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Sammanfattning 

För att spara tid och ändå få en responsiv webbplats, kan med fördel ett responsivt 
front-end ramverk användas. Ett responsivt front-end ramverk kan använda olika 
angreppssätt: desktop-first och mobile-first. Påverkar front-end ramverkens 
angreppssätt (approach) något på en webbplats svarstider? Eller finns den stora 
betydelsen var webbplatsen renderar data, som hämtas från en databas? Ett 
experiment lämpar sig för att testa studiens hypotes. Utvärdering av studiens fyra olika 
webbapplikationer och analysering av mätningarna finns, för att få fram slutsatsen 
som är: Det finns ingen större skillnad mellan front-end ramverken, den stora 
betydelsen finns på val av rendering. Hypotesen motbevisas, då klientapplikationerna 
är snabbare än serverapplikationerna på alla plattformarna. Mätningar av svarstider 
finns och vid ett fortsatt arbete är det intressant bland annat också mäta 
batterimängden och plattformarnas minne. Implementera fler webbapplikationer, som 
använder andra front-end ramverk, där mätningarna kan exekveras på fler 
plattformar, webbläsare och scenarier. 

Nyckelord: responsiv webbdesign, front-end ramverk, svarstider, klientrendering, 
serverrendering. 
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1. Introduktion 
Användning av internet i mobilen ökar konstant och en stor anledning är just på grund av 3G 
och 4G-tekniken i mobilen, som erbjuder användaren möjligheten att använda internet utan 
tillgång till Wi-Fi (Bridges, Rempel och Griggs, 2010). Ett bra alternativ för att få en 
webbplats, som fungerar på alla olika plattformar och endast använder en url, är att göra 
webbplatsen responsiv. En responsiv webbplats behöver inte särskilda versioner till varje 
plattform, utan samma webbplats passar till alla plattformar där endast layouten varierar. 
En responsiv webbplats är enligt Perakakis, Ghinea och Thanou (2015), den bäst lämpade 
tekniken, för att utveckla mobila webbplatser. Utveckla en responsiv webbplats kan dock 
vara tidskrävande och kostsamt, eftersom det kan kosta upp till 10-20% mer att utveckla en 
responsiv webbplats, än en traditionell icke responsiv webbplats (Mohorovicic, 2013). Ett 
tillvägagångssätt, är att använda sig av ett responsivt front-end ramverk, för att få en 
responsiv webbplats. Det responsiva front-end ramverket kan hjälpa webbutvecklaren att 
spara tid, vilket kan leda till att kunden, som webbplatsen utvecklas åt sparar pengar, men i 
slutändan ändå får en responsiv webbplats (Kopper, 2009).  

Det finns flera olika faktorer, som kan påverka svarstiderna på en webbplats, som t.ex. val av 
webbläsare, datamängd som skickas och om webbplatsen renderas på klienten eller servern 
(Meyerovich och Bodik, 2010; Wang et al. 2011; Zhang, Wang, Pan och Zhu, 2010). De är 
endast några av de faktorer, som kan påverka svarstiderna på en webbapplikation. Vid val av 
front-end ramverk, finns det någon betydelse om front-end ramverket använder en desktop-
first eller mobile-first approach, eller är det valet om webbapplikationen renderas på 
klienten eller servern, som har den största betydelsen? 

I studien lämpar sig den vetenskapliga metoden experiment, för att testa studiens hypotes. 
Experimentet innefattar mätningar av svarstider på de olika webbapplikationernas i olika 
plattformar, webbläsare och scenarier. Det finns fyra olika webbapplikationer, som använder 
sig av responsiva front-end ramverk, antingen med en desktop-first approach eller en 
mobile-first approach, där data som hämtas från databasen renderas på klienten eller 
servern. 
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2. Bakgrund 

2.1. Mobilanvändaren 
Nebeling och Norrie (2013) tar upp i sin artikel, att termen ”mobil” fått en helt annan 
mening: Numera är mobil så mycket mer än bara något användaren använder för att skicka 
sms eller ringa med. Det finns en helt ny generation av smarta mobiltelefoner, (så kallade 
smartphones) och flera typer av surfplattor, (så kallade tablets) och olika datorer. Enligt Huy 
och Thanh (2012) ökar mobilanvändarna för varje dag. En stor faktor för denna ökningen är 
på grund av 3G och 4G-tekniken, som erbjuder användaren möjligheten att använda internet 
utan tillgång till Wi-Fi (Bridges, Rempel och Griggs, 2010).  

Ökningen av internetanvändning i mobilen, gör det viktigt webbutvecklaren tänker på att nå 
ut till alla internetanvändarna. Webbutvecklaren bör därför utveckla en webbplats, som 
fungerar både för en användare som besöker webbplatsen på datorn, som för en användare 
som besöker webbplatsen på mobilen. Enligt Mohorovicic (2013) blir sannolikheten väldigt 
stor, att mobilanvändaren lämnar webbplatsen om den inte är mobilanpassad. När 
internetanvändningen i mobiler ökade, började webbutvecklaren att utveckla flera olika 
versioner för samma webbplats, en för varje tänkt plattform. Detta tillvägagångssätt tvingade 
webbutvecklaren att underhålla flera versioner, och när utbudet på marknaden ökade med 
flera plattformar med olika skärmstorlekar, blev det ännu flera versioner som 
webbutvecklaren var tvungen att utveckla och underhålla. Marcotte (2010) kom med en 
lösning på problemet: att göra webbplatserna responsiva. Perakakis, Ghinea och Thanou 
(2015) berömmer Marcotte (2010) då denna metod blivit populär. Då det finns många 
fördelar, speciellt eftersom webbutvecklaren endast då behöver utveckla och underhålla en 
webbplats, som fungerar för alla plattformar (Mohorovicic, 2013). Den stora utvecklingen av 
mobilanvändandet har lett till, att det längre inte enbart syftas på en traditionell webbplats, 
som exekveras i webbläsaren när det diskuteras om applikationer. Utan begreppet appar 
används, som kommer från ordet applikation, som syftar på appar som exekveras i mobilen. 
Det finns idag flera valmöjligheter inom utvecklingen av appar eller mobilanpassade 
webbapplikationer (se figur 1): 

"  
Figur 1. Det finns flera olika sätt att utveckla appar och webbapplikationer.  
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Native app är en app, som laddas ner till användarens plattform, för att användaren ska 
kunna besöka appen. Det är en app som är plattformsspecifik och är framtagen för den unika 
plattform som den är tänkt att exekvera på (Huy och Thanh, 2012). Exempelvis vid 
utveckling av en app till iOS används programmet Xcode och programmeringsspråken 
Objective C eller Swift (Serrano, Hernantes och Gallardo, 2013). 

Hybrid app är en app, som oftast skrivs med ett cross-platform verktyg som t.ex. PhoneGap. 
En hybrid app fungerar ungefär på samma sätt som en native app, eftersom om användaren 
vill använda appen och ha tillgång till den måste den laddas ner från en appbutik. En hybrid 
app, har som en native app tillgång till mobilens API, (mobilens inbyggda resurser som t.ex. 
kameran). Det som skiljer en hybrid app från en native app och påminner lite om en mobil 
webb app är att appen använder programmeringsspråken HTML, CSS och Javascript, och de 
använder en webbläsare som är inbäddad i appen, en så kallad WebView (Xanthopoulos och 
Xinogalos, 2013). 

Mobil webb app är en app, som kan designas så den ser ut och påminner om en native app. 
Skillnaden mot en native app och en fördel är, att en mobil webb app inte är 
plattformsspecifik eftersom den exekveras via webbläsaren (Xanthopoulos och Xinogalos, 
2013), dock blir användaren då beroende av att vara uppkopplad på internet. När 
användaren använder en smartphone och besöker en webbplats, som har en mobil webb app 
får användaren valet, att besöka en mobil version eller en desktop version av webbplatsen. 

Responsiv webbplats utvecklas för att nå ut till flera olika plattformar med en och samma 
källa och url. Det är alltså inte bara för mobilen, som webbplatsen blir anpassningsbar till, 
utan även andra plattformar som t.ex. TV:n, olika spelkonsoler och tablets (Serrano, 
Hernantes och Gallardo, 2013). Via media queries som bestäms i CSS ändrar applikationen 
stil och form beroende på webbläsarens skärmstorlek.  

2.2. Responsiv webbdesign 
Greenberg och Written (1985) gjorde så tidigt som 1985 en av de första studierna på 
anpassningsbara gränssnitt, då för en menydriven applikation. Fokuset i studien låg på 
användarna och deras hantering av applikationens gränssnitt. Men det var först år 2010 som 
konceptet responsiv webbdesign definierades av Marcotte (2010), i en artikel som sedan 
ledde till en bok (2011). Syftet med responsiv webbdesign är, att en och samma webbplats 
endast använder en url, som svarar till de egenskaper som finns hos användarens 
webbläsare, såsom skärmstorleken som finns på användarens plattform och på så sätt får en 
optimal design (Kim, 2013; Mohorovicic, 2013).  

Genom att använda sig av responsiv webbdesign (se figur 2), behövs inte särskilda versioner 
till varje plattform, utan samma webbplats passar till alla plattformar, där enbart layouten 
varierar. Detta är en fördel både för användaren och webbutvecklaren då användaren endast 
behöver hålla reda på en url, och webbutvecklaren endast behöver utveckla och underhålla 
en version, istället för flera versioner som det t.ex skulle bli om det utvecklas en vanlig 
traditionell webbplats och sen en mobil webb app för mobilen. Perakakis, Ghinea och 
Thanou (2015) anser bland annat på grund av detta, att responsiv webbdesign är den bäst 
lämpade tekniken för mobila webbplatser. De får också fram att de flesta bloggar och 
sökmotorer använder sig av responsiv webbdesign, medan det är vanligare att använda 
plattformsspecifika appar inom sociala medier. För att få en webbplats responsiv bör en 
välplanerad flexibel grundlayout appliceras, som fås genom att följa de tre grundteknikerna 
fluid grid, fluid images och media queries (Kim, 2013; Marcotte, 2011; Mohorovicic, 2013). 
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"
Figur 2. Exempel på hur responsiv webbdesign fungerar. 

2.2.1. Fluid grid 
Fluid grid är tekniken som gör webbplatsen responsiv. I flera år har exakta pixlar används 
på olika element för att bestämma storleken (Kim, 2013). Vid definiering av ett element i 
exakt pixelstorlek blir elementet förutbestämd till den exakta storleken. Genom att istället 
använda sig av relativa procentenheter, vid definitionen på höjden och bredden av ett 
element, kan elementet därmed istället få en fluid grid layout. Procentenheter kan få ett 
element att förstoras eller förminskas beroende på webbläsarens fönsterstorlek (Kim, 2013; 
Patel et al. 2015), vilket gör att elementet anpassas efter användarens plattform. För att t.ex. 
beräkna ett elements proportioner kan bredden tas från elementet, och dividera det med 
storleken på det överordnade elementet, t.ex. 200 (px) / 1000 (px) = 0,20 och multiplicera 
resultatet med 100 för att få procentvärdet 20 %. Exempel på hur olika element kan förhålla 
sig till varandra visas i figur 3.  

"  
Figur 3.  Exempel på fluid grid.  

"  4



2.2.2. Fluid images 
Fluid images bygger på samma teknik som fluid grid. Det är dock en mer komplex teknik, då 
det innefattar skalning av bilder. Skalas en bild fel, kan den lätt se utsträckt eller ihoptryckt 
ut. Det finns flera olika tekniker att använda sig av för att få bilder responsiva (Mohorovicic, 
2013). Då denna studie inte använder sig av bilder på webbapplikationerna så beskrivs inte 
detta mer ingripande. Valet av att utesluta bilder i studien finns, bland annat på grund av 
Mohorovicic (2013). Enligt Mohorovicic (2013) så kan onödiga eller stora bilder påverka 
svarstiderna. En annan anledning är att webbstandarderna inte har hängt med i alla olika 
storlekar av plattformar som finns. Snart är detta problemet löst då allt fler webbläsare 
kommer stödja HTML5 element för att beskriva bilder, ”<picture>”. Därför finns det inga 
bilder på webbapplikationerna, eftersom fokus i studien är att mäta på data som hämtas från 
en databas.  

2.2.3. Media queries - Desktop-first vs Mobile-first 
Media queries tillåter webbläsaren att använda olika layouts beroende på särskilda villkor, 
som bestäms via CSS. Bland de funktioner inom media queries finns bland annat ”width”, 
”height”, ”orientation” och ”color”, där den vanligaste är ”width” (Mohorovicic, 2013). 
Genom att bland annat använda sig av dessa media queries, kan olika layouts utföras och 
anpassas till de specifika brytpunkter som specificerats i CSS koden, och som finns i 
webbläsaren. Detta gör att webbplatsen får olika utseenden beroende på vilken plattform 
användaren besöker webbplatsen på, eller om användaren väljer att förstora och förminska 
webbläsarens fönsterstorlek. Det finns två olika angreppssätt så kallade approaches för att 
skriva media queries för en responsiv webbplats, dessa är: desktop-first och mobile-first (se 
figur 4). 

"  
Figur 4. Desktop-first vs Mobile-first. 
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Desktop-first approachen utgår från datorns (större) skärmstorlek och sedan skalas allt ner 
för att anpassas till mobilens (mindre) skärmstorlekar med hjälp av media queries, som sätts 
i CSS. En webbplats som utgår ifrån datorns skärmstorlek, är en webbplats som i första hand 
är anpassad till webbplatser på plattformar med stora skärmar (Mohorovicic, 2013). Figur 5 
visar hur ett stilattribut kan skrivas om när en bredd på 480 pixlar understigs med hjälp av 
media queries. 

"  
Figur 5. Kodexempel på desktop-first approachen.  

Mobile-first approachen innebär att den responsiva webbdesignen istället utgår från 
mobilens (mindre) skärmstorlek och expanderar till datorns (större) skärmstorlek med hjälp 
av media queries, som sätts i CSS (Hernández-Nieto, Sánchez och Salinas, 2015; 
Mohorovicic, 2013). Mobile-first approachen introducerades av Wroblewski (2009), där han 
understryker vikten att ”prioritera användningen av mobila plattformar”, han menar att 
eftersom mobilanvändningen är så stor, borde mobilen prioriteras före datorn vid 
webbutveckling. Tanken är att få webbutvecklare, att utgå ifrån de begränsningar som finns 
på plattformar med mindre skärmstorlekar och på så sätt tvingas att prioritera det viktigaste 
innehållet. Detta kan leda till minskad mängd data som behöver skickas och kan då leda till 
snabbare svarstider på mindre plattformar (Wroblewski, 2009). Figur 6 visar hur ett 
stilattribut kan skrivas om när en bredd på 480 pixlar överstigs med hjälp av media queries. 

"  
Figur 6. Kodexempel på mobile-first approachen. 

2.3. Ramverk 
Ramverk är en uppsättning av gränssnitt, regler och tjänster, som med fördel kan användas 
av webbutvecklaren vid utveckling av webbapplikationer (Fox, 2012). Det har blivit allt 
vanligare att använda sig av ramverk, för att det kan t.ex. hjälpa webbutvecklaren att spara 
tid, vilket kan leda till att kunden som webbapplikationen utvecklas åt sparar pengar 
(Kopper, 2009). En nackdel kan dock vara, att det kan vara svårt att felsöka i en programkod 
om inte tillräcklig kunskap finns om ramverket. Ramverk finns i många olika former och 
storlekar, både för front-end och back-end. I denna studie används endast front-end 
ramverk. 
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2.3.1. Front-end ramverk 
Ett front-end ramverk även kallat CSS-ramverk eller JavaScript-ramverk beroende på typ, 
består vanligtvis av ett paket som webbutvecklaren får tillgång till när paketet laddas ner 
från t.ex. Github (2016). Github är ett webbhotell för mjukvaruutvecklingsprojekt, som 
erbjuder användarna att bland annat få tillgång till olika mjukvaruprojekt med öppen 
källkod. Ett front-end ramverks paket består av en struktur av mappar och olika filer med 
innehållande standardiserad kod (Fox, 2012). Hernández-Nieto, Sánchez och Salinas (2015) 
menar på att ett bra alternativ till att få en webbplats responsiv och spara tid, är att använda 
sig av ett responsivt front-end ramverk. Genom att använda sig av ett responsivt front-end 
ramverk kan detta underlätta, för t.ex. webbutvecklaren som utvecklar webbplatsen som är 
mer specialiserad på back-end programmering. Då behöver inte webbutvecklaren lägga lika 
mycket tid på front-end delen, men ändå få webbplatsen responsiv. 

Nästan alla CSS-ramverk är responsiva med en mobile-first approach. Det finns dock över 
ett tiotal olika CSS-ramverk, ett av dessa är Bootstrap (2016a), som släpptes sommaren 2011 
av kollegorna Mark Otto och Jacob Thornton, som arbetar för Twitter. Bootstrap är som 
många andra ett CSS-ramverk av licensen MIT, som är öppen källkod. Bootstrap är ett 
fullutvecklat CSS-ramverk, som har många färdiga komponenter, såsom olika knappar, 
layouter, typografier, navigeringar och widgets (Voutilainen, Salonen och Mikkonen, 2015). 

Zervas et al. (2014) identifierar fyra stycken responsiva CSS-ramverk och utför en liten 
översikt av dem i sin artikel 2014 (se tabell 1). Dessa är Bootstrap, som nämns ovan, 
Foundation (ZURB, 2016), som är utvecklat av det amerikanska mjukvaruföretaget ZURB, 
Skeleton (2016) och HTML5 Boilerplate (2016), som är utvecklade av oberoende utvecklare. 
I tabell 1 finns även de två CSS-ramverken: Kube (Imperavi, 2016) och Cascade Framework 
(2016). 

 Tabell 1. En tabellsammanställning av olika CSS-ramverk, som inspirerats från tabellen i 
Zervas et al. (2014). Tillagt här är även ramverken: Kube och Cascade Framework. 

"  

Tabell 1 visar, att Bootstrap erbjuder flest funktioner. Skeleton och HTML5 Boilerplate 
erbjuder mer avskalade CSS-ramverk, de täcker grunden, då de ger en grund till att starta 
ifrån. T.ex. så fungerar det på liknande sätt som en planritning till ett hus: Här fås 
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planritningarna, men klossarna/väggarna får webbutvecklaren bygga upp själv, klossarna 
som i detta fall är JavaScript-funktioner och widgets. Bootstrap och Foundation erbjuder 
inte bara planritningarna utan här får webbutvecklaren tillgång till flera klossar/väggar, som 
är färdiga att använda, som t.ex. olika färdiga JavaScript-funktioner och widgets. Bootstrap, 
Foundation, Skeleton och HTML5 Boilerplate använder en mobile-first approach, fastän det 
var först år 2013 till version 3, som Bootstrap gick över från desktop-first approachen till 
mobile-first (Bootstrap, 2016a; Voutilainen, Salonen och Mikkonen, 2015). Det finns några 
få CSS-ramverk som fortfarande kör vidare på desktop-first approachen, som t.ex. Kube 
(Imperavi, 2016) och Cascade Framework (2016), (se tabell 1). 

2.4. Rendering på klienten eller servern 
Vid utveckling av webbapplikationer finns valet om var rendering av data bör ske, på 
klienten eller servern (se figur 7). Rendering på klienten sker genom att den ursprungliga 
sidlayouten med CSS och JavaScript laddas upp till webbläsaren (klienten). Om 
webbapplikationen hämtar data från t.ex. en databas är dock inte den datan inkluderat i 
första uppladdningen. Istället görs ytterligare en JavaScript begäran, exempelvis AJAX och 
då genereras en lämplig HTML, som visas för användaren. För att uppdatera en webbplats 
som renderas på klienten upprepas dessa stegen igen. Vid rendering på klienten blir 
webbplatsen beroende av användarens plattform, t.ex. om användaren har en dålig 
processor i datorn så kan sidan eventuellt renderas långsammare. Dessutom om användaren 
har stängt av JavaScript i sin webbläsare så fungerar inte webbplatsen som den är tänkt. 

"
Figur 7. Klienten och servern. 

När rendering sker på servern laddas den ursprungliga sidlayouten såsom CSS, JavaScript 
och dess innehåll på servern och skickas sedan till webbläsaren (klienten). När uppdatering 
sedan sker på en webbplats där rendering sker via servern, laddas enbart den data om som 
blivit tillfrågad att uppdateras. Rendering på servern kan bland annat göras med hjälp av att 
använda Node.js eller PHP. Node.js är byggd på Chromes V8 JavaScript-motor. Enligt 
Node.js Foundation (2016) beskriver de att de använder en händelsestyrd och icke-
blockerande I/O-modell för mer effektivisering. Till skillnad från andra webbservrar baserar 
sig Node.js på en användning av en fler-trådig processor med hjälp av asynkrona händelser, 
där asynkront innebär att programkoden kan exekveras parallellt. Lei, Ma och Tan (2014) 
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utförde en studie där de jämförde PHP 5.5.12, Python 2.7. och Node.js 0.10. och utvärderade 
deras prestanda. I resultatet får de fram att Node.js prestanda är mycket bättre än den 
traditionella tekniken PHP. De får fram, att PHP hanterar mindre frågor bra, men det är vid 
större förfrågningar, som PHP tappar i jämförelse med Node.js som hanterar alla sorters 
förfrågningar bra.  

Det finns diskussion om var det är bäst att rendera data som hämtas från databasen, vissa 
föredrar klienten och vissa föredrar servern. Många menar istället på att det beror lite på vad 
för slags applikation som görs. Är det egentligen relevant att rendera på servern t.ex. om det 
endast är en liten applikation, som inte använder sig av så mycket data? Enligt Lei, Ma och 
Tan (2014) analys och resultat skulle slutsatsen kunna tas, att vid mindre sökapplikationer 
skulle PHP vara dugligt, men vid större förfrågningar är kanske bästa alternativet att välja 
Node.js. Det är dock inte säkert att Node.js skulle stå sig mot PHP:s senaste version. 
December 2015 kom PHP version 7 ut, enligt The PHP Group (2015) är PHP 7 dubbelt så 
snabbt jämfört med PHP 5.6 och har dessutom en kraftigt minskad minnesanvändning. 

2.5. Påverkan på svarstider 
Användandet av datamängder är ofta relaterade till specifika användare, plattformar, 
webbapplikationer och typen av nätverk en användare använder sig av (Yang et al. 2014). 
Varje webbläsare innehåller en renderingsmotor (layoutmotor), då de flesta webbläsarna 
använder olika renderingsmotorer kan detta leda till påverkan på svarstiderna i 
webbapplikationen. Renderingsmotorn är enligt Fan et al. (2011) kärnan för webbläsaren 
och en stor påverkan vid behandling av en webbapplikation. Efter att alla resurser hämtas 
från webbservern lagras de lokalt i webbläsarens minne. Nästa uppgift för renderingsmotorn 
är sedan att tolka de olika resurserna och dess data, för att sedan formatera informationen 
och visa den i webbläsarens fönster, för att slutligen presentera webbapplikationen för 
användaren (Fan et al. 2011). Det som skiljer webbläsarnas renderingmotorer är 
huvudsakligen, att de hanterar HTML och CSS på olika sätt, eftersom de är kodade olika. 
Därför hanteras vissa element annorlunda, t.ex. i Mozilla Firefox så har ”line-height” inte 
någon effekt på elementen, medan i andra webbläsare fungerar det. 

