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Abstrakt 
På marknaden finns ett flertal JavaScript-ramverk, exempelvis: YUI, The Dojo 
Toolkit, Kendo UI och. Ext JS. Syftet med studien är att undersöka vilka av dessa 
JavaScript-ramverk som är lämpliga att använda vid utveckling av stora dynamiska 
webbapplikationer. Sedermera skall studien leda till ett förslag på JavaScript-
ramverk för ändamålet. Ramverken har analyserats och jämförts med avseende på 
följande aspekter och kriterier: skalbarhet, prestanda, AJAX, RPC-hantering, 
licensering, webbläsarkompatibilitet, gränssnittskomponenter, anrop mellan 
domäner, DOM-hantering och användarvänlighet. För att jämföra och analysera 
ramverken har en testapplikation utvecklats med varje JavaScript-ramverk. 
Testapplikationen förses med information från en serverapplikation som utvecklats 
med PHP, där en SQLite-databas används som informationskälla. Förfarandet 
innebär att serverapplikationen inte används för att generera användargränssnittet, 
vilket därmed övergår till att vara JavaScript-ramverkets primära uppgift. Resultatet 
uppvisar att JavaScript-ramverket The Dojo Toolkit är karakteristiskt det mest 
lämpliga ramverket att använda i samband med utveckling av stora dynamiska 
webbapplikationer. Ramverket tillfredsställer samtliga kriterier och aspekter på ett 
eminent sätt. Sedermera föreslås Ext JS som det sekundära valet av JavaScript-
ramverk för ändamålet.   
 
Nyckelord: JavaScript-ramverk, skalbarhet, licensering, RPC, Dojo, Ext JS, Kendo 
UI, YUI. 
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Abstract 
On today’s market there are many attractive JavaScript-frameworks such as YUI, 
Dojo Toolkit, Kendo UI and Ext JS. The purpose with this study is to find 
JavaScript frameworks that are suitable in situation when developing large dynamic 
web applications. The study shall result in a proposal of one or more JavaScript 
frameworks to use in the situation previously described. The frameworks have been 
analyzed and compared with respect to the following aspects and criteria: scalability, 
AJAX, RPC-handling, cross-browser compatibility, GUI-components, cross-domain 
calls, DOM-handling, user-friendliness, performance, and licensing. To conduct this 
study a test application has been developed, that are developed with each 
framework. This application is feed with information from a database on a web 
server with PHP as the scripting environment. The application server’s primary 
objective is to provide information to the test application and not to generate the user 
interface. The result of this study indicates that Dojo Toolkit meets all requirements 
and has performed well overall. This framework satisfies the stated criteria and the 
specified aspects in an eminent way. It’s therefore proposed to be used as the main 
framework when developing large dynamic web applications. Ext JS is proposed as 
the secondary suggestion for the same purpose previously described. 
 
Keywords: JavaScript framework, scalability, licensing, RPC, Dojo, Ext JS, Kendo 
UI, YUI. 
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1 Inledande diskussion 

Den inledande delen av rapporten innehåller studiens bakgrund, problemdiskussion, 
problemformulering, syfte och avgränsningar. Vidare utmynnar denna del i en 
redogörelse för de metoder och det material som används för att genomföra studien. 
 
 

1.1 Bakgrund 

Denna studie har genomförts på företaget Syntronic AB i samarbete med Högskolan i 
Gävle, som ett examensarbete inom datavetenskap. I studien jämförs och analyseras 
olika JavaScript-ramverk enligt olika aspekter och kriterier som tagits fram i samråd 
med företaget. 
 JavaScript är ett av de mest populära och mest använda programmeringsspråken 
på webben. Enligt en undersökning används JavaScript på 97 st. av de 100 mest 
populära webbplatserna [1].  

Till följd av att språket är inbyggt i åtskilliga moderna webbläsare [2] ger det en 
extraordinär bred distribution av språket. Som språk är JavaScript viktigt för att 
presentera ett rikt dynamiskt innehåll på webben. Vidare är JavaScript ett 
objektbaserat språk skapat av Brendan Eich på Netscape 1995 [1]. Syftet med 
JavaScript var ursprungligen att tillåta icke erfarna programmerare att utöka 
webbplatser med exekverbar kod på klientsidan. Olikt mer traditionella språk som 
Java eller Objective-C, har JavaScript ej stöd för klasser. Därtill uppmuntras inte ens 
inkapsling eller strukturerad programmering i språket [1]. I utbyte strävar JavaScript 
efter maximal flexibilitet, bland annat genom att vara ett löst typat språk. I JavaScript 
tillåts exempelvis programmeraren att skriva relativt komplexa program utan att känna 
till objekt- eller funktionsorienterad programmering. Dessutom kan ett alternativt 
tillvägagångssätt tillämpas för objektorienterad programmering genom att använda 
koncept från funktionell programmering. JavaScript är därmed delvis ett uttrycksfullt 
språk, där det förekommer funktionalitet som inte är vanligt i C-språken [2]. En 
förklaring för detta ges i teoridelen. 

I folkmun är JavaScript ett flexibelt och komplext språk, där många 
programmeringsuppgifter kan vara svåra att utföra. Därför finns ramverk för att 
förenkla detta. Ramverk, oavsett vad det är inriktad för att göra skapar ett 
abstraktionslager. Ett sådant abstraktionslager kommer att spara tid för utvecklare 
under utvecklingsprocessen genom att tillåta att mer utförs, ehuru med mindre kod. I 
jämförelse med andra programmeringsspråk som Java, innebär det här samma sak som 
att använda funktionalitet från Javas API. Det betyder att JavaScript-ramverk och 
bibliotek tillhandhåller verktyg för att utveckla applikationer. Exempelvis är hantering 
av webbläsarkompabilitet ett exempel på en abstraktion som ett ramverk kan 
tillhandhålla. I stället för att själv skriva specifik kod och omfamna dessa ”undantag” 
inom villkorssatser för varje enskild webbläsare skall ramverket automatiskt hantera 
detta. 

Efterfrågan för dynamiska webbapplikationer har ökat kraftigt då prestandan för 
moderna webbläsare i allmänhet har blivit bättre. Traditionellt har dynamiska 
webbsidor skapats med hjälp av CGI-skript på serversidan. Exempelvis kan 
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dynamiska webbsidor skapas på serversidan med CGI-språket Perl eller PHP 
Hypertext Preprocessor. På klientsidan finns det däremot stöd för JavaScript. Till följd 
av att prestandan för moderna JavaScript-motorer har ökat, blir det därför fördelaktigt 
att flytta en stor del av koden från serversidan till klientsidan. Exempelvis innebär det 
att kod för att generera gränssnitt för klientsidan flyttas från serversidan till 
klientsidan. Det kan exempelvis omfatta kod för att hantera och generera grafiska 
användargränssnitt. Många JavaScript-ramverk är framförallt fokuserade på att utöka 
funktionalitet för webbsidor som genereras med CGI-skript på serversidan, men även 
att hjälpa utvecklare att omstrukturera kod och nyttja fördelarna på klientsidan. Några 
av dessa JavaScript-ramverk jämförs och analyseras i denna studie. 
 

 

1.2 Problemdiskussion 

Som tidigare nämnts finns det många JavaScript-ramverk som har fokus på att utöka 
funktionalitet för webbsidor som genererats på serversidan med exempelvis CGI-
skript. Till exempel används ramverket jQuery, enär det har kapacitet att göra DOM-
hantering och AJAX-begäran enklare. Såvida man även kopplar samman denna 
servergenererade HTML-kod med hjälp av jQuery genom id-attribut, blir 
konsekvensen att problemet kommer att vara svårhanterligt i takt med att kodbasen 
växer. Detta förfarande är därmed ej lämpligt att använda i sammanhang vid 
utveckling av stora dynamiska webbapplikationer. Ett annat exempel är behovet av 
liknande UI-element som finns för skrivbordsapplikationer, men som ej återfinns i 
HTML 5 eller CSS 3. Att tillägga är det mycket tidsödande och komplext att utveckla 
grafiska gränssnitt för webbapplikationer genom att använda HTML-5 och CSS-3. 
Därför vore det fördelaktigt att använda ramverk där alla UI-element hanteras genom 
gemensamt API och att all data begärs via RPC:er genom AJAX. Följaktligen kan 
webbklienten utvecklas mycket snabbare och webbklienten är dessutom inte beroende 
av det ramverk som används på servern. Det innebär att ramverket behöver ett enhetlig 
och strukturerat sätt att hantera data och GUI-element, utan att någonsin behöva bry 
sig om underliggande HTML. Målet är att JavaScript-ramverket skall likna de 
ramverk som används för skrivbordsapplikationer. Där utvecklarens fokus skall ligga 
på dataflöde och funktionalitet istället för exempelvis presentation och 
webbläsarkompabilitet.  

Det finns olika aspekter som anses viktigt för ett sådant ramverk. En viktig 
aspekt är att ramverket innehar funktionalitet för att klarar av DOM, AJAX och JSON 
RPC hantering. Vidare är det fördelaktigt om ramverket erbjuder ett omfattande 
gränssnittskomponentbibliotek, där utvecklare även kan implementera och integrera 
egna gränssnittskomponenter. Dessutom är användarvänligheten för ramverket också 
viktigt att undersöka. Är ramverkets dokumentation för omständig eller krävs det för 
mycket arbete med att utföra uppgifter som annars borde vara enkla att implementera. 
Vidare är det viktigt att ramverket klarar av att hantera mycket data och många 
användare samtidigt, som exempelvis skalbarhet och prestanda. Det är även 
nödvändigt att ramverken går att använda tillsammans med de flesta moderna 
webbläsarna. En annan aspekt att ta hänsyn till är behovet av att utväxla information 
mellan olika domäner, då det förekommer fall där Syntronic AB involverar externa 
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webbtjänster. Därtill är det viktigt att JavaScript-ramverket är licenserat under en 
licens som tillåter proprietär (kommersiell) användning. 

 
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att utföra en jämförelse och analys av olika JavaScript-
ramverk, utifrån olika aspekter och kriterier som Syntronic AB anser vara essentiellt. 
Intentionen med jämförelsen och analysen är sålunda att ramverkens eventuella brister 
eller fördelar skall exponeras. Sammantaget är avsikten med studien att föreslå ett 
eller flera JavaScript-ramverk, som ur studiens resultat anses vara lämpliga att 
användas för att utveckla stora dynamiska webbapplikationer. 
 

 

1.4 Problemformulering 

Resultatet av problemdiskussionen utmynnar i olika kriterier och aspekter för de 
JavaScript-ramverk som skall föreslås. Således är aspekterna som nämns i 
problemdiskussionen av stor betydelse för ramverket. De aspekter och kriterier som 
tidigare nämnts och skall tas hänsyn till är: 
 
▋ AJAX-, SOAP- och JSON-RPC-hantering 

▋ DOM-hantering 

▋ Användarvänlighet (för utvecklaren) 

▋ Omfattande gränssnittskomponentbibliotek 

▋ Möjlighet att implementera egna gränssnittskomponenter 

▋ Prestanda 

▋ Anrop mellan domäner (eng. cross-domain calls). 

▋ Webbläsarkompabilitet 

▋ Skalbarhet 

▋ Licenser 

 
 

För att jämföra och analysera ramverken med hänsyn till ovanstående aspekter 
och kriterier, krävs även att en testapplikation utvecklas. Denna testapplikation skall 
bestå av ett webbgränssnitt och användas tillsammans med en befintlig 
applikationsserver, där testapplikationen ska vara en klient till applikationsservern. 
Webbgränssnittet är en av potentiellt många vyer av ett system, där alla vyer får data 
genom ett gemensamt API på applikationsservern. Således skall testapplikationen 
byggas som en fristående klient där all data hämtas med ett standard Remote 
Procedure Call (RPC) såsom JSON-RPC eller SOAP. 

Jämförelsen och analysen skall utföras genom att införa denna förenklade 
testapplikation med ett mindre antal olika JavaScript-ramverk, där alla ramverken 
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använder samma gemensamma applikationsserver. Vidare skall detta användas som 
bas för analysen, vilket som tidigare nämnts innebär att exponera fördelar och 
nackdelar för respektive ramverk. Studien skall resultera i ett förslag för lämpligt 
JavaScript-ramverk att användas vid utveckling av stora dynamiska webb-
applikationer. 

 
 

1.5 Avgränsningar 

Den huvudsakliga avgränsningen för denna studie innebär att fokusera på JavaScript-
ramverk som antas vara lämpliga att använda vid utveckling av stora dynamiska 
webbapplikationer. Avgränsningen grundas ävenledes på den allmänna uppfattningen 
om de ramverk som visats sig vara mest förekommande vid sökning på Internet med 
frasen ”JavaScript Framework”. 

Vidare avgränsas studien till att omfatta en jämförelse av ett mindre antal olika 
JavaScript-ramverk. Detta för att möjliggöra en djupgående jämförelse och analys av 
dessa ramverk, med hänsyn till de aspekter som tidigare avhandlats. Därtill görs en 
avgränsning som innebär att de JavaScript-ramverk som valts för jämförelsen skall 
inneha tillräcklig funktionalitet för att satisfiera Syntronic ABs behov. Denna 
specifikation för funktionalitet är given för varje enskilt ramverk i dess 
dokumentation.   

 

1.5.1 Testapplikation 
För den här studien avgränsas testapplikationen till att endast omfatta en enklare typ 
av applikation, med avseende på dess verkliga funktionalitet. Vidare avgränsas 
komponenter som används från de olika JavaScript-ramverken för att uppfylla den 
specifikation som ges för testapplikationen, se bilaga A. Detta skall leda till att större 
delen av arbetet koncentreras på själva jämförelsen och analysen av JavaScript-
ramverken. Dessutom innebär avgränsningen att avancerade funktionaliteter för 
testapplikationen så som dra och släpp (eng. drag and drop) utesluts. Därtill utförs 
denna avgränsning med hänsyn till den tid som krävs för att utveckla 
testapplikationen, från grunden med varje ramverk som skall jämföras och analyseras.  
 

1.5.2 Avgränsning inom aspekter 
För de aspekter som avhandlas i ovanstående problemformulering genomförs 
avgränsningar inom respektive aspekt. Avgränsningen görs genom att endast behandla 
det som anses aktuellt för de valda JavaScript-ramverken i denna studie. Exempelvis 
begränsas redogörelsen för licenser till endast licenser som berör de jämförda 
ramverken. När det handlar om aspekter och kriterier kring DOM-hantering, 
gränssnittskomponenter etc., avgränsas studien till endast de komponenter som 
används från ramverken vid utveckling av testapplikationen. 
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1.6 Metod och material 

Komparativ analys kallas den typ av studie där man studerar skillnader och likheter av 
minst två fenomen. Med en komparativ analys ges möjligheten att se hur saker och 
ting förhåller sig till varandra. Med andra ord innebär komparativ analys att ge 
förståelse genom jämförelse [3]. Den övergripande metod som används i denna studie 
är därmed en komparativ analys av de utvalda JavaScript-ramverken, med hänsyn till 
det som anges i studiens problemformulering. Resultatet av denna analys ska därefter 
användas för att möjliggöra jämförelsen av dessa ramverk. Därmed kommer både 
kvalitativ och kvantitativ metod att tillämpas. Därur består den kvantitativa metoden 
av den mätbara delen av de aspekter och kriterier som tas hänsyn till. Den kvalitativa 
delen av dessa aspekter och kriterier består av den del som ej kan mätas, med andra 
ord den subjektiva delen av studiens jämförelse och analys.  
 

1.6.1 Analysera och jämföra ramverken 
Några av de aspekter som avhandlats i problemformuleringen kommer i första hand att 
analyseras i samband med utveckling av testapplikationen. Analysen består däribland 
av att undersöka tidskomplexiteten för att utföra olika uppgifter med ramverken. 
Vidare innebär analysen exempelvis att undersöka skalbarhet för ramverket och hur 
mycket kod som krävs för att utföra samma uppgift med varje ramverk. Sammantaget 
innebär analysdelen att undersöka varje enskilt ramverk ifall dessa tillfredsställer det 
som avhandlats i problemformuleringen. 

För att utföra en djupgående jämförelse av dessa JavaScript-ramverk jämförs 
dessa ramverk i flera olika steg, beroende av de aspekter och kriterier som tidigare 
nämnts. I ett initialt skede analyseras varje JavaScript-ramverk när dessa används i 
samband med utveckling av testapplikationen. Denna initiala jämförelse innebär 
exempelvis att analysera och jämföra varje ramverk utifrån aspekterna kring 
användarvänlighet etc. Efterföljande steg omfattar en vidare jämförelse och analys av 
ramverkens funktionalitet. I dessa steg kan även skalbarhet jämföras och andra 
aspekter som inte jämfördes under utvecklingen av testapplikationen.  
 

1.6.2 Material 
Givet för denna studie är en applikationsserver utvecklad i PHP 5.3 med SQLite 3 som 
databashanterare. Denna applikationsserver är utvecklad av Syntronic AB och används 
som grund för att utbyta information med den påtänkta testapplikationen. 
Kommunikationen mellan applikationsservern och den tilltänkta testapplikationen 
följer ett protokoll som implementeras med hjälp av JSON-RPC 1.0.  Den tilltänkta 
testapplikationen krävs för att genomföra delar av studien och skall därmed utvecklas 
med varje enskilt JavaScript ramverk (se tabell 1.6.3.1). Därmed krävs den källkod 
som utgör varje enskilt JavaScript ramverk. Denna källkod erhålls från ramverkets 
upphovsrättsinnehavares webbplats. Slutligen krävs en servermiljö för att exekvera 
applikationsservern och för detta ändamål används Apache HTTP Server 2 med PHP 
5.3-stöd. 
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1.6.3 Urval för studien 
Det finns många JavaScript-ramverk tillgängliga på Internet för användning i både 
privata och kommersiella syften. För att finna olika JavaScript-ramverk att inkludera i 
studien genomfördes en mindre förstudie med avseende på de aspekter och kriterier 
som avhandlas i problemformuleringen. Förstudien har således utförts genom att söka 
efter JavaScript-ramverk på Internet (Google), med ”JavaScript Framework” som 
sökord. Sökningen S1 ägde rum den 9:e april 2012 och resulterade i cirka 1,3 miljoner 
träffar. Därtill gavs även en lista med populära ramverk av Syntronic AB att överväga.  

