" rel="stylesheet"> 

    <script type="text/javascript" 

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

</head> 

<body> 

<!-- OPTIONAL: include this if you want history support --> 

<iframe src="javascript:''" id="__gwt_historyFrame" tabIndex='-1' 

style="position: absolute; width: 0;height: 0; border: 0;"></iframe> 

 

</body> 

</html> 
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Appendix N -  Applikation, UiBinder XML-mall, 
Webbapp 

<ui:UiBinder xmlns:ui='urn:ui:com.google.gwt.uibinder' 

             xmlns:g='urn:import:com.google.gwt.user.client.ui'> 

 

<g:HTMLPanel> 

    <div class="container"> 

        <header class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/header.png" class="img-responsive" 

/> 

            </div> 

        </header> 

 

        <nav class="navbar navbar-default" role="navigation"> 

            <div class="container-fluid"> 

                <div class="navbar-header"> 

                    <button type="button" class="navbar-toggle" data-

toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"> 

                        <span class="sr-only">Toggle navigation</span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                        <span class="icon-bar"></span> 

                    </button> 

                    <a class="navbar-brand" href="#">EXJOBB</a> 

                </div> 

                <div class="navbar-collapse collapse"> 

                    <ul class="nav navbar-nav"> 

                        <li><a href="#!">HOME</a></li> 

                        <li><a href="#!data">DATA</a></li> 

                        <li><a href="#!form">FORM</a></li> 

                    </ul> 

                </div><!--/.nav-collapse --> 

            </div><!--/.container-fluid --> 

        </nav><!--/ navbar--> 

 

        <g:SimplePanel ui:field="main"/> 

 

    </div> 

 

    <div id="footer"> 

        <footer class="container"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                    <h2>The footer</h2> 

                </div> 

            </div> 

 

            <div class="row"> 

                <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2"> 

                    <img src="resources/gfx/magnifying-lens75.png" 

class="img-responsive" /> 

                </div> 

                <div class="col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10"> 

                    <p> 

                        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
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aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                    </p> 

                </div> 

            </div> 

        </footer> 

    </div> 

</g:HTMLPanel> 

 

</ui:UiBinder> 
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Appendix O -  Applikation, Vykod, Webbapp 

package thalos.exjobbapp.client.application; 

 

import javax.inject.Inject; 

 

import com.google.gwt.uibinder.client.UiBinder; 

import com.google.gwt.uibinder.client.UiField; 

import com.google.gwt.user.client.ui.IsWidget; 

import com.google.gwt.user.client.ui.SimplePanel; 

import com.google.gwt.user.client.ui.Widget; 

import com.gwtplatform.mvp.client.ViewImpl; 

 

public class ApplicationView extends ViewImpl implements 

ApplicationPresenter.MyView { 

    public interface Binder extends UiBinder<Widget, ApplicationView> { 

    } 

 

    @UiField 

    SimplePanel main; 

 

    @Inject 

    public ApplicationView(Binder uiBinder) { 

        initWidget(uiBinder.createAndBindUi(this)); 

    } 

 

    @Override 

    public void setInSlot(Object slot, IsWidget content) { 

        if (slot == ApplicationPresenter.SLOT_SetMainContent) { 

            main.setWidget(content); 

        } else { 

            super.setInSlot(slot, content); 

        } 

    } 

} 
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Appendix P -  Applikation, Presentationskod, 
Webbapp 

package thalos.exjobbapp.client.application; 

 

import com.google.gwt.event.shared.GwtEvent.Type; 

import com.google.inject.Inject; 

import com.google.web.bindery.event.shared.EventBus; 

import com.gwtplatform.mvp.client.Presenter; 

import com.gwtplatform.mvp.client.View; 

import com.gwtplatform.mvp.client.annotations.ContentSlot; 

import com.gwtplatform.mvp.client.annotations.ProxyStandard; 

import com.gwtplatform.mvp.client.proxy.Proxy; 

import com.gwtplatform.mvp.client.proxy.RevealContentHandler; 

 

public class ApplicationPresenter extends 

Presenter<ApplicationPresenter.MyView, ApplicationPresenter.MyProxy> { 

    public interface MyView extends View { 

    } 

 

    @ContentSlot 

    public static final Type<RevealContentHandler<?>> SLOT_SetMainContent = 

new Type<RevealContentHandler<?>>(); 