Förutom webbläsarens påverkan kan dagens webbapplikationer givetvis vara väldigt 
komplexa och innehåller ofta flera olika typer av källor, vilket kan påverka svarstiderna. Det 
finns flera andra faktorer, som kan påverka svarstiderna på en webbapplikation, vilket bland 
annat är antalet förfrågningar som görs, antalet objekt som är skrivet i JavaScript och den 
totala sidstorleken (Butkiewicz, Madhyastha och Sekar 2011). Då Butkiewicz, Madhyastha 
och Sekar (2011) menar att användaren påverkas negativt om svarstiderna på en 
webbapplikation är långsamma, är det därför viktigt att veta vad för olika val som finns vid 
utveckling av en webbapplikation, som t.ex. var renderingen på webbapplikationen ska ske. 
Det råder dock flera olika diskussioner om var problemet ligger, är det valet av webbläsare 
som är den avgörande faktorn, eller om det ligger hos klienten och servern. (Meyerovich och 
Bodik, 2010; Wang et al. 2011; Zhang, Wang, Pan och Zhu, 2010). 
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3. Problemformulering  
Den stora ökningen av smartphones och tablets ökar kraven på utvecklingen till olika 
plattformar. Frustrationsmoment för användaren uppstår, om webbplatsen som besöks inte 
är plattformsspecifik eller responsiv, då användaren måste zooma in och ut för att kunna få 
en överblick, och kunna läsa innehållet (Kim, 2013). Plattformsspecifika appar präglas av 
sina snabba svarstider och möjligheten att dra nytta av plattformens API. Det är däremot 
tydligt att responsiva webbplatser försöker nå ut med samma innehåll till flera olika 
plattformar och webbläsare (Fox, 2012; Kim, 2013; Marcotte, 2010; Nebeling och Norrie, 
2013). Detta är väldigt viktigt, då Mohorovicics (2013) undersökning visar att procentantalet 
för antal användare ökar om webbplatsen är mobilanpassad. För användarna är det viktigt 
att webbplatserna har en bra användbarhet, men de påverkas också av svarstiderna. 
Butkiewicz, Madhyastha och Sekar (2011) menar på, att användare lätt blir frustrerade när 
en webbplats har en hög belastning och svarstiderna är långsamma. Det är sällan några 
större problem när det gäller svarstiderna på en dator med bra uppkoppling, men på andra 
plattformar där det inte finns tillgång till Wi-Fi, vill användaren inte behöva ladda ner för 
mycket data. 

Ett bra alternativ för t.ex. ett företag eller en bloggare, som inte vill ha en plattformsspecifik 
app, utan endast en webbplats med en url, som når ut till flera olika plattformar, är just att 
göra webbplatsen responsiv. Att göra webbplatsen responsiv kan dock vara tidskrävande för 
webbutvecklaren, vilket leder till att webbplatsen blir dyrare för kunden, som webbplatsen 
utvecklas åt. Enligt Mohorovicic (2013) kan en responsiv webbplats kosta omkring 10-20% 
mer att utveckla än en traditionell icke responsiv webbplats. För att spara tid och pengar kan 
med fördel ett responsivt front-end ramverk användas, för att få webbplatsen responsiv 
(Kopper, 2009). Problemet kvarstår dock, att en responsiv webbplats har ofta sämre 
svarstider än en plattformsspecifik app. Så var ska webbplatsens data, som hämtas från en 
databas renderas för bästa svarstider? 

3.1. Syfte och fråga 
Studiens syfte är, att ge en inblick och mer förståelse om val av front-end ramverk har någon 
betydelse, eller om skillnaden och den stora betydelsen för bättre svarstider finns på var 
datan renderas på en webbapplikation, som hämtar data från en databas. 

Frågan som besvaras i studien är:  
Har valet av rendering på klienten eller servern en större betydelse, än om det 
responsiva front-end ramverket har en desktop-first eller mobile-first  
approach, på en webbapplikation som hämtar data från en databas? 

3.2. Hypotes 
Hypotesen är: Front-end ramverket med en mobile-first approach förväntas ha snabbare 
svarstider, än front-end ramverket med en desktop-first approach vid mätningarna på 
iPhone 5 och iPad Air. Den stora betydelsen förväntas finnas på valet där rendering sker: På 
alla plattformarna förväntas serverapplikationerna där rendering sker på servern, få 
snabbare svarstider än klientapplikationerna, som renderas på klienten. 
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4. Metodbeskrivning 
För att testa studiens hypotes, så att den kan bevisas eller motbevisas lämpar sig den 
vetenskapliga metoden experiment. Experiment passar studien, eftersom enligt Wohlin et al. 
(2012) är experiment lämpligt bland annat för, att manipulerade skeenden kan ske direkt, 
precist och systematiskt, på så vis infinner sig kontroll. Experimentet innefattar mätningar 
och utvärderingar av svarstider på de olika webbapplikationerna. Wohlin et al. (2012) menar 
att baslinjen för ett experiment kan vara den nuvarande situationen. I experimentet är den 
nuvarande situationen och baslinjen klientapplikationen med en desktop-first approach, där 
datan från databasen renderas på klienten, mot den nya situationen som är 
serverapplikationen med en mobile-first approach, där datan från databasen renderas på 
servern.  

Webbapplikationerna är bloggliknande webbplatser med blogginlägg, som bland annat 
hämtar blogginläggens titel med innehåll från en databas. En sökfunktion finns där 
användaren kan söka bland blogginläggen. Valet att göra en bloggliknande webbplats med 
en sökfunktion finns på grund av Perakakis, Ghinea och Thanou (2015) studie, som visar på 
en vanlig användning av responsiv webbdesign vid bloggar och sökmotorer. Avgränsning 
finns, då det inte finns några bilder på webbapplikationerna. Fokus finns istället på, att 
samma funktionalitet finns på webbapplikationerna. 

4.1. Krav 
Krav finns för att utföra studiens mätningar och utvärderingar: 

1. Databas och data: För att hämta data från en databas, finns en databas som fylls med 
data (text), där datan kan hämtas till de olika webbapplikationerna och renderas via 
klienten eller servern. Databasen har tre databastabeller: en med blogginläggens 
information, en med information om bloggaren och en där studiens mätningsresultat 
sparas ner. Databasen fylls med data, när ett handskrivet PHP-formulär och 
Tampermonkey script exekveras, som skriver in slumpmässig text i formulärets 
inputfält, genom att använda en textgenerator från GitHub (2014) och när formuläret 
skickas så läggs den framgenererade texten in i databastabellen, som håller i 
blogginläggen.  

2. Webbapplikationerna: För att testa studiens hypotes, finns fyra stycken olika  
webbapplikationer: Två webbapplikationer som använder ett front-end ramverk med en 
desktop-first approach, där en webbapplikation är en klientapplikation (D:K.) och den 
andra en serverapplikation (D:S.). De andra två webbapplikationerna använder sig av 
ett front-end ramverk med en mobile-first approach, där också en webbapplikation är 
en klientapplikation (M:K.) och den andra en serverapplikation (M:S.): 

2.1. Desktop-first approach ramverk används i två webbapplikationer: 
•  Klientapplikationen D:K. renderar datan från databasen på klienten. 
•  Serverapplikationen D:S. renderar datan från databasen på servern. 

2.2. Mobile-first approach ramverk används i två webbapplikationer: 
•  Klientapplikationen M:K. renderar datan från databasen på klienten. 
•  Serverapplikationen M:S. renderar datan från databasen på servern. 

3. Mätningskod och scenarier: För att analysera och utvärdera webbapplikationerna, 
finns mätningskod och olika scenarier. Mätningskoden finns för att exekvera och spara 
ner experimentets svarstider. Mätningskoden är handskriven JavaScript och PHP kod, 
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som mäter de olika scenarierna som exekveras på webbapplikationerna, där 
svarstiderna sparas ner i en databastabell, som hämtas och analyseras. De olika 
scenarierna är olika utföranden av mätningar: där antalet blogginlägg (datamängd från 
databasen) som hämtas från databasen varierar, (för specifikation av scenarierna, se 
kap. 6. sektion 6.3. eller kap. 8. sektion 8.1.). 

4.2. Mätningarna 
För att testa hypotesen i studien, jämförs svarstider mellan webbapplikationerna. Varje 
webbapplikations mätning exekveras på olika plattformar och webbläsare med olika 
scenarier (se specifikationer nedan i sektion 4.2.1.). 

Enligt Wohlin et al. (2012), finns det två typer av variabler i ett experiment: oberoende och 
beroende. De oberoende variablerna är de variabler, som kan kontrolleras och manipuleras i 
experimentet. De oberoende variablerna bör ha någon effekt på den beroende variabeln. 
Wohlin et al. (2012) menar på, att det är bra att endast ha en beroende variabel, eftersom det 
minskar risken för hot mot slutsatsen. Experimentet studerar effekten av att ändra flera 
oberoende variabler, dessa variabler kallas faktorer. Faktorerna som ändras (varierar) i 
experimentet är de olika plattformarna, webbläsarna och scenarierna. De övriga oberoende 
variablerna kontrolleras på en fast nivå, annars kan det inte beslutas att faktorn eller en 
annan variabel orsakar effekten. De faktorer på en fast nivå i experimentet är de olika 
webbapplikationerna, webbservermiljön MAMP och Wi-Fi uppkopplingen. 

4.2.1. Mätningsmiljö 
En viktig aspekt för studien är, att mätningarna på webbapplikationerna exekveras på 
fysiska plattformar med tillgång till PHP 7 och inte simuleras från en datorn. Simulerade 
miljöer är bra vid utveckling, för att se hur layouten ser ut och hur viss funktionalitet 
fungerar. Vid testning och mätning av en webbapplikation är det bättre, att exekvera på 
fysiska plattformar, eftersom layouten och funktionaliteten kan uppträda på ett sätt i en 
simulerad miljö och på ett helt annat sätt på en fysisk plattform (se diskussion om val av 
mätningsmiljö i kap. 5. sektion 5.1.2.).  

Mätningarna på webbapplikationerna exekveras därför på fysiska plattformar, på en 
fulladdad iPhone 5, iPad Air och på en Macbook Pro med en inkopplad strömadapter med 
en Wi-Fi uppkoppling. Förutsättningarna för mätningarna är desamma. Alla studiens 
webbapplikationers mätningar exekveras på samma plattformar och webbläsare. 

För att säkerställa, att resultatet i studien inte är kopplat till en specifik webbläsare, 
exekveras mätningarna i två olika webbläsare, eftersom webbläsarna kan rendera 
webbapplikationer på olika sätt (Thummalapenta et al. 2013). Två stycken olika webbläsare 
används i studiens mätningar: Google Chrome och Mozilla Firefox, eftersom de använder sig 
av två olika renderingsmotorer. Google Chrome använder sig av renderingsmotorn Blink, 
som är en vidareutveckling av renderingsmotorn WebKit, medan Mozilla Firefox använder 
sig av renderingsmotorn Gecko. Enligt StatCounters (2016a; b; c) statistik, är dessa två 
webbläsare just nu populära, dock används Mozilla Firefox väldigt sällan på smartphones 
och tablets. Det är därför intressant att ta med just den webbläsaren, för att se om 
användarna borde gå över till mer användning av Mozilla Firefox på andra plattformar än 
bara datorn (för full hård- och mjukvaruspecifikation se kap. 8. sektion 8.1.).  
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4.3. Metoddiskussion  
Då studien är på förhållandet mellan variabler och inte verkliga händelser eller det grafiska 
utseendet, så passar metoden experiment. Enligt Wohlin et al. (2012) är experiment en bra 
metod just när det ska finnas kontroll över en situation och kunna manipulera dess innehåll. 
På grund av just den kontroll som inrättas och de villkor som sätts via de olika faktorerna 
som finns, kan därför ett trovärdigt resultat uppnås. En annan fördel med experiment är att 
metoden kan upprepas av någon annan, vilket medför att resultatet kan kontrolleras på nytt.   

Problem som kan uppstå vid experiment, är att som vid all forskning, kan studien utsättas 
för mänskliga misstag, om detta på något vis skulle påverka effektiviteten i resultaten. 
Eftersom det är olika fall och variabler som jämförs och mäts mot varandra i studien, kan 
detta vara ett problem. För att undvika att mänskliga misstag begås är det viktigt att all 
mätning som exekveras, upprepas så många gånger att ett tydligt mönster lätt kan utläsas 
(Wohlin et al. 2012). Därför itereras alla mätningsfall i experimentet 500 gånger. 

4.3.1. Alternativa metoder 
Det finns andra vetenskapliga metoder, som kan lämpa sig vid utvärdering inom 
mjukvaruutveckling, t.ex. fallstudie och användarstudie. Wohlin et al. (2012) menar på att 
med en fallstudie kan det fås en mer realistisk undersökning då faktiska användare gör 
undersökningen. I detta fall är det dock fallstudiens nackdel, då det skulle bli svårare att få 
kontroll över situationen. Då risken för mänskliga misstag ökar då det är fler personer 
inblandade.  

Inom användarstudie finns det tre typer: intervjuer, enkäter och observationer (Wohlin et 
al. 2012). Intervjuer och enkäter skulle kunna vara ett tillägg i studien, då det kan vara 
intressant med just användbarheten på webbplatsen och hur användaren upplever de olika 
front-end ramverken. Dock är inte det grafiska gränssnittet något som prioriteras i studien, 
så det skulle kanske uppfattas som onödigt i detta fall. Förutom användbarheten skulle det 
vara intressant, att fråga användarna om de upplever svarstiderna tillräckligt snabba. 
Nackdelen med en användarstudie, är dock att det blir en väldigt subjektiv undersökning. 
Det blir en undersökning om vad användaren tycker, inte en faktisk undersökning hur 
systemet fungerar. Då det finns en tidsgräns och fokus i studien ligger på svarstiderna och 
inte på användarupplevelsen av front-end ramverken, finns därför valet att inte ta inkludera 
användarstudier i studien. 

Det finns alternativa mätmetoder inom studien, där tillägg till att mäta svarstiderna på de 
olika webbapplikationerna skulle t.ex. vara: att mäta hur mycket minne som går åt vid 
exekvering av webbapplikationerna, hur mycket batterimängd det dras från plattformen och 
hur mycket nätverkslatens som uppstår. Nätverkslatens är den term som används för att 
ange alla typer av förseningar, som händer i datakommunikation över ett nätverk. Dessa 
mätmetoder är ett intressant tillägg och kan tillföra en större bild på skillnaderna mellan 
front-end ramverken och när renderingen på webbapplikationerna sker på klienten eller 
servern. 

4.4. Etiska aspekter 
Wohlin et al. (2012) menar på, att för att mätningarna i studien skall vara pålitliga, är det 
viktigt att de går att återupprepa. Detta innebär att allt ska finnas med, för att studien skall 
kunna upprepas igen. För att uppfylla det presenteras därför all information som behövs i 
studien, såsom: hård- och mjukvaruspecifikationer, licenser, versioner, webbläsare, källkod, 
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mätningskod, analys och studiens slutsatser. All programkod som genereras fram under 
studien klassas som öppen källkod och återfinns i appendix.  

Val av webbläsare kan spela roll hur snabbt en webbapplikation exekverar, då de använder 
sig av olika renderingsmotorer. Det kan klassas som oetiskt, och att favorisering sker genom 
att endast välja en webbläsare, eftersom resultaten kan komma variera beroende på val av 
webbläsare. Därför används två olika webbläsare, eftersom de använder två olika 
renderingsmotorer (se tidigare diskussion i kap. 2. sektion 2.5 och kap. 4. sektion 4.2.1). 
Problemen minskar lite genom att välja två, men det etiska problemet kvarstår då det är 
omöjligt tidsmässigt att hinna exekvera mätningarna på alla tillgängliga webbläsare.  

Vid val av front-end ramverk finns liknande problematik, som vid val av webbläsare. Det 
finns en risk att att det kan anses att vissa ramverk favoriseras. Ramverkens uppbyggnad, 
storlek och hur bra standardiserad koden är, kan komma att påverka mätningarna positivt 
eller negativt. Det är här svårt att vara helt objektiv, eftersom tid inte finns för att 
mätningarna exekveras på alla front-end ramverk som finns. Då endast tillgång till att göra 
mätningar på Apples plattformar och inte på PC eller Android, kan detta tänkas spela en viss 
roll på mätningsresultaten, då de använder olika operativsystem och processorer. 

Inga testpersoner används i studien, och inget innehåll som kan uppfattas som stötande på 
webbapplikationerna finns. Vilket medför att det är väldigt osannolikt, att några etiska 
problem gällande kultur och samhällsfrågor uppstår. All data i databasen är påhittad och är 
slumpmässigt framgenererad text, därför är det osannolikt att texten på de olika 
webbapplikationerna kan uppfattas som stötande, det blir därmed osannolikt att koppla 
texten till en specifik individ.  
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5. Projektbeskrivning 

5.1. Förstudie 
En förstudie finns där information om: valet av de två front-end ramverken som används i 
studien, valet av bäst lämpad mätningsmiljö och relaterat arbete som ligger till grund för att 
besvara studiens fråga. 

5.1.1. Val av front-end ramverk 
Front-end ramverket Kube, version 5.0 (Imperavi, 2016), används i studien för att uppfylla 
krav 2.1 (kap. 4. sektion 4.1.), då Kube använder en desktop-first approach (se figur 8). 
Front-end ramverket Bootstrap version 3.3.6 (Bootstrap, 2016c) med en mobile-first 
approach, används för att uppfylla krav 2.2 (kap. 4. sektion 4.1.) (se figur 9). Valet av de här 
front-end ramverken finns på grund av deras olika approach, men också på grund av deras 
andra olikheter. Bootstrap är ett känt och mer komplett front-end ramverk, som diskuteras i 
tidigare kap. 2. sektion 2.3.1. Kube är istället ett mer avskalat front-end ramverk när det 
gäller funktionaliteten. Viktigt vid val av front-end ramverk är, att ramverken som används i 
experimentet har en licens som tillåter andra att publicera och använda ramverket, både 
Kube och Bootstrap använder sig av MIT licensen (Opensource.org, 2016).  

För att testa studiens hypotes finns det till varje front-end ramverk två olika 
webbapplikationer: En klientapplikation där datan från databasen renderas på klienten och 
en serverapplikation där datan från databasen renderas på servern (se figur 8 och 9). Dessa 
fyra webbapplikationer är fyra av de sex fasta oberoende variabler (faktorer) som finns i 
experimentet. Den femte fasta faktorn är att webbapplikationerna exekveras i 
webbservermiljön MAMP med den sjätte faktorn att det sker med en Wi-Fi uppkoppling. 

"  
Figur 8. Kube med en desktop-first approach. 

 

"  
Figur 9. Bootstrap med en mobile-first approach. 

5.1.2. Val av mätningsmiljö 
Vid val av mätningsmiljö till studien, måste analysering och utvärdering av bäst lämpade 
mätningsmiljö ske. Är bästa alternativet att mätningarna exekveras i en simulerad miljö eller 
en fysisk miljö? Användarupplevelsen vid besökande av en webbplats innehåller olika 
faktorer som bör finnas i åtanke, som varierande nätverksförhållanden, grafiken, de relativa 
storlekarna och svarstiderna på webbplatsen. En simulator sätter upp en liknande miljö, som 
den ursprungliga fysiska plattformen den ska efterlikna, men den försöker inte efterlikna 
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den fysiska hårdvaran, vilket kan påverka resultatet. I de flesta fall är det oftast ingen 
skillnad, men risken finns (Mobile Joomla, 2015). Simulerade miljöer är bra verktyg vid 
utveckling av en webbapplikation, för att se layouten och hur funktionaliteten fungerar, men 
vid mätning och testning av en webbapplikation, är det bättre att de exekveras på fysiska 
plattformar. Layouten och funktionaliteten kan uppträda på ett vis i en simulerad miljö, och 
på ett helt annat vis på en fysisk plattform. Mätningarna exekveras därför på de fysiska 
plattformarna: iPhone 5, iPad Air och en MacBook Pro, i webbläsarna: Google Chrome och 
Mozilla Firefox. 

En annan viktig aspekt för studien är, att mätningarna på webbapplikationerna exekveras 
med PHP 7 och inte tidigare versioner. De flesta webbhotellen använder fortfarande PHP 
5.6, därför exekveras studiens webbapplikationer från datorns ”localhost”. MAMP 
(Macintosh - Apache - MySQL - PHP) är en webbservermiljö, som bland annat gör det 
möjligt för webbutvecklaren att exekvera en dynamisk webbapplikation, som använder sig av 
webbservern Apache (eller Nginx), databastypen MySQL, samt programmeringsspråket PHP 
(eller Perl och Python) direkt på webbutvecklarens Mac på en localhost adress (MAMP, 
2016). MAMP har i sin version 3.5 (MAMP, 2016), att användaren kan ställa in i 
inställningar om localhost exekveras med PHP 5.6.10 eller PHP 7 (se figur 10). För att 
komma åt localhost från en annan plattform, är det bra att veta vad för ip-adress den 
exekveras från och vilket portnummer som används (Stack Overflow 2014a). Datorns ip-
adress hittas under ”Systeminställningar” —> ”Nätverk” (MacBookPro). Istället för att 
skriva ”https://exempeladress.se”, i webbläsarens urlfält, så skrivs datorns ip-adress in följt 
av MAMP:s portnummer, (som hittas i MAMP:s inställningar). Exempel: ”http://
192.168.1.65:8888”, och blir då skickad till datorns localhost adress. 

"  
Figur 10. MAMP för Mac. 

Både 3G och 4G-aktiverade plattformar erbjuder bredbandsanslutning till internet, men har 
mycket olika hastighetsstandarder. Den minsta nätverkstoppen av överföringshastigheten 
behöver endast nå 200 kilobit per sekund (Kbps), för att betraktas som 3G. Mer realistiska 
3G-hastigheter ligger på 384 Kbps till 2 megabit per sekund (Mbps). 4G-nät erbjuder 
överföringshastigheter på 100 Mbps. Det är väldigt sällsynt en smartphone kommer upp i de 
hastigheterna, en mer vanlig överföringshastighet med 4G-nät ligger mellan 3 Mbps och 10 
Mbps. 3G och 4G-hastigheten påverkas också bland annat av: avståndet från 
anslutningenskällan och antal användare som är anslutna (Jary, 2014).  
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Hastigheten på en Wi-Fi uppkoppling beror på den signal som tillhandahålls och vilken typ 
av nätverkskort som finns installerat på den specifika plattformen. Trådlösa hastigheter styrs 
av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11-standarden (Poole, 2016). 
Wi-Fi tekniken 802.11n används i studien och har teoretisk en maximal hastighet på 600 
Mbps. Precis som med 3G och 4G-nät, finns det flera faktorer som påverkar den totala 
hastigheten: avståndet till den trådlösa källan (routern), störningar från andra trådlösa 
nätverk och antalet användare som delar samma bandbredd. Vanligaste hastigheten på en 
802.11n anslutning ligger mellan 40 och 50 Mbps på nedladdning, och 15 och 20 Mbps på 
uppladdning. 