De 100 första sökträffarna (sökning S1) evaluerades utefter ifall sökträffen 
verkligen har med JavaScript-ramverk att göra och om sökträffen är direktlänken till 
ramverkets officiella webbsida. Dvs. att sökträffen är relevant för urvalsprocessen. 
Sedermera har även JavaScript-ramverk uteslutits ifall de visat sig vara specialiserade 
för något specifikt användningstillfälle. Exempelvis har ramverk för utveckling av 
mobila applikationer uteslutits. I tabell 1.6.3.1 redovisas de ramverk som påträffades 
vid sökningen S1 och som kan ses som kandidater till det slutgiltiga urvalet. Tabellen 
1.6.3.1 visar även ifall ramverket också rekommenderades av Syntronic AB.  

 
 
Tabell 1.6.3.1: JavaScript-ramverk som rekommenderats av Syntronic AB och eller 
påträffats vid en webbsökning (sökningen S1). 1Dessa ramverk är kandidater för det 
slutgiltiga urvalet. 
 

1Ramverk Upphovsrättsinnehavare Syntronic Webbsökning 

MooTools The MooTools Dev Team JA JA 

Sencha Ext JS Sencha Inc. JA JA 

Prototype JS Prototype Core Team JA JA 

Enyo  Hewlett Packard/Palm NEJ JA 

script.aculo.us Thomas Fuchs NEJ JA 

The Dojo Toolkit The Dojo Foundation JA JA 

Zepto.js Thomas Fuchs NEJ JA 

SproutCore Strobe Inc. NEJ JA 

Qooxdoo 1&1 Internet AG JA JA 

jQuery (+ jQuery 
UI) 

The jQuery Foundation JA JA 

RightJS Nikolay Nemshilov NEJ JA 

MochiKit Mochi Media, Inc. JA JA 

JavaScriptMVC Jupiter Consulting NEJ JA 

Kendo UI Telerik Inc. NEJ JA 

Yahoo User 
Interface (YUI) 

Yahoo Inc. JA JA 
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Ur tabell 1.6.3.1 valdes ett mindre antal ramverk ut för att jämföras och 
analyseras i studien (se tabell 1.6.3.2). Den slutgiltiga urvalsprocessen har skett 
subjektivt utifrån huruvida respektive ramverk i ett initialt skede månde infria de 
aspekter och kriterier som avhandlats i studiens problemformulering. Den subjektiva 
bedömningen har även påverkats av den första anblicken som gavs vid en mindre 
granskning av respektive ramverks (se 1.6.3.1). I tabell 1.6.3.2 presenteras de ramverk 
som på förhand antas vara tillräckligt kapabla i relation till ändamålen (se problem-
formuleringen). Tabellen 1.6.3.2 innefattar även det slutgiltiga valet av ramverk för 
studien.  
 
Tabell 1.6.3.2: JavaScript-ramverk som valts för denna studie (slutgiltigt urval). 
 
Ramverk Upphovsrättsinnehavare Version 

Sencha Ext JS Sencha Inc. 4.1 

The Dojo Toolkit The Dojo Foundation 1.7.2 

Yahoo User Interface 
(YUI) 

Yahoo Inc. 3 

Kendo UI Telerik Inc. 2012.322 
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2 Webbteknik 

2.1 Server/Klient (webb) 

Begreppet webbserver och -klient innebär hur webbsidor lagras, hanteras och 
presenteras. Server och klient är två separata ting där klienten begär webbsidan av 
servern, vars uppgift därmed är att tillhandhålla webbsidan åt klienten. Samtliga 
webbsidor som finns att besöka på Internet lagras på olika servrar runtom i världen. 
För att hantera kommunikation mellan server och klient finns ett protokoll. Protokollet 
som används kallas för HyperText Transfer Protocol och förkortas till HTTP, därav 
http i adressraden. HTTP-protokollet lämpar sig för all typ av datatrafik i form av 
bilder, grafik, ljud och video [4].  
 De mest populära webbservrarna på marknaden är Apache HTTP Server och 
Internet Information Services (IIS). Apache HTTP Server är utvecklad av Apache 
Group som ett öppenkällkodsprojekt (Apache HTTP Server Project) och IIS är en 
produkt från Microsoft. Då IIS lämpar sig endast för Windows-plattformen kan 
däremot Apache HTTP Server användas med de flesta operativsystem som exempelvis 
UNIX, Macintosh, Windows och Solaris.  
 Kommunikationen antar ett server/klientförhållande genom att den ena datorn 
agerar klient och den andra datorn agerar server . Det behöver nödvändigtvis inte 
innebära att klient och server är separerade till två olika fysiska datorer, utan både 
klient och server kan existera på en och samma fysiska dator eller i samma logiska 
miljö. Kommunikationen initieras av klienten, eller den dator som skall agera klient. 
 I praktiken sker informationsutbytet mellan server och klient genom en HTTP-
begäran som skickas via nätverket (ex. Internet) från klientprogramvaran. Servern 
svarar därmed på begäran genom att skicka tillbaka resultatet av denna begäran till 
klienten [4]. I figur 2.1.1 illustreras detta tillvägagångssätt för informationsutbyte: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1.1: En HTTP-begäran från klient till server. 

1  HTTP-begäran 
 

2  Servern tar emot 
HTTP-begäran och 
behandlar begäran. 
 

4  Resultat av HTTP-
begäran presenteras i 
klientens webbläsare. 
 

3  Server returnerar 
resultat av HTTP-
begäran 
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2.2 JavaScript (ECMAScript 5) 

JavaScript är ett objektbaserat språk med en syntax liknande den som återfinns i C-
språken och Java. Men till skillnad från dessa språk utnyttjas ett prototypbaserat 
objektsystem i JavaScript, där ett objekt är en uppsättning egenskaper. Därtill är 
JavaScript ett funktionellt språk där alla funktioner i sig är objekt, emedan de kan anta 
egenskaper, andra funktioner, tilldelas till variabler, ges som argument, returneras 
samt manipuleras som vilket objekt som helst. 

Objektsystemet i JavaScript är mycket flexibelt och det resulterar i att det blir 
svårt att begränsa beteendet för varje enskilt objekt. Det är möjligt att modifiera 
innehållet av en prototyp när som helst, eller helt ersätta innehållet. Vidare kan valfri 
funktion i JavaScript agera konstruktor för en ”klass” av objekt [5]. I tabellen 2.2.1 
nedan summeras de största skillnaderna mellan JavaScript, Java och C-språken (C & 
C++): 
 
Tabell 2.2.1: Skillnader mellan JavaScript, Java och C-språken [5]. 
 
JavaScript Java C-språken (C & C++) 

Lös typning Stark typning Stark typning 

Dynamiskt Statiskt Statiskt 

Prototypbaserat Klassiskt Klassiskt 

Funktioner Konstruktorer Konstruktorer 

Funktioner Klasser Klasser 

Funktioner Metoder Funktioner & Metoder 
 

 

2.2.1 Datatyper 
De primitiva datatyper som finns i JavaScript är String, Number och Boolean. 
Förutom de primitiva datatyperna finns Object och Array som sammansatta 
datatyper och Null samt Undefined som speciella datatyper. Det är noterbart att i 
JavaScript är strängar inte generella objekt utan en egen typ.  Därtill finns det bara en 
typ för tal (Number) oavsett om det rör sig om ett heltal eller decimaltal. Vidare är 
Undefined den speciella datatypen som används för att indikera att en variabel eller 
egenskap inte tilldelats något värde. Således kan en variabel vara ”odefinierad” [6]. 
Det är värt att notera att Null inte är detsamma som booleskt falskt eller ”” [5]. 

JavaScript är ett löst typat språk och det innebär att programmeraren inte behöver 
specificera datatyp när variabler och funktioner deklareras. Däremot kan en variabels 
innehåll betraktas som en annan datatyp på samma sätt som i andra 
programmeringsspråk. Typkonvertering kan exempelvis utföras på detta sätt ifall 
avsikten är att konvertera en sträng som innehåller ett tal (”10”), till ett riktigt tal:  

 
 
   

var ett_riktigt_tal = Number(”10”); 
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2.2.2 Skapa objekt 
I JavaScript implementeras objekt som en kollektion av egenskaper, där egenskaper 
kan läggas till ett objekt när som helst. Dessa egenskaper behöver därför inte vara 
fördefinierade i en objektdeklaration eller konstruktor. Exempelvis kan man skapa en 
instans av den sammansatta datatypen Object och därefter lägga till flera egenskaper 
på följande sätt: 
 

obj = new Object(); 
obj.a = 3; // Lägger till en egenskap a med ett värde (3). 
obj.b = 7; // Definierar en ytterligare egenskap för obj. 

 
  
 

Det här resulterar i att objektet obj har två egenskaper i form av a och b. Därtill 
har obj ytterligare en egenskap som kallas för constructor. Denna egenskap pekar 
till en intern konstruktor-funktion som initierar objektet. Då obj är en instans av 
JavaScripts Object, har obj således Object som prototypobjekt.  
 Objekt kan i JavaScript även skapas med JavaScript Object literal notation, som 
innebär att man bokstavligen uttrycker objektdefinitionen i koden. Syntaxen är således 
att man skapar alla egenskaper inom ”måsvingar” ({}), separerade med ett komma 
mellan varje egenskap. Egenskaperna inom klammerparenteserna anges i form av ett 
kolon mellan namnet på egenskapen och dess tilldelade värde [5]. Exempelvis kan ett 
objekt (student) innehållande olika egenskaper för studenten, skapas på följande 
sätt: 

 
function getBetyg(){...} // En funktion som hämtar betyg. 
 
var program = ”Dataingenjörsprogrammet”; // En sträng. 
 
// Ett objekt skapat på det omtalade sättet: 
var student = { namn: ”Victor Lundgren”, alder: 23, aktiv: 
true, betyg: getBetyg(), studieprogram: program }; 
 
 

2.2.3 Definiera ”klass” 
Som tidigare nämnts är JavaScript inte ett klassbaserat programspråk. Det kan 
medföra vissa komplikationer exempelvis vid tillämpning av designmönster eller 
andra objektorienterade aspekter, därför att designmönster ofta är klassbaserade.  

För att definiera något som kan likna en klass i JavaScript, används funktioner 
som består av olika egenskaper och andra funktioner (sk. objektmetoder). För att 
definiera dessa egenskaper och objektmetoder inuti en funktion används nyckelordet 
this. Exempelvis: this.color = ”gul”. De definierade funktionerna nås sedan 
genom att skapa ett objekt med nyckelordet new, som exempelvis genomförs med 
följande kod: var a = new Color(”gul”); a.color = ”lila”; 

Även om JavaScript inte är ett klassbaserat språk, utesluts inte möjligheten att 
tillämpa designmönster. En betydande sak är således att varje objekt i JavaScript är 
unikt. Det innebär exempelvis att varje gång ett objekt skapas, är objektet en singleton. 
I JavaScript är därför varje objekt unikt så länge det inte rör sig om samma objekt. 



DEL II - TEORI 
 

11 

var TicketCounter; 
(function () { 

 
var instance; 

 
TicketCounter = function TicketCounter (){ 

 if(instance){ 
  return instance; 
} 

 instance = this; 
 
... 

this.numOfTickets++;  
... 

}; 
}()); 

 

Således kan inte flera objekt med identiska egenskaper och namn vara samma objekt.  
För att åstadkomma liknande beteende som finns i exempelvis Java för att tillämpa 
designmönstret singleton, krävs det att om objekt i JavaScript skapas med nyckelordet 
new skall endast en referens till originalobjektet skapas. En möjlig implementation av 
singleton innebär att omfamna konstruktorn och instansen i en självinvokerande 
funktion för att bevara instansen. Första konstruktoranropet skapar ett objekt som även 
den privata instansen pekar på. Vid alla efterföljande anrop returneras den privata 
instansvariabeln. [7]. 
 Konkret exempel på den ovan nämnda implementationen av singleton i 
JavaScript: 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4 Definiera objektmetoder 
I JavaScript kan objektmetoder skapas inom objekt genom att sätta värdet för en 
egenskap till typen function. Denna metod kan sedan anropas utifrån. Här visas ett 
exempel på hur en objektmetod kan definieras och anropas för ett objekt: 

  
 obj = new Object(); // Skapa en instans av ett objekt 
  
 // Skapar en objektmetod i objektet: 
 obj.toString = function () {      
     
      if (this.getValue()) {          
      return this.getValue();      
     } 
      
     return "";  
     };  
  
 // Anropa skapad objektmetod: 
 aString = obj.toString(); 
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2.2.5 JavaScript closure 
JavaScript closure (sv. hölje) innebär att lokala variabler för en funktion bevaras efter 
att funktionen som anropats returnerats. Till skillnad mot pekare till en funktion i C 
eller C++, har denna funktionsreferensvariabel både en pekare till en funktion och ett 
dolt closure. För att skapa ett closure krävs det därmed att en anonym funktion 
deklareras inom en annan funktion, med andra ord, när den inre funktionen refererar 
till lokala variabler tillhörande den yttre funktionen [5].  
 Exempel på där två termer adderas (10 + 5) med hjälp av ett JavaScript closure: 
 
  
 function addera (a) { 
  return function (b) { 
   return a + b; 
  }; 

} 
 

var addera10 = addera(10); 
var summa = addera10(5); // Returnerar summan 15 

 
  
 

När funktionen addera körs, returneras en ny funktion som returvärde. När 
denna funktion anropas har den tillgång till det kontext vilket den deklarerades i. Dvs. 
addera(10) och därmed är variabeln a i funktionen addera lika med 10 när den 
anropas nästa gång. Stegvis förklaring av ovanstående exempel med JavaScript 
closure: 
 

I. Det första funktionsanropet innebär att talet 10 skickas med som parameter till 
funktionen addera. Resultatet lagras sedan i objektreferensen addera10. 
Därmed skapas ett JavaScript closure som bevarar funktionens värde. 
 

II. Det sista funktionsanropet anropar addera10 med 5 som parameter. Resultatet 
av detta anrop resulterar i summan är 15, till följd av att tidigare värde 
bevarats.  

 
 

2.2.6 Funktionsegenskaper 
I JavaScript finns bland annat följande egenskaper för funktioner (se tabell 2.2.6.1): 
 
Tabell 2.2.6.1: Egenskaper för funktioner i JavaScript [5].  

 
Egenskap Beskrivning 

arguments En array/objekt innehållande argument som skickas till 
funktionen. 

arguments.callee Pekare till den funktion som för tillfället anropas. Kan 
tillämpas för att tillåta rekursion i anonyma funktionsanrop. 

arguments.length Antal argument i arrayen. 

length Antal argument som funktionen antar. 
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Egenskap Beskrivning 

constructor Funktionspekare till funktionens konstruktor. 

prototype Möjliggör skapande av prototyp. 
 
 

2.2.7 Prototypobjekt och prototyparv 
I JavaScript kan varje objekt ärva egenskaper från andra objekt. Det objekt som ärvs 
av kallas i detta sammanhang för ett prototypobjekt. När JavaScript evaluerar ett 
uttryck för att hämta en egenskap, kontrollerar JavaScript först efter ifall egenskapen 
är direkt definierad i objektet. Om egenskapen ej är direkt definierat i objektet, 
fortsätter sökandet efter egenskapen i objektets prototypobjekt. Detta fortsätter tills 
dess egenskapen påträffas eller att roten av prototypen nås [5].    

Här nedan ges ett exempel på att skapa prototypobjekt, sammanbinda flera 
prototypers egenskaper och prototyparv: 
 
 Object.prototype.egenskap = 5;  
 

function A(){ 
 this.egenskapA = 10; 

} 
 

A.prototype.egenskapAprototyp = 15; 
B.prototype = new A(); //Kedja på funktionen A (arv från A) 
B.prototype.constructor = B; 

 
function B(){ 

 this.egenskapB = 20; 
} 

 
B.prototype.egenskapBprototyp = 25; 

 
obj = new B(); 

 
 

Där obj kan nå samtliga egenskaper och där en utskrift av exempelvis 
egenskapen egenskapAprototyp via anropet obj.egenskapAprototyp ger 15 
som resultat.  
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2.2.8 Funktionell programmering  
JavaScript anses vara ett funktionellt språk, bland annat för att funktioner kan skicka 
med som argument (parameter) till en annan funktion. Här ges ett exempel som 
illustrerar detta i JavaScript: 

	  
function kalkylera(tal_a, tal_b, operation) { 

return operation(tal_a, tal_b); 
} 
 
function multiplicera(tal_a, tal_b) {  

return tal_a * tal_b;  
} 
 
function dividera(tal_a, tal_b) { 

return tal_a / tal_b; 
} 
 
 
 
För att anropa funktionerna kalkylera, multiplicera och dividera 

används exempelvis följande funktionsanrop, där vi multiplicerar 4 med 7 i första 
anropet och dividerar 412 med 4 i det andra anropet: 

 
kalkylera(4, 7, multiplicera); 
kalkylera(412, 4, dividera); 
 
 
 
Det går även att anropa en funktion ”inline” anonymt (sk. anonyma funktioner), 

med andra ord deklareras funktionen inuti själva funktionsanropet: 
 
kalkylera(34,67, function(term_a,term_b) {return term_a + 
term_b}); 

 
 



DEL II - TEORI 
 

15 

2.3 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

SOAP är en definition för den XML-baserade information som kan användas för att 
utväxla strukturerad information mellan server och klient. Vidare är SOAP även ett 
RPC-protokoll och en inkapsling av format för att utbyta data. SOAP kan exempelvis 
användas med AJAX som alternativ till JSON. Vidare specificeras ett meddelande 
mellan två SOAP-noder till formatet XML. Ett SOAP-meddelande består generellt av 
två delar: SOAP Header (valfri) och SOAP Body (obligatorisk) [8]. Här följer en 
illustration för strukturen av ett SOAP-meddelande (se figur 2.3.1):  
 
 

 
  
 

Figur 2.3.1: En generell struktur för ett SOAP-meddelande. 
 