 

    @ProxyStandard 

    public interface MyProxy extends Proxy<ApplicationPresenter> { 

    } 

 

    @Inject 

    public ApplicationPresenter(EventBus eventBus, MyView view, MyProxy 

proxy) { 

        super(eventBus, view, proxy, RevealType.Root); 

    } 

} 
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Appendix Q -  Startsida, UiBinder XML-mall, 
Webbapp 

<ui:UiBinder xmlns:ui='urn:ui:com.google.gwt.uibinder' 

             xmlns:g='urn:import:com.google.gwt.user.client.ui'> 

    <g:HTMLPanel> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h1>HOME</h1> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-1 col-md-1 col-sm-1 col-xs-1"> 

                <img src="resources/gfx/logo.png" class="img-responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-11 col-md-11 col-sm-11 col-xs-11"> 

                <p class="lead"> 

                    Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 

odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 

voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 

dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi 

tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut 

enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 

iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 

consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h2>Voluptatem</h2> 

                <p> 

                    Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 

odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 

voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 

dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi 

tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut 

enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 

iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 

consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/service-wide.png" class="img-

responsive" /> 

            </div> 
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        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h2>Perspiciatis</h2> 

                <p class="lead"> 

                    Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit 

voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa 

quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta 

sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut 

odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione 

voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia 

dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi 

tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut 

enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit 

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum 

iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae 

consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <p> 

                    At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos 

ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos 

dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non 

provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id 

est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita 

distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque 

nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis 

voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam 

et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et 

voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum 

hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores 

alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.                    

</p> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <img src="resources/gfx/Paccar_Corporate_Building.jpg" 

class="img-responsive" /> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <p> 

                    <i> 

                        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                    </i> 

                </p> 
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            </div> 

        </section> 

    </g:HTMLPanel> 

</ui:UiBinder> 
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Appendix R -  Startsida, Vykod, Webbapp 

package thalos.exjobbapp.client.application.home; 

 

import com.google.gwt.uibinder.client.UiBinder; 

import com.google.gwt.user.client.ui.Widget; 

import com.google.inject.Inject; 

import com.gwtplatform.mvp.client.ViewImpl; 

 

public class HomePageView extends ViewImpl implements 

thalos.exjobbapp.client.application.home.HomePagePresenter.MyView { 

    public interface Binder extends UiBinder<Widget, 

thalos.exjobbapp.client.application.home.HomePageView> { 

    } 

 

    @Inject 

    public HomePageView(Binder uiBinder) { 

        initWidget(uiBinder.createAndBindUi(this)); 

    } 

} 
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Appendix S -  Startsida, Presentationskod, Webbapp 

package thalos.exjobbapp.client.application.home; 

 

import thalos.exjobbapp.client.application.ApplicationPresenter; 

import thalos.exjobbapp.client.place.NameTokens; 

import com.google.inject.Inject; 

import com.google.web.bindery.event.shared.EventBus; 

import com.gwtplatform.mvp.client.Presenter; 

import com.gwtplatform.mvp.client.View; 

import com.gwtplatform.mvp.client.annotations.NameToken; 

import com.gwtplatform.mvp.client.annotations.ProxyStandard; 

import com.gwtplatform.mvp.client.proxy.ProxyPlace; 

 

public class HomePagePresenter extends 

Presenter<thalos.exjobbapp.client.application.home.HomePagePresenter.MyView

, thalos.exjobbapp.client.application.home.HomePagePresenter.MyProxy> { 

    public interface MyView extends View { 

    } 

 

    @ProxyStandard 

    @NameToken(NameTokens.home) 

    public interface MyProxy extends 

ProxyPlace<thalos.exjobbapp.client.application.home.HomePagePresenter> { 

    } 

 

    @Inject 

    public HomePagePresenter(EventBus eventBus, MyView view, MyProxy proxy) 

{ 

        super(eventBus, view, proxy, 

ApplicationPresenter.SLOT_SetMainContent); 

    } 

} 
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Appendix T -  Infosida, UiBinder XML-mall, Webbapp 

<ui:UiBinder xmlns:ui='urn:ui:com.google.gwt.uibinder' 

             xmlns:g='urn:import:com.google.gwt.user.client.ui'> 

    <g:HTMLPanel> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h1>DATA</h1> 

            </div> 

        </section> 

 