Eftersom användning av den nya versionen PHP 7, är viktigare i detta experiment än att 
exekvera mätningarna i en 3G och 4G-miljö, så exekveras webbapplikationerna på fysiska 
plattformar med en Wi-Fi uppkoppling, vilket medför att plattformarna kommer åt datorns 
localhost och kan exekveras med PHP 7. 

5.1.3. Relaterat arbete 
Implementationen av studiens olika webbapplikationer är inspirerade från olika källor. De 
olika inspirationskällorna har påverkat de designval som finns i programkoden, samt hur det 
grafiska presenteras på webbapplikationerna. Inspirationskällor till studiens front-end 
ramverk Bootstrap och Kube varierar markant, gällande hur mycket dokumentation och 
information som finns om ramverken.  

När det gäller front-end ramverket Bootstrap, är det inte svårt att hitta information. 
Bootstraps egna dokumentation är lättförståelig och lättillgänglig på deras webbplats 
(Bootstrap, 2016c). Bootstrap har också en egen guide på W3Schools (2016a). Det finns 
också en mängd med litteratur att välja bland, för hjälp och tips vid implementering och 
användning av front-end ramverket Bootstrap. I studien används Bhaumiks (2015) litteratur 
som en inspirationskälla, för att få en lite djupare förståelse över front-end ramverket 
Bootstrap.  

Inom front-end ramverket Kube finns det mer begränsningar. Dokumentationen (Imperavi, 
2016) som finns för Kube, är lättförståelig och en bra resurs och inspiration vid 
implementering av webbapplikationerna, som använder front-end ramverket Kube. Valet att 
inte fokusera på det webbapplikationernas gränssnittet finns, men då de är av bloggliknande 
karaktär, så finns vissa grafiska val, eftersom mätning och analysering om valet av front-end 
ramverk är en del av studien. Då webbapplikationerna i studien är bloggliknande 
webbplatser, så är Bootstraps egna ”blog template” (Bootstrap, 2016b) en utgångsmall 
gällande gränssnittet på webbapplikationerna. 

Klientapplikationerna i studien är implementerade med programmeringsspråken: HTML, 
CSS, JavaScript och PHP. Klientapplikationerna skickar data mellan klienten och servern, 
där data från databasen renderas på klienten. Ett alternativ till att rendera data på klienten, 
är att använda AJAX (Asynkron JavaScript och XML), som är en samling tekniker för att 
skapa interaktivitet i webbapplikationen. I AJAX inkluderas HTML eller XHTML, CSS, 
JavaScript, DOM, XML, XSLT och det viktigaste objektet XMLHttpRequest. Även om X i 
AJAX står för XML är det vanligare att använda JSON (Rappl, 2016). JSON (JavaScript 
Object Notation) är en syntax för att lagra och skicka data mellan klienten och servern. JSON 
är enligt Lin et al. (2012) storleksmässigt mindre och lättare, jämfört med XML vid 
överföring av data mellan klienten och servern. Därför används JSON istället för 
XMLHttpRequest i studien. Fördelen med att använda Jquerys funktion $.ajax() är att 
kontroll infinner sig över vad som skickas mellan klienten och servern. Jquerys funktion 
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$.ajax() har flera olika ”options” som kan bestämmas, och på så vis kan t.ex. datatypen som 
skickas sättas, i detta fall JSON (De Rosa, 2015). En annan stor fördel är, att det sker en 
asynkronisk kommunikation, vilket innebär att hela webbapplikationens innehåll inte 
behöver laddas om efter att klienten exekverat ett serveranrop. 

Serverapplikationerna i studien är implementerade med programmeringsspråken: HTML, 
CSS och PHP. Där PHP skickar och hämtar data från databasen och renderar sidan på 
servern. Mätningskoden som exekveras på serverapplikationerna använder PHP:s microtime 
funktion (The PHP Group, 2016), för att returnera den aktuella tiden i mikrosekunder, som 
sen omvandlas till millisekunder, så att alla webbapplikationernas mätningstider är i samma 
form. 

Inom studiens programmeringsspråk, finns det en mängd litteratur. Inspirationskälla 
gällande designval av programkoden till både klient- och serverapplikationerna finns bland 
annat från Suehring och Valade (2013). Deras bok är bra, eftersom den är lättförståelig och 
läsaren behöver inte ha läst tidigare kapitel i boken, för att kunna läsa och förstå ett senare 
kapitel. Det är en bra inspirationskälla eftersom de tar upp och täcker grunderna inom 
programmeringsspråken, som används i studien. 

5.2. Beskrivning av webbapplikationerna 
Webbapplikationerna är framställda till studiens experiment. De är bloggliknande 
webbapplikationer, som består av en navigeringsmeny med en ”Home” knapp uppe till 
vänster och ett sökfält uppe till höger. Själva sidan med innehåll består av två kolumner, som 
hämtar data i form av text från databasen. Kolumn 1 till vänster innehåller blogginläggen och 
sökresultatlistan när användaren utfört en sökning i sökfältet. Kolumn 2 till höger innehåller 
två boxar, den övre boxen innehåller information om bloggaren (”About”), och den undre 
innehåller sidans bloggarkiv (”Archive”), med alla blogginläggens id, vilket ses i figur 11. 
Bloggarkivet skriver ut de 14 senaste blogginläggens id från databasen. Genom att trycka på 
ett specifikt blogg-id får användaren se endast det blogginlägget i kolumn 1 till vänster, och 
de blogginlägg som syntes tidigare döljs (se figur 11, användaren har tryckt på id ”800”). I 
kolumn 1 till vänster hämtas de sju senaste blogginläggens data från databasen och visas för 
användaren vid första besöket av webbapplikationen, och när användaren trycker på ”Home” 
knappen.  

"  
Figur 11. Redigerad skärmdump på klientapplikationen D:K., de andra 

webbapplikationerna har liknande layout. 
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Datan i databasen är slumpmässigt framgenererad, och genom att använda SELECT 
statements (W3Schools, 2016c), kan data hämtas till de olika element som finns på 
webbapplikationen. I sökfunktionen uppe i navigeringsmenyn, kan användaren göra 
sökningar bland blogginläggen. Användaren skriver ett ord eller mening, och då söker 
webbapplikationen bland data, som liknar det som användaren skrivit in i sökfältet, och 
hämtar de blogginläggen till en sökresultatlista, som visas istället för de blogginläggen som 
visas. Under blogginläggen i kolumn 1, finns det en knapp för användaren att trycka på, som 
hämtar alla blogginlägg som finns i databasen, vilket i detta fall motsvarar 800 stycken 
blogginlägg (se figur 11). 

När det gäller webbapplikationernas gränssnitt skiljer sig mobilt-, tablet- och desktop-lägena 
åt (se figur 12). På grund av webbapplikationernas CSS-kod och med hjälp av front-end 
ramverken får webbapplikationerna en responsiv webbdesign. Gränssnittet som beskrivs 
ovan, är hur webbapplikationerna ser ut i desktop läge. I mobilt läge, lägger sig istället 
sökfältet över hela navigeringsmenyn, och kolumn 2 lägger sig under kolumn 1: ”About” och 
”Archive” boxarna lägger sig under blogginläggen. I tablet läge kan det variera beroende på 
vilken vy som användaren får se, detta beroende på tabletens storlek. Brytpunkterna mellan 
tablet och desktop är på dessa webbapplikationer satta till 768px, vilket medför att om 
webbläsarens fönster är större än 768px, så liknar layouten desktop läget (se figur 12). Det 
kan sättas fler brytpunkter, då det inte finns några begränsningar på hur många brytpunkter 
som kan finnas. 

"  
Figur 12. Gränssnittet för de olika plattformarna varierar. 
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6. Progression 

6.1. Databas och data 
För att exekvera de mätningar som behövs för att utvärdera om studiens hypotes är sann, så 
finns en liten databas (krav 1, kap. 4. sektion 4.1.). Webbapplikationerna i studien exekveras 
lokalt från datorns MAMP (2016). Datan som hämtas och visas på webbapplikationerna 
lagras i en MySQL (2016) databas, lokalt på datorn. Webbapplikationernas data lagras i tre 
databastabeller: article, about och measurement. Där databastabellen article håller i 
blogginläggens innehåll (se Appendix A, för databasens programkod). Datan i 
databastabellen about är manuellt insatt och använder sig av ”Lorem Ipsum” text 
(BlindTextgenerator, 2016), och för att spara studiens mätningstider används 
databastabellen measurement. 

I databastabellen article finns totalt 800 blogginlägg. För att fylla databastabellen article på 
ett smidigt och tidseffektivt sätt, finns ett handskrivet PHP-formulär och Tampermonkey 
script. Tampermonkey (Biniok, 2016), är ett Google Chrome plugin, som t.ex. tillåter 
användaren att injicera ytterligare JavaScript-funktioner på webbplatsen. I detta fall spelar 
det ingen roll om det finns en JavaScript-fil, som finns kopplad på formulärsidan eller om ett 
Tampermonkey script exekverar JavaScript-funktionerna, då de utför samma resultat. PHP-
formuläret använder INSERT INTO statements, för att sätta in data i databasen. För att 
slumpmässigt generera fram text in i databastabellen article, används en textgenerator från 
GitHub (2014), som är gratis. Varje inputfält i PHP-formuläret är kopplat till ett specifikt 
värde i databastabellen article. Genom att slumpa in text med ett Tampermonkey script, fylls 
databasen snabbt med den mängd data, som behövs för att exekvera studiens mätningar. 

"  
Figur 13. Formulärsidan exekveras från datorns localhost adress. 

Ett problem finns på formulärsidan, vid insättning av data i databastabellen article: 
Formuläret uppdateras inte efter att användaren (i detta fall Tampermonkey scriptet), 
klickar på ”skicka” knappen (se figur 13), utan föregående data (text) finns fortfarande kvar i 
inputfälten på sidan. Vissa försök på att lösa problemet resulterar i: när sidan uppdateras så 
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sätts det in ”tom” data i databasen, fast ”required” är satt i PHP-formulärets input taggar, 
och NOT NULL på de tabellvärdena i databasen. Eftersom det inte ska finnas några tomma 
blogginlägg i databasen är detta ett problem. Lösning på problemet är, att använda en av 
JavaScript egna funktioner, som exekveras när formulärets ”skicka” knapp blir iklickad (se 
figur 14) (W3Schools, 2016b). För att se all programkod för PHP-formuläret och 
Tampermonkey scriptet, se Appendix B och C. 

"  
Figur 14. Uppdaterar formulärsidan genom JavaScript egna funktion. 

6.2. Webbapplikationerna 
För att utvärdera om hypotesen i studien är sann finns fyra olika webbapplikationer:  
Två webbapplikationer som använder ett front-end ramverk med en desktop-first approach, 
klientapplikationen (D:K.) och serverapplikationen (D:S.). De andra två 
webbapplikationerna, som använder sig av ett front-end ramverk med en mobile-first 
approach, består av klientapplikationen (M:K.) och serverapplikationen (M:S.). 

6.2.1. Desktop-first 
Front-end ramverket Kube version 5.0 (Imperavi, 2016) används för att testa ett front-end 
ramverk med en desktop-first approach (krav 2.1, kap. 4. sektion 4.1). Två webbapplikationer 
använder ramverket: klientapplikationen D:K. och serverapplikationen D:S.: 

Klientapplikationen D:K. med en desktop-first approach, renderar datan från databasen på 
klienten. För att hämta data från databasen som renderas på klienten, används Jquerys 
funktion $.ajax(). Genom att använda den Jquery-funktionen kan värden skickas till ett PHP 
script, som i sin tur kan skicka tillbaka JSON data, med data (text) från databasen, så att 
datan kan renderas på klienten. Det som är bra med Jquerys funktion $.ajax() är, att den 
asynkront hämtar data från databasen till klientapplikationen, utan att klientapplikationen 
behöver uppdatera och ladda om hela sidans innehåll, sidan uppdaterar den data som 
hämtats med hjälp av JavaScript. För att se all programkod för klientapplikationen D:K., se 
Appendix D, E, F och G. 

Serverapplikationen D:S. med en desktop-first approach, renderar datan från databasen på 
servern. På serverapplikationen D:S. används endast PHP för att hämta data från databasen, 
på så vis renderas datan från databasen på servern innan den skickas till webbläsaren 
(klienten).  

Webbapplikationernas bloggarkiv där användaren kan trycka och hämta ett specifikt 
blogginlägg, är implementerat lite annorlunda på serverapplikationerna än på 
klientapplikationerna: På klientapplikationenerna så skrivs blogginläggens id ut i arkivet på 
webbplatsen som en <a> och får en onClick metod i JavaScript (se figur 15). Eftersom datan 
från databasen på serverapplikationerna ska renderas på servern, så finns ett formulär, som 
kan skicka data med hjälp av en post när det specifika bloggidet är iklickat, därför är <a> 
utbytt till en <button> på serverapplikationerna (se figur 16). För att se all programkod för 
serverapplikationen D:S, se Appendix E, G, H, I och J. 
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"  
Figur 15. Del av klientapplikationernas ”Archive” kod  -  <a> 

"  
Figur 16. Del av serverapplikationernas ”Archive” kod - <form> och <button> 

6.2.2. Mobile-first 
Front-end ramverket Bootstrap version 3.3.6 (Bootstrap 2016c) används för att testa ett 
front-end ramverk med en mobile-first approach (krav 2.2, kap. 4. sektion 4.1.). Två 
webbapplikationer använder ramverket: klientapplikationen M:K. och serverapplikationen 
M:S.: 

Klientapplikationen M:K. med en mobile-first approach, renderar datan från databasen på 
klienten. Klientapplikationen M:K.s programkod är väldigt lik klientapplikationen D:K. Det 
som skiljer klientapplikationerna åt är, att de använder sig av olika front-end ramverk. Det 
är därför t.ex. vissa id- och klassnamn, är annorlunda i deras index.html fil (se figur 17 och 
18 och Appendix D och K). För att se all programkod för klientapplikationen M:K., se 
Appendix F, G, K och L. 

"  
Figur 17. Del av navigeringsmenyns programkod från: Klientapplikationen D:K. 

"  
Figur 18. Del av navigeringsmenyns programkod från: Klientapplikationen M:K. 
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Serverapplikationen M:S. med en mobile-first approach, renderar datan från databasen på 
servern. Samma som vid klientapplikationerna, så skiljer det inte mycket åt mellan 
serverapplikationen M:S. programkod mot serverapplikationen D:S. Samma gäller här, att 
det som skiljer serverapplikationerna åt är att de använder sig av olika front-end ramverk. 
Det är därför som vissa id- och klassnamn är annorlunda i deras PHP filer. För att se all 
programkod för serverapplikationen M:S., se Appendix G, J, L, M och N. 

6.3. Mätningskod och scenarier 
För att exekvera studiens mätningar av svarstider på webbapplikationerna, behövs 
mätningskod och olika scenarier (krav 3, kap. 4. sektion 4.1.). Mätningskoden mäter 
svarstiden det tar att exekvera de olika scenarierna, där varje scenario innehåller varierande 
mängd av data. Svarstid är den tid då en användare skickar en begäran i en webbläsare, fram 
tills dess att svaret från webbservern har laddats och visar begärans helhet.  

I experimentet är svarstiderna den beroende variabeln. Experimentet studerar effekten av 
att ändra de oberoende variabler som kallas faktorer, där de olika scenarierna är en av de 
faktorer som finns i experimentet. Det finns därför olika scenarier där datamängden 
varierar. Scenarierna innefattar olika utföranden på webbapplikationerna där antalet data 
(blogginlägg), som hämtas från databasen varierar. 

Två scenarier där en mindre mängd data hämtas från databasen: 

1. Sju blogginlägg mäter hur lång tid det tar för webbapplikationen, att ladda in hela 
startsidans innehåll, som visar de senaste sju blogginläggen. 

2. Sökning på ett ovanligt ord mäter hur lång tid det tar när användaren söker på ett 
ovanligt ord i sökfältet, och det visas en sökresultatlista med blogginlägg, som passar 
sökningen. Ett ovanligt ord definieras med att bokstaven eller ordet finns i mindre än 5% 
(40 stycken) av blogginläggens titel. 

Två scenarier där en större mängd data hämtas från databasen: 
3. Sökning på ett vanligt ord mäter hur lång tid det tar när användaren söker på ett vanligt 

ord i sökfältet, och det visas en sökresultatlista med blogginlägg, som passar sökningen. 
Ett vanligt ord definieras med att bokstaven eller ordet finns i mer än 40% (320 stycken) 
av blogginläggens titel.  

4. Alla blogginlägg mäter hur lång tid det tar att visa alla blogginläggen från databasen 
(800 stycken), när användaren trycker på knappen som hämtar alla blogginläggen. 

I studien är det viktigt att mätningarna av webbapplikationerna, exekveras utan att det 
sparas ner någon webbhistorik och att webbapplikationerna inte sparas i cacheminnet. För 
att det inte ska inträffa är kodraden som ses i figur 19 implementerat i webbapplikationernas 
filer (Hongkiat, 2016). Cacheminnet, webbhistoriken och andra informationer i webbläsaren 
kan påverka svarstiderna till de bättre, de kan exekveras snabbare, så att svarstiderna blir 
kortare. Webbläsaren fungerar på det viset, att den sparar en del av den besökta 
webbplatsens information i minnet, så att all data inte behöver läsas in på nytt vid nästa 
besök. Därför är det i studien viktigt, att detta inte sparas i webbläsaren, eftersom 
scenarierna ska vara som att det är första gången användaren besöker webbapplikationen. 

"
Figur 19. <Meta> så att webbapplikationernas inte sparas i cacheminnet. 
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Mätningskoden till klientapplikationerna D:K. och M:K. skiljer sig jämfört med 
serverapplikationerna D:S. och M:S, eftersom klientapplikationerna endast använder 
JavaScript vid mätning av svarstiderna, medan serverapplikationerna använder PHP och 
JavaScript. Detta är inte det enda som skiljer de åt, eftersom de renderar data på olika vis 
skiljer sig mätningslinjerna åt mellan klient- och serverapplikationerna (se figur 20 och 21). 

"
Figur 20. Klientapplikationernas mätningslinje. 

"  
Figur 21. Serverapplikationernas mätningslinje. 

Klientapplikationerna startar igång mätningstiden till scenario 1, genom att en 
implementerad JavaScript-funktion startHandler anropas, när användaren trycker på 
”Home” knappen i navigeringsmenyn. Först i JavaScript-funktionen startHandler anropas 
JavaScript-funktionen countMeausere (se figur 22), som implementerar en localStorage 
”count”, som har hand om hur många gånger sidan är besökt (se figur 23). Counten används 
för att kontrollera hur många gånger sidan laddats vid mätningen, detta sker i en if sats som 
kontrollerar om countern är mindre än 511, om det stämmer sker det ytterligare en mätning 
och på så vis kan det ske 510 iterationer. Vid varje iteration sparas det ner en svarstid till 
localStorage, genom att använda JavaScripts Date och getTime funktioner (se figur 22). När 
klientapplikationerna exekverar sin sista JavaScript-funktion, exekveras JavaScript-
funktionen endTimeHandler och räknar ut svarstiden för scenario 1, och tiden sparas då ner 
i millisekunder till databastabellen measurement. Som vid de andra tillfällen när 
klientapplikationerna kommunicerar med servern används här också Jqerys $ajax() 
funktion, på så vis kan tiden sparas ner via ett PHP script, som använder ett INSERT INTO 
statement (se Appendix D och K). Före varje mätningsfall, som finns i studien rensas 
localStorages ”count”, så att 510 nya iterationer kan exekveras. Anledningen att det är 510 
iterationer och inte 500, är för att det finns 10 extra svarstider per mätningsfall, så att 
eventuella spikar kan ersättas med de extra 10 iterationerna. Det dokumenteras endast 500 
iterationer och det är utifrån de, som det finns ett mätningsresultat.  
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"   
Figur 22. Klientapplikationernas mätningskod. 

"  
Figur 23. Javascript-funktionen countMeausere(), som används i alla webbapplikationerna. 

Serverapplikationernas mätningskod för att exekvera scenario 1, skiljer sig inte mycket från 
klientapplikationernas mätningskod. Mätningstiden startas, genom att i början av index.php 
filen exekveras raden: $time_start = microtime(true); (se figur 24), sedan exekveras raden 
echo "<p id=’startTime'>$time_start</p>"; på sidan. Det spelar ingen roll var starttiden 
skrivs ut eftersom den döljs via CSS elementet ”visibility: hidden;”. Men genom att skriva ut 
starttiden och sätta id-namnet ”startTime”, kan starttiden hämtas från JavaScript-
funktionen endTimeHandler. För att endTimeHandler ska exekveras, sätts det en onLoad 
funktion på <body>, som ropar på JavaScript-funktionen (se figur 25), då kan sluttiden och 
starttiden hämtas och liknande procedur som på klientapplikationerna kan därmed ske. 
Svarstiden till scenario 1 kan då sparas ner i databastabellen measurement, på 
serverapplikationerna används däremot ingen Jquery, utan mätningstiden skickas med 
XMLHttpRequest, efter att sidan har laddats. Mätningskoderna i figurerna 22 - 25 används 
också till att exekvera de andra scenarierna i studien, och inte enbart scenario 1 (se Appendix 
H och M för serverapplikationernas mätningskod). 

"  
Figur 24. PHP:s microtime() funktion startar serverapplikationernas mätningskod. 
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"  
Figur 25. JavaScript-funktionen endTimeHandler stannar serverapplikationernas 

mätningskod. 
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7. Pilotstudie 
Pilotstudien exekveras endast på scenario 1, på de fasta faktorerna: webbapplikationerna i 
MAMP med en Wi-Fi uppkoppling, där iterationer sker 10 gånger per varierande faktor 
(plattform): på en fulladdad iPhone 5, iPad Air och på en Macbook Pro med en inkopplad 
strömadapter. Där webbapplikationerna exekveras i den varierande faktorn (webbläsare): 
Google Chrome och Mozilla Firefox (för fullständig hård- och mjukkvaruspecifikation, se 
kap. 8. sektion 8.1.).  

Scenario 1 är valt och användas i pilotstudien från den varierande faktorn scenario, som har 
fyra stycken olika scenarier (se kap. 6. sektion 6.3), eftersom scenario 1 räcker för att testa så 
att studiens mätningskod fungerar. De andra scenarierna testas så att de fungerar, men det 
dokumenteras inte några mätningsresultat. Figur 26 är en sammanställning av pilotstudiens 
mätningsresultat. Staplarna i diagrammet representerar webbapplikationerna (D:K., D:S., 
M:K. och M:S.), där de visar medelvärdet av svarstiderna i millisekunder (y axeln). Vilket 
motsvarar, att en stapels medelvärde är beräknad utifrån 10 iterationer, där alla studiens 
plattformar exekveras i studiens webbläsare (x axeln). 