 
 

2.4 JavaScript Object Notation (JSON) 

JSON är ett enkelt datautväxlingsformat som är baserat på JavaScrip Object literal 
notation. Vidare är JSON språkoberoende och kan därmed användas för att utbyta data 
mellan program, i alla moderna programmeringsspråk. JSON är angivet i enkelt 
textformat. Det kan förekomma sex olika typer av värden i JSON: objekt, arrayer, 
strängar, nummer, booleska värden och null [5].  
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2.5 AJAX 

Asynchronous JavaScript + XML är det fullständiga namnet för den term som används 
för att benämna den approach där JavaScript används i kombination med XML och en 
rad andra teknologier [9]. Således är AJAX inte en teknologi i sig. Förutom de två 
redan nämnda teknologierna, avser termen AJAX även: HTML, XHTML, CSS, DOM, 
XMLHttpRequest-objektet och XSLT.  

De olika teknologierna kompletterar varandra genom att HTML, XHTML och 
CSS utgör presentationsbiten. Därpå tillämpas DOM för dynamisk presentation och 
interaktion. Vidare används XML och XSLT för datautbyte och datamanipulering. 
Detta görs asynkront med hjälp av JavaScript-objektet XMLHttpRequest. Slutligen 
binds allt samman med hjälp av JavaScript [9].  
 Den traditionella modellen för webbapplikationer fungerar på det sätt att 
användaråtgärder genererar en HTTP-begäran till servern. På servern utförs de 
beräkningar etc. som begärts. Resultatet returneras sedan tillbaka till klienten i form av 
HTML och CSS. De traditionella tillvägagångssätten är bra ur teknisk synvinkel, men 
mindre bra för att skapa bra användarvänlighet. Då begäran hanteras av servern 
tvingas användaren att vänta på att begäran skall slutföras [9].  

Med AJAX är det möjligt för webbapplikationer att göra snabba inkrementella 
uppdateringar till användargränssnittet utan att ladda om webbsidan. Detta medför att 
applikationen blir snabbare och ger användarinmatningen bättre respons [10]. En 
illustration som visar hur den traditionella modellen skiljer sig mot AJAX-modellen 
(se figur 2.5.1):    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.5.1: Den traditionella modellen för webbapplikationer (t.v.) jämförd med 
Ajax-modellen (t.h.) (efter Garrett [9]). 
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<TABLE>!

<TR>!

<TD>! <TD>!

2.5.1 XMLHttpRequest-objektet 
XMLHttpRequest-objektet är ett JavaScript-objekt som används för att hämta data via 
en URL. Det här objektet kan användas för att hämta olika typer av data och inte bara 
XML som namnet antyder. Vidare stödjs protokoll så som HTTP, FILE och FTP. 
 XMLHttpRequest-objektet skapas enkelt med följande kod: 
 
 var request = new XMLHttpRequest(); 

 
 

2.6 Document Object Model (DOM) 

DOM är ett API för HTML- och XML-dokument. DOM definierar den logiska 
strukturen för HTML och XML-dokument. Med DOM kan programmerare konstruera 
dokument och navigera i dess struktur. Därtill kan programmerare lägga till, modifiera 
eller ta bort element och innehåll i HTML- och XML-dokument [11]. 
 DOM är en World Wide Web Consortium (W3C) specifikation, där W3C har 
som mål att tillhandhålla ett standard-API för användning i olika miljöer och 
applikationer. Därtill är DOM designat för att vara språkoberoende. 
 Document Object Model är baserat på en objektmodell som är närliggande med 
den struktur hos det dokument den avbildar [11]. Exempelvis kan en HTML-tabell 
illustreras på detta sätt: 
 
  
  
  

 
 
 
 
DOM-representation av ovanstående HTML-kod (se figur 2.6.1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Figur 2.6.1: DOM-representation av simpel HTML-tabell. 
 
 

Anledningen till namnet ”Document Object Model” är att DOM är en 
objektmodell. Denna objektmodell innebär att dokument modelleras genom att 
använda objekt, där modellen omfattar struktur, beteendet och de objekt som 

<TABLE> 
    <TR> 
        <TD>Test 1</TD> 

 <TD>Test 2</TD> 
    </TR> 
</TABLE> 
 

Test 1 Test 2 
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dokumentet består av. Med andra ord representerar noderna i diagrammet ovan (se 
figur 2.6.1) objekt som har funktionalitet och identitet, därmed inte en datastruktur 
[11]. Vidare är DOM uppdelat i tre olika nivåer som utgörs av Core-DOM, XML-
DOM och HTML-DOM. De tre nivåerna innebär standardmodeller för dessa typer av 
dokument [11].  

 

2.6.1 DOM-hantering (HTML-DOM) 
Inom DOM-standarden är varje element i ett HTML-dokument en elementnod, där 
motsvarande tillämpas för text, attribut och kommentarer. Därur uppstår ett vanligt 
missförstånd med DOM-hantering, vilket innebär att text som placerats inom en 
elementnod felaktigt betraktas som värdet för HTML-taggen. Text är således ej ett 
elements värde. Värdet för text som placerats inom en elementnod kan erhållas med 
egenskaperna innerHTML eller innerText.   

Med hjälp av DOM:s API kan därför DOM-hantering enkelt tillämpas med de 
egenskaper och funktioner som finns tillgängliga. De vanligaste HTML-DOM 
egenskaperna och funktionerna är (se tabell 2.6.1.1): 

  
Tabell 2.6.1.1: Typiska egenskaper och funktioner i DOM (HTML-DOM) [11]. 
 
Egenskap/Funktion Beskrivning Typ 

innerHTML/innerText Text-värde för nod. Egenskap 

nodeName Nodens namn. Egenskap 

nodeValue Nodens värde. Egenskap 

getElementById(id) Hämta element med ett 
specifikt id attribut. 

Funktion 

getElementByTagName(name) Hämta alla element med en 
specifik tagg. 

Funktion 

   

 
 

Nedan följer ett exempel på hur ett HTML-DOM-element kan modifieras (stil, id 
etc.) genom att hämta elementet i fråga via dess id-attribut. I följande exempel anropas 
därför DOM-funktionen getElementById för att hämta elementets id-attribut och 
ändra en visuell egenskap för elementet (div-elementet message): 

 
<HTML> 
<BODY> 
    ... 
    <div id="message"> 
        Detta är ett testmeddelande. 
    </div> 
        ... 
    <script type=”text/javascript”>  
        document.getElementById("message").style.background =  
        "black"; 

... 
</HTML> 
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3 Skalbarhet och Tidskomplexitet 

För att få en allmän förståelse för vad tidskomplexitet och skalbarhet är 
rekommenderas det att följande kapitel läses vid intresse. 

3.1 Skalbarhet 

Skalbarhet kan innebära systemets förmåga att hantera ökad belastning, med ett villkor 
att inte lägga till resurser vid förhöjd belastning. Det finns även en annan tillämpning 
av termen skalbarhet som innebär systemets förmåga att hantera ökad belastning, 
genom att upprepande applicera kostnadseffektiv strategi för att utöka systemets 
kapacitet [12]. 

Vertikal och horisontell skalning är två olika begrepp inom skalbarhet [13]. Den 
förstnämnda innebär att man tillför systemet mer kapacitet (skalar upp) till skillnad 
från horisontell skalbarhet, där man skalar utåt. Horisontell skalning utförs genom att 
binda samman multipla logiska enheter med resurser. Horisontell skalning innebär i 
allmänhet flera instanser av systemet, till skillnad mot vertikal skalning där det 
generellt bara utnyttjas en instans.  
 Varje komponent (CPU, minne, lagring etc.) som används vid horisontell eller 
vertikal skalning medför en kapacitetsåtgång för hantering och operation. Därmed är 
det viktigt att veta procentsatsen som utgör den faktiska del som kan användas av den 
totala resursen. Denna procentsats kallas för skalbarhetsfaktor. Förslagsvis innebär det 
att skalbarhetsfaktorn är 0,93 om 7 % man förlorar i hantering och operationskostnad 
för varje resurs som adderas till systemet. Konsekvensen blir då att 93 % av systemets 
utlovade resurs kan användas [13]. 
 Vidare finns det olika klassificeringar av skalbarhetsfaktorn med avseende på 
utvecklingen av ett givet systems skalbarhet, i form av linjär, sublinjär, supralinjär och 
negativ skalbarhetsfaktor. När skalbarhetsfaktorn klassificerats till att vara sublinjär 
innebär det att utvecklingen ej överstiger 1.0 (anges som matematiks förändrings-
faktor). Däremot kan skalbarhetsfaktorn klassificeras som supralinjär om systemets 
prestanda ökar vid skalning, dvs. faktorn är större än 1.0. Om skalbarhetsfaktorn antar 
ett negativt värde (under 0.0) innebär det att systemet inte är skalbart och det kan 
resultera i prestandaförluster. Slutligen innebär linjär utveckling av skalbarhetsfaktorn 
de fall då skalbarhet ej påverkar systemets prestanda [14].  
 
 

3.2 Tidskomplexitet 

Tidskomplexitet handlar om att studera resurser i form av minne och tid som krävs för 
att lösa beräkningsproblem inom datavetenskapen. P och NP är två 
komplexitetsklasser som datalogiska problem kan delas upp i. Komplexitetsklassen P 
omfattar problem som kan lösas i polynomiell tid och NP innebär problem där dess 
lösning går att verifiera i polynomiell tid. [15]. 
 

3.2.1 Ordobegreppet 
Ordobegreppet (Ordo-notation) innebär att en algoritms distinkta steg för att utföra en 
beräkning uttrycks som en funktion av de element som algoritmen behandlar. 
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Vanligtvis uttrycks denna mängd element som N. Således benämns tidskomplexiteten 
för en given algoritm som O(f(N)). Ett typiskt fall för att illustrera tidskomplexitet för 
en algoritm, är då man söker efter något i exempelvis en länkad datastruktur. Denna 
sökning innebär att algoritmen i värsta fall måste stega igenom alla N element i den 
länkade datastrukturen. Det resulterar i att tidskomplexiteten för denna länkade 
datastruktur anses vara O(N),  eller med andra ord linjär. Här ges en tabell över några 
vanliga typer av tidskomplexiteter (se tabell 3.2.1.1):  
 
Tabell 3.2.1.1: Typiska tidskomplexiteter sorterade i stigande storleksordning. 
  
Funktion Namn 

K   Konstant 

log  N   Logaritmisk 

N   Linjär 

N  log  N   n-log-n 

N2   Kvadratisk 

CN   Exponentiell 

  

 

3.2.2 Algoritmanalys 
Det finns olika sätt att analysera en algoritm eller programkods tidskomplexitet. Ett 
sätt att analysera detta är som tidigare nämnts att evaluera varje steg i en algoritm. Det 
kan ibland vara svårt att analysera en stor algoritm eller för den delen ett helt program, 
då beräkningarna skulle bli allt för komplexa. Därför kan med fördel exekveringstid 
mätas för en varierande storlek av den datamängd som antas av programmet. På detta 
sätt ges en approximation av den tidskomplexitet som existerar för algoritmen eller 
programmet. Principiellt genomförs en sådan analys genom observation av hur tiden 
växer i takt med ökad datamängd.  

Här ges ett exempel på att beräkna tidskomplexitet för en enkel kodsnutt som 
summerar alla kvadrater från och med 1 till och med N: 
 
  
 
 
 
 
 

 
  
 

På rad 1 och 4 sker det en tilldelning och en retur av resultatet. Detta ger en 
tidskomplexitet på 1  +  1   för de båda uttrycken. Rad 2 innehåller deklaration av en 
loop. I loopen utförs en initiering av variabeln i, test av uttrycket i <= n och ökning 

function summera(n){ 
  
 var summa= 0; 
 for(var i = i; i <= n; i++){ 
     sum += (n*n); 
 } 
  
 return summa; 
} 
 

1 
2 
3 
 
 
4 
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av räknaren (i++). Detta ger en tidskomplexiteten 1 för tilldelning, N  +  1  för test av 
uttrycket (för alla varv) och N för att öka räknaren. Totalt ger det tidskomplexiteten 
2N  +  2  för loopen. Inuti loopen sker själva summaberäkningen (rad 3) och där utförs 
en multiplikation, en addition och en tilldelning. Summeringsuttrycket exekveras N 
gånger och det ger tidskomplexiteten 3N för uttrycket. 

Summan av tidskomplexiteten för alla ovanstående steg i programkoden är: 
 
 1 + 2! + 2 + 3! + 1 = 5! + 4⟹ !(!)  

 
 

Tidskomplexiteten för funktionen summera(n) är således O(N) emedan 
konstant tid ej medtas. 

 

4 Programvarulicenser 

Att välja licens för ett mjukvaruprojekt är ett centralt beslut, då den typ av licens som 
väljs har inverkan på hur mjukvaran och dess källkod kan distribueras och användas. 
Det är viktigt att veta vilka rättigheter och begränsningar som licensen åberopar för 
distribution etc.  

Licenseringen innebär inte begräsningar för den ursprungliga skaparen av verket. 
Vilket betyder att den ursprungliga skaparen kan distribuera sitt verk (källkod) i 
kommersiella sammanhang, trots att licensen som tillämpas inte tillåter det (ex. GPL). 
Däremot tillåts inte andra användare att skapa derivat av GPL-licenserat verk utan att 
distribuera sitt derivats källkod. [16].  

Här ges ett citat som definierar konsekvensen med licensering av verk: 
 
”When you license your work, you’re not giving away any of your rights. You still hold 
the original copyright (or patent if you have one) on that work. What a license does is 
grant specific permissions for others to use that work.” [17]. 

 
 

 
Den mest liberala ”licensen” är allmän egendom som innebär att verk inte 

skyddas av någon upphovsrätt, med andra ord upphovsrättsligt fri. Allmän egendom 
innebär att vem som helst får använda och modifiera verket utan tillstånd. Därmed 
skiljer sig allmän egendom från innebörden av öppenkällkods- och proprietärlicenser, 
genom att dessa licenser skyddas av upphovsrättsinnehavaren som fortfarande äger 
och reglerar användning av verket. Proprietärlicenser kallas de licenser som används 
för sluten källkod. Dessa licenser kan även benämnas som kommersiella licenser. När 
ett verks källkod anses vara sluten beror det på restriktioner som finns för att förhindra 
derivat av verket.   

Ett derivat av ett verk är en produkt som baseras på ett eller flera existerande 
verk. Exempelvis är en mjukvara ett derivat av annan mjukvara då källkod är 
inkluderad från den ursprungliga mjukvaran, även om källkoden modifierats, 
innehåller förbättringar eller är översatt i ett annat programmeringsspråk [18]. 
 Verk kan licenseras under flera licenser samtidigt. Exempelvis erbjuds licenserna 
MIT och GPL att användas med öppenkällkodsprojektet jQuery. Anledningen att 
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jQuery omfattas av två licenser är till följd av att licensen GPL kräver att hela 
projektet licenserats under en GPL-kompatibel licens [19]. GPL-kompatibilitet 
innebär att verk som licenserats under en annan licens (men GPL-kompatibel) kan 
användas tillsammans med GPL-licenserade verk, men inte tvärtom. Figur 4.1 
illustrerar hur ett sådant förhållande kan se ut: 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 4.1: Licenseringsförhållande mellan GPL och övriga  

GPL-kompatibla licenser. 
 
 

Om GPL-licensen bara hade erbjudits, kan således inte jQuery användas 
tillsammans med projektets övriga delar som då antas vara licenserat under en BSD-, 
MIT-licens eller liknande. Därför kan utvecklare välja mellan MIT eller GPL 
beroende på vad existerande källkod i projektet är licenserat under. Vidare finns de 
nämnda licenserna i olika versioner, exempelvis finns GPL i versionerna GPL 2 och 
GPL 3. GPL 3 är bland annat mer kompatibel med andra typer av 
öppenkällkodslicenser. Här nedan ges en tabell över några skillnader mellan olika 
licenser (se tabell 4.1): 
 
Tabell 4.1: Sammanställning av skillnader mellan olika licenstyper [16]. Ett ʼ-ʼ innebär 
att ingen uppgift finns för hur licensen förhåller sig till detta. 

  
 Allm. egend. MIT GPL 3 AFL BSD Prop. Lic. 

Copyright notis skall 
bifogas NEJ JA JA JA JA - 

Modifiera kod JA JA JA JA JA NEJ 

Skapa derivat JA JA JA JA JA NEJ 

Ta betalt för derivat JA JA JA JA JA - 

Ta betalt för distribution 
av källkod JA JA JA JA JA - 

GPL-kompatibel JA JA JA NEJ JA NEJ 

Måste distribuera 
modifierad källkod NEJ NEJ JA NEJ NEJ - 

Copyleft NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ 

Kan kombineras 
tillsammans med GPL. 
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4.1 GNU General Public License 3 (GPL 3) 

GPL 3 är en av de mest vanliga licenserna för öppenkällkodsprojekt. Som med alla 
öppenkällkodslicenser tillåter licensen kopiering av mjukvaran/källkoden. Därtill 
tillåts att göra modifikationer och att skapa egna derivat från det ursprungliga verket. 
Vidare tillåts all typ av distribuering, så länge källkoden offentliggörs. Det är även 
tillåtet att ta betalt för att distribuera källkod och mjukvara. Syftet med dessa 
restriktioner är att förespråka principen öppen källkod [19]. 

Ett vanligt problem med copyright-notiser är att dessa notiser kan vara långa att 
inkludera i källkodsfilen. Därför kan denna kortare mall följas för att licensera ett verk 
under GPL 3 [19]: 
 

/* 
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> 
Copyright (C) <year>  <name of author> 
 
This program is free software: you can redistribute it and/or modify 
it under the terms of the GNU General Public License as published by 
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 
(at your option) any later version. 