        <g:HTML ui:field="hPosts"> 

 

        </g:HTML> 

 

    </g:HTMLPanel> 

</ui:UiBinder> 
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Appendix U -  Infosida, Vykod, Webbapp 

package thalos.exjobbapp.client.application.data; 

 

import com.google.gwt.i18n.client.DateTimeFormat; 

import com.google.gwt.uibinder.client.UiBinder; 

import com.google.gwt.uibinder.client.UiField; 

import com.google.gwt.user.client.ui.HTML; 

import com.google.gwt.user.client.ui.Widget; 

import com.google.inject.Inject; 

import com.gwtplatform.mvp.client.ViewImpl; 

import thalos.exjobbapp.shared.dto.Post; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

public class DataPageView extends ViewImpl implements 

thalos.exjobbapp.client.application.data.DataPagePresenter.MyView { 

 

    public interface Binder extends UiBinder<Widget, 

thalos.exjobbapp.client.application.data.DataPageView> { 

    } 

 

    @UiField HTML hPosts; 

 

    @Inject 

    public DataPageView(Binder uiBinder) { 

        initWidget(uiBinder.createAndBindUi(this)); 

    } 

 

    @Override 

    public void buildPosts(ArrayList<Post> posts) { 

        String s = ""; 

        DateTimeFormat format = DateTimeFormat.getFormat("yyyy-MM-dd 

HH:mm"); 

 

        for(int i=0; i<posts.size(); i++) { 

            Post p = posts.get(i); 

            s += "<!-- Section -->"; 

            s += "<section class=\"row\">"; 

            s += "<div class=\"col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-2\">"; 

            s += "<img src=\"resources/gfx/data.png\" class=\"img-

responsive\" />"; 

            s += "</div>"; 

            s += "<div class=\"col-lg-10 col-md-10 col-sm-10 col-xs-10\">"; 

            s += "<h2><a href=\"#!data\">" + p.getTitle() + "</a></h2>"; 

            s += "<small>" + format.format(p.getDate()) + "</small>"; 

            s += "<p>"; 

            s += p.getText(); 

            s += "</p>"; 

            s += "</div>"; 

            s += "</section>"; 

            s += "<section class=\"row\">"; 

            s += "<div class=\"col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12\">"; 

            s += "<hr />"; 

            s += "</div>"; 

            s += "</section>"; 

        } 

 

        hPosts.setHTML(s); 

    } 
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} 
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Appendix V -  Infosida, Presentationskod, Webbapp 

package thalos.exjobbapp.client.application.data; 

 

import com.google.gwt.user.client.rpc.AsyncCallback; 

import com.google.inject.Inject; 

import com.google.web.bindery.event.shared.EventBus; 

import com.gwtplatform.dispatch.shared.DispatchAsync; 

import com.gwtplatform.mvp.client.Presenter; 

import com.gwtplatform.mvp.client.View; 

import com.gwtplatform.mvp.client.annotations.NameToken; 

import com.gwtplatform.mvp.client.annotations.ProxyCodeSplit; 

import com.gwtplatform.mvp.client.proxy.ProxyPlace; 

import thalos.exjobbapp.client.application.ApplicationPresenter; 

import thalos.exjobbapp.client.place.NameTokens; 

import thalos.exjobbapp.shared.actions.GetPostsAction; 

import thalos.exjobbapp.shared.actions.GetPostsResult; 

import thalos.exjobbapp.shared.dto.Post; 

 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Date; 

 

public class DataPagePresenter extends 

Presenter<thalos.exjobbapp.client.application.data.DataPagePresenter.MyView

, thalos.exjobbapp.client.application.data.DataPagePresenter.MyProxy> { 

    public interface MyView extends View { 

        void buildPosts(ArrayList<Post> posts); 

    } 

 

    @ProxyCodeSplit 

    @NameToken(NameTokens.data) 

    public interface MyProxy extends 

ProxyPlace<thalos.exjobbapp.client.application.data.DataPagePresenter> { 

    } 

 

    private boolean initialized = false; 

    @Inject DispatchAsync dispatcher; 

 

    @Inject 

    public DataPagePresenter(EventBus eventBus, MyView view, MyProxy proxy) 

{ 

        super(eventBus, view, proxy, 

ApplicationPresenter.SLOT_SetMainContent); 

    } 

 