"  
Figur 26. Pilotstudiens mätningsresultat av scenario 1. 

Pilotstudiens mätningsresultat av scenario 1 (se figur 26) visar, att serverapplikationernas 
(D:S. och M:S.) svarstider är mycket långsammare, när de exekveras på plattformen iPhone 
5 än på plattformarna iPad Air och MacBook Pro. Serverapplikationerna har däremot de 
snabbaste svarstiderna på plattformen iPad Air. Mätningsresultatet visar också på jämna 
svarstider över plattformarna och webbläsarna för klientapplikationen M:K., som har en 
mobile-first approach.  

Något oväntat är just de långsamma svarstiderna för båda serverapplikationerna i mobilt 
läge (iPhone 5), men också att klientapplikationen D:K. har de långsammaste svarstiderna 
på MacBook:en, i webbläsaren Mozilla Firefox. Eftersom klientapplikationen D:K. använder 
en desktop-first approach, är det intressant att svarstiderna är så långsamma i desktop läge, 
men det gäller endast i webbläsaren Mozilla Firefox, för när både klientapplikationen D:K. 
och serverapplikationen D:S., som båda använder en desktop-first approach exekveras i 
webbläsaren Google Chrome på MacBook:en, så är mätningsresultatet att svarstiderna är 
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snabbare än klientapplikationen M:K. och serverapplikationen M:S., som har en mobile-first 
approach. 

Eftersom det endast finns 10 iterationer i pilotstudien på de varierande faktorerna: plattform 
och webbläsare, där endast ett scenario från den varierande faktorn scenario är exekverat, 
går en slutsats till studien inte att fastställas. Eftersom scenario 1 innefattar inladdning av 
startsidan på webbapplikationerna, som endast visar sju blogginlägg, vilket inte är en stor 
mängd data, är det därför intressant att veta: hur klientapplikationerna står sig mot 
serverapplikationerna i mobilt läge, när en större mängd data hämtas från databasen? 
Därför finns det flera olika scenarier i experimentet. Detta är intressant fakta, eftersom om 
serverapplikationerna får snabbare svarstider än klientapplikationerna, vid hantering och 
hämtning av en större mängd data från databasen, eller om klientapplikationerna får 
snabbare svarstider vid den faktorn med. Och hur står sig front-end ramverken vid hantering 
av en större mängd data? Slutligen kommer mätningsresultatet för scenario 1 se annorlunda 
ut när det exekveras 500 iterationer istället för 10 iterationer? 

7.1. Progression efter pilotstudie 
Endast scenario 1 exekveras i pilotstudien, där mätningsresultaten dokumenteras. De andra 
scenarierna testas och det upptäcks att scenario 2 och 3, som testar sökfunktionen inte 
fungerar som den är tänkt på plattformarna: iPhone 5 och iPad Air. 

På webbapplikationerna innan pilotstudien skiljer sig klientapplikationernas sökfunktion 
mot serverapplikationernas. Förutom att de använder olika programmeringsspråk, så 
hämtas inte data från databasen när användaren skriver i sökfältet på serverappliaktionerna, 
utan data hämtas först när användaren trycker på ”Search blog post” knappen (se figur 27 
till vänster). Alla webbapplikationerna använder en <datalist> för sökfältet, som är en ny 
HTML5 tagg som fungerar om webbläsaren stödjer den funktionen. Safari är ett exempel på 
webbläsare som inte stödjer den HTML5 taggen. <Datalist> används för att ge en 
"automatisk komplettering" på input elementet. Användarna ser en dropdownlista över 
fördefinierade alternativ under tiden de skriver i sökfältet. På klientapplikationerna finns det 
en funktion i JavaScript, som hämtar data från databasen så de visas i dropdownlistan (se 
figur 27 till höger). 

Figur 27. Till vänster: Serverapplikationen M:S. sökfält med endast <datalist>.  
Till höger: Klientapplikationen M:K.s sökfält med data från databasen i <datalist>. 

Vid testning på plattformarna iPhone 5 och iPad Air finns problemet att <datalist> inte 
fungerar, fast webbapplikationerna exekveras i Google Chrome och Mozilla Firefox. Ett 
alternativ på lösningen är, att implementera en selectbox istället för ett sökfält. Då kan dock 
inte användaren skriva in text själv i sökfältet, utan endast en lång lista med bloggtitlar visas 
som alternativ, dessutom blir listan extremt lång om alla bloggtitlar tvingas visas. En lösning 
på det finns: att bestämma en ”LIMIT” på antal bloggtitlar som visas. 

"  28



Lösningen på problemet i detta fall är, att göra en helt ny sökfunktion på alla 
webbapplikationerna. <Datalist> utesluts och istället för en dropdownlista med alternativ 
som visas, när användaren skriver i sökfältet, syns istället en ny sida med sökresultat som 
passar bäst in på det användaren söker på. På det viset får användaren fler sökresultat, och 
kan ta sig vidare till det specifika blogginlägget. Sökresultatlistan visas när användaren 
antingen trycker på enter knappen på tangentbordet eller på ”Search blog post” knappen, då 
syns sökresultatlistan för användaren, som skrivs ut som en tabell i alla webbapplikationerna 
(se figur 28). 

"  
Figur 28. Sökresultatlista som visas när användaren sökt i sökfältet. 
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8. Utvärdering 

8.1. Hård- och mjukvaruspecifikation 
I tidigare kap. 4. sektion 4.2. diskuteras de olika faktorerna, som finns i studien, de har en 
viktig roll vid mätning, utvärdering, analys och slutsats. De oberoende variablerna, som är de 
faktorer som varierar och manipuleras i experimentets mätningar är de olika: plattformarna 
(se tabell 2), webbläsarna (se tabell 3) och scenarierna (se tabell 4). De övriga oberoende 
variablerna, som kontrolleras på en fast nivå är de olika: webbapplikationerna (se tabell 5) 
och att mätningarna exekveras med samma Wi-Fi uppkopplingen (se Wi-Fi teknik i tabell 2). 
Där alla mätningarna exekveras i samma webbservermiljö (se tabell 6). 

 Tabell 2. Plattformarna är en varierande faktor i experimentet.

"  

 Tabell 3. Webbläsarna är en varierande faktor i experimentet. 

"  

 Tabell 4. Scenarierna är en varierande faktor i experimentet.

"  

Tabell 5. Webbapplikationerna är fasta faktorer i experimentet.

"  
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Tabell 6. Webbapplikationerna exekveras i webbservermiljön MAMP. 

"  

8.2. Experimentet 
För att minimera risken, att experimentet påverkas av andra faktorer än de varierande 
faktorerna som kontrolleras, så är det viktigt att stänga ner alla program eller appar på 
mätningsplattformen, som inte behöver vara igång. Det är också viktigt, att all webbhistorik, 
cacheminnet och andra informationer i webbläsaren rensas. Experimentets mätningar utförs 
under samma villkor, där mätningarna utförs i samma mätningsmiljö, mätningsverktyg och 
med samma avstånd (5 meter) till Wi-Fi routern (se hård- och mjukvaruspecifikation i 
sektion 8.1.). 

Experimentet består av 24 stycken olika mätningsserier (se tabell 7), där varje mätningsserie 
har fyra enskilda mätningsfall (se tabell 8), eftersom de exekveras på alla fyra 
webbapplikationerna. Vilket totalt motsvarar 96 stycken mätningsfall, där varje mätningsfall 
har 500 iterationer. Svarstiderna för varje iteration sparas ner i databastabellen 
measurement, som hämtas, utvärderas och analyseras. Varje mätningsserie skiljer sig 
eftersom faktorerna; scenario, plattform och webbläsare varierar, för att kunna utvärdera om 
studiens hypotes bevisas eller motbevisas. 

Svarstiderna för varje mätning går till på samma vis som beskrivs i kap. 6. sektion 6.3. Innan 
varje mätningsfall, rensas localStorage och scenariot som exekveras specificeras i 
webbapplikationernas mätningskod. Scenario 1 och 2 mäter en mindre mängd data, som 
hämtas från databasen, scenario 3 och 4 mäter en större mängd data (se tabell 4). Scenario 1 
och 4 hämtar hela blogginlägget från databasen, medan scenario 2 och 3 testar 
sökfunktionen på webbapplikationerna, där en sökresultatlista med blogginläggens titel och 
idnummer syns, där bloggtiteln innehåller det som användaren skrivit i sökfältet. För att 
uppfylla, att scenario 2 söker på en bokstav eller ett ord i sökfältet, som finns i mindre än 5% 
(40 stycken) av blogginläggens titel, så används ordet ”fifty” (se tabell 4). För att uppfylla, att 
scenario 3 söker på en bokstav eller ett ord i sökfältet, som finns i mer än 40% (320 stycken) 
av blogginläggens titel, så används bokstaven ”w” (se tabell 4).  
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Tabell 7. Finns 24 stycken olika mätningsserier i experimentet.

"  

Tabell 8. Varje mätningsserie har fyra individuella mätningsfall.

"  

8.2.1. Presentation av experimentets mätningar 
Här presenteras en sammanställning av experimentets mätningar. Först presenteras iPhone 
5:s, sedan iPad Air och slutligen MacBook Pro:ns mätningsresultat. Vilket sedan följs av en 
analys (sektion 8.3.) och slutsatser (sektion 8.4.). Varje mätningsfall itereras 510 gånger, där 
endast de 500 första av de 510 svarstiderna dokumenteras. Det finns tio extra svarstider till 
varje mätningsfall, så att eventuella spikar kan ersättas av de tio extra svarstiderna. 

Figur 29 visar en sammanställning av experimentets resultat över alla mätningar på 
plattformen iPhone 5. Staplarna i diagrammet representerar webbapplikationerna (D:K., 
D:S., M:K. och M:S.), där de visar medelvärdet av svarstiderna i millisekunder (y axeln), där 
de svarta strecken på staplarna anger standardavvikelserna som finns. Vilket motsvarar att 
en stapels medelvärde och standardavvikelse är beräknad utifrån 500 iterationer. Alla 
scenarierna 1, 2, 3 och 4 (nedre x axeln) exekveras i webbläsarna Google Chrome och Mozilla 
Firefox (övre x axel).  
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"
Figur 29. iPhone 5:s sammanställda mätningsresultat. 

I figur 29, syns det att klientapplikationerna (D:K. och M:K), är mycket snabbare än  
serverapplikationerna (D:S. och M:S.), i alla scenarierna och i båda webbläsarna. I 
webbläsaren Mozilla Firefox är svarstiden för serverapplikationen D:S. långsammast under 
scenario 4, där medelvärdet är 1030 millisekunder mer, än när serverapplikationen D:S. 
scenario 4 exekveras i webbläsaren Google Chrome. I scenario 4 i webbläsaren Mozilla 
Firefox, är också klientapplikationen D:K. långsammare än M:K. När scenario 4 exekveras i 
Mozilla Firefox syns det tydligt, att mobile-first applikationerna (M:K. och M:S.) är snabbare 
än desktop-first applikationerna (D:K. och D:S.). I de andra fallen syns ingen stor skillnad, 
mellan desktop-first och mobile-first applikationerna. Det finns en till stapel, som skiljer sig 
och sticker ut i figur 29 och det är serverapplikationen M:S., i scenario 1 i webbläsaren 
Google Chrome. När scenario 1 exekveras i webbläsaren Mozilla Firefox är skillnaden 
minimal mellan serverapplikationernas svarstider, medan i webbläsaren Google Chrome är 
serverapplikationen D:S. medelvärde 412 millisekunder snabbare än serverapplikationen 
M:S. Svarstidernas medelvärde när klientapplikationerna exekveras på iPhone 5, ligger som 
minst på 63 millisekunder i scenario 2 (Google Chrome) och som högst på 5611 
millisekunder när serverapplikationen D:S. exekveras i scenario 4 (Mozilla Firefox). 

Figurerna 30 och 31 visar en sammanställning av experimentets resultat över alla mätningar 
på plattformen iPad Air, där figur 30 visar samma skala som figurerna 29 och 32. Figur 31 är 
en inzoomning av figur 30. Staplarna i diagrammen representerar webbapplikationerna 
(D:K., D:S., M:K. och M:S.), där de visar medelvärdet av svarstiderna i millisekunder (y 
axeln), där de svarta strecken på staplarna är standardavvikelserna som finns. Vilket 
motsvarar att en stapels medelvärde och standardavvikelse är beräknad utifrån 500 
iterationer. Alla scenarierna 1, 2, 3 och 4 (nedre x axeln) exekveras i webbläsarna Google 
Chrome och Mozilla Firefox (övre x axel). 
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"
Figur 30. iPad Air:s sammanställda mätningsresultat. 

"  
Figur 31. iPad Air:s sammanställda mätningsresultat - inzoomad. 
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I figur 31 scenario 1 syns det, att svarstiderna är väldigt jämna mellan alla fyra 
webbapplikationerna, där det inte skiljer mycket om de exekveras i webbläsaren Google 
Chrome eller Mozilla Firefox. Klientapplikationerna (D:K. och M:K.) har ett litet högre 
medelvärde än serverapplikationerna (D:S. och M:S.). I scenario 2 är svarstiderna snabbare 
än scenario 1 och här är klientapplikationerna snabbare än serverapplikationerna i båda 
webbläsarna. I scenario 3 ökar svarstiden på alla webbapplikationerna, men de förhåller sig 
på liknande sätt, som i scenario 2. Scenario 4 där alla 800 blogginläggen hämtas, är 
svarstiderna desto jämnare mellan webbapplikationerna, men här är Mozilla Firefox 
snabbare än Google Chrome. Svarstidernas medelvärde när webbapplikationerna exekveras 
på iPad:en, ligger som minst på 54 millisekunder i scenario 2 och som högst på 681 när 
serverapplikationen M:S. exekveras i scenario 4 (Google Chrome). 

Figurerna 32 och 33 visar en sammanställning av experimentets resultat över alla mätningar 
på laptopen MacBook Pro, där figur 32 visar samma skala som figurerna 29 och 30. Figur 33 
är en inzoomning av figur 32. Staplarna i diagrammet representerar webbapplikationerna 
(D:K., D:S., M:K. och M:S.), där de visar medelvärdet av svarstiderna i millisekunder (y 
axeln), där de svarta strecken på staplarna är standardavvikelserna som finns. Vilket 
motsvarar att en stapels medelvärde och standardavvikelse är beräknad utifrån 500 
iterationer. Alla scenarierna 1, 2, 3 och 4 (nedre x axeln) exekveras i webbläsarna Google 
Chrome och Mozilla Firefox (övre x axel). 

"  
Figur 32. MacBook Pro:s sammanställda mätningsresultat. 
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"  
Figur 33. MacBook Pro:s sammanställda mätningsresultat - inzoomad. 

I figur 33 scenario 1 syns det, att serverapplikationernas (D:S. och M:S.) svarstider är 
snabbare än klientapplikationerna (D:K. och M:K.) i båda webbläsarna. Snabbaste svarstider 
får alla webbapplikationerna i Google Chrome, vilket också ses i alla de andra scenarierna. 
Det finns ett undantag och det är i scenario 4 för klientapplikationerna, de får en snabbare 
svarstid i Mozilla Firefox, men deras standardavvikelse är större. Scenario 2 och 3 som testar 
sökfunktionen, visar på att serverapplikationen D:S. med ett desktop-first ramverk, är bättre 
än serverapplikationen M:S. med ett mobile-first ramverk, medan klientapplikationerna har 
nästan identiska svarstider. I scenario 4 syns det också, att i Google Chrome är mobile-first 
applikationerna (M:K. och M:S.) bättre och får snabbare svarstider än desktop-first 
applikationerna (D:K. och D:S.), medan i Mozilla Firefox är D:K. istället snabbast. 
Svarstidernas medelvärde när webbapplikationerna exekveras på MacBook:en, ligger som 
minst på 44 millisekunder (D:K., Mozilla Firefox) i scenario 2, och som högst på 848 
millisekunder när serverapplikationen M:S. exekveras i scenario 4 (Mozilla Firefox). 

I experimentets mätningsfall finns det en del spikar, där svarstiderna för en iteration är 
väldigt långsamma. De flesta spikarna finns kvar i utvärderingen, vilket syns på de stora  
standardavvikelserna i figurerna 29-33, medan ett fåtal är borttagna och ersatta med de 
extra svarstiderna som finns. Det är mestadels klientapplikationerna (D:K. och M:K.), som 
rusar iväg när de exekveras på plattformen iPhone 5. Vissa av de spikarna är borttagna, då 
det antagligen finns någon annan faktor eller störning, som på något vis påverkar 
svarstiderna. Exempelvis så kan vissa tider på plattformen iPhone 5 i webbläsaren Mozilla 
Firefox, vid exekvering av scenario 4 på klientapplikationen D:K. rusa iväg till 11 sekunder, 
och sedan är de kommande svarstiderna igen på t.ex. 889 millisekunder. Det är inte 
gruppvis med svarstidsspikar, som är borttagna utan endast enstaka fall, när det antagligen 
har hänt något på plattformen, som t.ex. någon nätverksstörning eller liknande. Se kap. 9. 
sektion 9.2.3. för specifikation och diskussion av antalet borttagna spikar. 
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8.3. Analys 
Figurerna 34 och 35 är sammanställningar av alla mätningsresultaten som finns, där figur 34 
visar mätningsresultaten för scenario 1 och 4 och figur 35 visar mätningsresultaten för 
scenario 2 och 3. För att få fram studiens slutsatser finns en analys, hur studiens faktorer 
förhåller sig till varandra och vad de har för betydelse och påverkan. 

"  
Figur 34. Scenario 1 och 4:s sammanställda mätningsresultat. 

"
Figur 35. Scenario 2 och 3:s sammanställda mätningsresultat. 
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Det syns tydligt i figurerna 34 och 35 att serverapplikationerna (D:S. och M:S.) exekveras 
mycket långsammare på plattformen iPhone 5 än på de andra plattformarna. I iPhone 5 är 
det tydligt, att klientapplikationerna (D:K. och M:K.) är mycket snabbare än 
serverapplikationerna, medan på iPad:en och MacBook:en är skillnaden mellan klient- och 
serverapplikationerna minimal. Svarstiderna för webbapplikationerna är snabbast på 
laptopen MacBook Pro, men det skiljer inte många millisekunder från plattformen iPad Air. 

I figurerna 34 och 35, och i de tidigare figurerna 29-32 från sektion 8.2.1. syns det tydligt, att 
det spelar ingen större roll vilken av webbläsarna, Google Chrome eller Mozilla Firefox 
användaren använder vid exekvering av de olika scenarierna på webbapplikationerna i 
plattformarna iPhone 5, iPad Air och MacBook Pro. I snitt ligger oftast Google Chrome några 
millisekunder snabbare än Mozilla Firefox, men det finns bland annat ett undantag där 
serverapplikationen M:S. är snabbare i Mozilla Firefox och det är vid exekvering av scenario 
1 i iPhone 5. I iPhone 5 är också serverappikationen D:S. 1030 millisekunder snabbare i 
Google Chrome än Mozilla Firefox vid exekvering av scenario 4. Vid scenario 4 finns det en 
stor skillnad mellan Google Chrome och Mozilla Firefox vid exekvering av 
serverapplikationen M:S. på MacBook:en (se figurerna 33 och 34), i Mozilla Firefox är 
serverapplikationen M:S. 515 millisekunder långsammare än när M:S. exekveras i Google 
Chrome. Det intressanta här är, att serverapplikationen D:S. får liknande medelvärde i båda 
webbläsarna och detta mönster återfinns i alla de andra scenarierna. Denna skillnad kan 
tyda på, att vid användning av en webbapplikation med ett mobile-first approach ramverk, 
som renderar data från databasen på servern, är det bäst att exekvera serverapplikationen i 
webbläsaren Google Chrome, medan en webbapplikation med ett desktop-first approach 
ramverk som renderar data från databasen på servern, är skillnaden minimal om 
serverapplikationen D:S. exekveras i webbläsaren Google Chrome eller Mozilla Firefox. På 
alla plattformarna är Google Chromes svarstider jämnare, i den meningen att det inte blir 
lika stora standardavvikelser jämfört med Mozilla Firefox, detta är extra tydligt i scenario 4 
på MacBook:en (se figurerna 33 eller 34, sektion 8.2.1.). 

På plattformen iPhone 5 är webbapplikationerna med en mobile-first approach (M:K. och 
M:S.) i 11 av de 16 desktop-first vs mobile-first fallen snabbare, än webbapplikationerna med 
en desktop-first approach (D:K. och D:S.), se figur 29 från sektion 8.2.1 och Appendix O, för 
en sammanställning av iPhone 5:s t-tester. På plattformarna iPad Air och MacBook Pro är 
det lika jämt mellan desktop-first och mobile-first webbapplikationerna, se figurerna 31 och 
33 från sektion 8.2.1 och Appendix P och Q, för en sammanställningar av t-tester.  

Något som förvånar är serverapplikationernas långsamma svarstider i iPhone 5. Vilket är 
tydligast i scenario 1, 3 och 4 i figur 29 från sektion 8.2.1. I scenario 1 på plattformen iPhone 
5 ligger klientapplikationernas medelvärde mellan 231 (M:K., Mozilla Firefox) och 248 
(D:K., Google Chrome) millisekunder, medan serverapplikationernas medelvärde är mycket 
långsammare och ligger mellan 3396 (D:S., Google Chrome) och 3808 (M:S., Google 
Chrome) millisekunder. I samma scenario (1) på plattformen iPad Air ligger 
klientapplikationernas medelvärde mellan 176 (M:K., Google Chrome) och 193 (M:K., 
Mozilla Firefox) millisekunder, medan serverapplikationernas medelvärde är istället 
snabbare och ligger mellan 165 (D:S., Mozilla Firefox) och 173 (D:S., Google Chrome) 
millisekunder. På MacBook:en är klientapplikationernas scenario 1 medelvärde mellan 138 
(D:K., Google Chrome) och 219 (D:K., Mozilla Firefox) millisekunder, samma som med 
iPad:en är MacBook:ens serverapplikationer snabbare än klientapplikationerna då de ligger 
mellan 59 (M:S., Google Chrome) och 108 (M:S., Mozilla Firefox) millisekunder. Scenario 1 
är också det ända scenariet där serverapplikationerna är snabbare än klientapplikationerna 
på plattformarna iPad Air och MacBook Pro.  
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Sammanfattning av analys: 
• MacBook Pro har de snabbaste svarstiderna för webbapplikationerna, men iPad Air är 

inte långt efter.  

• Serverapplikationerna är flera sekunder långsammare än klientapplikationerna på 
iPhone 5. 

• Google Chrome är lite snabbare än Mozilla Firefox. 
• I snitt större standardavvikelser i Mozilla Firefox än i Google Chrome. 