 
This program is distributed in the hope that it will be useful, 
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 
GNU General Public License for more details. 

 
You should have received a copy of the GNU General Public License 
along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. 
*/ 

 
Speciellt för källkodsfiler skrivna i JavaScript som licenserats under GPL kan 

med fördel denna mall [20] användas: 
 
The JavaScript code in this page is free software: you can redistribute it and/or 
modify it under the terms of the GNU General Public License (GNU GPL) as 
published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at 
your option) any later version. The code is distributed WITHOUT ANY 
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU GPL for more details. 

 
 
 

4.1.1 Lesser General Public License (LGPL) 
Lesser General Public License förkortas LGPL och är en GNU-licens som härstammar 
från GPL. Till skillnad mot GPL tilldelar LGPL färre restriktioner till ett verk. Det gör 
att LGPL generellt lämpar sig för bibliotek och ramverk som vill tillåta länkning från 
öppenkällkodsprojekt som ej licenserat under GPL och projekt vars källkod är sluten 
[19].  
 

 

4.2 Academic Free License (AFL) 

AFL får licenseras vid distribution tillsammans med annan valfri licens, såvida denna 
licens inte strider mot villkoren för AFL, inklusive licensgivarens exklusiva rättigheter 



DEL II - TEORI 
 

24 

och skyldigheter. För att licensera ett verk under AFL används exempelvis följande 
notis för AFL version 3 [21]: 
 

Licensed under the Academic Free License version 3 
 
 
 

4.3 MIT Licens 

MIT-licensen är en kortfattad och liberal licens. Denna licens tillåter till skillnad från 
GNU GPL att källkod för derivat av verk ej behöver distribueras. Som copyright-notis 
för de tillfällen då MIT-licensen används skall följande stycke inkluderas i varje 
källkodsdokument [22]: 
 

Copyright (c) <year> <copyright holders> 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this 
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the 
Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, 
and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 
following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 
copies or substantial portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

 
Ett annat sätt att referera vid användning av MIT-licens innebär att denna rad 

placeras i toppen av varje källkodsdokument [22]: 
 

/* Licensed under the MIT license: 
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php */ 
 
 
 

4.4 BSD Licens 

Berkeley Source Distribution (BSD)-licensen kräver att vid distribuering av derivat, 
med eller utan modifikationer, måste original copyright-notis inkluderas. Till skillnad 
från exempelvis GPL finns BSD i flera olika varianter beroende av den situation som 
licensen skall användas i. Det är tillåtet att licensera programvara under BSD 
tillsammans med andra licenser. Sammanfattningsvis innebär restriktionerna att ingen 
skall kunna göra anspråk på den ursprungliga författarens verk. Även att man inte 
skall kunna stämma utvecklaren ifall mjukvaran inte fungerar som utlovat. Därtill kan 
BSD-licenserad programvara användas i kommersiella syften, där dess källkod får 
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hemlighållas [18]. Följande mall kan användas för att licensera ett verk under BSD-
licensen [18]: 

 
 Copyright © [YEAR] [COPYRIGHT OWNER]. All Rights Reserved. 

 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met: 
 
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer. 
 
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution. 
 
3. The name of the author may not be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission. 
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY [LICENSOR] "AS IS" AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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5 Genomförande 

Övergripande har denna jämförande studie utförts i olika faser. I den inledande fasen 
har varje ramverk testats och jämförts genom att konstruera den testapplikation som 
tidigare nämnts. De senare faserna har inneburit att analysera och jämföra JavaScript-
ramverken utifrån de aspekter och kriterier som tidigare nämnts i problem-
formuleringen. 
 
 

5.1 Konstruktion av testapplikation 

Den testapplikation som utvecklats är en enkel dynamisk webbapplikation för att 
hantera ett antal poster. Dessa poster består av ett datum, ämne, ansvarig person och 
en kommentar. Den grafiska vyn för applikationen består övergripande av fyra 
sektioner (paneler) i form av en listvy, detaljvy, övre vy och nedre vy. Den övre vyn 
innehåller huvudmenyn och den nedre vyn innehåller en copyright-notis (se figur 5.1.1 
nedan).  
 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 5.1.1: En skiss av gränssnittet för testapplikationen. 
 
 

 
Testapplikationen (klientsidan till applikationsservern) har utvecklats med hjälp 

av varje enskilt ramverk som en del av jämförande- och analysprocessen. Med andra 

Övre vy 
 

Detaljvy 
 

Nedre vy 
 

Listvy 
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ord har olika versioner av testapplikationen, med liknande funktionalitet, utvecklats 
med vart och en av de valda JavaScript-ramverken. Testapplikationen har utvecklats 
utifrån en angiven specifikation, där man i största möjliga mån försökt att få liknande 
utseende, beteende och funktionalitet för alla versioner. En tabell innehållande 
specifikationen för testapplikationen återfinns i bilaga A: ”Specifikation för 
testapplikation (klientsidan)”. Alla avvikelser med de olika ramverken har 
dokumenterats under utvecklingens gång.  

Tidigare nämndes det att serversidans funktionalitet redan var utvecklad. Utöver 
det finns två färdiga metoder för att hantera data från servern med AJAX och JSON-
RPC för varje ramverk, utvecklade av Syntronic AB. Dessa funktioner har används i 
detta skede för att enklare möjliggöra JSON-RPC-anrop med varje ramverk.   
  
  

5.2 Analys av AJAX-, JSON-RPC- och SOAP-hantering 

De valda JavaScript-ramverken förutsätts inneha funktionalitet för att hantera AJAX, 
JSON-RPC och SOAP. Således har nedanstående punkter analyserats och jämförts 
mellan de olika JavaScript-ramverken: 
 

I. JavaScript-ramverkets förmåga att hantera AJAX, JSON-RPC och SOAP. 
 

II. Komplexitet för att implementera/använda AJAX, JSON-RPC och SOAP. 
 

III. Differenser i implementation och hantering av AJAX, JSON-RPC och SOAP. 
 

 
Genomförandet av dessa punkter (I – III) ovan har inneburit testimplementation 

av AJAX, JSON-RPC och SOAP i testapplikationen för att hämta och ändra på data. 
Den tidigare implementationen av JSON-RPC som givits av Syntronic AB, har därför 
ersatts i största möjliga mån med ramverkets egna lösning för detta. 
 
 

5.3 Kontroll av webbläsarkompatibilitet 

En viktig förutsättning för Syntronic AB är att ramverkens komponenter skall fungera 
och renderas korrekt i många olika webbläsare, inklusive Internet Explorer 6. Därtill 
skall kod för hantering av webbläsarkompatibilitet ävenledes vara väl dolt av 
ramverket. Övergripande har kontrollering av webbläsarkompatibilitet utförts genom 
att prova varje testapplikation som utvecklats med respektive ramverk i olika 
webbläsare. Det här har undersökts för varje ramverk: 
 

I. Vilka webbläsare som de valda JavaScript-ramverkens upphovsrättsinnehavare 
anser att ramverken fungerar tillsammans med.  

 
II. Om testapplikationen fungerar i de webbläsare som indirekt nämns i punkten I 

ovan. 
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III. Hur väl hantering av webbläsarkompatibilitet dolts i ramverket, dvs. behöver 
utvecklaren bry sig om att anpassa sin kod för olika webbläsare.  

 
 
Punkt I har genomförts genom att studera ramverkets dokumentation som ges av 

upphovsrättsinnehavaren. Resterande punkter (II – III) har genomförts fortlöpande i 
samband med utveckling av testapplikation.  

 
 

5.4 Undersökning om anrop mellan domäner 

En undersökning har genomförts för att granska de lösningar som finns inom 
respektive ramverk, för att hantera anrop mellan domäner. Därtill har undersökningar 
genomförts för att finna andra lösningar som inte möjligtvis ingår i de olika 
JavaScript-ramverken. Det som därmed har analyserats och jämförts, är vad som krävs 
för implementation och hur komplex lösningen kan bli för varje ramverk.  
 
 

5.5 Evaluering av skalbarhet 

Ett krav som Syntronic AB ställer innebär att ramverket skall vara skalbart, i den 
meningen att ramverket skall kunna användas i utveckling av stora webbapplikationer. 
Därför har ett försök genomförts för att identifiera olika aspekter som kan ligga till 
grund för ökad eller möjligen hämmad skalbarhet. Denna evaluering av skalbarhet 
avser inte att öka prestandan för eventuell hårdvara som exekverar klientsidan 
(testapplikationen). Genomförandedelen består bland annat av att analysera huruvida 
ramverket kan hantera referering och skapandet av DOM-element, som objekt eller via 
olika id:n i HTML-kod.  
   
 

5.6 Analys av prestanda 

Två tester har utförts med hjälp av testapplikationen som ett försök att mäta 
prestandan för respektive ramverk i studien (utöver ramverket Kendo UI, se förklaring 
i rapportens resultatdel). Det första testet innebär att skapa en ny post. Vidare består 
det andra testet av att skapa ett antal flikar i testapplikationen med ett förbestämt 
innehåll. Sedermera har testerna betecknats ”Test 1: Skapa en post” respektive ”Test 
2: Skapa flikar” (alt. Test 1 resp. Test 2). Det som huvudsakligen uppmätts i båda 
testerna och sedan analyserats är exekveringstiden för att utföra varje uppgift. I Test 1 
har därmed exekveringstiden uppmätts för att skapa en ny post, spara posten till 
databasen och slutligen uppdatera listvyn för att visa den nyligen skapade posten. I 
Test 2 har mätningarna inneburit att mäta exekveringstiden för att skapa N antal flikar 
med innehåll från slumpmässigt poster i testapplikationens listvy samt ett 
redigeringsformulär i varje flik.  

Test 1 och Test 2 har genomförts elva respektive fem gånger för att minimera 
risken för eventuella felmätningar. De olika tidmätningarna har sedan analyserats för 
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att bedöma hur fort den uppmätta tiden växer i takt med att antalet element ökas. Detta 
för att kunna exponera eventuella svagheter med något av de valda JavaScript-
ramverken. 

5.6.1 Tillvägagångssätt för insamling av mätdata 
För att mäta exekveringstiderna i testerna Test 1 och Test 2 har JavaScripts Date-
funktionalitet använts. Övergripande består varje enskild tidmätning av två tidpunkter, 
T0 (start) och T1 (stop). T0 är den aktuella tiden som uppmätts precis innan exekvering 
av kodblocket i fråga. När detta kodblock exekverats klart mäts den aktuella tiden på 
nytt (T0). Sedermera jämförs dessa två tider (T1 – T0) med varandra för att erhålla den 
förflutna tiden (exekveringstiden). I JavaScript utförs tidmätningen med hjälp av 
följande kodstycke (exempelvis mätning av tiden T1): 
 
 
 
 

 
Ovanstående kodstycke hämtar den förflutna tiden angivet millisekunder mellan 

den 1:a januari 1970 (midnatt) och den aktuella tiden (när kodstycket exekveras).  
 

5.6.2 Mätområde 
Mätområdet omfattar i första hand mätning av exekveringstid från början till slut av 
det kodblock som utför uppgiften i fråga. Mätningen omfattas även andra kodblock 
som anropas inom uppgiftens huvudsakliga kodblock. Emellertid utesluts kodblock 
som ej befinner sig inom ramen för det JavaScript-dokument (och HTML-dokument) 
som den uppmätta uppgiften innefattar.    
 

5.6.3 Testmiljö 
Den testmiljö som använts vid testerna Test 1 och Test 2 är följande (se tabell 5.6.3.1): 
 
Tabell 5.6.3.1: Testmiljö som använts vid Test 1 och Test 2. 1Uppmätt den 22:a maj 
2012. 
 
Utrustning Specifikation  

Operativsystem Mac OSX 10.6.8 ”Snow Leopard” 

Webbläsare Google Chrome 19.0.1084.46 

Processor Intel Core 2 Duo 2.4 GHz (FSB: 1,07 GHz) 

Primärminne 4GB 1067 MHz DDR3 

Sekundärminne Intel X-25M SSD (Mulit-Level cell NAND) 

Nätverk 1WLAN 65 Mbit/s, DLink DIR-655 och Sitecom 300N X2, 
802.11n, frekv. band: 2.4 GHz. 

ISP Telia Sonera AB, Asymmetric digital subscriber line 
(ADSL) 24 Mbit/s   

var t1 = (new Date).getTime(); 
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Utrustning Specifikation  

Extern server (värd för 
applikationsservern) 

MySQL 5.0.51a och PHP 5.2 (Surftown A/S) 

Lokal server (värd för 
testapplikationen) 

Apache HTTP 2 och PHP 5.3.6 

 
 

5.7 Evaluering av gränssnittskomponenthantering 

Syntronic AB har behov av ett JavaScript-ramverk som tillhandhåller ett brett utbud 
av gränssnittskomponenter. Det skall även vara möjligt att utveckla egna 
gränssnittskomponenter. Därför har följande undersökts för varje enskilt ramverk:  
 

I. Existerande gränssnittskomponenter i ramverket.  
 

II. Möjlighet till att utveckla egna gränssnittskomponenter. 
 

III. Att ramverkens gränssnittskomponenter fungerar väl vid storleksändring av 
webbläsarfönstret. Exempelvis är det lämpligt om vy-paneler och liknande 
komponenter kan hantera denna typ av storleksändring. 

 
IV. Förhindra felaktig markering av text och andra gränssnittskomponenter. 
  
 

De första punkterna I – II i listan ovan har evaluerats genom att studera den 
dokumentation som finns på respektive ramverks webbplats. Evaluering av punkterna 
III – IV har genomförts i samband med utveckling av testapplikationen.  

 
 

5.8 Undersökning av licenser 

Den förutsättning som ges är att ramverket skall kunna användas i kommersiella 
syften där utvecklaren inte vill offentliggöra källkoden. En undersökning har därför 
genomförts för att finna vilka licenser som ges för ramverken av 
upphovsrättsinnehavaren. Därtill har en undersökning av varje aktuell licens 
genomförts med avseende på det krav som finns huruvida licensen tillåter användning 
i kommersiellt syfte eller ej. Den information som krävs för att genomföra 
ovanstående undersökningar har hämtats från JavaScript-ramverkens webbplatser och 
respektive licensutfärdares webbplats. Vid utveckling av testapplikation har aktuellt 
ramverks motsvarande licensnotis används på det sätt som specificerats av 
licensutfärdaren. 
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5.9 Utvärdering av användarvänlighet 

En viktig förutsättning är att JavaScript-ramverket ska vara användbart ur 
utvecklarsynpunkt. Enligt Syntronic AB bör JavaScript-ramverket klarar av att dölja 
komplex kod och att upphovsrättsinnehavaren för varje ramverk tillhandhåller en bra 
dokumentation. Med anledning av detta granskas och jämförs således ramverkens 
dokumentation och stöd bland andra utvecklare (utvecklarforum). Vidare utvärderas 
kontinuerligt varje ramverks användarvänlighet med avseende på den mängd kod som 
krävs för att utföra olika uppgifter, som ett mått på hur väl JavaScript-ramverket döljer 
komplex kod. 
 

5.10 Evaluering av DOM-hantering 

Ett viktigt kriterium som JavaScript-ramverket bör uppfylla enligt Syntronic AB, 
innebär att ramverket skall erbjuda bra stöd för DOM-hantering. Därför har följande 
undersökts gällande ramverkets DOM-hantering: 
 

I. Vilket ramverk som erbjuder bäst DOM-hantering. 
 

II. Om ramverket har förenklat DOM-hanteringen för utvecklaren. 
 

 
Genomförandet av dessa punkter ovan består av att prova DOM-hantering med 

varje JavaScript-ramverk. Det har kontinuerligt genomförts i samband med utveckling 
av testapplikationen. 
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6 Resultat 

Det resultat som presenteras nedan utgör den del av den faktiska jämförelsen och 
analysen av JavaScript-ramverken som valts för denna studie.  
 
 

6.1 Utveckling av testapplikation 

Här redovisas hur testapplikationen har utvecklats med hjälp varje JavaScript-ramverk 
för sig. Vidare redovisas hur allt hänger samman och vilka av ramverkens 
komponenter (gränssnittskomponenter) som har används. Därtill redovisas eventuella 
avvikelser från specifikationen för testapplikationen (se bilaga A). För en fullständig 
lista över vad som fungerat eller ej fungerat för respektive ramverk, enligt 
specifikationen för testapplikationen, se bilaga B. Se bilaga C för de två funktioner 
som har används för att hantera AJAX- och JSON-RPC-anrop i testapplikationen. 
 Observera att den kod som redovisas nedan inte utgör all den kod används för att 
skapa de olika versionerna av testapplikationen. Endast kodstycken som är av 
betydelse för att förklara lösningarna har redovisats.  

 

6.1.1 Kendo UI 
Kendo UI är ett JavaScript-ramverk som har utvecklats av det norska företaget Telerik 
Inc. Det här ramverket är en påbyggnad av JavaScript-ramverket jQuery. Det medför 
att all underliggande funktionalitet hanteras med hjälp av jQuery i ramverket Kendo 
UI, vilket innebär att Kendo UI i grova drag kan ses som ett lager ovanpå jQuery för 
att hantera gränssnittskomponenter.  