    @Override 

    protected void onReset() { 

        super.onReset(); 

 

        Date date; 

 

        if(initialized == false) { 

            date = null; 

            initialized = true; 

        } 

        else { 

            date = new Date(); 

        } 

 

        checkAndRebuildPosts(date); 



 L 

    } 

 

    private void checkAndRebuildPosts(Date date) { 

        GetPostsAction action = new GetPostsAction(date); 

        dispatcher.execute(action, new AsyncCallback<GetPostsResult>() { 

            @Override 

            public void onFailure(Throwable caught) { 

            } 

 

            @Override 

            public void onSuccess(GetPostsResult result) { 

                if(result.getPosts() != null && result.getPosts().size() == 

20) { 

                    getView().buildPosts(result.getPosts()); 

                } 

            } 

        }); 

    } 

} 



 LI 

Appendix W -  Infosida, hanterare för att hämta 
dynamisk data, Webbapp 

package thalos.exjobbapp.server.actionhandlers; 

 

import com.gwtplatform.dispatch.server.ExecutionContext; 

import com.gwtplatform.dispatch.server.actionhandler.ActionHandler; 

import com.gwtplatform.dispatch.shared.ActionException; 

import thalos.exjobbapp.shared.actions.GetPostsAction; 

import thalos.exjobbapp.shared.actions.GetPostsResult; 

import thalos.exjobbapp.shared.dto.Post; 

 

import java.util.ArrayList; 

 

public class GetPostsActionHandler implements ActionHandler<GetPostsAction, 

GetPostsResult> { 

    @Override 

    public GetPostsResult execute(GetPostsAction getPostsAction, 

ExecutionContext executionContext) throws ActionException { 

        ArrayList<Post> posts = null; 

 

        if(getPostsAction.getDate() == null) { 

            posts = new ArrayList<Post>(); 

            for(int i=0; i<20; i++) { 

                Post p = new Post(); 

                p.setDate(getPostsAction.getDate()); 

                p.setTitle("Adipisicing elit"); 

                p.setText("Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla 

pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum."); 

 

                posts.add(p); 

            } 

        } 

 

        return new GetPostsResult(posts); 

    } 

 

    @Override 

    public Class<GetPostsAction> getActionType() { 

        return GetPostsAction.class; 

    } 

 

    @Override 

    public void undo(GetPostsAction getPostsAction, GetPostsResult 

getPostsResult, ExecutionContext executionContext) throws ActionException { 

    } 

} 
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Appendix X -  Formulärsida, Övergripande UiBinder 
XML-mall, Webbapp 

<ui:UiBinder xmlns:ui='urn:ui:com.google.gwt.uibinder' 

             xmlns:g='urn:import:com.google.gwt.user.client.ui'> 

    <g:HTMLPanel> 

        <g:HTMLPanel ui:field="mainContent"> 

        </g:HTMLPanel> 

    </g:HTMLPanel> 

</ui:UiBinder> 
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Appendix Y -  Forumulärsida, Övergripande Vykod, 
Webbapp 

package thalos.exjobbapp.client.application.form; 

 

import com.google.gwt.uibinder.client.UiBinder; 

import com.google.gwt.uibinder.client.UiField; 

import com.google.gwt.user.client.ui.HTMLPanel; 

import com.google.gwt.user.client.ui.IsWidget; 

import com.google.gwt.user.client.ui.Widget; 

import com.google.inject.Inject; 

import com.gwtplatform.mvp.client.ViewImpl; 

 

public class FormPageView extends ViewImpl implements 

thalos.exjobbapp.client.application.form.FormPagePresenter.MyView { 

    public interface Binder extends UiBinder<Widget, 

thalos.exjobbapp.client.application.form.FormPageView> { 

    } 

 

    @UiField HTMLPanel mainContent; 

 

    @Inject 

    public FormPageView(Binder uiBinder) { 

        initWidget(uiBinder.createAndBindUi(this)); 

    } 

 

    @Override 

    public void setInSlot(Object slot, IsWidget content) { 

        if(slot == FormPagePresenter.TYPE_SetContent) { 

            this.mainContent.clear(); 

            if(content != null) 

                this.mainContent.add(content); 

        } 

        else { 

            super.setInSlot(slot, content); 

        } 

    } 

} 
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Appendix Z -  Formulärsida, Övergripande 
Presentationskod, Webbapp 

package thalos.exjobbapp.client.application.form; 