• Mobile-first är lite snabbare än desktop-first på iPhone 5. 

• Klientapplikationerna är snabbare än serverapplikationerna. Förutom undantaget som 
finns i scenario 1 på iPad Air och MacBook Pro.   

8.4. Slutsatser 
Studien svarar på frågan: ”Har valet av rendering på klienten eller servern en större 
betydelse, än om det responsiva front-end ramverket har en desktop-first eller mobile-first 
approach, på en webbapplikation som hämtar data från en databas?” (kap. 3. sektion 3.1).  

Där studiens hypotes är: ”Front-end ramverket med en mobile-first approach förväntas ha 
snabbare svarstider, än front-end ramverket med en desktop-first approach vid 
mätningarna på iPhone 5 och iPad Air. Den stora betydelsen förväntas finnas på valet där 
rendering sker: På alla plattformarna förväntas serverapplikationerna där rendering sker 
på servern, få snabbare svarstider än klientapplikationerna, som renderas på 
klienten.” (kap. 3. sektion 3.2). 

Studiens slutsatser finns utifrån experimentets utvärdering och analys, där studiens hypotes 
motbevisas, men delvis stämmer. Slutsatserna är: Det finns ingen större skillnad, att 
använda sig av ett front-end ramverk med en mobile-first eller desktop-first approach, vid 
exekvering av en bloggliknande webbapplikation, som hämtar data från en databas. Men t-
tester bevisar att det finns skillnad, att webbapplikationerna som använder ett front-end 
ramverk med en mobile-first approach exekverar lite snabbare i iPhone 5, än de 
webbapplikationerna, som använder ett front-end ramverk med en desktop-first approach. 
På plattformarna iPad Air och MacBook Pro, finns det dock ingen skillnad mellan front-end 
ramverkens approach. Den stora betydelsen och skillnaden finns på valet där rendering sker, 
men tvärtemot studiens hypotes. På plattformen iPhone 5 är klientapplikationerna mycket 
snabbare i alla scenarierna än serverapplikationerna. På plattformarna iPad Air och 
MacBook Pro är skillnaden mellan klient- och serverapplikationerna inte stor, men 
klientapplikationerna är ändå lite snabbare än serverapplikationerna. Förutom vid scenario 1 
där serverapplikationerna istället är snabbare än klientapplikationerna. En till slutsats är, att 
skillnaden är inte stor mellan webbläsarna Google Chrome och Mozilla Firefox. Men där 
Google Chromes medelvärde ligger i snitt några millisekunder snabbare än Mozilla Firefox 
vid nästan alla scenarierna.  

Den sammanställda slutsatsen är: Det finns ingen större skillnad, att använda ett front-end 
ramverk med en mobile-first eller desktop-first approach, vid exekvering av en 
bloggliknande webbapplikation, som hämtar data från en databas. Men om ett front-end 
ramverk måste väljas så är mobile-first lite snabbare på en iPhone 5. Den stora betydelsen 
och skillnaden finns på valet där rendering sker, där en webbapplikation som renderar data 
från databasen på klienten är det bästa valet.  
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9. Avslutande diskussion 

9.1. Sammanfattning 
I takt med utveckling av internets infrastrukturen, ökar antalet plattformar där användaren 
kan koppla upp sig mot internet. En responsiv webbplats är bra, då den når ut till flera olika 
plattformar och samtidigt är användarvänlig. Men att utveckla en responsiv webbplats kan 
vara tidskrävande och kostsamt. Ett alternativ är, att använda sig av ett responsivt front-end 
ramverk. ”Har valet av rendering på klienten eller servern en större betydelse, än om det 
responsiva front-end ramverket har en desktop-first eller mobile-first approach, på en 
webbapplikation som hämtar data från en databas?” (Studiens fråga från kap. 3. sektion 
3.1). 

I studien undersöks förhållandet mellan de olika varierande faktorerna: plattformar, 
webbläsare och scenarier, hur de påverkar svarstiderna på de fyra implementerade 
webbapplikationerna, där två av webbapplikationerna använder ett front-end ramverk med 
en desktop-first approach och de andra två använder ett front-end ramverk med en mobile-
first approach. Till varje front-end ramverk, är en av webbapplikationerna en 
klientapplikation, där data från databasen renderas på klienten och den andra en 
serverapplikation, där data från databasen renderas på servern. 

Metoden experiment används, för att testa studiens hypotes (kap. 3. sektion 3.2). Det finns 
mätningar av svarstider för studiens 24 olika mätningsserier (kap. 8. sektion 8.2). En 
utvärdering och analys av mätningarna finns, där slutsatsen är väldigt intressant. Det finns 
ingen större skillnad, att använda ett front-end ramverk med en mobile-first eller desktop-
first approach, vid exekvering av en bloggliknande webbapplikation, som hämtar data från 
en databas. Den stora betydelsen och skillnaden finns på valet där rendering sker, men 
tvärtemot hypotesen så är det klientapplikationerna, som är snabbast på alla plattformarna. 
Där den största skillnaden är, att serverapplikationerna är sekunder långsammare på 
plattformen iPhone 5. 

9.2. Diskussion 
Experiment är, som diskuteras i kap. 4. sektion 4.3, en bra metod när det ska infinna sig 
kontroll och manipulerande skeenden. Men det kan som tidigare nämnts finnas vissa 
problem. Ett av dessa problemen är, att det kan vara svåranalyserad data. Har det t.ex. 
verkligen någon betydelse om skillnaden mellan två webbapplikationers svarstider endast 
skiljer några millisekunder? Resultatet visar då på, att en webbapplikation är snabbare och 
bättre. Har detta egentligen någon betydelse i det verkliga livet för en användare som 
använder webbapplikationen? Det är skillnad om det handlar om sekunder, då användaren 
uppfattar och märker skillnaderna själv (Butkiewicz, Madhyastha och Sekar 2011). Undantag 
finns, eftersom vid t.ex. ett datorspel är millisekunder något användaren antagligen skulle 
uppfatta, eftersom millisekunder i ett datorspel kan vara gränsen mellan ett spel som laggar 
och ett som inte. I denna studie handlar det just om millisekunder, men här är det 
webbapplikationer, som utvärderas och inte ett datorspel. Så spelar det egentligen någon roll 
om det skiljer 10 millisekunder mellan två webbapplikationer? Det är skillnad vid 
undantaget, som finns på plattformen iPhone 5. Här handlar det inte längre om några 
millisekunders skillnad utan sekunder. Eftersom serverapplikationerna (D:S. och M:S.) är 
flera sekunder långsammare än klientapplikationerna (D:K. och M:K.), se figur 29, kap. 8. 
sektion 8.2.1. Detta gör studiens resultat intressant, eftersom om en webbplats svarstider är 
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långsamma skulle det få användarna, att lämna webbplatsen och kanske inte besöka den 
igen. 

9.2.1. Studien 
Zervas et al. (2014) jämför fyra responsiva front-end ramverk i deras undersökning (se kap. 
2. sektion 2.3.1.). I deras undersökning görs endast en jämförelse mellan bland annat 
ramverkens funktionalitet och t.ex. hur bra dokumentationen är, inte en faktisk utvärdering 
hur de presterar. Det som undersöks i denna studie är dock endast två front-end ramverk, 
men en för varje approach som finns (desktop-first vs mobile-first). Där Kube version 5.0 
(Imperavi, 2016), används för att testa ett front-end ramverk med en desktop-first approach. 
Bootstrap version 3.3.6 (Bootstrap, 2016c), används för att testa ett front-end ramverk med 
en mobile-first approach. Det optimala är om fler front-end ramverk, från t.ex. de som 
Zervas et al. (2014) kartlägger och jämför, skulle finnas med i denna studie. Då skulle 
studiens resultat sannolikt blivit bredare, tydligare och ännu trovärdigare.  

Det unika med denna studie är, att det finns inte endast en undersökning om ett front-end 
ramverks approach och deras betydelse vid exekvering av en bloggliknande webbapplikation, 
som hämtar data från en databas. Här undersöks också, om valet där webbapplikationens 
data från databasen renderar på klienten eller servern, har en större betydelse än valet av 
front-end ramverkets approach. Studiens resultat visar, att det finns en större betydelse var 
en webbapplikation renderar datan, än vilken approach ett front-end ramverk använder. 
Intressant del är att resultatet inte alls är som hypotesen, utan det är istället  
klientapplikationerna, som är snabbare än serverapplikationerna. Hur kommer det sig, att 
serverapplikationerna är flera sekunder långsammare på en iPhone 5? Skulle resultatet bli 
detsamma på en annan smartphone? För att få svar på det behövs fler mätningar på andra 
smartphones. Därför är det en intressant punkt, att undersöka vid ett eventuellt fortsatt 
arbete med studien. I Lei, Ma och Tans (2014) studie jämför de PHP 5.5.12, Python 2.7. och 
Node.js 0.10. där resultatet visar på (som diskuteras i kap. 2. sektion 2.4.), att PHP hanterar 
mindre frågor bra. Det syns också i denna studie på plattformarna iPad Air och MacBook Pro 
i scenario 1, som är hantering av en mindre mängd data, att serverapplikationerna faktiskt 
istället är snabbare än klientapplikationerna (se figurerna 31 och 33).  

Studien har flera faktorer, som påverkar svarstiderna i webbapplikationerna. Wi-Fi 
uppkopplingen är en fast faktor i studien, men har fortfarande en påverkan på svarstiderna. 
Studiens mätningar utförs under samma förutsättningar där mätningarna sker på fulladdade 
plattformar med strömadapterna i, och där avståndet till Wi-Fi routern är 5 meter. Men det 
kan alltid förekomma störningar i ett trådlöst nätverk. Vilket skulle kunna vara en faktor till 
studiens spikar som finns. Det syns också på mätningsresultaten (se figurerna 29-32, kap. 8. 
sektion 8.2.1.), att de varierande faktorerna i studien påverkar svarstiderna. Svarstiderna 
varierar mellan webbapplikationerna när de exekveras i de olika webbläsarna Google 
Chrome och Mozilla Firefox just på grund av, att webbläsarna använder olika 
renderingsmotorer (Fan et al., 2011). I studiens mätningsresultat syns det också tydligt, att 
när de andra varierande faktorerna, plattformarna och scenarierna ändras, så påverkas 
svarstiderna i webbapplikationerna. För att öka studiens trovärdighet är det viktigt det utförs 
tillräckligt många olika mätningsserier (se tabell 7, kap. 8, sektion 8.2.), så det tydligt går 
analysera om det är någon av faktorerna, som påverkar en webbapplikations svarstid. Det 
finns därför 24 stycken mätningsserier vilket totalt är 96 stycken olika mätningsfall, som 
täcker de olika scenarier som finns för de olika varierande faktorerna, där varje mätningsfall 
har 500 iterationer. 
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9.2.2. Samhällelig nytta 
Studiens syfte är, att ge en inblick och mer förståelse, om betydelsen finns vid val av front-
end ramverk, eller om skillnaden och den stora betydelsen för bättre svarstider finns på var 
sidan renderas på en bloggliknande webbapplikation, som använder sig av att hämta data 
från en databas.  

Enligt Huy och Thanh (2012) ökar mobilanvändaren för varje dag, och i takt med 
mobilanvändarnas ökning, ökar också antalet plattformar där användaren har möjlighet att 
koppla upp sig mot internet. De gör det extra viktigt för en kund, som vill skaffa en 
webbplats, som t.ex. en blogg eller en sökmotor, att webbplatsen som utvecklas är 
användarvänlig till alla dessa plattformar och når ut till alla användarna. Vissa av 
mobilanvändarna kanske endast har tillgång till internet i mobilen? Vad är det då, som gör 
denna studie intressant? Här finns ett experiment, som svarar på frågan vilken typ av 
approach på responsivt front-end ramverk, som ska användas när webbplatsen ska nå ut till 
flera plattformar och hur front-end ramverkens svarstider är på de olika plattformarna.  

Största fördelen i studien är undersökningen om var det är bäst, att rendera olika mängder 
av data från databasen för bästa svarstider. Denna information kan nästan alla företag eller 
privatpersoner dra nytta av, när de vill utveckla något som publiceras på internet. Särskilt 
när de vill, att användarna ska besöka deras webbplats i flera plattformar och i mobilt läge. 
Det är i mobilt läge den största skillnaden och betydelsen finns. Det är en faktor som 
långsamma svarstider, som avgör om en användare väljer att stanna kvar på en webbplats 
eller inte. I denna studie ligger serverapplikationernas (D:S. och M:S.) svarstider i 
scenarierna 1, 3 och 4 på plattformen iPhone 5 mellan flera sekunder, vilket är en avgörande 
faktor för användaren, eftersom undersökningar visar att användarna lätt blir frustrerade 
och undviker webbplatser där svarstiderna är långsamma (Butkiewicz, Madhyastha och 
Sekar, 2011). Därför är just denna studie viktig, då här finns analyser och slutsatser, som 
visar att en webbapplikation, som renderar data från en databas på servern är mycket 
långsammare än en webbapplikation, som renderar data från en databas på klienten, i 
mobilt läge. 

9.2.3. Etiska aspekter 
För att öka studiens trovärdighet ytterligare, kan experimentet utföras i fler plattformar, 
webbläsare och scenarier. Där det bland annat är intressant, att se om en nyare 
smartphonemodell än studiens iPhone 5, ger ett bättre och kanske mer liknande resultat, 
som plattformen iPad Air har? Men det är också intressant, att utföra mätningarna i fler 
plattformar, som inte är en Apple plattform. Hur skulle svarstiderna bli på en Android eller i 
en PC? Alternativ i studien finns, att utföra mätningarna i en simulerad miljö på datorn, 
eftersom tyvärr inte tillgång till Android och PC finns. Det är givetvis ett etiskt problem, att 
studiens mätningar endast sker på Apples plattformar, och det kan klassas som favorisering 
(se kap. 5. sektion 5.1.2: val av mätningsmiljö). Skulle klient- och serverapplikationernas 
svarstider bli liknande i andra webbläsare, som använder andra renderingsmotorer? Eller 
hade någon av de webbläsarna fått mycket långsammare eller snabbare svarstider än Google 
Chrome och Mozilla Firefox? Och hur hade klient- och serverapplikationernas svarstider 
blivit i ett helt nytt scenario? 

I experimentet finns det en del spikar och stora standardavvikelser, vilket syns extra tydligt i 
scenario 4. Det förekommer också en del stora standardavvikelser i de andra scenarierna, 
särskilt i webbläsaren Mozilla Firefox, se figur 29-35 i kap. 8. Vilket diskuteras i tidigare kap. 
8. sektion 8.2.1. Det skulle kunna tänkas oetiskt, att ta bort vissa spikar, men totalt finns det 
96 stycken olika mätningsfall i experimentet, där varje mätningsfall har 510 iterationer där 
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500 dokumenteras. Vilket motsvarar totalt 48 000 dokumenterade svarstider, av dessa är 
264 stycken borttagna, vilket endast motsvarar 0,5 % av experimentets mätningar. Det 
viktiga här är, att det inte är gruppvis med svarstider som är borttagna, utan endast enstaka 
fall. T.ex. så är kanske bara iteration 48 och 320 borttagna i ett mätningsfall och ersatta med 
två av de tio extra iterationerna som finns. Gruppvis med svarstider betyder, att det är aldrig 
flera iterationer i följd som är borttagna, t.ex. iteration 48, 49, 50, 51 och 52. De 
iterationerna som är ersatta, är det då de antagligen har rusat iväg på grund av en annan 
faktor, som t.ex. en nätverksstörning. 

Som nämnts i tidigare kap. 4. sektion 4.4. är det viktigt enligt Wohlin et al. (2012), att 
studien går återupprepa för att den ska vara pålitlig. Därför presenteras och finns allt i 
studien, så att vem som helst kan utföra experimentet igen. Hård- och 
mjukvaruspecifikationer innehållande studiens plattformar, webbläsare och scenarier, med 
deras olika versioner finns i kap. 8. sektion 8.1. följt av en förklaring av experimentet och de 
olika mätningsserierna i sektion 8.2. All programkod till databasen, PHP-formuläret och 
Tampermonkey scriptet finns, för att föra in data i databasen, se Appendix A, B och C. För all 
programkod till de två webbapplikationerna, som använder front-end ramverket Kube 
version 5.0 (Imperavi, 2016), se klientapplikationen D:K.s Appendix D, E, F och G. För 
serverapplikationen D:S, se Appendix E, G, H, I och J. För all programkod till de två 
webbapplikationerna, som använder front-end ramverket Bootstrap version 3.3.6 (Bootstrap 
2016c), se klientapplikationen M:K.s Appendix F, G, K och L. För serverapplikationen M:S., 
se Appendix G, J, L, M och N. Båda front-end ramverken, som används går under licensen 
MIT (Opensource.org, 2016). Mätningskoderna för webbapplikationerna finns i Appendix D 
och K (klientapplikationerna) och Appendix H och M (serverapplikationerna). Slutligen 
studiens sammanställning av t-testerna, se Appendix O, P och Q. 

9.3. Framtida arbete 
Den här studien ger en inblick och förståelse, hur två front-end ramverk med olika approach 
(desktop-first och mobile-first) fungerar på olika plattformar, och om det är bäst att rendera 
datan som hämtas från en databas på klienten eller servern. Den här studien går att fortsätta 
och bygga vidare på många olika vis. Det finns flera intressanta tillägg och kompletteringar, 
som sannolikt kan tillföra ett bredare och tydligare resultat, som eventuellt hade lett till en 
större frågeställning och studie.  

De flesta tilläggen och kompletteringarna kräver en hel del extra tid. Men finns det något 
extra, som kan göras på bara några extra dagar eller någon vecka, så skulle det eventuellt 
vara: att föra in ett eller fler scenarier. De extra scenarierna skulle kunna innefatta en mängd 
mellan de scenarierna som finns. Det finns också som nämnts i tidigare kap. 4. sektion 4.3.1. 
flera intressanta mätningstillägg, att förutom svarstiderna hade det varit intressant, att mäta 
hur mycket minne som går åt vid exekvering av webbapplikationerna, hur mycket 
batterimängd det dras från plattformen och hur mycket nätverkslatens som uppstår.  

För att testa studiens front-end ramverk och deras approach mer, kan det implementeras lite 
olika widgets och mer CSS. Studiens utvärdering kan eventuellt kännas mer komplett om fler 
front-end ramverk testas, som t.ex. front-end ramverken: Foundation (ZURB, 2016), 
Skeleton (2016), HTML5 Boilerplate (2016) och Cascade Framework (2016). 
Implementering och utvärdering av fler front-end ramverk, är ett intressant tillägg till en 
eventuell användarstudie. Där användare testar webbapplikationerna och deras 
funktionalitet, efteråt kan de svara på t.ex. en enkät om hur de upplevde de olika 
webbapplikationerna och vilka de föredrar och varför. Det skulle också tillföra en större bild 
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och högre trovärdighet om mätningarna exekveras i fler webbläsare och på fler plattformar. 
Eftersom experimentet endast exekveras i Apples tre plattformar: iPhone 5, iPad Air och 
MacBook Pro, finns här kanske den största prioriteten av framtida arbete. Att utföra alla 
studiens mätningar på andra plattformar än bara Apples plattformar, som t.ex. Android och 
PC. En annan intressant faktor är, att inkludera bilder på webbapplikationerna och 
undersöka hur deras svarstider blir i de olika front-end ramverken, webbläsarna, scenarierna 
och på de olika plattformarna. Att det finns bilder på en blogg, är kanske något användaren 
är mer van vid än bara massa text. Nu finns det inga bilder på webbapplikationerna, 
eftersom det är en så stor faktor och just nu kan responsiva bilder fortfarande 
implementeras med olika tekniker. Snart har webbstandarderna kommit ikapp och då 
kommer t.ex. fler webbläsare, att stödja HTML5 elementet ”<picture>”, för att beskriva 
bilder. 

Den största uppgiften för framtida arbete är, att till varje front-end ramverk, som nu har en 
klient- och en serverapplikation, att de får en serverapplikation till, som testar Node.js. 
Bland annat på grund av Lei, Ma och Tans (2014) studie där de jämför PHP 5.5.12, Python 
2.7. och Node.js 0.10. där deras resultatet visar, att Node.js prestanda är bättre än PHP 
5.5.12. Därför intressant testa hur Node.js står sig till PHP 7. Att ändra 
serverapplikationernas PHP kod till mer objektorienterat, hade också varit intressant. 
Eftersom serverapplikationerna idag har mycket långsammare svarstider än 
klientapplikationerna i mobilt läge, är det intressant om dessa alternativen av 
implementering av serverapplikationerna kan vara just en sådan faktor, som skulle kunna 
påverka svarstiderna till de bättre.  

Snart har dessutom fler webbhotell stöd för PHP 7 vilket leder till, att mätningsfallen kan 
utföras i en 3G och 4G-miljö i iPhone 5 och iPad Air, och i fler eventuella smartphones och 
tablets. Enligt Bridges, Rempel och Griggs (2010) är det just på grund av 3G och 4G-
tekniken, som erbjuder användaren att använda internet utan tillgång till Wi-Fi, som lett och 
leder till ökningen som finns för antalet användare av internet på smartphones och tablets. 
Därför är det intressant, att utföra mätningsfallen i 3G och 4G-miljöer, för att se hur 
svarstiderna är på de olika plattformarna, webbläsarna och scenarierna. Hur kommer klient- 
och serverapplikationernas svarstider bli då? Kanske är skillnaden ännu större, och 
användarens val av plattform, webbläsare och typ av webbapplikation är viktigare? 