Detta ramverk innehåller ett vidsträckt utbud av olika gränssnittskomponenter. 
Dessvärre saknas vedertagen funktionalitet för några av de olika gränssnitts-
komponenterna, däribland flikkomponenten. En av bristerna med flikkomponenten 
innebär att det ej går att stänga en valfri flik via en annan komponent (ex. knapp), med 
villkoret att denna komponent är placerad utanför fliken, dvs. möjligheten att kunna 
referera till en valfri flik. Under utvecklingen av testapplikationen med ramverket 
Kendo UI har ingen lösning för problemet framkommit. Det går däremot inte att 
utesluta att det finns en eventuell lösning för detta. Den temporära lösning som har 
används i det här fallet har inneburit att placera en knapp inom varje flik, emedan det 
är möjligt via ramverkets API att stänga aktuell flik. Konsekvensen av detta innebär 
att det inte kan stänga andra flikar än den aktuella fliken. Huvudanledningen till att 
man inte kan stänga vilken öppen flik som helst grundar sig på att man måste veta 
ordningsnumret för den flik man är intresserad av. Det går tyvärr inte att hålla reda på 
detta ordningsnummer när användaren stänger en av de öppna flikarna, då får 
nämligen de resterande flikarna ett nytt ordningsnummer. Konkret innebär det att om 
tre flikar är öppna med ordningsnumren 0 till 2 får den sista fliken ordningsnummer 1 
ifall användaren stänger den mellersta fliken som antog ordningsnumret 1 innan. En 
annan brist med ramverket som upptäckts, är då många flikar öppnats eller att 
webbläsarfönstrets bredd är mindre än den bredd som flikarna utgör. Det skapar 
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problem eftersom flikar som hade kunnat döljas för att spara utrymme på skärmen 
ändå visas. Detta kan i sin tur förstöra helhetsintrycket för användaren. 

Som ett resultat av de ovan nämnda bristerna är inte ramverket Kendo UI 
tillämpbart vid utveckling av stora dynamiska webbapplikationer. Därför avbröts 
jämförelse och analys av detta ramverk. Därmed har ramverket, som ett resultat av 
dess brister, uteslutits från övrig jämförelse och analys i denna studie. Emellertid görs 
ett undantag som innebär att de resultat som framkommit hittills ändock redovisats. 
Dessutom avbröts utveckling med Kendo UI-versionen av testapplikationen. Innan 
detta avbrott, har en delad-vy-komponent (Kendo UI Splitter), flikkomponent (Kendo 
UI TabStrip) och en listkomponent (Kendo UI PanelBar) implementerats. Emellertid 
har ingen funktionalitet implementerats, annat än att varje gång användaren klickar på 
en rad i listkomponenten, öppnas en ny flik. Här ges en skärmbild över Kendo UI-
versionen av testapplikationen (se figur 6.1.1.1): 

 
 

 
 

Figur 6.1.1.1: Skärmbild av Kendo UI-versionen av testapplikationen. 
 
 
 
Ur den övre delen av figuren 6.1.1.1 kan exempelvis konsekvensen med att ha 

många flikar öppna skådas.  
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self.mainViewPort = Ext.create('Ext.Viewport', { 
    layout: 'border', 
    items: [self.northPanel, self.southPanel,    
            self.westPanel, self.tabPanel] 
 
}); 
 

6.1.2 Ext JS 
För att utveckla testapplikationen med hjälp av ramverket Ext JS, har följande 
komponenter från ramverket används (se tabell 6.1.2.1): 
 
Tabell 6.1.2.1: Lista över komponenter som används från ramverket Ext JS.  
 1 Ramverkets egen benämning för den använda komponenten. 
 
Komponent1 Beskrivning 

Ext.Viewport En gränssnittskomponent för att organisera underliggande 
paneler/vyer (Ext.Panel).  

Ext.Panel Behållare för andra gränssnittskomponenter, som 
exempelvis Ext.grid.Panel. 

Ext.tab.Panel En behållare för flikar.  

Ext.data.Store Komponent för att hantera och förse data till andra Ext JS 
komponenter. 

Ext.grid.Panel Komponent för att visa information i en tabell liknande form. 
Denna tabell består av sorterabara och filtrerbara kolumner. 

Ext.widget Används för att skapa en ny instans av en annan Ext JS 
komponent, baserat på en specificerad typ vid deklaration.  

Ext.SplitButton En knapp som även har en underliggande meny. Knappen är 
kluven i två delar. Första delen är associerad med dess 
huvudfunktionalitet och andra delen utgör den underliggande 
menyn. 

Ext.menu.Menu Utgör en platshållare för en meny. 

 
 
 

 

 Den programmerade lösningen med detta ramverk har inneburit att 
testapplikationens olika funktionaliteter delats upp i ett flertal olika JavaScript-
funktioner. Allt är sammanbundet genom JavaScripts prototyparv. Till en början 
konstrueras testapplikationens övergripande layout med hjälp av gränssnitts-
komponenten Ext.Viewport. Därefter har tre paneler (Ext.Panel) och en flikpanel 
(Ext.tab.Panel), placerats inom denna Ext.Viewport-komponent. I deklarationen av 
Ext.Viewport, måste man definiera vilken typ av layout som skall användas. I det här 
fallet har ”border layout” valts. Detta har medfört att de fyra panelerna har placeras ut 
i olika positioner, motsvarande de fyra väderstrecken. Dessa fyra paneler utgör 
platshållare för testapplikationens listvy (väst), detaljvy (öst), övre vy (norr) och nedre 
vy (söder). För att skapa en Ext.Viewport användes följande kod, där man definierat 
typ av layout och vilka komponenter (Ext.Panel) som skall ingå: 
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self.southPanel = new Ext.Panel({ 
    region: 'south', 
    split: true, 
    height: 50, 
    html: southpanelcontent 
}); 

self.tabPanel = Ext.create(‘Ext.tab.Panel’, { 
    region: 'center', 
    autoTabs: true, 
    deferredRender: false, 
    items: [] 
}); 

var tab = Ext.Panel ({ 
    html: content, 
    title: title, 
    hasid: id, 
    closable: closable, 
    autoScroll: true, 
    items: [] 
}); 

var match = false; 
 
for (x in self.allTabs){ 
    if(id == self.allTabs[x].hasid){ 
        match = true; 
 
    } 
} 

Exempelvis har den ”södra” panelen (self.southPanel) skapats med följande 
egenskaper:  

 
 
 
 
 
 

 
 

Detaljvyn skiljer sig från de övriga panelerna då denna panel är en flikpanel 
(Ext.tab.Panel). Det medför att varje gång som ny information skall visas i detaljvyn, 
skapas en ny flik. Detta kodstycke skapar en flikpanel som är redo att anta olika flikar:  

 
 
 
 
 
 

 
 

För att skapa en flik, skapas en ny Ext.Panel på liknande sätt som tidigare. Den 
enda skillnaden är att flikar skapas med lite annorlunda egenskaper: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ur kodstycket ovan är egenskapen hasid ej en standardegenskap för Ext.Panel-

komponenten. Syftet med denna egenskap är att i ett senare skede möjliggöra 
referering till denna flik. Varje flik som skapas adderas till en klassvariabel (en 
JavaScript Array) med namnet allTabs. Det gör att man exempelvis kan kontrollera 
ifall en flik redan är skapad, med andra ord redan öppen: 
 
 
 

 
   

                     break; 
 
 
 
 
 



DEL IV - ANALYS 
 

36 

Om variabeln match antar värdet true i loopen i det ovanstående kodstycket, 
innebär det således att fliken i fråga redan är skapad. Denna kontroll kan enkelt 
genomföras emedan man kan kontrollera ett inskickat id med det id som finns lagrat i 
varje flikobjekt (i dess egenskap hasid). 

För varje flik som skapas, genereras den HTML-struktur som krävs för att 
presentera den valda postens information. I varje flik skapas även ett formulär som 
kan användas för att uppdatera den valda postens information. Detta formulär har 
skapats som en Ext.widget med en sk. xtype-egenskap, med värdet ’form’. Denna 
egenskap definierar just denna gränssnittskomponent till att vara ett formulär. 
Kodstycket nedan illustrerar hur formuläret har skapats med hjälp av ramverket. 
Observera att kodstycket är förenklat för att endast demonstrera hur de nödvändigaste 
egenskaperna och formulärfälten skapats: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När en flik skapats läggs fliken till i flikpanelen genom följande funktionsanrop: 

self.tabPanel.add(tab), där tab är ett objekt som representerar den flik som 
skall läggas till. 

För att skapa en huvudmeny med knappar, skapas varje knapp som en 
Ext.widget. Här nedan ges ett kodexempel för hur en Ext.widget-komponent kan 
skapas, med argumentvärdena ”button” och en objektliteral:  
 
  

 
 
  

 
 
 

 
Knappen för att ta bort och ta bort alla, är som tidigare nämnts en speciell typ av 

knapp. För att skapa en sådan knapp har ramverkskomponenterna Ext.SplitButton och 

self.editForm[dataGridRowObj.Id] = Ext.widget({ 
    xtype: 'form', 
    layout: 'form', 
    title: 'Edit : '+dataGridRowObj.Topic, 
     
    ... 
     
    defaultType: 'textfield', 
    items: [{ 
       fieldLabel: 'Topic ', 
       value :dataGridRowObj.Topic, 
       name: 'Topic' 
    },{  

   ... 
    },{ 
       fieldLabel: 'Date ', 
       value :dataGridRowObj.Date, 
       name: 'Date', 
       xtype: 'datefield' 
    }] 
}); 
 
 
 

var createNewItemBtn = Ext.createWidget('button', { 
    text: 'Create New', 
    handler: function () { 
 
 // Händelse ifall användaren klickar på knappen 
    } 
})); 
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Ext.menu.Menu kombinerats. Denna kombination innebär att Ext.menu.Menu är en 
meny som antas som ett värde för en av Ext.SplitButtons egenskaper. Detta har gjorts 
på följande sätt (observera att detta är en förenkling): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I figur 6.1.2.1 nedan ges en illustrering av en Ext.SplitButton: 

 

 
 
 

Figur 6.1.2.1: En Ext.SplitButton med undermenyn expanderad. 
 
 

 
För att skapa listvyn som innehåller tabellen över de poster som finns tillagda i 

databastabellen (specificerad på serversidan) har komponenterna Ext.GridPanel och 
Ext.DataStore använts. En Ext.DataStore-komponent förser Ext.GridPanel-
komponenten med data som hämtats från applikationsservern, via ett JSON-RPC-
anrop. I följande kodstycke görs detta anrop för att hämta alla poster i databastabellen 
samtidigt som en Ext.DataStore skapas med hämtad data: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

var splitButton = new Ext.SplitButton({ 
    text: 'Remove', 
    handler: function () { 
        ... 
    }, 
 
    menu: new Ext.menu.Menu({ 
    items: [{ 
                text: 'Remove All', 
                handler: function () { 
                   ...  
                }     
            }] 
    }) 
}); 
 
 

self.server.call({ 
    method : "getAllItems", 
    params : [] 
    }, function (result) { 
 
        self.dataStore = Ext.create('Ext.data.Store', { 
 
            fields:['Id', 'Topic', ...], 
            data: result, 
            proxy: { 
            type: 'memory', 
            reader: { 
            type: 'json' 
 
        } 
     } 
}); 
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Nedanstående kodstycke visar hur tabellen i listvyn skapas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är nämnvärt att i ovanstående kodsstycke är syftet med egenskapen store 

att koppla samman en Ext.DataStore med den Ext.Grid.Panel-komponent som skapats. 
Därtill tilldelas egenskapen columns ett objekt som definierar information (etikett, 
bredd etc.) för varje kolumn.  

De JavaScript-funktioner som används för att dela upp lösningen i mindre bitar 
för att kunna återanvända kod är (se tabell 6.1.2.2): 
 
Tabell 6.1.2.2: Förteckning över JavaScript-funktioner som används för att bygga 
testapplikationen med ramverket Ext JS. 

 
JavaScript-funktion Beskrivning 

buildAppLayout( 
northpanelcontent, 
southpanelcontent, 
westpanelcontent) 

Används för att skapa huvudlayouten för 
testapplikationen.  

createTab(content, title, 
id, closable) 

Funktion för att skapa en flik. 

removeFromTabArray(hasid) Tar bort en flik från kollektionen av alla 
sparade flikar. 

removeSpecificTab(hasid) Tar bort en specifik flik. 

removeAllTabsButNot(notthis) Tar bort alla andra flikar utom en specifik flik. 

buildItemList() Skapar en Ext.Grid.Panel med information från 
en datakälla. 

createTabWithContent( 
dataGridRowObj) 

Skapar en flik med innehåll från en server 
samt ett formulär för att redigera 
informationen. dataGridRowObj är ett 
JSON-objekt som innehåller en post från en 
vald rad tabellen i listvyn. 

buildMenuBar() Skapar en huvudmeny och definierar dess 
funktionalitet. 

reFetchItems() Uppdaterar listan med poster genom att skicka 
begäran till en server. Ext.DataStore-
komponenten uppdateras med den nya 
informationen från datakällan.  

main() Initierar en instans av själva testapplikationen. 

 

self.grid = Ext.create('Ext.grid.Panel', { 
    autoScroll: true, 
    store: self.dataStore, // Data 
    columns: [ 
        { header: 'Topic', dataIndex: 'Topic', flex: 1}, 

... 
    ], 
    viewConfig: { autoFill: true } 
});   
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Här ges en skärmbild för hur den resulterande Ext JS-versionen av testapplika-
tionen ser ut (se figur 6.1.2.1): 
 

 
 

Figur 6.1.2.1: Skärmbild av Ext JS-versionen av testapplikationen. 
 

 

6.1.3 YUI 
Följande komponenter har använts (se tabell 6.1.3.1) för att utveckla testapplikationen 
med hjälp av ramverket YUI: 
 
Tabell 6.1.3.1: Lista över komponenter som används från ramverket YUI. 
 1 Ramverkets egen benämning för den använda komponenten. 
 
Komponent1 Beskrivning 

Y.Node Används för att skapa och hantera DOM-noder. 

Y.Button Används för att skapa och definiera knappars beteende. 

Y.DataSource Komponent för att hantera och förse data till andra YUI-
komponenter. 

Y.DataTable Komponent för att visa information i en tabelliknande form.  

Y.TabView En platshållare för flikar. 

 
 
 

 

 YUI-versionen av testapplikationen är utvecklad på samma sätt som de övriga 
ramverken, men med skillnaden att den huvudsakliga layouten enbart lösts med hjälp 
av HTML och CSS. I de övriga ramverken finns det däremot en komponent för att 
konstruera denna huvudsakliga layout. Nackdelen med att skapa applikationens layout 
med bara HTML och CSS är att layouten sannolikt kommer att renderas annorlunda i 
olika webbläsare. En annan konsekvens med det här är att användaren förlorar 
möjligheten att expandera eller krympa layoutens olika ytor. Kortfattat utgörs HTML- 
och CSS-lösningen av DOM-element som är skapade som objekt i JavaScript med 
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hjälp av ramverket. Dessa DOM-element har sedan positionerats ut med CSS. På 
följande sätt kan ett DOM-element skapas med ramverket: 
 
 
 

 
 

I ovanstående kodstycke skapas en div-tagg med en CSS-klass (footer). 
Samtidigt läggs div-taggen till i en annan existerande nod (self.footer_node).  

På liknande sätt skapas DOM-elementen som utgör huvudmenyns knappar (en 
knapp utan funktionalitet): 

 
 
 
 
 
För att definiera funktionaliteten för knappen används komponenten Y.Button 

från ramverket:   
 

 
 
       
 
 
 

Testapplikationens listvy har implementerats med YUIs Y.DataTable-komponent 
i kombination med en Y.DataSource-komponent för att försörja listvyn med data. Det 
här fungerar på samma sätt som för de övriga ramverken. För att skapa en 
Y.DataSource och kombinera denna med en Y.DataTable används nedanstående 
kodstycke. I början av kodstycket anropas med hjälp av JSON-RPC, den funktion 
(getAllItems) på applikationsservern som används för att hämta alla poster:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Därefter skapas en Y.DataSource med innehåll från föregående JSON-RPC-
anrop:    

 
 
 
  
 

Y.Node.create('<div/>').addClass('footer’).appendTo( 
self.footer_node); 
 

var createButton = 
Y.Node.create('<button/>').set('innerHTML', "Create New"); 

 

var YCreateButton = new Y.Button({   
    srcNode:createButton, 
    on: { 'click': function(){ ... } 
    } 
}).render(); 
 

self.server.call({ 
    method : "getAllItems", 
    params : [] 
}, function (result) { 
            
   var cols = [     
       { key: "Id", label: 'Id' },  
       { key: "Topic",  label: "Email"  }, 
             ... 
       ]; 
    
 

self.dataSource = new Y.DataSource.Local({ 
       source:result 
}); 
self.dataSource.plug(Y.Plugin.DataSourceJSONSchema, { 
       schema: { 
           resultFields: [ 'Id', 'Topic' ... ] 
       } 
}); 
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Vidare skapas en Y.DataTable innehållande de nyligen hämtade resultaten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slutligen definieras vad som skall hända ifall användaren klickar på en rad: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

För att skapa den flikpanel som behövs används komponenten Y.TabView. 
Denna flikpanel är precis som de övriga ramverken uppbyggd på det sätt att varje flik 
innehåller en ruta med den aktuella informationen och ett formulär för att redigera 
informationen. Nedanstående kodstycke illustrerar hur en Y.TabView, innehållande en 
första flik skapas: 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
Kodstycket ovan är ett exempel på hur startfliken läggs till direkt vid skapandet 

av testapplikationens flikpanel som den första fliken. Objektet startTabContent i 
kodstycket ovan innehåller därmed information om startfliken som ges vid initiering 
av testapplikationen (i main-metoden). 
  

var selectRow = function(e){ 
    records = self.dataTable.get("recordset"); 
    rowIndex = Y.Node.getDOMNode(e.currentTarget).rowIndex; 
    ... 
}; 
  
self.dataTable.delegate(['click'], selectRow, '.css class');             
    ... 
  

self.tabView = new Y.TabView({ 
    children: [{ 
        label: startTabContent.title, 
        content: startTabContent.content, 
        id : 0 
    }] 
}); 
 

  self.dataTable = new Y.DataTable( { 
                    columns : cols, 
                    recordset: result, 
         ... 
 
  }).plug(Y.Plugin.DataTableDataSource, { 
         datasource : self.dataSource 
  }); 
         
  self.dataTable.render(self.grid_node); 
  self.dataTable.datasource.load(); 
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De JavaScript-funktioner som används för att dela upp lösningen i mindre bitar 
för att kunna återanvända kod är (se tabell 6.1.3.2): 

 
Tabell 6.1.3.2: Förteckning över JavaScript-funktioner som används för att bygga 
testapplikationen med ramverket YUI. 
 