 

import com.google.gwt.event.shared.GwtEvent.Type; 

import com.google.inject.Inject; 

import com.google.web.bindery.event.shared.EventBus; 

import com.gwtplatform.mvp.client.Presenter; 

import com.gwtplatform.mvp.client.View; 

import com.gwtplatform.mvp.client.annotations.ContentSlot; 

import com.gwtplatform.mvp.client.annotations.NameToken; 

import com.gwtplatform.mvp.client.annotations.ProxyCodeSplit; 

import com.gwtplatform.mvp.client.proxy.PlaceRequest; 

import com.gwtplatform.mvp.client.proxy.ProxyPlace; 

import com.gwtplatform.mvp.client.proxy.RevealContentHandler; 

import thalos.exjobbapp.client.application.ApplicationPresenter; 

import 

thalos.exjobbapp.client.application.form.widgets.CollectionWidgetPresenter; 

import 

thalos.exjobbapp.client.application.form.widgets.ThankYouWidgetPresenter; 

import thalos.exjobbapp.client.events.FormDataCompleteEvent; 

import thalos.exjobbapp.client.place.NameTokens; 

 

public class FormPagePresenter extends Presenter<FormPagePresenter.MyView, 

FormPagePresenter.MyProxy> implements FormDataCompleteEvent.GlobalHandler { 

    @ContentSlot public static final Type<RevealContentHandler<?>> 

TYPE_SetContent = new Type<RevealContentHandler<?>>(); 

 

    public interface MyView extends View { 

    } 

 

    @Inject private CollectionWidgetPresenter collectionWidgetPresenter; 

    @Inject private ThankYouWidgetPresenter thankYouWidgetPresenter; 

 

    @ProxyCodeSplit 

    @NameToken(NameTokens.form) 

    public interface MyProxy extends 

ProxyPlace<thalos.exjobbapp.client.application.form.FormPagePresenter> { 

    } 

 

    @Inject 

    public FormPagePresenter(EventBus eventBus, MyView view, MyProxy proxy) 

{ 

        super(eventBus, view, proxy, 

ApplicationPresenter.SLOT_SetMainContent); 

    } 

 

    @Override 

    protected void onBind() { 

        super.onBind(); 

        addRegisteredHandler(FormDataCompleteEvent.getType(), this); 

    } 

 

    @Override 

    public void prepareFromRequest(PlaceRequest request) { 

        super.prepareFromRequest(request); 

        setInSlot(TYPE_SetContent, collectionWidgetPresenter); 

    } 
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    @Override 

    public void onGlobalEvent(FormDataCompleteEvent event) { 

        setInSlot(TYPE_SetContent, thankYouWidgetPresenter); 

    } 

} 
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Appendix Å -  Händelsekod för byte av formulärvy, 
Webbapp 

package thalos.exjobbapp.client.events; 

 

import com.google.gwt.event.shared.EventHandler; 

import com.google.gwt.event.shared.GwtEvent; 

import com.google.gwt.event.shared.HasHandlers; 

import com.google.web.bindery.event.shared.HandlerRegistration; 

 

public class FormDataCompleteEvent extends 

GwtEvent<FormDataCompleteEvent.GlobalHandler> { 

    public FormDataCompleteEvent() { 

    } 

 

    public static void fire(HasHandlers source) { 

        FormDataCompleteEvent eventInstance = new FormDataCompleteEvent(); 

        source.fireEvent(eventInstance); 

    } 

 

    public static void fire(HasHandlers source, FormDataCompleteEvent 

eventInstance) { 

        source.fireEvent(eventInstance); 

    } 

 

    public interface HasGlobalHandlers extends HasHandlers { 

        HandlerRegistration addGlobalHandler(GlobalHandler handler); 

    } 

 

    public interface GlobalHandler extends EventHandler { 

        public void onGlobalEvent(FormDataCompleteEvent event); 

    } 

 

    private static final Type<GlobalHandler> TYPE = new 

Type<GlobalHandler>(); 

 

    public static Type<GlobalHandler> getType() { 

        return TYPE; 

    } 

 

    @Override 

    public GwtEvent.Type<GlobalHandler> getAssociatedType() { 

        return TYPE; 

    } 

 

    @Override 

    protected void dispatch(GlobalHandler handler) { 

        handler.onGlobalEvent(this); 

    } 

} 
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Appendix Ä -  Formulärsida, Formulär UiBinder 
XML-mall, Webbapp 

<ui:UiBinder xmlns:ui='urn:ui:com.google.gwt.uibinder' 

             xmlns:g='urn:import:com.google.gwt.user.client.ui'> 

    <g:HTMLPanel> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h1>FORM</h1> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-3"> 

                <img src="resources/gfx/feedback.png" class="img-

responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-9"> 

                <p class="lead"> 

                    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing 

elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 

enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 

voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 

anim id est laborum. 