En mobil är så mycket mer än bara något användaren ringer eller skickar sms med. Det finns 
en helt ny generation av smartphones, tablets, TV apparater och spelkonsoler (Nebeling och 
Norrie, 2013; Serrano, Hernantes och Gallardo, 2013). Det finns inga tecken på att den 
utvecklingen kommer stanna av, endast fortsätta framåt, vilket leder till att i framtiden finns 
det ännu fler typer av plattformar. De kommer inte dröja länge innan det finns fler produkter 
i hemmet, skolan eller sjukhusen som blir uppkopplade och får displayer, där användning av 
den responsiva webbdesignens teknik inom dessa displayer kommer underlätta för 
utvecklaren och användaren. Då storlekarna på skärmarna är olika beroende på modell. 
Tekniken kan t.ex. tänkas finnas i en display på kylskåpet, micron, ugnen, disk- och 
tvättmaskinen. Kanske att hemmet, skolan eller sjukhuset har en gemensam central dator, 
som styr alla produkter och lampor där användaren ser ett användarvänligt gränssnitt och 
inte bara massa text. Responsiv webbdesign kommer fortsätta vara ett bra alternativ vid 
utveckling av olika webbplatser eller program. Kanske det kommer användas inom virtuella 
miljöer, där användaren kan förstora och förminska olika typer av fönster eller rum. 
Användaren kanske ”kliver in” i en ”värld”, där användaren via responsiv webbdesign kan 
flytta runt olika saker och skala t.ex. olika träd eller hus eller varför inte sig själv inne i den 
dimensionen? 
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Appendix A - database news; 
create database news; 

use news; 

create table article ( 

    id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

    title varchar (100) NOT NULL, 

 content varchar (5000) NOT NULL, 

 subheading varchar (100), 

 subcontent varchar (5000), 

    primary key (id) 

)  engine=innodb; 

create table about ( 

    bloggername varchar (30) NOT NULL, 

 aboutcontent varchar (5000) NOT NULL 

)  engine=innodb; 

create table measurement ( 

    id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 timeinms int NOT NULL, 

 primary key (id) 

)  engine=innodb; 

INSERT INTO about (bloggername, aboutcontent) 

VALUES ('Name Namesson','Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 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');  
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Appendix B - PHP-formulär - insertintodatabase/
index.php 
<!Doctype html> 
<html> 
 <head> 
  <meta charset="UTF-8"> 
  <title>Insert into database form</title> 
 </head> 
<body> 

<h1>Add blog post into database</h1> 
 <form action="index.php" method="post"> 
  Title: <input id="title" type="text" name="title" rows="15" required/><br><br> 
  Content: <textarea id="content" name="content" cols="50" rows="15" required></
textarea><br><br> 
         
        Subheading: <input id="subheading" type="text" name="subheading" /><br><br> 
  Subcontent: <textarea id="subcontent" name="subcontent" cols="50" rows="10"></
textarea><br><br> 
         
  <button id="submitbutton" type="submit" 
onClick="window.location.reload(true)">Submit</button> 
 </form> 
<?php 
if ($_POST) { 
 $servername = "localhost"; 
 $username = "root"; 
 $password = "root"; 
 $dbname = "news"; 

 // Create connection 
 $con = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
 // Check connection 
 if ($con->connect_error) { 
     die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 
 } 
 $sql = "INSERT INTO article (title, content, subheading, subcontent) 
 VALUES ('$_POST[title]', '$_POST[content]' , 
'$_POST[subheading]','$_POST[subcontent]')"; 

 if ($con->query($sql) === TRUE) { 
    } else { 
     echo "Error: " . $sql . "<br/>" . $con->error; 
 } 

 $con->close(); 
} 
?> 
</body> 
</html> 
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Appendix C - Tampermonkey script 
// ==UserScript== 
// @name         New Userscript 
// @namespace    http://tampermonkey.net/ 
// @version      0.1 
// @description  add data script 
// @author       Emma Johansson 
// @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js 
// @match        http://localhost:8888/insertintodatabase/* 
// @grant        none 
// ==/UserScript== 

setTimeout( insertData, 500 ); 

function insertData(){ 
     
   var sentence =""; 
    for(i=0;i<4;i++){ 
        if(i == 0){ 
            sentence+=generate_sentence(0.1,0.1,0.1,0.1,null,null,null,null,null,null,null); 
            document.getElementById("title").value = sentence; 
        } 
        else if(i == 1){ 
            sentence+=generate_sentence(0.5,0.5,0.5,0.5,null,null,null,null,null,null,null); 
            sentence+=generate_sentence(0.5,0.5,0.5,0.5,null,null,null,null,null,null,null); 
            sentence+=generate_sentence(0.5,0.5,0.5,0.5,null,null,null,null,null,null,null); 
            sentence+=generate_sentence(0.5,0.5,0.5,0.5,null,null,null,null,null,null,null); 
            sentence+=generate_sentence(0.5,0.5,0.5,0.5,null,null,null,null,null,null,null); 
            sentence+=generate_sentence(0.5,0.5,0.5,0.5,null,null,null,null,null,null,null); 
            sentence+=generate_sentence(0.5,0.5,0.5,0.5,null,null,null,null,null,null,null); 
            sentence+=generate_sentence(0.5,0.5,0.5,0.5,null,null,null,null,null,null,null); 
            sentence+=generate_sentence(0.5,0.5,0.5,0.5,null,null,null,null,null,null,null); 
            sentence+=generate_sentence(0.5,0.5,0.5,0.5,null,null,null,null,null,null,null); 
            document.getElementById("content").value = sentence; 
        } 
        else if(i == 2){ 
            sentence+=generate_sentence(0.1,0.1,0.1,0.1,null,null,null,null,null,null,null); 
            document.getElementById("subheading").value = sentence; 
        } 
        else if(i == 3){ 
           sentence+=generate_sentence(0.5,0.5,0.5,0.5,null,null,null,null,null,null,null); 
           sentence+=generate_sentence(0.5,0.5,0.5,0.5,null,null,null,null,null,null,null); 
           sentence+=generate_sentence(0.5,0.5,0.5,0.5,null,null,null,null,null,null,null); 
           sentence+=generate_sentence(0.5,0.5,0.5,0.5,null,null,null,null,null,null,null); 
           document.getElementById("subcontent").value = sentence; 
        } 
        sentence =""; // Does so it gets random in every texbox 
    } 
    $("#submitbutton").click(); 
} 

// Lägg till textgeneratorns kod från GitHub (2014) här 
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Appendix D - D:K. - index.html 
// Glöm inte att lägga till front-end ramverket Kube version 5.0 (Imperavi, 2016)  

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> 
    <meta http-equiv="Cache-control" content="no-store, no-cache, must-revalidate"> 

 <!-- Klientapplikationen D:K. --> 
 <title>D:K.</title> 
     
    <!-- Kube CSS --> 
    <link rel="stylesheet" href="css/kube.css" /> 
    <!-- special blog CSS --> 
    <link rel="stylesheet" href="css/blog-kube.css" /> 
</head> 
<body onLoad="renderView();"> 

 <header> 
  <div class="group menu"> 
   <nav class="left"> 
            <a id="homeButton" class="blog-nav-item active" 
onClick="startTimeHandler();" href="index.html">Home</a> 
          </nav> 
   
         <div class="btn-append right blog-search" method="get"> 
       <input type="text" id="inputSearch" placeholder="Search..." 
name="search" class="input-small"> 
        
              <span> 
         <button class="btn" id="searchButton" 
onClick="startTimeHandler(); searchResult();" small>Search blog post</button> 
              </span> 
      </div> 
        </div> 
 </header> 
     
    <div id="kube-wrap"> 
     <div class="blogtitle"> 
   <h1>The Kube Blog</h1> 
      <p class="big framework">Kube v.5.0 | D:K.</p> 
  </div> 
     
     <row> 
      <column cols="8"> 
       <div id="one-article"> 
                  <!-- specific blogpost --> 
    </div>  

    <div id="article"> 
                  <!-- blogposts --> 
    </div> 
                 
          <nav id="allbutton" > 
           <button type="primary" onClick="startTimeHandler(); 
showAllPosts();" small>Show all blog posts</button> 
          </nav> 
         </column> 
               
         <column cols="4"> 
       <div id="aboutData" class="blog-about"> 
                 <!-- about the blogger text --> 
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          </div> 
          
              <div class="blog-archive"> 
             <h4>Archives</h4> 
             <div id="archives"> 
                      <!-- archive ids --> 
          </div> 
          </div> 
         </column> 
        </row>  
 </div> <!-- /.kube-wrap --> 
  
<footer id="footer"> 
 <p>Emma Johansson 2016</p> 
 <p><a href="index.html">Back to top</a></p> 
</footer> 
         
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
<script> 
//Javascript   --------------------------------------------------------------------- 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
// search 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
//var searchBtn = document.getElementById("searchButton"); 
//searchBtn.addEventListener("click", searchResult); 
window.addEventListener("keydown", keydownHandler); 

function keydownHandler(event){ 
 if(event.keyCode === 13){ 
  startTimeHandler(); 
  searchResult(); 
 } 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
// searchResult() - gets the searchresult and type it out in a table 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
function searchResult() { 
  
 var blogtitle =  $("#inputSearch").val(); 
 if(blogtitle.length < 1) return; 
  
 $.ajax({ 
     type: "GET", 
     data: { 
        blogtitle: blogtitle 
     }, 
     url: "kube-data.php", 
     dataType: "json", 
     success: function(JSONObject) { 
   var searchpost = ""; 
    
   searchpost += "<hr>"; 
   searchpost += "<table>"; 
   searchpost += "<caption><h3>Search result</h3></caption>"; 
    
        // Loop through Object and create articles 
        for (var key in JSONObject) { 
          if (JSONObject.hasOwnProperty(key)) { 
     searchpost += "<tr>"; 
      searchpost += "<td><h5>" + JSONObject[key]
["title"] + "</h5></td>"; 
               searchpost += "<td><p class='small'>" + JSONObject[key]["id"] + 
"</p></td>"; 
      searchpost += "<td><button type='primary' 
onClick='getBlogpostData(" + JSONObject[key]["id"] + ")' outline small>" + "See this 
blogpost" + "</button></td>"; 
     searchpost += "</tr>"; 
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          } 
        } 
   searchpost += "</table>"; 
    
   $("#article").hide(); 
   $("#one-article").show(); 
   $("#allbutton").show(); 
   $("#one-article").html(searchpost); 
   $("#inputSearch").val(""); 
   endTimeHandler(); 
     }, 
  error:function() { 
   console.log("Error, couldn't get that blogpost"); 
  } 
   }); 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
// renderView() - onload this will run and gets the blogpost that should be shown 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
function renderView(){ 
  
 $("#article").show();  
 $("#one-article").hide(); 
  
 var article =  $("#article").val(); 
  
 // Gets and print out articles/blogposts 
   $.ajax({ 
     type: "GET", 
     data: {  
        article: article, 
   value: 1 
     }, 
     url: "kube-data.php", 
     dataType: "json", 
     success: function(JSONObject) { 
   var articles = ""; 
   
        // Loop through Object and create articles 
        for (var key in JSONObject) { 
          if (JSONObject.hasOwnProperty(key)) { 
             articles += "<hr>"; 
       articles += "<div>"; 
        articles += "<h2>" + JSONObject[key]["title"] + 
"</h2>"; 
               articles += "<p class='small blog-date'>" + JSONObject[key]
["id"] + "</p>"; 
      articles += "<p class='lead'>" + JSONObject[key]
["content"] + "</p> <br/>"; 
       articles += "<h3>" + JSONObject[key]
["subheading"] + "</h3>"; 
       articles += "<p>" + JSONObject[key]
["subcontent"] + "</p>"; 
             articles += "</div>"; 
          } 
        } 
        $("#article").html(articles); 
     }, 
  error:function() { 
   console.log("Error, couldn't get all the blogposts"); 
  } 
   }); 

 getAboutText(); 
 getArchiveData(); 
  
} 
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//---------------------------------------------------------------------------------- 
// showAllPosts() - shows all the blogposts from the database 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
function showAllPosts(){ 
  
 $("#article").show();  
 $("#one-article").hide(); 
  
 // Gets and print out articles/blogposts 
   $.ajax({ 
     type: "GET", 
     data: {  
   value: 2 
     }, 
     url: "kube-data.php", 
     dataType: "json", 
     success: function(JSONObject) { 
   var articles = ""; 
    
        // Loop through Object and create articles 
        for (var key in JSONObject) { 
          if (JSONObject.hasOwnProperty(key)) { 
             articles += "<hr>"; 
       articles += "<div class='blog-post'>"; 
        articles += "<h2 class='blog-post-title'>" + 
JSONObject[key]["title"] + "</h2>"; 
               articles += "<p class='blog-post-meta'>" + JSONObject[key]
["id"] + "</p>"; 
      articles += "<p class='blog-post-content'>" + 
JSONObject[key]["content"] + "</p> <br/>"; 
       articles += "<h3 class='blog-post-
heading'>" + JSONObject[key]["subheading"] + "</h3>"; 
       articles += "<p>" + JSONObject[key]
["subcontent"] + "</p>"; 
             articles += "</div>"; 
          } 
        } 
        $("#article").html(articles); 
   $("#allbutton").hide(); 
    
   endTimeHandler(); 
     }, 
  error:function() { 
   console.log("Error, couldn't get all the blogposts"); 
  } 
   }); 
} 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
// getAboutText() - gets the about text from blogger 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
function getAboutText(){ 
  
 var aboutData =  $("#aboutData").val(); 
  
 $.ajax({ 
     type: "GET", 
     data: { 
        aboutData: aboutData, 
   value: 4 
     }, 
     url: "kube-data.php", 
     dataType: "json", 
     success: function(JSONObject) { 
   var about = ""; 
    
        // Loop through Object and create articles 
        for (var key in JSONObject) { 
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          if (JSONObject.hasOwnProperty(key)) { 
     about += "<h4>" + JSONObject[key]["bloggername"] + "</
h4>"; 
     about += "<p>" + JSONObject[key]["aboutcontent"] + "</
p>"; 
          } 
        } 
        $("#aboutData").html(about);//print out the archive id 
    }, 
  error:function() { 
   console.log("Error, couldn't get aboutText"); 
  } 
   }); 
   
} 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
// getArchiveData() - gets archive blog id and displays in list 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
function getArchiveData(){ 
  
 var archives =  $("#archives").val(); 
  
 $.ajax({ 
     type: "GET", 
     data: { 
        archives: archives, 
   value: 5 
     }, 
     url: "kube-data.php", 
     dataType: "json", 
     success: function(JSONObject) { 
   var archives = ""; 
    
        // Loop through Object and create articles 
        for (var key in JSONObject) { 
          if (JSONObject.hasOwnProperty(key)) { 
      
              archives += "<ol class='list-flat'>"; 
      archives += "<li class='blog-id-archive'><a 
onClick='startTimeHandler(); getBlogpostData(" + JSONObject[key]["id"] + ")'>" + 
JSONObject[key]["id"] + "</a></li>"; 
             archives += "</ol>"; 
          } 
        } 
        $("#archives").html(archives);//print out the archive id 
   endTimeHandler(); //end of the time 
    
    }, 
  error:function() { 
   console.log("Error, couldn't get archivesID"); 
  } 
   }); 
   
} 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
// getBlogPostData(id) -  gets blogpost by its id  
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
function getBlogpostData(id){ 
  
 $.ajax({ 
     type: "GET", 
     data: { 
        id: id 
     }, 
     url: "kube-data.php", 
     dataType: "json", 
     success: function(JSONObject) { 

"  VIII



   var articles = ""; 
    
        // Loop through Object and create articles 
        for (var key in JSONObject) { 
          if (JSONObject.hasOwnProperty(key)) { 
      
             articles += "<hr>"; 
       articles += "<div>"; 
        articles += "<h2>" + JSONObject[key]["title"] + 
"</h2>"; 
               articles += "<p class='small'>" + JSONObject[key]["id"] + "</
p>"; 
      articles += "<p class='lead'>" + JSONObject[key]
["content"] + "</p> <br/>"; 
       articles += "<h3>" + JSONObject[key]
["subheading"] + "</h3>"; 
       articles += "<p>" + JSONObject[key]
["subcontent"] + "</p>"; 
             articles += "</div>"; 
          } 
        } 
   $("#article").hide(); 
   $("#one-article").show(); 
   $("#allbutton").show(); 
   $("#one-article").html(articles); 
   $("#inputSearch").val(""); 
   endTimeHandler(); //end of the time 
     }, 
  error:function() { 
   console.log("Error, couldn't get that blogpost"); 
  } 
   }); 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
// measures the time that it will take to load the page 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
var startTime, endTime, theTime;  

function countMeasure(){ 
 var str_count = localStorage.getItem("count"); 
    //get a numeric value from str_count, put it in count 
    if (str_count == null || str_count == "null"){ 
      count = 0; 
    }else { 
      count = parseInt(str_count); 
    }  
    count++; 
    localStorage.setItem("count", count); 
} 

function startTimeHandler(){ 
 countMeasure(); 
 localStorage[startTime] = new Date().getTime(); 
} 

function endTimeHandler(){ 
 endTime = new Date().getTime(); 
 theTime = endTime - localStorage[startTime]; 
 console.log(theTime + " Time"); 
  
 saveTimeIntoDatabase(theTime); 
 //startNewMeasurement(); 
 //localStorage.removeItem("count"); 
} 

function saveTimeIntoDatabase(timeinms){ 
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 $.ajax({ 
     type: "POST", 
     data: {  
        timeinms: timeinms 
     }, 
     url: "kube-savetime.php", 
     success: function() { 
   console.log("Succesfull insert time into database"); 
     }, 
  error:function() { 
   console.log("Error, couldn't save the time into the database"); 
  } 
   }); 
} 

function startNewMeasurement(){ 
 var lastMeausere = localStorage.getItem("count"); 
  
   if (lastMeausere < 511 && lastMeausere != "null") { 
  //document.getElementById("homeButton").click(); // scenario 1 
  //document.getElementById("allbutton").click(); // scenario 4 
   
   // scenario 2 ovanligt ord 
  //document.getElementById("inputSearch").value = "fifty"; 
   // scenario 4 vanligt ord 
  //document.getElementById("inputSearch").value = "w"; 
   
  //document.getElementById("searchButton").click(); 
   
  count = parseInt(lastMeausere); 
     console.log(count); 
   }  
 if (lastMeausere == 510){ 
  alert("Done!"); 
 } 
} 
</script> 
</body> 
</html> 
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Appendix E - blog-kube.css  
@charset "UTF-8"; 
/* CSS Document */ 
/* Kube v.5.0 | D:K. - by:Emma Johansson */ 

/* Desktop-first */ 
h1 { 
   margin-top:4%; 
   font-size: 45px; 
} 
#startTime{ 
 visibility:hidden; 
} 
  
/* nav */ 
header { 
    width: 100%; 
 background:#29b2ff; 
 } 
.menu{ 
  width: 80%; 
  margin: 0 auto; 
 } 
.blog-nav-item { 
  position: relative; 
  display: inline-block; 
  padding: 10px; 
  font-weight: 500; 
  color: #fff;  
  text-decoration: none; 
} 
.blog-nav-item:hover, 
.blog-nav-item:focus { 
  color: #1c4587; 
} 
.active { 
  color: #1c4587; 
} 
.blog-search{ 
 margin-top:0.4em; 
} 

/* blog posts */ 
#kube-wrap{ 
  width: 80%; 
  margin: 0 auto; 
} 

.framework{ 
 color:#AEAEAE; 
} 
.blogtitle{ 
 margin-top:2%; 
} 
.blog-date{ 
 color:#A0A0A0; 
} 
#allbutton{ 
 margin-top:10px; 
 margin-button:10px; 
} 
/* right-side */ 
.blog-about{ 
 border: 1px solid #E4E4E4; 
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 padding:3%; 
 background:#F5F5F5; 
} 
.blog-archive{ 
 padding:3%; 
} 
.blog-id-archive{ 
 line-height:80%; 
} 
.blog-id-archive a{ 
 cursor:pointer; 
} 
.blog-id-archive a:hover{ 
 color: #29b2ff; 
} 

/* footer */ 
#footer{ 
  border-top:1px solid #E4E4E4; 
  padding-top:2%; 
} 
#footer p{ 
  text-align:center; 
} 
#footer a:hover{ 
 color: #29b2ff; 
} 
/* screen size is under 768px */ 
@media (max-width: 768px) { 

 h1 { 
   font-size: 38px; 
 } 
 .blogtitle{ 
  text-align:center; 
 } 
 .blog-search{ 
  margin-top:0.1em; 
  padding-bottom:0.5em; 
 } 
 .input-small{ 
  width:100%; 
 } 
} 
/* screen size is under 435px */ 
@media (max-width: 435px) { 
  
 h1 { 
   font-size: 32px; 
   line-height: 1.25em; 
 } 
 h2 { 
   font-size: 1.625em; 
   line-height: 1.15em; 
 } 
 h3 { 
   font-size: 1.375em; 
   line-height: 1.137em; 
 } 
 h4 { 
   font-size: 1.125em; 
   line-height: 1.111em; 
 } 
 .input-small{ 
  width:55%; 
 } 
} 
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Appendix F - kube-data.php och bootstrap-data.php 
<?php 

   // Connect to the database 
   $con = mysqli_connect("localhost", "root", "root", "news"); 
  
  
   // Case 1 - get all blog posts from database 
   if($article == $_GET["article"] && $_GET['value']=='1'){ 
    
  $blogpostArray = []; 
    
  $blogpostQuery = mysqli_query($con, 
           "SELECT id, title, content, subheading, subcontent FROM article ORDER BY id DESC 
LIMIT 7"); 
      
  //retrieves the result    
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($blogpostQuery)) { 
      array_push($blogpostArray, [ 
         'title'     => $row['title'], 
      'id'      => $row['id'], 
         'content'   => $row['content'], 
      'subheading'    => $row['subheading'], 
         'subcontent'  => $row['subcontent'] 
      ]); 
    } 
  $JSON = json_encode($blogpostArray); 
  }  
 // Case 2 - get all blog posts from database 
   else if($_GET['value']=='2'){ 
   
  $allpostArray = []; 
   
  $allpostQuery = mysqli_query($con, 
           "SELECT id, title, content, subheading, subcontent FROM article ORDER BY id 
DESC"); 
      
  //retrieves the result    
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($allpostQuery)) { 
      array_push($allpostArray, [ 
         'title'     => $row['title'], 
      'id'      => $row['id'], 
         'content'   => $row['content'], 
      'subheading'    => $row['subheading'], 
         'subcontent'  => $row['subcontent'] 
      ]); 
    } 
  $JSON = json_encode($allpostArray); 
  } 
 // Case 3 - search 
   else if($blogtitle = $_GET["blogtitle"]){ 
   
  $searchArray = []; 
   
  $searchQuery = mysqli_query($con, 
           "SELECT id, title FROM article WHERE title LIKE '%".$blogtitle."%'  ORDER BY id 
DESC"); 
      
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($searchQuery)) { 
      array_push($searchArray, [ 
         'title'     => $row['title'], 
      'id'      => $row['id'] 
      ]); 
    } 
  $JSON = json_encode($searchArray); 
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  }  
 // Case 4 -get about text 
   else if($aboutData == $_GET["aboutData"] && $_GET['value']=='4'){ 
  $aboutArray = []; 
   
  $aboutQuery = mysqli_query($con, 
           "SELECT bloggername, aboutcontent FROM about"); 
      
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($aboutQuery)) { 
      array_push($aboutArray, [ 
      'bloggername'    => $row['bloggername'], 
    'aboutcontent'  => $row['aboutcontent'] 
      ]); 
    } 
  $JSON = json_encode($aboutArray); 
  } 
 // Case 5 -get archive id 
   else if($archives == $_GET["archives"] && $_GET['value']=='5'){ 
  $arcArray = []; 
   
  $arcQuery = mysqli_query($con, 
           "SELECT id FROM article ORDER BY id DESC LIMIT 14"); 
      
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($arcQuery)) { 
      array_push($arcArray, [ 
      'id'   => $row['id'] 
      ]); 
    } 
  $JSON = json_encode($arcArray); 
  } 
 // Case 4 - get specific blog post 
   else if($id = $_GET["id"]){  
  $specpostArray = []; 
   
  $specpostQuery = mysqli_query($con, 
           "SELECT id, title, content, subheading, subcontent FROM article WHERE id = '".
$id."' "); 
      