JavaScript-funktion Beskrivning 

buildAppLayout(headerContent, 
footerContent) 

Används för att skapa huvudlayouten för 
testapplikationen.  

buildMenuBar() Skapar en meny av knappar och definierar 
dess funktionalitet. 

buildItemList() Funktion för att skapa en Y.DataTable med 
information från en datakälla, via en 
Y.DataSource. 

createTabWithContent( 
dataGridRowObj) 

Skapar en flik med innehåll från en server 
samt ett formulär för att redigera 
informationen. dataGridRowObj är ett 
JSON-objekt innehållande den post som 
motsvarar en rad i tabellen (i listvyn). 

createTabView(startTabContent) Skapar en flikpanel, där en eller flera flikar 
kan existera. 

addTab(tab) Lägger till en flik med ett innehåll. 

removeAllTabs() Ta bort alla skapade flikar. 

main() Initierar en instans av själva 
testapplikationen. 

  

 
 
Figur 6.1.3.1 visar en skärmbild för hur den resulterande YUI-versionen av 

testapplikationen ser ut: 
 

 
 

Figur 6.1.3.1: Skärmbild av YUI-versionen av testapplikationen. 
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6.1.4 Dojo Toolkit 
Utvecklingen med hjälp av Dojo Toolkit, eller bara Dojo, har utförts på liknande sätt 
som med de övriga ramverken. Likaledes har olika komponenter används för att skapa 
all funktionalitet samt de olika vyerna som tidigare nämnts. Därtill har allt 
sammanfogats med hjälp av JavaScripts prototyparv. Följande komponenter (se tabell 
6.1.4.1) har används från ramverket: 
 
Tabell 6.1.4.1: Lista över komponenter som används från ramverket Dojo. 
 1 Ramverkets egen benämning för den använda komponenten.  
 
Komponent1 Beskrivning 

dijit.layout.BorderContainer Komponent för att skapa testapplikationens huvudlayout. 

dijit.layout.ContentPane Utgör platshållare för andra komponenter och övrigt 
innehåll. Används i testapplikationen för att definiera de 
olika vyerna och för att skapa flikar. 

dijit.layout.TabContainer Platshållare för flikar. Alla skapade flikar och dess innehåll 
placeras inom denna platshållare. 

dojox.grid.DataGrid Utgör den tabell som innehåller alla poster från servern. 

dojox.store.Memory En komponent för att förse ett dojo.data.ObjectStore med 
data. 

dojo.data.ObjectStore Komponent att förse data till en annan Dojo-komponent. 

dijit.form.TextBox Formulärfält av typen textfält. 

dijit.form.DateTextBox Formulärfält med en datumväljare. 

dijit.form.Textarea Formulärfält som kan anta flera rader text. 

dijit.form.Button En knapp. 

dijit.form.ComboButton En knapp som är kombinerad med en underliggande meny. 

dijit.menu Komponent för att skapa en meny. 

dijit.MenuItem Komponent för att skapa ett menyval. 
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För att hålla en god struktur av koden har med fördel lösningen delats upp i flera 
funktioner för varje enskilt ändamål, eftersom syftet är att förhindra kodupprepningar.  
Dessa funktioner har som tidigare nämnts sammanfogats med hjälp av JavaScripts 
prototyparv. Följande JavaScript-funktioner har skapats (se tabell 6.1.4.2):  

 
Tabell 6.1.4.2: Förteckning över JavaScript-funktioner som används för att bygga 
testapplikationen med ramverket Dojo. 
 
JavaScript-funktion Beskrivning 

setPanelContent(panel,content) Funktion för att tilldela innehåll till en panel. 

initMenuBar (panel) Anropar funktionen buildMenuBar() för 
att skapa testapplikationens huvudmeny. 

buildAppLayout() Skapar huvudlayouten för testapplikationen. 

createTabWithContent(e, grid, 	  
resurrected,  
resurrectedContent) 

Skapar en flik med innehåll från en server 
samt ett formulär för att redigera 
informationen. Parametrarna specificerar det 
innehåll som skall skapas i fliken. 
Parametern resurrected är en flagga 
som talar om för funktionen ifall fliken funnits 
tidigare. 

setButtonAction(button, 
action) 

Definierar funktionalitet för varje knapp i 
testapplikationens huvudmeny. 

buildMenuBar(container) Skapar testapplikationens huvudmeny och 
dess knappar. 

reFetchItems() Hämtar alla poster från servern och 
uppdaterar listvyn med den uppdaterade 
informationen. 

closeTab(tab, x) Stänger valfri flik på position x. 

closeAllTabs(tab) Stänger alla flikar i den flikpanel som anges 
som parameter till funktionen. 

addTab(tab) Lägger till en flik i flikpanelen. 

tabContainer(container) Skapar testapplikationens flikpanel. 

manCreateTab(content, title, 
closable) 

Funktion för att skapa en flik manuellt. 

main() Initierar en instans av själva 
testapplikationen. 

 
 

 

För att skapa huvudlayouten, skapas först en dijit.layout.BorderContainer. Denna 
huvudlayout kommer att renderas till HTML-dokumentets body-tagg. Till denna 
huvudlayout tilldelas även en CSS-klass för att bestämma utseendet för komponenten. 
Alltsammans utförs i följande kodstycke: 

 
 
 
 

this.appLayout = new dijit.layout.BorderContainer( { 
    design : "headline" 
}, dojo.create('div', {}, dojo.body())); 
 
dojo.attr(this.appLayout.domNode, "class", "appLayout"); 
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Beträffande skapandet av de olika vyerna som tidigare nämnts, skapas en 
dijit.layout.ContentPane för varje enskild vy. Exempelvis har listvyn skapats på 
följande sätt: 
 
 
 
 
 
 

 
För att placera de olika vyerna i huvudlayoutskomponenten används följande 

kodstycke, där this.appLayout är objektreferensen till huvudlayoutkomponenten: 
 
 
 
 
 

För att hämta alla tidigare tillagda poster från servern och visa dem i en tabell 
utförs ett anrop via JSON-RPC till servern. Denna begäran skickas asynkront och 
resultatet som fås från servern består av ett JSON-objekt innehållande dessa poster. 
Vidare skickas detta JSON-objekt med som värde för egenskapen data när man 
skapar en dojox.store.Memory. Därefter har en dojo.data.ObjectStore skapats, där man 
lagrar värdet av denna dojox.store.Memory-komponent i egenskapen objectStore. 
Detta kan göras på följande sätt: 

 
  

 
 

 
För att skapa tabellen med föregående dojo.data.ObjectStore som innehåll och 

samtidigt konfigurera tabellen används följande kodstycke: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
I ovanstående kodstyckes enda funktionsdeklaration anropas funktionen 

createTabWithContent(e,grid,resurrected,resurrectedContent). 
Anropet gör att en ny flik skapas med innehåll från den aktuella raden i tabellen. En 

this.itemListPane = new dijit.layout.ContentPane( { 
    region : "left", 
    splitter : true   
}); 
 

this.appLayout.addChild(this.itemListPane); 
 
 

self.store = new Memory({ data: result }); 
self.dataStore = new ObjectStore({ objectStore: self.store }); 
 

self.grid = new DataGrid( { 
    store : self.dataStore, // Här binds data till tabellen 
 
    // Definiera kolumner för tabellen:  
    structure: [{ name: "Responsible", field: ...}] 
 
// Lägg till denna komponent till en överordnad komponent 
}, dojo.create('div', {}, container));  
 
// Definiera vad som skall hända ifall man klickar på en rad: 
self.grid.onRowClick = function(e){ 
                
    self.createTabWithContent( ... ); 
}; 
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ny flik innehåller som tidigare nämnts även ett formulär för att redigera innehållet i 
den valda posten. Exempelvis skapades dijit.form.DateTextBox på följande sätt: 

 
 
 
 
 

 
 

 I kodstycket ovan är datumformatet definierat som ÅÅÅÅ-MM-DD och 
formulärets förinställda värde är det datum som den aktuella posten har. De andra 
formulärfälten har skapats på liknande sätt fastän med andra egenskaper och värden. 

Testapplikationens huvudmeny har skapats på liknande sätt som med ramverket 
Ext JS. Exempelvis har en knapp i huvudmenyn skapas på följande sätt: 
 
 
 
 
 
 
 

För att definiera vad som skall hända ifall användaren trycker på knappen som 
definierats i koden ovan, används detta kodstycke: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.1.4.1 visar en skärmbild för hur den resulterande Dojo-versionen av 
testapplikationen ser ut: 
 
 

 
 

Figur 6.1.4.1: Skärmbild av Dojo-versionen av testapplikationen, med datumväljaren 
expanderad i redigeringsformuläret. 

self.DateForm = new DateTextBox({  
    constraints: { datePattern : 'yyyy-MM-dd'}, 
    value:  dataGridRowObj.Date  
}, dojo.create('input', {style :"margin-left: 4.5em;"}, p[4])); 
 

self.closeAllButton = new Button({ 
    iconClass: "dijitIconFile", 
    label: "Close All Tabs" 
}, dojo.create('button', {}, sub_container)); 
 

self.setButtonAction(self.closeAllButton, function(){ 
 
     // Stäng alla öppna flikar: 
    self.closeAllTabs(self.allTabs);  
         
}); 
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6.1.5 Jämförelse och analys 
Under utveckling av testapplikationen med varje enskilt ramverk har några brister 
exponerats med de komponenter som har använts från de olika JavaScript-ramverken. 

Tabellen i listvyn har implementerats framgångsrikt med alla JavaScript-
ramverk. Emellertid har möjligheten att sortera posterna i tabellimplementationen med 
YUI-ramverket inaktiverats eftersom ett problem uppstår när användaren sorterar 
listan. Problemet innebär att när listan är sorterad och användaren klickar på 
exempelvis den tredje posten i listan, motsvarar denna post ej den post som tabellen 
visuellt representerar. Den valda posten motsvarar däremot den post som innan 
sorteringen hade denna plats i tabellen.  

Jämförelsen har resulterat i att tabellkomponenten i ramverket Ext JS är den mest 
funktionella av dem alla i sitt standardutförande, därför att man i standardutförandet 
även kan dölja eller visa kolumner. Därtill kan tabellkomponenten i Dojo och Ext JS 
sortera sitt innehåll både fallande och stigande. Till skillnad mot YUI-versionen kan 
kolumnerna i tabellkomponenten för Ext JS och Dojo ändras i storlek. Dessutom 
ändras kolumnernas bredd i takt med att tabellkomponentens behållare ändras i 
storlek. 

 Samtliga ramverks tabellkomponenter kan enkelt uppdateras med ny information 
från servern. Med ramverken Ext JS och Dojo krävs endast att man uppdaterar den 
datakälla (Ext.DataStore resp. dojo.data.ObjectStore) som är kopplad till tabell-
komponenten, med den nya informationen. Till skillnad mot YUI, där man måste ta 
bort tabellkomponenten och skapa den på nytt igen för att uppdatera komponentens 
innehåll, emedan ingen funktion för att uppdatera en tabellkomponents innehåll i YUI 
funnits under utvecklingens gång. 

För att veta om en flik är öppen eller vilken flik som är vald för tillfället används 
i samtliga lösningar en array som innehåller en referens till varje flikobjekt. Därtill 
finns en variabel som håller reda på den aktuella posten. Exempelvis kan då 
huvudmenyn och formuläret inuti varje flik hantera den aktuella posten. Ingen 
möjlighet att definiera egna egenskaper för flikobjekt i YUI har påträffats och det 
medför att utvecklaren inte kan referera till en specifik flik. Däremot finns denna 
möjlighet att definiera egna egenskaper i Ext JS och Dojo.  

I Ext JS- och Dojo-versionerna av testapplikationen finns komponenter för att 
skapa den typ av meny som specificerats i bilaga B, till skillnad mot YUI-versionen av 
testapplikationen. I YUI-versionen har därför huvudmenyns knappar skapats med 
HTML:s button-tagg.  
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6.2 Licenser  

De undersökningar som genomförts har resulterat i att följande licenser ges för de 
valda JavaScript-ramverken (se tabell 6.2.1): 
 
Tabell 6.2.1: Licenser för valda JavaScript-ramverk [23-26]. 
 

JavaScript-ramverk Licens Proprietär användning 

Dojo, YUI BSD JA 

Ext JS, Kendo UI GPL 3 NEJ 

Dojo AFL 3 JA 

Ext JS, Kendo UI Proprietär JA 

 
 
 

  

I tabellen ovan (tabell 6.2.1) ser vi att JavaScript-ramverken Ext JS och Kendo 
UI omfattas av licenserna GPL 3 och proprietärlicens ifrån upphovsrättsinnehavaren. 
Konsekvensen av detta innebär att dessa ramverk ej kan användas i proprietära 
sammanhang, enligt vad som tidigare nämnts om licensen GPL 3. Lösningen är 
således att licensera ramverken med den proprietärlicens som erbjuds av upphovs-
rättsinnehavaren mot en kostnad.  
 I tabell 6.2.2 ges prisuppgifter per utvecklare för JavaScript-ramverken Ext JS 
och Kendo UI vid användning av upphovsrättsinnehavarens proprietärlicens: 
 
Tabell 6.2.2: Prisuppgift för att erhålla ramverket under en proprietärlicens. [25-26]. 

  
JavaScript-ramverk Prisuppgift 

Ext JS  399 US DOLLAR/utvecklare (per den 19 april 2012) 

Kendo UI  329 US DOLLAR/utvecklare (per den 19 april 2012) 
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6.3 Webbläsarkompatibilitet 

De valda ramverkens olika komponenter och delar anses enligt varje ramverks 
utgivare att fungera med följande webbläsare (se tabell 6.3.1): 
 
Tabell 6.3.1: Lista över webbläsare som ramverken anses fungera i. [23-26]. Ett ʼ-ʼ 
betyder att det saknas uppgift om ramverket fungerar i den webbläsaren. Ett ʼ+ʼ 
innebär angiven webbläsarversion inklusive alla nya versioner.  
 

Webbläsare YUI Dojo Ext JS 

Internet Explorer 6 JA JA JA 

Internet Explorer 7 + JA JA JA 

Firefox 3.6 + JA JA JA 

Safari 4 - JA - 

Safari 5 JA JA JA 

Opera 10.5 + - JA JA 

Google Chrome 13 + JA JA JA 

Google Chrome 10 JA - JA 

 
 

 
Under utveckling av testapplikationen med de olika ramverken behövdes aldrig 

några åtgärder vidtas för att anpassa lösningen till någon specifik webbläsare. I 
tabellen 6.3.2 nedan ges även det resultat som framkommit om vilka webbläsare som 
testapplikationen fungerat med: 
 
Tabell 6.3.2: Lista över webbläsare som testapplikationerna fungerar med. Ett ʼ+ʼ 
innebär angiven webbläsarversion inklusive alla nya versioner. 1 Redigerings-
formuläret renderas ej, men övriga komponenter i testapplikationen fungerar korrekt.   
2Ej haft tillgång till webbläsaren i samband med denna undersökning.  
 

Webbläsare YUI  Dojo Ext JS 

Internet Explorer 6 NEJ NEJ1 NEJ 

Internet Explorer 7 - 9 NEJ JA JA 

Firefox 3.6 + JA JA JA 

Safari 4 2EJ TESTAT 2EJ TESTAT 2EJ TESTAT 

Safari 5 JA JA JA 

Opera 10.5 + JA JA JA 

Google Chrome 13 + JA JA JA 

Google Chrome 10 2EJ TESTAT 2EJ TESTAT 2EJ TESTAT 
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6.4 Skalbarhet  

Ramverken YUI, Dojo och Ext JS är delvis skalbara i den bemärkelsen att ramverken 
enkelt kan skapa och hantera (referera till) DOM-element som JavaScript-objekt. 
DOM-elementen kan sedan innehålla en eller flera komponenter från ramverken. 
Dessutom minskas behovet av att skapa statiskt innehåll (HTML), som i sin tur kan 
hämma skalbarhet alltefter att utvecklingsprojektet växer. Därtill medför det även att 
man undviker hårdkodning av HTML-id-attribut. Konsekvensen av att använda 
hårdkodade HTML-id-attribut utesluter möjligheten att rendera samma komponent 
(gränssnittskomponent) flera gånger inom samma HTML-dokument. Sammantaget 
ges därmed möjligheten att skapa ett godtyckligt antal instanser av en komponent 
inom samma HTML-dokument (eller JavaScript-dokument). I ramverken YUI och 
Dojo måste utvecklaren själv skapa ett DOM-element som en behållare för den 
komponent som används ur ramverket. I Ext JS behövs inte det utföras. I längden kan 
det resultera i en högre grad av skalbarhet eftersom man bara behöver hålla reda på en 
typ av objekt. I och med det blir lösningen förenklad.  