                </p> 

            </div> 

        </section> 

 

        <div class="row"> 

            <div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-6"> 

                <div class="form-group"> 

                    <label>Email address</label> 

                    <g:TextBox ui:field="tbEmail" styleName="form-control" 

/> 

                </div> 

                <div class="form-group"> 

                    <label>Password</label> 

                    <g:PasswordTextBox ui:field="tbPassword" 

styleName="form-control" /> 

                </div> 

                <div class="form-group"> 

                    <label>Data 1</label> 

                    <g:TextBox ui:field="tbData1" styleName="form-control" 

/> 

                </div> 

                <div class="form-group"> 

                    <label>Data 2</label> 

                    <g:TextBox ui:field="tbData2" styleName="form-control" 

/> 

                </div> 

                <div class="checkbox"> 

                    <label> 

                        <g:CheckBox ui:field="cbCheck" /> Check me out 

                    </label> 

                </div> 

                <div style="padding-bottom: 25px;"> 
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                    <g:Button ui:field="btnSend" styleName="btn btn-

default">Submit</g:Button> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

    </g:HTMLPanel> 

</ui:UiBinder> 
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Appendix Ö -  Formulärsida, Kod för formulärvy, 
Webbapp 

package thalos.exjobbapp.client.application.form.widgets; 

 

import com.google.gwt.event.dom.client.ClickEvent; 

import com.google.gwt.uibinder.client.UiBinder; 

import com.google.gwt.uibinder.client.UiField; 

import com.google.gwt.uibinder.client.UiHandler; 

import com.google.gwt.user.client.ui.*; 

import com.google.inject.Inject; 

import com.gwtplatform.mvp.client.ViewWithUiHandlers; 

 

public class CollectionWidgetView extends 

ViewWithUiHandlers<CollectionWidgetUiHandlers> implements 

CollectionWidgetPresenter.MyView { 

    private final Widget widget; 

 

    public interface Binder extends UiBinder<Widget, CollectionWidgetView> 

{ 

    } 

 

    @UiField TextBox tbEmail; 

    @UiField PasswordTextBox tbPassword; 

    @UiField TextBox tbData1; 

    @UiField TextBox tbData2; 

    @UiField CheckBox cbCheck; 

    @UiField Button btnSend; 

 

    @UiHandler("btnSend") 

    void handleSendClick(ClickEvent event) { 

        if(getUiHandlers() == null) 

            return; 

        getUiHandlers().onSend(); 

    } 

 

    @Inject 

    public CollectionWidgetView(final Binder binder) { 

        widget = binder.createAndBindUi(this); 

    } 

 

    @Override 

    public Widget asWidget() { 

        return widget; 

    } 

 

    @Override 

    public void cleanFields() { 

        tbEmail.setText(""); 

        tbPassword.setText(""); 

        tbData1.setText(""); 

        tbData2.setText(""); 

        cbCheck.setValue(false); 

    } 

 

    @Override 

    public String getEmail() { 

        return tbEmail.getText(); 

    } 
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    @Override 

    public String getPassword() { 

        return tbPassword.getText(); 

    } 

 

    @Override 

    public String getData1() { 

        return tbData1.getText(); 

    } 

 

    @Override 

    public String getData2() { 

        return tbData2.getText(); 

    } 

 

    @Override 

    public boolean getCheck() { 

        return cbCheck.getValue(); 

    } 

} 
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Appendix AA -  Formulärsida, Kod för 
formulärpresentation, Webbapp 

package thalos.exjobbapp.client.application.form.widgets; 