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($specpostQuery)) { 
      array_push($specpostArray, [ 
         'title'     => $row['title'], 
      'id'      => $row['id'], 
         'content'   => $row['content'], 
      'subheading'    => $row['subheading'], 
         'subcontent'  => $row['subcontent'] 
      ]); 
    } 
  $JSON = json_encode($specpostArray); 
  }  
 mysqli_close($con); 
 echo $JSON; 
  
?> 
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Appendix G - kube-savetime.php och bootstrap-
savetime.php 
<?php 
 if ($_POST) { 
   
  $servername = "localhost"; 
  $username = "root"; 
  $password = "root"; 
  $dbname = "news"; 
  
  // Create connection 
  $con = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); 
  // Check connection 
  if ($con->connect_error) { 
   die("Connection failed: " . $con->connect_error); 
  } 
  
  $sql = "INSERT INTO measurement (timeinms) 
  VALUES ('$_POST[timeinms]')"; 
  
  if ($con->query($sql) === TRUE) { 
  } else { 
   echo "Error: " . $sql . "<br/>" . $con->error; 
  } 
  
  $con->close(); 
 } 
?> 
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Appendix H - D:S. - index.php  
// Glöm inte att lägga till front-end ramverket Kube version  5.0 (Imperavi, 2016) 

<?php 
 include('dbconnect.php'); 
 $time_start = microtime(true); //start the execution time  
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> 
    <meta http-equiv="Cache-control" content="no-store, no-cache, must-revalidate"> 

  <!-- Serverapplikationen D:S. --> 
 <title>D:S.</title> 
     
    <!-- Kube CSS --> 
    <link rel="stylesheet" href="css/kube.css" /> 
    <!-- special blog CSS --> 
    <link rel="stylesheet" href="css/blog-kube.css" /> 
</head> 
<body onload="endTimeHandler();"> 

 <header> 
  <div class="group menu"> 
   <nav class="left"> 
            <a id="homeButton" class="blog-nav-item" href="index.php">Home</a> 
          </nav> 
    
            <form class="btn-append right blog-search" action="kube-search.php" 
method="post"> 
        <input type="text" id="inputSearch" placeholder="Search..." 
name="search" class="input-small"> 
              <span> 
         <button class="btn" id="searchButton" small>Search blog 
post</button> 
              </span> 
       </form> 
        </div> 
 </header> 
     
     
 <div id="kube-wrap"> 
     <div class="blogtitle"> 
   <h1>The Kube Blog</h1> 
      <p class="big framework">Kube v.5.0 | D:S.</p> 
  </div> 
     
     <row> 
      <column cols="8">   
    <?php   
     foreach($con->query("SELECT id, title, content, 
subheading, subcontent FROM article ORDER BY id DESC LIMIT 7") as $row ){     
      echo "<hr>"; 
      echo "<div>"; 
       echo "<h2>".$row[1]."</h2>"; 
         echo "<p class='small blog-date'>".
$row[0]."</p>";  
       echo "<p class='lead'>".$row[2]."</p><br/
>"; 
        echo "<h3>".$row[3]."</h3>"; 
          echo "<p>".$row[4]."</p>";                                             
      echo "</div>"; 
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        }     
    ?>  
       <div class="show-all"> 
        <form action="kube-search.php" method="post"> 
         <button type="submit" name='allblogpost' outline>Show 
all blogposts</button> 
        </form> 
       </div> 
   </column> 
             
            <column cols="4"> 
       <div id="aboutData" class="blog-about"> 
                 <?php   
       foreach($con->query( "SELECT bloggername, 
aboutcontent FROM about") as $abrow ){        
       
        echo "<h4>".$abrow[0]."</h4>"; 
          echo "<p>".$abrow[1]."</p>";   
          }    
     ?> 
          </div> 
          
             <div class="blog-archive"> 
             <h4>Archives</h4> 
             <div id="archives"> 
                    <?php   
      foreach($con->query("SELECT id FROM article 
ORDER BY id DESC LIMIT 14") as $arow ){     
       echo "<form action='kube-search.php' 
method='post' name='archivePost'>"; 
        echo "<ol class='list-flat 
arcbutton'>"; 
         echo "<li>"; 
          echo "<button 
type='submit' name='getblogpost' value='".$arow[0]."' small outline>".$arow[0]."</button>"; 
         echo "</li>";                        
  
        echo "</ol>"; 
       echo "</form>"; 
         }  
       
      // echos out the starttime so the javascript can 
get it and calculate the time. invisible with CSS 
      echo "<p id='startTime'>$time_start</p>"; 
      
     ?> 
          </div> 
          </div> 
         </column> 
        </row>  
 </div> <!-- /.kube-wrap --> 
     
 <footer id="footer"> 
 <p>Emma Johansson 2016</p> 
 <p><a href="index.php">Back to top</a></p> 
</footer> 
     
<script> 
//Javascript   --------------------------------------------------------------------- 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
// ends the execution time  
//---------------------------------------------------------------------------------- 
var startTime, endTime, theTime;  

function countMeasure(){ 
 var str_count = localStorage.getItem("count"); 
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    //get a numeric value from str_count, put it in count 
    if (str_count == null || str_count == "null"){ 
      count = 0; 
    }  
 else { 
      count = parseInt(str_count); 
    }  
    count++; 
    localStorage.setItem("count", count); 
} 

function endTimeHandler(){ 
 countMeasure(); 
  
 endTime = new Date().getTime(); 
 startTime = document.getElementById("startTime").innerHTML; //gets the starttime from 
the php 
  
 startTime *= 1000; // multiply 1000 so the microseconds gets to miliseconds 
 theTime = endTime - startTime; 
  
 console.log(theTime + " Time"); 
  
 var xhttp = new XMLHttpRequest(); 
 xhttp.open("POST", "kube-savetime.php", true); 
 xhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); 
 xhttp.send("timeinms=" + theTime);    

 //startNewMeasurement(); 
 //localStorage.removeItem("count"); 
} 

function startNewMeasurement(){ 
 var lastMeausere = localStorage.getItem("count"); 
  
   if (lastMeausere < 511 && lastMeausere != "null") { 
  document.getElementById("homeButton").click(); // scenario 1 
  count = parseInt(lastMeausere); 
     console.log(count); 
   }  
 if (lastMeausere == 510){ 
  alert("Done!"); 
 } 
} 
</script> 
</body> 
</html> 

"  XVIII



Appendix I - D:S. - kube-search.php  
<?php 
 include('dbconnect.php'); 
 $time_start = microtime(true); //start the execution time 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> 
 <meta http-equiv="Cache-control" content="no-store, no-cache, must-revalidate"> 

 <!-- Serverapplikationen D:S. --> 
 <title>D:S.</title> 
     
    <!-- Kube CSS --> 
    <link rel="stylesheet" href="css/kube.css" /> 
    <!-- special blog CSS --> 
    <link rel="stylesheet" href="css/blog-kube.css" /> 
</head> 
<body onload="endTimeHandler();"> 

 <header> 
  <div class="group menu"> 
   <nav class="left"> 
            <a class="blog-nav-item" href="index.php">Home</a> 
          </nav> 
    
            <form class="btn-append right blog-search" action="kube-search.php" 
method="post"> 
        <input type="text" id="inputSearch" placeholder="Search..." 
name="search" class="input-small"> 
        <datalist></datalist> 
              <span> 
         <button class="btn" id="searchButton" small>Search blog 
post</button> 
              </span> 
       </form> 
        </div> 
 </header> 
     
 <div id="kube-wrap"> 
     <div class="blogtitle"> 
   <h1>The Kube Blog</h1> 
      <p class="big framework">Kube v.5.0 | D:S.</p> 
  </div> 
     
     <row> 
      <column cols="8">   
   <?php 
    // loads 7 newest blogpost data if not other is set  
    if (!isset($_POST['search']) && (!isset($_POST['allblogpost'])) 
&& (!isset($_POST['getblogpost']))){  
           foreach($con->query("SELECT id, title, content, subheading, 
subcontent FROM article ORDER BY id DESC LIMIT 7") as $row ){     
      echo "<hr>"; 
      echo "<div>"; 
       echo "<h2>".$row[1]."</h2>"; 
         echo "<p class='small blog-date'>".
$row[0]."</p>";  
       echo "<p class='lead'>".$row[2]."</p><br/
>"; 
        echo "<h3>".$row[3]."</h3>"; 
          echo "<p>".$row[4]."</p>";                                             
      echo "</div>"; 
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        }   
     echo "<div class='show-all'>"; 
         echo  "<form action='kube-search.php' method='post'>"; 
          echo "<button type='submit' name='allblogpost' 
outline>Show all blogposts</button>"; 
         echo "</form>"; 
        echo "</div>";   
    } 
     
    // search 
    else if (isset($_POST['search'])){ 
     $title=$_POST['search'];  
      
     echo "<hr>"; 
     echo "<form action='kube-search.php' method='post'>"; 
      echo "<table>"; 
      echo "<caption><h3>Search result</h3></
caption>"; 
    
      foreach($con->query("SELECT id, title, content, 
subheading, subcontent FROM article WHERE title LIKE '%".$title."%' ORDER BY id DESC") as 
$row ){     
        echo "<tr>"; 
        echo "<td><h5>".$row[1]."</h5></
td>"; 
          echo "<td><p class='small blog-
date'>".$row[0]."</p><td>";    
        echo "<td><button type='submit' 
name='getblogpost' value='".$row[0]."' outline small>See this blogpost</button><td>";                       
    
       echo "</tr>";    
         } 
      echo "</table>"; 
     echo "</form>"; 
      
     echo "<div class='show-all'>"; 
         echo  "<form action='bootstrap-search.php' 
method='post'>"; 
          echo "<button type='submit' class='btn btn-
default' name='allblogpost' outline>Show all blogposts</button>"; 
         echo "</form>"; 
        echo "</div>"; 
    } 
     
    // get specific blogpostdata  
    else if(isset($_POST['getblogpost'])){ 
     $id=$_POST['getblogpost'];  

        foreach($con->query("SELECT id, title, content, subheading, 
subcontent FROM article WHERE id = '".$id."' ") as $row ){     
       echo "<hr>"; 
      echo "<div>"; 
       echo "<h2>".$row[1]."</h2>"; 
         echo "<p class='small blog-date'>".
$row[0]."</p>";  
       echo "<p class='lead'>".$row[2]."</p><br/
>"; 
        echo "<h3>".$row[3]."</h3>"; 
          echo "<p>".$row[4]."</p>";                                             
      echo "</div>"; 
        } 
     echo "<div class='show-all'>"; 
         echo  "<form action='kube-search.php' method='post'>"; 
          echo "<button type='submit' name='allblogpost' 
outline>Show all blogposts</button>"; 
         echo "</form>"; 
        echo "</div>";  
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    } 
     
    // shows all blogpost data from database 
    else if(isset($_POST['allblogpost'])){ 
    
     foreach($con->query("SELECT id, title, content, 
subheading, subcontent FROM article ORDER BY id DESC") as $row ){     
      echo "<hr>"; 
      echo "<div>"; 
       echo "<h2>".$row[1]."</h2>"; 
         echo "<p class='small blog-date'>".
$row[0]."</p>";  
       echo "<p class='lead'>".$row[2]."</p><br/
>"; 
        echo "<h3>".$row[3]."</h3>"; 
         echo "<p>".$row[4]."</p>";                                             
      echo "</div>"; 
        }  
    } 
     
    // shows all blogpost data from database 
    else if(isset($_POST['timeinms'])){ 
     $timeinms=$_POST['timeinms'];  
      
     mysql_query("INSERT INTO measurement (timeinms) VALUES 
('".$timeinms."')"); 
   
    } 
   ?> 
   </column> 
             
            <column cols="4"> 
       <div id="aboutData" class="blog-about"> 
                 <?php   
       foreach($con->query( "SELECT bloggername, 
aboutcontent FROM about") as $abrow ){        
       
        echo "<h4>".$abrow[0]."</h4>"; 
          echo "<p>".$abrow[1]."</p>";   
          }    
     ?> 
          </div> 
          
             <div class="blog-archive"> 
             <h4>Archives</h4> 
             <div id="archives"> 
                    <?php   
      foreach($con->query("SELECT id FROM article 
ORDER BY id DESC LIMIT 14") as $arow ){     
       echo "<form action='kube-search.php' 
method='post' name='archivePost'>"; 
        echo "<ol class='list-flat'>"; 
         echo "<li>"; 
          echo "<button 
type='submit' name='getblogpost' value='".$arow[0]."' small outline>".$arow[0]."</button>"; 
         echo "</li>";                        
  
        echo "</ol>"; 
       echo "</form>"; 
         }  
       
       
      // echos out the starttime so the javascript can 
get it and calculate the time. invisible with CSS 
      echo "<p id='startTime'>$time_start</p>"; 
        
     ?> 
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          </div> 
          </div> 
         </column> 
        </row>  
 </div> <!-- /.kube-wrap --> 
     
 <footer id="footer"> 
 <p>Emma Johansson 2016</p> 
 <p><a href="kube-search.php">Back to top</a></p> 
 </footer> 
   
<script> 
//Javascript   --------------------------------------------------------------------- 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
// ends the execution time  
//---------------------------------------------------------------------------------- 
var startTime, endTime, theTime;  
function countMeasure(){ 
 var str_count = localStorage.getItem("count"); 
    //get a numeric value from str_count, put it in count 
    if (str_count == null || str_count == "null"){ 
      count = 0; 
    }  
 else { 
      count = parseInt(str_count); 
    }  
    count++; 
    localStorage.setItem("count", count); 
} 
function endTimeHandler(){ 
 countMeasure(); 
 endTime = new Date().getTime(); 
 startTime = document.getElementById("startTime").innerHTML; //gets the starttime from 
the php 
  
 startTime *= 1000; // multiply 1000 so the microseconds gets to miliseconds 
 theTime = endTime - startTime; 
 console.log(theTime + " Time"); 
  
 var xhttp = new XMLHttpRequest(); 
 xhttp.open("POST", "kube-savetime.php", true); 
 xhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); 
 xhttp.send("timeinms=" + theTime);    

 //startNewMeasurement(); 
 //localStorage.removeItem("count"); 
} 
function startNewMeasurement(){ 
 var lastMeausere = localStorage.getItem("count"); 
   if (lastMeausere < 511 && lastMeausere != "null") { 
   // scenario 2 ovanligt ord 
  //document.getElementById("inputSearch").value = "fifty"; 
   // scenario 3 vanligt ord 
  //document.getElementById(”inputSearch”).value = "w"; 
  //document.getElementById("allbutton").click(); // scenario 4 
  //document.getElementById(”searchButton”).click(); // scenario 2 o 3 
   
  count = parseInt(lastMeausere); 
     console.log(count); 
   }  
 if (lastMeausere == 510){ 
  alert("Done!"); 
 } 
} 
</script> 
</body> 
</html> 
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Appendix J - dbconnect.php  
<?php 
$servername = "localhost"; 
$username = "root"; 
$password = "root"; 
$dbname = "news"; 

 try{ 
  $con = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password); 
  $con->setAttribute( PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION );     
  
 }catch(PDOException $e){ 
  echo 'No connection to Mysql'; 
 } 
?> 
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Appendix K - M:K. - index.html  
//Glöm inte att lägga till front-end ramverket Bootstrap version 3.3.6 (Bootstrap, 2016c) 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="sv"> 
  <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>M:K.</title> 

    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 
    <!-- special blog CSS --> 
    <link href="css/blog-bootstrap.css" rel="stylesheet"> 

  </head> 
<body onLoad="renderView();"> 

    <div class="blog-masthead"> 
      <div class="container"> 
        <nav class="blog-nav"> 
          <a id="homeButton" class="blog-nav-item" href="index.html" 
onClick="startTimeHandler();">Home</a> 
           
           <div class="navbar-form navbar-right"> 
               <div class="form-group"> 
        <input type="text" class="form-control" id="inputSearch" 
placeholder="Search..." name="search"> 
                 </div> 
       <button id="searchButton" class="btn btn-default" 
onClick="startTimeHandler(); searchResult();" >Search blog post</button> 
      </div> 
        </nav> 
      </div> 
    </div> 
    
    <div class="container" > 
  <div class="blog-header"> 
         <h1 class="blog-title">The Bootstrap Blog </h1> 
         <p class="lead blog-description">Bootstrap v.3.3.6 | M:K.</p> 
       </div> 

       <div class="row"> 
   <div class="col-sm-8 blog-main"> 
          
             <div id="one-article"> 
                 <!-- specific blogpost --> 
    </div> 
         
       <div id="article"> 
                 <!-- blogposts --> 
    </div> 
          
          <nav id="allbutton"> 
           <ul class="pager"> 
                 <li><a onClick="startTimeHandler(); showAllPosts();">Show all 
blog posts</a></li> 
              </ul> 
          </nav> 

         </div><!-- /.blog-main --> 
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         <div class="col-sm-3 col-sm-offset-1 blog-sidebar"> 
         
            <div class="sidebar-module sidebar-module-inset"> 
              <div id="aboutData"> 
                     <!-- about the blogger text --> 
                    </div> 
            </div> 
           
            <div class="sidebar-module blog-archive"> 
                  <h4>Archives</h4> 
             <div id="archives"> 
                     <!-- archive ids --> 
          </div> 
            </div> 
          
         </div><!-- /.blog-sidebar --> 
       </div><!-- /.row --> 
    </div><!-- /.container --> 

    <footer class="blog-footer"> 
     <p>Emma Johansson 2016</p> 
       <p><a href="index.html">Back to top</a></p> 
    </footer> 

    <!-- Bootstrap core JavaScript 
    ================================================== --> 
    <!-- Placed at the end of the document so the pages load faster --> 
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 
    <script>window.jQuery || document.write('<script src="js/vendor/jquery.min.js"><\/
script>')</script> 
     
<script> 
//Javascript   --------------------------------------------------------------------- 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
// search 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
//var searchBtn = document.getElementById("searchButton"); 
//searchBtn.addEventListener("click", searchResult); 
window.addEventListener("keydown", keydownHandler); 

function keydownHandler(event){ 
 if(event.keyCode === 13){ 
  startTimeHandler(); 
  searchResult(); 
 } 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
// searchResult() - gets the searchresult and type it out in a table 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
function searchResult() { 
  
 var blogtitle =  $("#inputSearch").val(); 
 if(blogtitle.length < 1) return; 
  
 $.ajax({ 
     type: "GET", 
     data: { 
        blogtitle: blogtitle 
     }, 
     url: "bootstrap-data.php", 
     dataType: "json", 
     success: function(JSONObject) { 
   var searchpost = ""; 
    
   searchpost += "<hr>"; 
   searchpost += "<table class='table table-striped'>"; 
   searchpost += "<caption><h3>Search result</h3></caption>"; 
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        // Loop through Object and create articles 
        for (var key in JSONObject) { 
          if (JSONObject.hasOwnProperty(key)) { 
     searchpost += "<tr>"; 
      searchpost += "<td><h5>" + JSONObject[key]
["title"] + "</h5></td>"; 
               searchpost += "<td><p class='small'>" + JSONObject[key]["id"] + 
"</p></td>"; 
      searchpost += "<td><button type='primary' 
class='btn btn-default btn-xs' onClick='getBlogpostData(" + JSONObject[key]["id"] + ")'>" + 
"See this blogpost" + "</button></td>"; 
     searchpost += "</tr>"; 
          } 
        } 
   searchpost += "</table>"; 
    
   $("#article").hide(); 
   $("#one-article").show(); 
   $("#allbutton").show(); 
   $("#one-article").html(searchpost); 
   $("#inputSearch").val(""); 
   endTimeHandler(); 
     }, 
  error:function() { 
   console.log("Error, couldn't get that blogpost"); 
  } 
   }); 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
// renderView() - onload this will run and gets the blogpost that should be shown 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
function renderView(){ 
  
 $("#article").show();  
 $("#one-article").hide(); 
  
 var article =  $("#article").val(); 
  
 // Gets and print out articles/blogposts 
   $.ajax({ 
     type: "GET", 
     data: {  
        article: article, 
   value: 1 
     }, 
     url: "bootstrap-data.php", 
     dataType: "json", 
     success: function(JSONObject) { 
   var articles = ""; 
    
        // Loop through Object and create articles 
        for (var key in JSONObject) { 
          if (JSONObject.hasOwnProperty(key)) { 
             articles += "<hr>"; 
       articles += "<div class='blog-post'>"; 
        articles += "<h2 class='blog-post-title'>" + 
JSONObject[key]["title"] + "</h2>"; 
               articles += "<p class='blog-post-meta'>" + JSONObject[key]
["id"] + "</p>"; 
      articles += "<p class='blog-post-content'>" + 
JSONObject[key]["content"] + "</p> <br/>"; 
       articles += "<h3 class='blog-post-
heading'>" + JSONObject[key]["subheading"] + "</h3>"; 
       articles += "<p>" + JSONObject[key]
["subcontent"] + "</p>"; 
             articles += "</div>"; 
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          } 
        } 
        $("#article").html(articles); 
     }, 
  error:function() { 
   console.log("Error, couldn't get the blogposts"); 
  } 
   }); 
 getAboutText(); 
 getArchiveData(); 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
// showAllPosts() - shows all the blogposts from the database 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
function showAllPosts(){ 
  
 $("#article").show();  
 $("#one-article").hide(); 
  
 // Gets and print out articles/blogposts 
   $.ajax({ 
     type: "GET", 
     data: {  
   value: 2 
     }, 
     url: "bootstrap-data.php", 
     dataType: "json", 
     success: function(JSONObject) { 
   var articles = ""; 
    
        // Loop through Object and create articles 
        for (var key in JSONObject) { 
          if (JSONObject.hasOwnProperty(key)) { 
             articles += "<hr>"; 
       articles += "<div class='blog-post'>"; 
        articles += "<h2 class='blog-post-title'>" + 
JSONObject[key]["title"] + "</h2>"; 
               articles += "<p class='blog-post-meta'>" + JSONObject[key]
["id"] + "</p>"; 
      articles += "<p class='blog-post-content'>" + 
JSONObject[key]["content"] + "</p> <br/>"; 
       articles += "<h3 class='blog-post-
heading'>" + JSONObject[key]["subheading"] + "</h3>"; 
       articles += "<p>" + JSONObject[key]
["subcontent"] + "</p>"; 
             articles += "</div>"; 
          } 
        } 
        $("#article").html(articles); 
   $("#allbutton").hide(); 
   endTimeHandler(); 
     }, 
  error:function() { 
   console.log("Error, couldn't get all the blogposts"); 
  } 
   }); 
} 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
// getAboutText() - gets the about text from blogger 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
function getAboutText(){ 
  
 var aboutData =  $("#aboutData").val(); 
  
 $.ajax({ 
     type: "GET", 
     data: { 
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        aboutData: aboutData, 
   value: 4 
     }, 
     url: "bootstrap-data.php", 
     dataType: "json", 
     success: function(JSONObject) { 
   var about = ""; 
    