Ett ytterligare bevis för att ramverken Ext JS och Dojo kan användas i 
sammanhang där utvecklaren är i behov av skalbarhet, innefattar att det är möjligt att 
definiera egna egenskaper för ramverkens komponenter och gränssnittskomponenter. 
Det är även möjligt att göra liknande i ramverket YUI, men däremot har inget 
tillvägagångssätt funnits för att komma åt egendefinierade egenskaper. 
 Samtliga ramverk i denna studie kan integreras med en rad andra tekniker och 
programmeringsmiljöer. Det är även ett tecken på hur väl ramverket är anpassat för att 
användas i större utvecklingsprojekt. Exempelvis kan både Ext JS och Dojo användas 
i kombination med Zend Framework som är ett populärt ramverk för att skapa PHP-
applikationer.  
 I de tre JavaScript-ramverken kan egen funktionalitet definieras som insticks-
program i ramverken. Det blir därmed enklare att integrera sin egenutvecklade 
funktionalitet med ramverkets funktionalitet. Således kan det leda till extra skalbarhet. 
Sammanfattningsvis går det inte att fastställa något kvantitativt mått på skalbarheten 
hos ramverken. Som en återkoppling till teorin om skalbarhet skulle man kunna 
argumentera för att typen av skalbarhet i detta fall (för YUI, Dojo och Ext JS) handlar 
om horisontell skalning, med en linjär utveckling av skalbarhetsfaktorn. Detta till följd 
av att funktionalitet kan utökas eller minska beroende av vad som behövs för tillfället. 
Detta är möjligt på grund av att utvecklaren kan vid användning av ramverken YUI, 
Dojo och Ext JS specificera exakt vilka delar av ramverket som skall inkluderas. 
Därtill går det även att argumentera för att det rör sig om en relativt linjär skalning, i 
takt med att utvecklingsprojektet (kodbasen) växer och att fler komponenter används 
från ramverket utan att minska prestandan i allmänhet.  
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6.5 Användarvänlighet 

Det är förhållandevis enkelt att komma igång med de olika JavaScript-ramverken som 
ingår i den här studien. För att börja utveckla webbapplikationer med Dojo finns olika 
guider, som i kronologisk ordning introducerar ramverkets olika funktionaliteter. 
Motsvarande guider finns även i YUI-ramverkets dokumentation, där även fullständig 
kod redovisas för de flesta exemplen. I Ext JS är det däremot enklast att börja studera 
de demonstrationsexempel som ges i dokumentationen och därefter utforska 
ramverkets API-dokumentation.  
 Vid utveckling av testapplikationen med de olika ramverken, består den version 
som utvecklats med ramverket Ext JS av minst antal rader kod. Flest rader kod består 
däremot testapplikationen av som utvecklats med Dojo. Det här beror delvis på att det 
fordrades mindre kod för att skapa redigeringsformuläret för testapplikationen med 
ramverket Ext JS.  
 I de jämförda JavaScript-ramverken är komplex kod väl dolt i ramverket. Med 
komplex kod menas exempelvis kodstycken för att animera knappar, fönster etc. När 
det gäller ramverkens syntax kan YUI:s syntax verka omständlig ur 
användarsynpunkt, emedan utvecklaren måste inkludera de komponenter som används 
ur ramverket med en inkluderingssats. Observera att vid deklaration och vid varje 
användningstillfälle av en komponent måste detta utföras. Här ges ett exempel för hur 
det kan se ut när komponenten Y.TabView används: 
 
 
 
 
 
 
 

 
I ramverket YUI är det här en positiv sak ur prestandasynpunkt då utvecklaren 

specificerar exakt vilken komponent ur ramverket som skall användas. Därmed 
behöver inte hela ramverket laddas ner vid exekvering av applikationen. Motsvarande 
inkluderingssats finns i de övriga ramverken. Där upplevs det som mer 
användarvänligt då utvecklaren kan utföra detta på ett ställe i koden. Här ges det två 
exempel för hur inkluderingssatsen kan skrivas i Ext JS respektive Dojo: 

 
 
 
 
 
 

6.5.1 Dokumentation och support (forum) 
Sencha som är utgivare av Ext JS tillhandhåller den absolut mest lättöverskådliga 
dokumentationen. Detta beror bland annat på att dokumentationen för Ext JS visar en 
vald komponents (eller dels) hierarki, beroende och vilka filer som används. Därtill är 
dokumentationen filtrerbar (sökbar) på komponentens klassmedlemmar. Att tillägga 

YUI().use('tabview', function(Y) { 
 
    self.tabView = new Y.TabView({ 
         
       ... 
}); 

Ext.require(['Ext.form.*', 'Ext.tab.Panel’, ...]); 
 
dojo.require("dijit.layout.ContentPane"); 
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beskrivs inte bara komponentens funktioner och egenskaper, utan varför utvecklaren 
ska använda dem och olika rekommendationer. YUIs och Dojos API-dokumentation 
visar däremot i de flesta fall endast en förteckning över funktioner eller egenskaper. 
Här nedan ges en sammanfattning över vilken typ av dokumentation och hjälp som 
ges för respektive ramverk (se tabell 6.5.1.1): 
 
Tabell 6.5.1.1: Översikt av tillgänglig dokumentation för ramverken YUI, Dojo och Ext 
JS [23-26]. 1Inom ramverkets webbplats [23-26]. 
 

Dokumentation YUI Dojo  Ext JS 

API dokumentation JA JA JA 

Guider JA JA JA 

Kompletta exempel JA JA JA 

Sökbart API dokumentation JA NEJ JA 

Sökbar dokumentation JA JA JA 

Diskussionsforum1 JA JA JA 

 
 

6.6 DOM-hantering och gränssnittskomponenter 

För de ramverk som används i utveckling av testapplikationen har DOM-hanteringen i 
ramverken kontrasterats mot varandra. Denna jämförelse har givit ett resultat som 
innebär att vid användning av ramverken Dojo och YUI måste ett DOM-element 
skapas separat för att omfamna den gränssnittskomponent som tidigare deklarerats. 
Motsvarande hanteras per automatik i ramverket Ext JS. I Ext JS innebär det att ingen 
sådan ”mellanhand” behöver skapas av utvecklaren. Därmed hanterar ramverket 
automatiskt referering till underliggande DOM-elementet för varje gränssnitts-
komponent. I nedanstående exempel som utförts med Ext JS, ges en demonstration för 
hur gränssnittskomponenter kan skapas som JavaScript-objekt och hur dessa 
komponenter sedan placeras inom en annan komponent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// Skapa en komponent A 
var komponentA = Ext.create('Ext.tab.Panel', { 
    region: 'center', 
      ...  
});  
 
// Skapa en komponent B 
var komponentB = new Ext.Panel( { 
    title : title, 
      ... 
    items : [] 
});  
 
// Lägg till komponent B i komponent A 
komponentA.add(komponentB);  
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I koden ovan vid deklarationen för det som benämnts som komponent B, kan 
dess egenskap items anta ett godtyckligt antal olika gränssnittskomponenter direkt 
vid deklarationen. I Dojo kan motsvarande procedur med att skapa och placera en 
komponent i en annan komponent göras på följande sätt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

I exemplet ovan innebär det att komponenten placeras i ett DOM-element av 
typen div, som i sin tur placeras i ett annat DOM-element som tidigare har skapats 
(även där med .create([element],{[style]}, ... , [containier])).  

På följande sätt kan motsvarande utföras i YUI: 
 
 
 
 
 
 
 
Syntaktiskt sett är DOM-hanteringen enklare i YUI eftersom beteenden kan 

”kedjas på” för en DOM-nod. Detta kan liknas vid den syntax som uppstår ur 
tillämpning av designmönstret Decorator. Exempelvis kan en DOM-nod samtidigt 
skapas och manipuleras på följande sätt i YUI: 

 
 
 
 
 
I exemplet ovan skapas ett DOM-element. I detta DOM-element specificeras 

samtidigt den CSS-klass som skall användas, det innehåll som noden skall anta och 
slutligen var noden skall placeras.  

Exempelvis programmeras motsvarande i Dojo respektive Ext JS på följande sätt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

self.grid = new DataGrid( { 
    store : self.dataStore, 
    structure: [ 
        {name: "Responsible", field: "Responsible" ...}, 
 ... 
        ] 
    }, dojo.create('div', {}, container)); 
 

self.dataTable = new Y.DataTable( {              
    ...  
}); 
 
self.dataTable.render(Y.Node.create('<div/>')); 
 

Y.Node.create('<div/>').addClass('...').set('innerHTML', 
...).appendTo(...); 
 

Ext.DomHelper.append('parentnode', {tag: 'div', cls: '...', 
html: '...'); 

 

dojo.create("div", { innerHTML: "..." }, parentnode); 
 
dojo.attr(node, "class", "..."); 
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För en översiktlig jämförelse av tillgängliga gränssnittskomponenter i ramverken 
YUI, Dojo och Ext JS se bilaga D. I respektive ramverk finns ett API för att utveckla 
egna komponenter och gränssnittskomponenter. Egenutvecklade komponenter kan 
därefter användas tillsammans med ramverkets befintliga komponenter. 

Under utveckling av testapplikationen med ramverken YUI, Ext JS och Dojo har 
inget av ramverkens komponenter (se beskrivning för testapplikationen) som testats, 
påvisat att användaren felaktigt kan markera text. Emellertid har detta inte varit 
möjligt att kontrollera i ramverket YUI, eftersom YUI-versionen av testapplikationen 
saknar en delad-vy-komponent (eng. Split-pane). Det här problemet kan uppstå när 
användaren snabbt justerar storlek för exempelvis en vy i en delad-vy-komponent. 

I tabellen 6.6.1 nedan ges en översikt av de komponenter som används vid 
utveckling av testapplikationen, som visar huruvida komponenten kan anpassa sig 
efter växande eller krympande innehåll samt storleksändring av webbläsarfönstret.  
 
Tabell 6.6.1: Komponenter där storleksändring av innehåll eller webbläsarfönster 
hanteras korrekt. 1Utvecklaren måste själv vidta åtgärd. Ett ʼ-ʼ innebär att det är ej 
applicerbart. 
 
Komponent YUI  Dojo  Ext JS 

Huvudlayout - JA (dijit.layout.BorderContainer) JA (Ext.Viewport) 

Panel - JA (dijit.layout.ContentPane) JA (Ext.Panel) 

Flikpanel JA (Y.TabView) JA (dijit.layout.TabContainer) JA (Ext.tab.Panel) 

Datatabell JA 
(Y.DataTable)1 

JA (dojox.grid.DataGrid) JA (Ext.grid.Panel) 1 

Textfält - JA (dijit.form.Textarea) - 
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6.7 Prestanda 

Nedan ges det resultat som framkommit av testerna Test 1 och Test 2. Samtliga tester 
har utförts i testapplikationen den 22:a maj 2012. För att genomföra Test 1 var det 
nödvändigt att byta databashanterare från SQLite 3 till förmån för MySQL 5. Den 
tidigare databashanteraren SQLite 3 var inte kapabel att hantera flera anslutningar 
samtidigt. Ett felmeddelande erhölls i webbläsarens konsol i form av ”DATABASE IS 
LOCKED”. Förklaringen är sådan att endast en process kan samtidigt skriva till 
databasen. 
 

6.7.1 Resultat för Test 1: ”Skapa en post” 
Övergripande tillvägagångssätt för att utföra den uppgift som Test 1 innefattar: 
 

I. Skapa ett JSON-objekt med följande struktur (ett exempel): 
 
 
 
 

II. Spara JSON-objektet till servern (extern server) med AJAX och JSON-RPC. 
 

III. Anropa en metod på servern (extern server) via en AJAX-begäran för att hämta 
alla poster från databasen. 

 
IV. Lagra resultatet av föregående begäran i datakällan (Ext.data.Store o.likn.) som 

sedan tidigare sammankopplats med respektive tabellvyn.  
 
 
 

I tabell 6.7.1.1 presenteras de komponenter från respektive ramverk som har 
använts i Test 1. 

 
Tabell 6.7.1.1: Komponenter som använts från respektive ramverk vid Test 1. Ett ʼ-ʼ 
innebär att det är ej applicerbart. Antal gånger som komponenten använts är angivet 
inom parantes. 
 
Komponent YUI  Dojo  Ext JS 

Datakälla Y.DataSource dojox.store.Memory  
dojo.data.ObjectStore 

Ext.data.Store 

AJAX Y.io (2) - Ext.Ajax.request (2) 

JSON-RPC - dojox.rpc.Service (2) 
dojox.rpc.JsonRPC (2) 

- 

Tabellvy Y.DataTable dojox.grid.DataGrid Ext.grid.Panel 

JSON-
hantering 

JSON.parse (2) 
JSON.stringify (2) 

- Ext.decode (2) 
Ext.encode (2) 

 

var nyPost = {Id:11, Topic: ”JavaScript”, Responsible: 
”Victor Lundgren”, Date: ”1989-01-12”, Comment: ”Teori”}; 
 



DEL IV - ANALYS 
 

56 

557	   623	   590	  
732	  

627	   638	   681	   630	   579	   628	   603	  

1366	  
776	  

1527	  

2448	  

1495	  
1376	   1298	  

1648	  

1242	  

2116	  

1581	  

2188	  
1976	  

2240	  
2138	   2229	  

2022	   2077	  
2208	  

2420	  
2220	   2648	  

0"

500"

1000"

1500"

2000"

2500"

3000"

1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	  

EX
EK

VE
R

IN
G

ST
ID

 [M
S]
"

MÄTNING "

Dojo	  	   Ext	  JS	  	   YUI	  

Test 1 har resulterat i följande exekveringstider för att skapa en post i 
testapplikationen som utvecklats med hjälp av ramverken Dojo, YUI och Ext JS (se 
figur 6.7.1.1 nedan). Samtliga exekveringstider som uppmätts i Test 1 återfinns i tabell 
F.1 (se bilaga F). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.7.1.1: Exekveringstider för att skapa en post i testapplikationen som 
utvecklats med hjälp av ramverken Dojo, YUI och Ext JS. 

 
 

6.7.2 Resultat för Test 2: ”Skapa flikar” 
Övergripande tillvägagångssätt för att utföra den uppgift som Test 2 innefattar: 
 

I. Skapa en ny instans av respektive ramverks flikkomponent.   
 

II. Kontroll av duplikat. Finns det redan en flik med samma innehåll (id-
nummer)? 
 

III. Om fliken inte finns, lägg till fliken i flikpanelen. Annars hoppa till punkt VI. 
 

IV. Skapa och lägg till postens innehåll i fliken. 
 

V. Skapa fyra stycken formulärfält (redigeringsformuläret) och lägg sedan till 
dessa i fliken. 

 
VI. Sätt den nyligen skapade fliken som den aktiva flikkomponenten i flikpanelen. 

(Tillämpas ej i YUI-versionen av testapplikationen). 
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I tabellen 6.7.2.1 presenteras de komponenter från respektive ramverk som har 
använts i Test 2. 

 
Tabell 6.7.2.1: Komponenter som använts från respektive ramverk vid Test 2. Ett ʼ-ʼ 
innebär att det är ej applicerbart. 
 

Komponent YUI  Dojo  Ext JS 

Flikpanel Y.tabview dijit.layout.TabContainer Ext.tab.Panel 

Flik JavaScript 
(JSON-objekt) 

dijit.layout.ContentPane Ext.Panel 

Formulär (fält) HTML dijit.form.TextBox, 
dijit.form.DateTextBox, 
dijit.form.Textarea 
 

Ext.Widget (xtype 
= form) 

DOM-hantering Y.Node dojo.place, dojo.create - 

 
 
 

Test 2 har genomförts med datamängderna 10, 20, 40, 80 och 160 (betecknats 
fortsättningsvis som N), vilket svarar mot antalet flikar som skapats. I tabellerna F.2 – 
6 (se bilaga F) återfinns samtliga medelvärden av exekveringstiderna för att skapa ett 
antal flikar (N). Här nedan illustreras resultatet av prestandatestet Test 2 i form av 
medeltider av samtliga mätningar (5 st.), för varje enskild datamängd N (se figur 
6.7.2.1): 
 

 
 
 

Figur 6.7.2.1: Medelvärden av exekveringstider för fem mätningar när N st. flikar 
skapas i testapplikationen med ramverken Dojo, Ext JS och YUI.  
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I figur 6.7.2.1 visas en sk. trendlinje (prognos) för respektive ramverk för att 
illustrera hur fort exekveringstiden kan öka beroende det antal flikar (N) som skapas i 
testapplikationen. 

I nedanstående figur (6.7.2.2) plottas medelvärdet av exekveringstiden för att 
skapa en flik i testapplikationen. Värdena (y-axeln) i figuren 6.7.2.2 nedan är beräknat 
som ett medelvärde för de fem mätningar som utförts i Test 2. För samtliga 
standardavvikelser vid de tillfällen då en flik skapas med testapplikationen i Test 2 se 
tabellerna F.2 – 6 i bilaga F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6.7.2.2: Uppmätta exekveringstider (medeltider) för att skapa en flik i de 

sammanhang då N st. flikar skapas samtidigt.  
 

6.7.3 Jämförelse och analys 
Vid analys av de resultat som erhållits ur testerna Test 1 och Test 2 har förutom 
uppenbara resultat även olika trender exponerats. Den trend som framkommit i Test 1 
(se figur 6.7.1.1) indikerar att ramverken YUI och Dojo innefattar en jämn utveckling 
av exekveringstiderna vid skapandet av en post i testapplikationen. En viktig aspekt att 
beakta i Test 1 berör de långa exekveringstiderna som uppmätts för ramverken Ext JS 
och YUI, ty detta kan bidra till en att visuell fördröjning skådas. Denna fördröjning 
kan således vara en bidragande faktor till att radikalt försämra användarupplevelsen i 
webbapplikationer som utvecklats med dessa ramverk. I ramverket Dojo är det därmed 
mindre troligt att en sådan visuell fördröjning upplevs till följd av de låga 
exekveringstiderna. 
 Den trend som exponeras i Test 2 (se figur 6.7.2.1) innebär att tidsutvecklingen 
för samtliga ramverk sker proportionellt med ökning av datamängden. En trend som 
exponerats i Test 2 med avseende på mätningar som utförts för att skapa en flik 
innebär att ramverken YUI och Dojo påvisar en nästintill rätlinjig utveckling för 
längden av exekveringstiderna.  
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6.8 AJAX-, JSON-RPC- och SOAP-hantering 

I nedanstående tabell (6.8.1) redovisas de resultat som framkommit vid analys, 
huruvida ramverken Dojo, YUI och Ext JS innehar funktionalitet för hantera AJAX, 
JSON-RPC och SOAP: 
 
Tabell 6.8.1: AJAX-, JSON-RPC- och SOAP-hantering i ramverken Dojo, YUI och Ext 
JS. 1Kan implementera egenutvecklad funktionalitet. Inom parantes anges namn på 
funktionalitet från respektive ramverk. 
 