 

import com.google.gwt.user.client.rpc.AsyncCallback; 

import com.google.inject.Inject; 

import com.google.web.bindery.event.shared.EventBus; 

import com.gwtplatform.dispatch.shared.DispatchAsync; 

import com.gwtplatform.mvp.client.HasUiHandlers; 

import com.gwtplatform.mvp.client.PresenterWidget; 

import com.gwtplatform.mvp.client.View; 

import thalos.exjobbapp.client.events.FormDataCompleteEvent; 

import thalos.exjobbapp.shared.actions.SendDataAction; 

import thalos.exjobbapp.shared.actions.SendDataResult; 

 

public class CollectionWidgetPresenter extends 

PresenterWidget<CollectionWidgetPresenter.MyView> implements 

CollectionWidgetUiHandlers { 

 

    public interface MyView extends View, 

HasUiHandlers<CollectionWidgetUiHandlers> { 

        void cleanFields(); 

        String getEmail(); 

        String getPassword(); 

        String getData1(); 

        String getData2(); 

        boolean getCheck(); 

    } 

 

    @Inject private DispatchAsync dispatcher; 

 

    @Inject 

    public CollectionWidgetPresenter(final EventBus eventBus, final MyView 

view) { 

        super(eventBus, view); 

        getView().setUiHandlers(this); 

    } 

 

    @Override 

    public void onSend() { 

        SendDataAction action = new SendDataAction(getView().getEmail(), 

                getView().getPassword(), 

                getView().getData1(), 

                getView().getData2(), 

                getView().getCheck()); 

 

        dispatcher.execute(action, new AsyncCallback<SendDataResult>() { 

           @Override 

            public void onFailure(Throwable caught) { 

               getView().cleanFields(); 

               FormDataCompleteEvent.fire(CollectionWidgetPresenter.this); 

            } 

 

            @Override 

            public void onSuccess(SendDataResult result) { 

                getView().cleanFields(); 

                FormDataCompleteEvent.fire(CollectionWidgetPresenter.this); 

            } 



 LXII 

        }); 

    } 

} 
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Appendix BB -  Bekräftelsesida, UIBinder XML-mall, 
Webbapp 

<ui:UiBinder xmlns:ui='urn:ui:com.google.gwt.uibinder' 

             xmlns:g='urn:import:com.google.gwt.user.client.ui'> 

    <g:HTMLPanel> 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12"> 

                <h1>Thank you!</h1> 

            </div> 

        </section> 

 

        <section class="row"> 

            <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-3 col-xs-3"> 

                <img src="resources/gfx/thankyou.png" class="img-

responsive" /> 

            </div> 

            <div class="col-lg-9 col-md-9 col-sm-9 col-xs-9"> 

                <p class="lead"> 

                    At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos 

ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos 

dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non 

provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id 

est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita 

distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque 

nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis 

voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam 

et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et 

voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum 

hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores 

alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.            

</p> 

            </div> 

        </section> 

    </g:HTMLPanel> 

</ui:UiBinder> 
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Appendix CC -  Bekräftelsesida, Vykod, Webbapp 

package thalos.exjobbapp.client.application.form.widgets; 

 

import com.google.gwt.uibinder.client.UiBinder; 

import com.google.gwt.user.client.ui.Widget; 

import com.google.inject.Inject; 

import com.gwtplatform.mvp.client.ViewImpl; 

 

public class ThankYouWidgetView extends ViewImpl implements 

ThankYouWidgetPresenter.MyView { 

    private final Widget widget; 

 

    public interface Binder extends UiBinder<Widget, ThankYouWidgetView> { 

    } 

 

    @Inject 

    public ThankYouWidgetView(final Binder binder) { 

        widget = binder.createAndBindUi(this); 

    } 

 

    @Override 

    public Widget asWidget() { 

        return widget; 

    } 

} 
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Appendix DD -  Bekräftelsesida, Presentationskod, 
Webbapp 

package thalos.exjobbapp.client.application.form.widgets; 

 

import com.google.inject.Inject; 

import com.google.web.bindery.event.shared.EventBus; 

import com.gwtplatform.mvp.client.PresenterWidget; 

import com.gwtplatform.mvp.client.View; 

 

public class ThankYouWidgetPresenter extends 

PresenterWidget<ThankYouWidgetPresenter.MyView> { 

    public interface MyView extends View { 

    } 

 

    @Inject 

    public ThankYouWidgetPresenter(final EventBus eventBus, final MyView 

view) { 

        super(eventBus, view); 

    } 

} 

 

 