        // Loop through Object and create articles 
        for (var key in JSONObject) { 
          if (JSONObject.hasOwnProperty(key)) { 
     about += "<h4>" + JSONObject[key]["bloggername"] + "</
h4>"; 
     about += "<p>" + JSONObject[key]["aboutcontent"] + "</
p>"; 
          } 
        } 
        $("#aboutData").html(about);//print out the archive id 
    }, 
  error:function() { 
   console.log("Error, couldn't get aboutText"); 
  } 
   }); 
   
} 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
// getArchiveData() - gets archive blog id and displays in list 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
function getArchiveData(){ 
  
 var archives =  $("#archives").val(); 
  
 $.ajax({ 
     type: "GET", 
     data: { 
        archives: archives, 
   value: 5 
     }, 
     url: "bootstrap-data.php", 
     dataType: "json", 
     success: function(JSONObject) { 
   var archives = ""; 
    
        // Loop through Object and create articles 
        for (var key in JSONObject) { 
          if (JSONObject.hasOwnProperty(key)) { 
              archives += "<ol class='list-unstyled'>"; 
      archives += "<li class='blog-id-archive'><a 
onClick='getBlogpostData(" + JSONObject[key]["id"] + ")'>" + JSONObject[key]["id"] + "</a></
li>"; 
             archives += "</ol>"; 
          } 
        } 
        $("#archives").html(archives);//print out the archive id 
   endTimeHandler(); 
    }, 
  error:function() { 
   console.log("Error, couldn't get archivesID"); 
  } 
   }); 
   
} 
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
// getBlogPostData(id) - gets blogpost by its id  
//------------------------------------------------------------------------------------------ 
function getBlogpostData(id){ 
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 $.ajax({ 
     type: "GET", 
     data: { 
        id: id 
     }, 
     url: "bootstrap-data.php", 
     dataType: "json", 
     success: function(JSONObject) { 
   var articles = ""; 
    
        // Loop through Object and create articles 
        for (var key in JSONObject) { 
          if (JSONObject.hasOwnProperty(key)) { 
      
             articles += "<hr>"; 
       articles += "<div class='blog-post'>"; 
        articles += "<h2 class='blog-post-title'>" + 
JSONObject[key]["title"] + "</h2>"; 
               articles += "<p class='blog-post-meta'>" + JSONObject[key]
["id"] + "</p>"; 
      articles += "<p class='blog-post-content'>" + 
JSONObject[key]["content"] + "</p> <br/>"; 
       articles += "<h3>" + JSONObject[key]
["subheading"] + "</h3>"; 
       articles += "<p>" + JSONObject[key]
["subcontent"] + "</p>"; 
             articles += "</div>"; 
          } 
        } 
   $("#article").hide(); 
   $("#one-article").show(); 
   $("#allbutton").show(); 
   $("#one-article").html(articles); 
   $("#inputSearch").val(""); 
   endTimeHandler(); 
     }, 
  error:function() { 
   console.log("Error, couldn't get that blogpost"); 
  } 
   }); 
} 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
// measures the time that it will take to load the page 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
var startTime, endTime, theTime;  

function startTimeHandler(){ 
 countMeasure(); 
 localStorage[startTime] = new Date().getTime(); 
} 

function countMeasure(){ 
 var str_count = localStorage.getItem("count"); 
   
    //get a numeric value from str_count, put it in count 
    if (str_count == null || str_count == "null"){ 
      count = 0; 
    }  
 else { 
      count = parseInt(str_count); 
    }  
    count++; 
    localStorage.setItem("count", count); 
} 

function endTimeHandler(){ 
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 endTime = new Date().getTime(); 
 theTime = endTime - localStorage[startTime]; 
  
 console.log(theTime + " Time"); 
  
 saveTimeIntoDatabase(theTime); 
 //startNewMeasurement(); 
 //localStorage.removeItem("count"); 
  
} 

function saveTimeIntoDatabase(timeinms){ 
  
 $.ajax({ 
     type: "POST", 
     data: {  
        timeinms: timeinms 
     }, 
     url: "bootstrap-savetime.php", 
     success: function() { 
   console.log("Succesfull insert time into database"); 
     }, 
  error:function() { 
   console.log("Error, couldn't save the time into the database"); 
  } 
   }); 
} 

function startNewMeasurement(){ 
 var lastMeausere = localStorage.getItem("count"); 
  
   if (lastMeausere < 511 && lastMeausere != "null") { 
  //document.getElementById("homeButton").click(); // scenario 1 
  //document.getElementById("allbutton").click(); // scenario 4 
  
   // scenario 2 ovanligt ord 
  //document.getElementById("inputSearch").value = "fifty"; 
   // scenario 4 vanligt ord 
  document.getElementById("inputSearch").value = "w"; 
   
  document.getElementById("searchButton").click(); // scenario 2 o 3 
   
  count = parseInt(lastMeausere); 
     console.log(count); 
   }  
 if (lastMeausere == 510){ 
  alert("Done!"); 
 } 
} 
</script> 

 </body> 
</html> 
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Appendix L - blog-bootstrap.css  
@charset "UTF-8"; 
/* CSS Document */ 
/* Bootstrap v.3.3.6 | M:K. - by:Emma Johansson */ 

/* Mobile-first */ 
h1 { 
  font-size: 2.5em; 
  line-height: 1.25em; 
} 
h2 { 
  font-size: 1.625em; 
  line-height: 1.15em; 
} 
h3 { 
  font-size: 1.375em; 
  line-height: 1.137em; 
} 
h4 { 
  font-size: 1.125em; 
  line-height: 1.111em; 
} 
#startTime{ 
 visibility:hidden; 
} 

/* nav */ 
.blog-masthead { 
  background-color: #ff981d; 
  -webkit-box-shadow: inset 0 -2px 5px rgba(0,0,0,.1); 
          box-shadow: inset 0 -2px 5px rgba(0,0,0,.1); 
} 
.blog-nav-item { 
  position: relative; 
  display: inline-block; 
  padding: 10px; 
  font-weight: 500; 
  color: #fff;  
} 
.blog-nav-item:hover, 
.blog-nav-item:focus { 
  color: #000; 
  text-decoration: none; 
} 
.active{ 
 color: #000;  
} 

/* blog-posts */ 
.blog-header{ 
 text-align:center; 
} 
.blog-post-meta{ 
 color:#A0A0A0; 
} 
.blog-description{ 
 color:#AEAEAE; 
} 
.blog-post-content{ 
 font-size:16px; 
 line-height:1.375em; 
} 

/* sidebar */ 
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.sidebar-module-inset { 
  padding: 15px; 
  background-color: #f5f5f5; 
  border-radius: 4px; 
} 
.blog-archive{ 
 padding:3%; 
} 
.blog-id-archive{ 
 line-height:90%; 
} 

/* footer */ 
.blog-footer { 
  padding: 20px 0; 
  margin-top:30px; 
  color: #999; 
  text-align: center; 
  background-color: #f9f9f9; 
  border-top: 1px solid #e5e5e5; 
} 
.blog-footer p:last-child { 
  margin-bottom: 0; 
} 

/* screen size is over 435px */ 
@media (min-width: 435px) { 
 h1 { 
    font-size: 3em; 
    line-height: 1.05em; 
 } 
 h2 { 
    font-size: 2em; 
    line-height: 1.25em; 
 } 
 h3 { 
    font-size: 1.5em; 
    line-height: 1.25em; 
 } 
 h4 { 
    font-size: 1.125em; 
    line-height: 1.222em; 
 } 
} 

/* screen size is over 768px */ 
@media (min-width: 768px) { 
 h1 { 
    font-size: 3.5em; 
 } 
 h2 { 
    font-size: 2.25em; 
 } 
 h3 { 
    font-size: 1.75em; 
 } 
 .blog-header{ 
 text-align:start; 
} 
}  
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Appendix M - M:S. - index.php  
//Glöm inte att lägga till front-end ramverket Bootstrap version 3.3.6 (Bootstrap, 2016c) 

<?php 
 include('dbconnect.php'); 
 $time_start = microtime(true); //start the execution time  
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="sv"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
     
    <!-- Serverapplikationen M:S. --> 
    <title>M:S.</title> 

    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 
    <!-- special blog CSS --> 
    <link href="css/blog-bootstrap.css" rel="stylesheet"> 
</head> 
<body onload="endTimeHandler();"> 
 <div class="blog-masthead"> 
     <div class="container"> 
         <nav class="blog-nav"> 
            <a id="homeButton" class="blog-nav-item" href="index.php">Home</a> 
            
             <form class="navbar-form navbar-right" action="bootstrap-search.php" 
method="post"> 
                 <div class="form-group"> 
         <input type="text" id="inputSearch"  class="form-
control" placeholder="Search..." name="search"> 
                     </div> 
        <button type="submit" id="searchButton"  class="btn btn-
default">Search blog post</button> 
       </form> 
         </nav> 
       </div> 
    </div><!-- blog-masthead --> 
     
    <div class="container" > 
  <div class="blog-header"> 
         <h1 class="blog-title">The Bootstrap Blog </h1> 
         <p class="lead blog-description">Bootstrap v.3.3.6 | M:S.</p> 
       </div> 

       <div class="row"> 
         <div class="col-sm-8 blog-main"> 
    <?php   
     foreach($con->query("SELECT id, title, content, 
subheading, subcontent FROM article ORDER BY id DESC LIMIT 7") as $row ){     
      echo "<hr>"; 
      echo "<div class='blog-post'>"; 
       echo "<h2 class='blog-post-title'>".
$row[1]."</h2>"; 
         echo "<p class='blog-post-meta'>".
$row[0]."</p>";  
       echo "<p class='blog-post-content'>".
$row[2]."</p><br/>"; 
        echo "<h3>".$row[3]."</h3>"; 
          echo "<p>".$row[4]."</p>";                                             
      echo "</div>"; 
        }     
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    ?>  
             <div class="show-all"> 
        <form action="bootstrap-search.php" method="post"> 
         <button type="submit" class="btn btn-default" 
name='allblogpost'>Show all blogposts</button> 
        </form> 
       </div> 
         </div><!-- /.blog-main --> 

         <div class="col-sm-3 col-sm-offset-1 blog-sidebar"> 
         
            <div class="sidebar-module sidebar-module-inset"> 
                 <div id="aboutData"> 
                     <?php   
       foreach($con->query( "SELECT bloggername, 
aboutcontent FROM about") as $abrow ){        
       
        echo "<h4>".$abrow[0]."</h4>"; 
          echo "<p>".$abrow[1]."</p>";   
          }    
      ?> 
                    </div> 
            </div> 
           
           <div class="sidebar-module blog-archive"> 
             <h4>Archives</h4> 
             <div id="archives"> 
              <?php   
      foreach($con->query("SELECT id FROM article 
ORDER BY id DESC LIMIT 14") as $arow ){     
       echo "<form action='bootstrap-search.php' 
method='post' name='archivePost'>"; 
        echo "<ol class='list-
unstyled'>"; 
         echo "<li>"; 
          echo "<button 
type='submit' class='btn-link' name='getblogpost' value='".$arow[0]."'>".$arow[0]."</
button>"; 
         echo "</li>";                        
  
        echo "</ol>"; 
       echo "</form>"; 
         } 
       
      // echos out the starttime so the javascript can 
get it and calculate the time. invisible with CSS 
      echo "<p id='startTime'>$time_start</p>"; 
          
     ?> 
          </div> 
             </div> 
         </div><!-- /.blog-sidebar --> 
       </div><!-- /.row --> 
    </div><!-- /.container --> 

    <footer class="blog-footer"> 
     <p>Emma Johansson 2016</p> 
       <p><a href="index.php">Back to top</a></p> 
    </footer> 
<script> 
//Javascript   --------------------------------------------------------------------- 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
// ends the execution time  
//---------------------------------------------------------------------------------- 
var startTime, endTime, theTime;  

function countMeasure(){ 
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 var str_count = localStorage.getItem("count"); 
   
    //get a numeric value from str_count, put it in count 
    if (str_count == null || str_count == "null"){ 
      count = 0; 
    }  
 else { 
      count = parseInt(str_count); 
    }  
    count++; 
    localStorage.setItem("count", count); 
} 

function endTimeHandler(){ 
 countMeasure(); 
  
 endTime = new Date().getTime(); 
 startTime = document.getElementById("startTime").innerHTML; //gets the starttime from 
the php 
  
 startTime *= 1000; // multiply 1000 so the microseconds gets to miliseconds 
 theTime = endTime - startTime; 
  
 console.log(theTime + " Time"); 
  
 var xhttp = new XMLHttpRequest(); 
 xhttp.open("POST", "bootstrap-savetime.php", true); 
 xhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); 
 xhttp.send("timeinms=" + theTime);    

 //startNewMeasurement(); 
 //localStorage.removeItem("count"); 
} 

function startNewMeasurement(){ 
 var lastMeausere = localStorage.getItem("count"); 
  
   if (lastMeausere < 511 && lastMeausere != "null") { 
  document.getElementById("homeButton").click(); // scenario 1 
  count = parseInt(lastMeausere); 
     console.log(count); 
   }  
 if (lastMeausere == 510){ 
  alert("Done!"); 
 } 
} 
</script> 
     
</body> 
</html> 
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Appendix N - M:S. - bootstrap-search.php  
<?php 
 include('dbconnect.php'); 
 $time_start = microtime(true); //start the execution time 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="sv"> 
<head> 
    <meta charset="utf-8"> 
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 
   
   <!-- Serverapplikationen M:S. --> 
    <title>M:S.</title> 

    <!-- Bootstrap core CSS --> 
    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet"> 
    <!-- special blog CSS --> 
    <link href="css/blog-bootstrap.css" rel="stylesheet"> 
</head> 
<body onload="endTimeHandler();"> 
 <div class="blog-masthead"> 
     <div class="container"> 
         <nav class="blog-nav"> 
            <a id="homeButton" class="blog-nav-item" href="index.php">Home</a> 
            
             <form class="navbar-form navbar-right" action="bootstrap-search.php" 
method="post"> 
                 <div class="form-group"> 
         <input type="text" id="inputSearch"  class="form-
control" placeholder="Search..." name="search"> 
                     </div> 
        <button type="submit" id="searchButton"  class="btn btn-
default">Search blog post</button> 
       </form> 
         </nav> 
       </div> 
    </div><!-- blog-masthead --> 
     
    <div class="container" > 
  <div class="blog-header"> 
         <h1 class="blog-title">The Bootstrap Blog </h1> 
         <p class="lead blog-description">Bootstrap v.3.3.6 | M:S.</p> 
       </div> 

       <div class="row"> 
         <div class="col-sm-8 blog-main"> 
         
   <?php 
    // loads 7 newest blogpost data if not other is set  
    if (!isset($_POST['search']) && (!isset($_POST['allblogpost'])) 
&& (!isset($_POST['getblogpost']))){  
           foreach($con->query("SELECT id, title, content, subheading, 
subcontent FROM article ORDER BY id DESC LIMIT 7") as $row ){     
      echo "<hr>"; 
      echo "<div class='blog-post'>"; 
       echo "<h2 class='blog-post-title'>".
$row[1]."</h2>"; 
         echo "<p class='blog-post-meta'>".
$row[0]."</p>";  
       echo "<p class='blog-post-content'>".
$row[2]."</p><br/>"; 
        echo "<h3>".$row[3]."</h3>"; 
          echo "<p>".$row[4]."</p>";                                             
      echo "</div>"; 
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        }   
     echo "<div class='show-all'>"; 
         echo  "<form action='bootstrap-search.php' 
method='post'>"; 
          echo "<button type='submit' class='btn btn-
default' name='allblogpost'>Show all blogposts</button>"; 
         echo "</form>"; 
        echo "</div>";   
    } 
    // search 
    else if (isset($_POST['search'])){ 
     $title=$_POST['search'];  
      
     echo "<hr>"; 
     echo "<form action='bootstrap-search.php' 
method='post'>"; 
      echo "<table class='table table-striped'>"; 
      echo "<caption><h3>Search result</h3></
caption>"; 
    
      foreach($con->query("SELECT id, title, content, 
subheading, subcontent FROM article WHERE title LIKE '%".$title."%' ORDER BY id DESC") as 
$row ){     
        echo "<tr>"; 
        echo "<td><h5>".$row[1]."</h5></
td>"; 
          echo "<td><p class='blog-post-
meta'>".$row[0]."</p><td>";    
        echo "<td><button type='submit' 
class='btn btn-default btn-xs' name='getblogpost' value='".$row[0]."'>See this blogpost</
button><td>";                           
       echo "</tr>";    
         } 
      echo "</table>"; 
     echo "</form>"; 
      
     echo "<div class='show-all'>"; 
         echo  "<form action='bootstrap-search.php' 
method='post'>"; 
          echo "<button type='submit' class='btn btn-
default' name='allblogpost'>Show all blogposts</button>"; 
         echo "</form>"; 
        echo "</div>"; 
    } 
    // get specific blogpostdata  
    else if(isset($_POST['getblogpost'])){ 
     $id=$_POST['getblogpost'];  

        foreach($con->query("SELECT id, title, content, subheading, 
subcontent FROM article WHERE id = '".$id."' ") as $row ){     
       echo "<hr>"; 
      echo "<div class='blog-post'>"; 
       echo "<h2 class='blog-post-title'>".
$row[1]."</h2>"; 
         echo "<p class='blog-post-meta'>".
$row[0]."</p>";  
       echo "<p class='blog-post-content'>".
$row[2]."</p><br/>"; 
        echo "<h3>".$row[3]."</h3>"; 
          echo "<p>".$row[4]."</p>";                                             
      echo "</div>"; 
        } 
     echo "<div class='show-all'>"; 
         echo  "<form action='bootstrap-search.php' 
method='post'>"; 
          echo "<button type='submit' class='btn btn-
default' name='allblogpost'>Show all blogposts</button>"; 
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         echo "</form>"; 
        echo "</div>"; 
    } 
    // shows all blogpost data from database 
    else if(isset($_POST['allblogpost'])){ 
    
     foreach($con->query("SELECT id, title, content, 
subheading, subcontent FROM article ORDER BY id DESC") as $row ){     
     echo "<hr>"; 
     echo "<div class='blog-post'>"; 
      echo "<h2 class='blog-post-title'>".$row[1]."</
h2>"; 
        echo "<p class='blog-post-meta'>".$row[0]."</
p>";  
      echo "<p class='blog-post-content'>".$row[2]."</
p><br/>"; 
       echo "<h3>".$row[3]."</h3>"; 
         echo "<p>".$row[4]."</p>";                                             
     echo "</div>"; 
        }  
    } 
   ?> 
         </div><!-- /.blog-main --> 

         <div class="col-sm-3 col-sm-offset-1 blog-sidebar"> 
         
            <div class="sidebar-module sidebar-module-inset"> 
                 <div id="aboutData"> 
                     <?php   
       foreach($con->query( "SELECT bloggername, 
aboutcontent FROM about") as $abrow ){        
       
        echo "<h4>".$abrow[0]."</h4>"; 
          echo "<p>".$abrow[1]."</p>";   
          }    
      ?> 
                    </div> 
            </div> 
           
           <div class="sidebar-module blog-archive"> 
             <h4>Archives</h4> 
             <div id="archives"> 
              <?php   
      foreach($con->query("SELECT id FROM article 
ORDER BY id DESC LIMIT 14") as $arow ){     
       echo "<form action='bootstrap-search.php' 
method='post' name='archivePost'>"; 
        echo "<ol class='list-
unstyled'>"; 
         echo "<li>"; 
          echo "<button 
type='submit' class='btn-link' name='getblogpost' value='".$arow[0]."'>".$arow[0]."</
button>"; 
         echo "</li>";                        
  
        echo "</ol>"; 
       echo "</form>"; 
         }     
       
      // echos out the starttime so the javascript can 
get it and calculate the time. invisible with CSS 
      echo "<p id='startTime'>$time_start</p>"; 
          
     ?> 
          </div> 
             </div> 
         </div><!-- /.blog-sidebar --> 
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       </div><!-- /.row --> 
    </div><!-- /.container --> 

    <footer class="blog-footer"> 
     <p>Changed and added by Emma Johansson 2016</p> 
       <p> <a href="#">Back to top</a> </p> 
    </footer> 

<script> 
//JavaScript     ------------------------------------------------------------------- 
//---------------------------------------------------------------------------------- 
// ends the execution time  
//---------------------------------------------------------------------------------- 
var startTime, endTime, theTime;  

function countMeasure(){ 
 var str_count = localStorage.getItem("count"); 
    //get a numeric value from str_count, put it in count 
    if (str_count == null || str_count == "null"){ 
      count = 0; 
    }  
 else { 
      count = parseInt(str_count); 
    }  
    count++; 
    localStorage.setItem("count", count); 
} 

function endTimeHandler(){ 
 countMeasure(); 
 endTime = new Date().getTime(); 
 startTime = document.getElementById("startTime").innerHTML; //gets the starttime from 
the php 
 startTime *= 1000; // multiply 1000 so the microseconds gets to miliseconds 
 theTime = endTime - startTime; 
  
 console.log(theTime + " Time"); 
  
 var xhttp = new XMLHttpRequest(); 
 xhttp.open("POST", "bootstrap-savetime.php", true); 
 xhttp.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); 
 xhttp.send("timeinms=" + theTime);    

 //startNewMeasurement(); 
 //localStorage.removeItem("count"); 
} 
function startNewMeasurement(){ 
 var lastMeausere = localStorage.getItem("count"); 
   if (lastMeausere < 511 && lastMeausere != "null") { 
   // scenario 2 ovanligt ord 
  //document.getElementById("inputSearch").value = "fifty"; 
   // scenario 3 vanligt ord 
  //document.getElementById("inputSearch").value = "w"; 
   
  //document.getElementById("allbutton").click(); // scenario 4 
  //document.getElementById("searchButton").click(); // scenario 2 o 3 
   
  count = parseInt(lastMeausere); 
     console.log(count); 
   }  
 if (lastMeausere == 510){ 
  alert("Done!"); 
 } 
} 
</script> 
</body> 
</html> 
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Appendix O - iPhone 5 
Figur 36 visar en sammanställning av t-testerna som finns för plattformen iPhone 5. I 
tabellerna finns det ”streck” (|), där skillnaden finns och där den faktorn har snabbare 
svarstider än de andra. 

"  
Figur 36. Sammanställning av t-testerna för iPhone 5. 

"  XL



Appendix P - iPad Air 
Figur 37 visar en sammanställning av t-testerna som finns för plattformen iPad Air. I 
tabellerna finns det ”streck” (|), där skillnaden finns och där den faktorn har snabbare 
svarstider än de andra. 

"  
Figur 37. Sammanställning av t-testerna för iPad Air. 
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Appendix Q - MacBook Pro 
Figur 38 visar en sammanställning av t-testerna som finns för laptopen MacBook Pro. I 
tabellerna finns det ”streck” (|), där skillnaden finns och där den faktorn har snabbare 
svarstider än de andra. 

"  
Figur 38. Sammanställning av t-testerna för MacBook Pro. 
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