Tekniker Dojo  YUI  Ext JS 

AJAX JA (dojo/_base/xhr) JA (Y.io) JA (Ext.Ajax) 

JSON-RPC JA (dojox.rpc.Service) NEJ1 NEJ1 

SOAP JA (dojo/_base/xhr) NEJ1 NEJ1 

 
 

6.8.1 Jämförelse och analys av AJAX- och JSON-RPC-hantering 
Beträffande ramverken YUI, Dojo och Ext JS har den ursprungliga implementationen 
(se bilaga C) för att hantera AJAX och JSON-RPC i testapplikationen, delvis ersatts 
med den funktionalitet som redovisats i tabellen (6.8.1) ovan. Det betyder att den kod 
som behövs för att hantera AJAX-anropen i YUI- och Ext JS-versionerna av 
testapplikationen, har ersatts med ramverkens egna funktionaliteter (Y.io resp. 
Ext.Ajax). Sedermera har det varit möjligt att ersätta samtliga funktioner för att 
hantera AJAX och JSON-RPC i Dojo-versionen av testapplikationen, med ramverkets 
egna funktionaliteter (dojo/_base/xhr och dojox.rpc.Service).  

I Ext JS-versionen av testapplikationen genomfördes modifieringen med att 
ersätta all kod i deklarationen av call inom funktionen Ajax (se bilaga C) på 
följande sätt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
I kodstycket ovan antar egenskapen success en funktion för att hantera ett 

callback som i sin tur används för att hantera resultatet av AJAX-begäran. Vidare 
antar egenskapen jsonData det JSON-objekt som skall överföras vid en AJAX-
begäran. Till följd av föregående modifikation behövs även funktionen 
JsonRpcClient (se bilaga C) modifieras på följande sätt: 

... 
that.call = function (data, callback) { 
                 
    Ext.Ajax.request( { 
        url : url, 
        method : "POST", 
        success : callback, 
        failure : function () { ... }, 
        jsonData : data 
    }); 
}; 
... 
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I ovanstående kodstycke används Ext.decode och Ext.encode som ersättning för 

JSON.parse respektive JSON.stringify för att uppnå bättre webbläsarkompatibilitet, 
med bland annat Internet Explorer 6. Därtill anropas parametervariabeln 
jsonResponse.responseText vid deklaration av variabeln response. Därför att 
numera erhålls hela request-objektet istället för bara resultatet av begäran. Dessutom 
är det inte längre nödvändigt för Ext JS-versionen av testapplikationen att specificera 
den typ av innehåll som överförs (application/[mime type]). 

 Gällande AJAX-hanteringen har ändringarna i YUI-versionen av testapp-
likationen genomförts på ett liknande sätt som i Ext JS-versionen. Kodstycket nedan 
demonstrerar hur detta genomförs i deklarationen av call inom funktionen Ajax (se 
bilaga C): 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
I jämförelse med Ext JS-versionen av testapplikationen, bör den typ av 

information som skickas med ett anrop specificeras i YUI-versionen. I ovanstående 
kodstycke specificeras detta i egenskapen headers. Därför har den ursprungliga 
implementationen inte ändrats i detta avseende för YUI-versionen av test-
applikationen.  

Implementationen av AJAX och JSON-RPC i Dojo-versionen har utförs genom 
att skapa ett nytt dojox.rpc.Services-objekt. I objektet specificeras innehållstyp, 
överföringsmetod, adress till applikationsservern och slutligen en beskrivning av de 
tjänster som finns på applikationsservern. Denna tjänstebeskrivning utgörs av ett sk. 
Simple Method Description-objekt (SMD), där kan utvecklaren definiera namn och 
parametrar för de metoder som finns tillgängliga på applikationsservern. Här nedan 
ges ett konkret exempel för hur implementationen i Dojo-versionen utfördes: 

var response = Ext.decode(jsonResponse.responseText); 
... 
superCall(Ext.encode(data), responseCallback); 
 

YUI().use('io', function (Y) { 
 
    Y.io(url, { 
        method : 'POST', 
        data : data, 
        headers : { 
            'Content-Type' : contentType 
        }, 
        on : { 
            success : callback, 
            failure : function (id, result) { 
                      } 
        } 
   }); 
}); 
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Då vi ersatt den ursprungliga implementationen av AJAX- och JSON-RPC-

hantering i testapplikationen som utvecklats med Dojo, har naturligtvis även anrop till 
servern ändrats. Exempelvis anropas numera metoden för att spara en post på servern 
på följande sätt: 

 
 
 
 
 

 
Därmed anropas funktionalitet från applikationsservern som om det vore en 

vanlig JavaScript-funktion. 
En resumé av styrkor respektive svagheter med de implementationer som utförts 

i största möjliga mån med ramverkens funktionaliteter: 
 
▋ Innehållstyp behöver emellertid inte specificeras i Ext JS. 

 
▋ Anrop av funktioner från applikationsservern sker på samma sätt som med den 

ursprungliga implementationen (se bilaga C) för Ext JS- och YUI-versionen av 
testapplikationen. 

 
▋ Implementation av AJAX och JSON-RPC är enklare och kräver betydligt 

mindre kod i testapplikationen som utvecklats med ramverket Dojo. 
 

▋ Webbläsarkompatibiliteten har ökat avsevärt för samtliga versioner av 
testapplikationen, emedan respektive ramverks egen AJAX- och JSON-RPC-
implementation använts.  

dojo.require("dojox.rpc.Service"); 
dojo.require("dojox.rpc.JsonRPC"); 
... 
 
var server_address = "server.php"; 
 
... 
 
    this.server = new dojox.rpc.Service( { 
        envelope : "JSON-RPC-1.0", 
        transport : "POST", 
        target : server_address, 
        services : { 
            getAllItems : { 
                parameters : [] 
            }, 
            saveItem : { 
                parameters : [{type:"json"}] 
            }, 
            ... 
    }); 
 

self.server.saveItem(item).addCallback(function (result) { 
    ... 
}); 
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6.8.2 SOAP-hantering 
Undersökning har resulterat i att Dojo är det enda ramverket utifrån de ramverk som 
valts för studien som kan hantera SOAP. I ramverken Ext JS och YUI kan emellertid 
SOAP användas genom att själv utveckla en egen hanterare. Därför att det finns 
funktionalitet i ramverken Ext JS och YUI för att hantera XML-filer. I Dojo kan ett 
SOAP-meddelande skickas till servern på följande sätt [23]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ovanstående kodstycke är soapmessage en variabel som kan innehålla ett 
SOAP-meddelande. Egenskapen load i kodstycket antar en funktion (callback-
funktion) för att hantera det resultat som uppstår ur en AJAX-begäran till servern. 
 
 

6.9 Anrop mellan domäner 

Utan en alternativ lösning är det inte möjligt att genomföra anrop till en fjärresurs på 
grund av en säkerhetsbegränsning i form av en webbläsarpolicy (”Same-Origin 
Policy”). Övergripande innebär policyn att om protokoll (ex. HTTP), port nummer 
(ex. 80) och värd (ex. 192.168.0.120) skiljer sig från där data begärs, bör detta inte 
tillåtas. [27]. 

Undersökningen har resulterat i ett antal olika tillvägagångssätt för att genomföra 
anrop mellan domäner (eng. cross-domain calls). I tabellen 6.9.1 nedan redovisas 
funna tillvägagångssätten och ifall dessa tillvägagångssätt kan implementeras direkt 
med hjälp av ramverket:  
 
Tabell 6.9.1: Olika tillvägagångssätt för att genomföra anrop mellan domäner [23, 27-
29].  Ett ʼ-ʼ betyder att det är ej applicerbart. 
 

Tillvägagångssätt Dojo  YUI  Ext JS 

JSONP  JA JA JA 

Iframe cross-domain NEJ NEJ NEJ 

window.name Transport JA NEJ NEJ 

Proxy (på serversidan) - - - 

 
 
 

dojo.xhrPost({ 
    url: url, 
    sync: true, 
    handleAs: "xml", 
    postData: soapmessage, 
    load: function (data, status) { 
        ...  
    }, 
    headers: { "Content-Type": "text/xml; charset=utf-8;" } 
}); 
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JSONP är ett av det vanligaste tillvägagångssättet för att kommunicera mellan 
olika domäner. JSONP är en akronym för JavaScript Object Notation with padding. 
JSONP är möjligt på grund av att <script>-elementet tillåts att motta information 
från andra ursprung. Benämningen JSONP har uppkommit av att man omfamnar det 
JSON-dokument som mottas vid en begäran med ett funktionsanrop. Namnet på 
funktionsanropet specificeras vid serveranropet. Den mest betydande säkerhetsbristen 
med JSONP är till följd av att vilket innehåll som helst kan skickas från servern, som 
svar på en tidigare begäran från klienten [28]. JSONP bör därmed användas med 
försiktighet och inte i större utsträckning än med exempelvis webbtjänster som Google 
Stocks, Flickr etc. 

Anrop mellan domäner med hjälp av <iframe>-elementet är ett 
tillvägagångssätt som innebär att inkapsla ett fjärrinnehåll i en iframe. Denna iframe 
placeras inom samma HTML-dokument som anropet kommer ifrån. Därefter hanteras 
informationsflödet mellan den externa servern och klienten (HTML-dokumentet) 
genom att utväxla meddelande med den här iframe:n. 

window.name Transport är det tredje alternativet som påträffats för att hantera 
anrop mellan olika domäner.  Detta tillvägagångssätt fungera då ramverket skickar en 
förfrågan med hjälp av en iframe (likt föregående tillvägagångssätt) och sedan läser 
responsen genom iframe:ns window.name-egenskap. Tillvägagångssättet stödjs av 
Dojo (dojox.io.windowName) [29].  

En annan lösning för att överkomma denna ”Same-Origin Policy”, innebär att 
vidarebefordra alla anropen från klientsidan till serversidan via en proxy. För Ext JS-, 
Dojo- och YUI-versionen av testapplikationen har anropen framgångsrikt genomförts 
med hjälp av en sådan proxyserver. I figur 6.9.1 ges en illustration för hur det 
ursprungliga förfarandet ser ut vid ett anrop från testapplikationen till webbservern 
(applikationsservern): 
 

 

 
 
 

Figur 6.9.1: Ursprungligt förfarande vid anrop till webbservern från 
testapplikationen. 
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Nedanstående figur illustrerar hur det nya förfarandet ser ut då applikations-
servern istället placerats på en extern server:  
 

 

 
 

 
Figur 6.9.2: Illustration av förfarandet vid anrop via en proxyserver. 

 
 
 

Den proxyserver som används är en egenutvecklad applikation i PHP 5. Se bilaga 
E för fullständig källkod för proxyservern. Proxy servern är konfigurerad att motta och 
vidarebefordra innehåll av typen application/json som standard, eftersom JSON-
RPC används som överföringsprotokoll mellan applikationsservern och testapp-
likationen. Dessutom är detta även nödvändigt för Ext JS-versionen av testapp-
likationen då innehållstypen inte specificeras vid en begäran till applikationsservern. 
Konsekvensen av att använda en proxyserver för att anropa applikationsservern i det 
här fallet har inneburit rent praktiskt att ändra den angivna adressen till 
applikationsservern från server.php till: 

 
proxy.php?url=[extern url]&conentType=application/json.  
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6.10 Resultat utöver studiens problemformulering 

Här beskrivs i korthet det som upptäckts under studiens gång men som ej utgörs av 
problemformuleringen. Vid undersökning av varje enskilt JavaScript-ramverk har 
följande påträffats: 
  
▋ JavaScript-ramverken Kendo UI, Ext JS och Dojo stödjer utveckling av 

dynamiska webbapplikationer för mobila plattformar. 
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7 Diskussion 

För att skapa dynamiska webbapplikationer kan klientspråket JavaScript användas 
med fördel som utbyte till det traditionella sättet med att generera HTML-koden på 
serversidan. Dock kan utvecklingen av stora dynamiska webbapplikationer bli väldigt 
komplext på grund av den mängd kod som krävs för att på egen hand utveckla alla 
komponenter (ex. gränssnittskomponenter). Syftet med JavaScript-ramverken är att 
bistå utvecklaren med exempelvis olika gränssnittskomponenter att inkludera i dennes 
webbapplikation och därmed ska inte utvecklaren behöva uppfinna hjulet igen. Med 
JavaScript-ramverk döljs därför komplex kod för utvecklaren och det blir således 
enklare att skapa webbapplikationer. 

Generellt sett styrker resultaten i den här studien att det finns goda skäl till att 
använda ett eller för den delen flera JavaScript-ramverk som en del i utvecklingen av 
stora dynamiska webbapplikationer. Sedermera indikerar resultaten att några brister 
har exponerats för respektive ramverk i studien med avseende på det som avhandlats i 
problemformuleringen. I samband med utveckling av testapplikationen med hjälp av 
Kendo UI har några större brister exponerats. Ur resultatet kan det därför antas att 
bristerna med ramverket Kendo UI innebär att ramverket endast förmår att satisfiera 
hemmanvändare, ty ramverket uppfyller inte de grundläggande kriterier som tidigare 
nämnts (se problemformuleringen).  

Under studiens gång har testapplikationen spelat en central roll i att mäta hur 
ramverket förmår att leva upp till sin utlovade (se respektive ramverks webbsida [23-
26]) kapacitet samt hur ramverket förhåller sig till de aspekter och kriterier som 
tidigare nämnts. Emedan testapplikationens funktionalitet är begränsad innebär det att 
endast ett fåtal komponenter ur respektive ramverk har kunnat evalueras. Det innebär 
att delar av resultatet kan vara ofullständigt och bör således snarare uppfattas som en 
vägledning i valet av ramverk inför ett utvecklingsprojekt. En ytterligare konsekvens 
med metoden att evaluera ramverken i samband med utveckling av testapplikationen 
innefattar att resultatet kan ha påverkats i det kontext som uppstått. Det går därmed 
inte att utesluta ifall andra resultat kan erhållas för respektive aspekt (se 
problemformuleringen) i ett annat sammanhang än detta. Under studiens gång har det 
framkommit att ramverken är bra på olika saker. Det kan därför vara möjligt att 
kombinera ramverken i en viss utsträckning för att erhålla det bästa från varje enskilt 
ramverk. Ur företagssynpunkt kan en eventuell kombination av olika JavaScript-
ramverk innebära att det helt enkelt blir mer för företagets utvecklare att administrera, 
då det fodras att utvecklaren är insatt i samtliga ramverk och att ramverken skall 
underhållas b.la. genom uppdateringar. Enligt de förväntningar Syntronic AB har för 
det tilltänkta JavaScript-ramverket är att det bör vara komplett i den bemärkelsen att 
utvecklare endast behöver fokusera på att använda ett och samma JavaScript-ramverk.  

Studien har resulterat i att endast ramverket Dojo kan hantera AJAX, JSON-RPC 
och SOAP.  Om avsikten är att utveckla webbapplikationer med ramverken YUI och 
Ext JS måste utvecklaren själv skriva kod för att genomföra implementationen av 
SOAP- eller JSON-RPC-protokollet. Ett lösningsförslag går ut på att hantera 
överföring av JSON-RPC- och SOAP-information (data och protokollinformation) 
manuellt med hjälp av den AJAX-funktionalitet som finns inbyggt i ramverken Ext JS 
och YUI. För att hantera den information som överförs enligt ett givet protokoll kan 
stödfunktioner i form av JSON- och XML- (för SOAP) läsare användas i respektive 
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ramverk. Däremot får utvecklaren själv utveckla RPC-delen, vilket kan utvecklas som 
en komponent med hjälp av respektive ramverks eget API-för att skapa komponenter.  

Prestandatesterna har visat sig vara ett bra sätt att exponera vilket ramverk som 
hanterar olika typiska uppgifter bäst (snabbast). Exempelvis visar resultatet att 
JavaScript-ramverket Ext JS har presterat allra sämst vid de mätningar som 
genomförts i testapplikationen. Det finns emellertid några aspekter som är viktiga att 
ta hänsyn till när man ska tolka de resultat som framkommit under testerna. För det 
första har mätningarna genomförts i testapplikationen och det innebär att resultat kan 
bli missvisande då respektive version av testapplikationen inte utvecklats på exakt 
samma sätt. Det är förstås ofrånkomligt eftersom de olika ramverken skiljer sig lite när 
det gäller implementation av gränssnittskomponenter och hur man refererar till 
komponenterna i koden (DOM-hantering). Anledningen till varför resultatet av 
mätningarna plottats i grafer är för att lättare se hur ”problemet växer”. I figur 6.7.2.1 
ser vi att ramverket Ext JS avviker markant till skillnad mot YUI och Dojo. För Ext JS 
innebär resultatet i figuren 6.7.2.1 att utvecklingen enligt trendlinjen indikerar att 
problemet (tidskomplexiteten) växer från O(N   log  N) till O(N2) vartefter antal flikar 
fördubblas. Vidare innebär prestandatesterna att man får en uppfattning om hur bra 
varje ramverk presterar i ett sammanhang där den utvecklade webbapplikationen 
exekveras i en typisk nätverksmiljö. Med typisk nätverksmiljö menas en WLAN- och 
en Internet-uppkoppling som anses vara vanligt i skrivande stund samt att 
applikationsservern är placerad på en extern server. Testapplikationen exekverades 
direkt från en lokal server för att få maximal prestanda. 

Ett annat tillvägagångssätt att utvärdera prestandan för varje ramverk skulle 
innebära att genomföra en komplett algoritmanalys för alla komponenter som 
inkluderats i testapplikationen (motsv. de i Test 1 och Test 2). Detta är inte lönsamt då 
det skulle ta allt för lång tid att beräkna varje koduttryck för testapplikationen och 
berörda delar från ramverket. Prestandatesterna Test 1 och Test 2 är således till för att 
på ett effektivare sätt estimera tidskomplexiteten för några valda uppgifter i 
testapplikationen och därmed indirekt för ramverken. Eller åtminstone få en 
övergripande uppfattning om det. Det är svårt att avgöra huruvida de tidskomplexiteter 
som uppvisats i samband med Test 1 och Test 2 kan beskrivas korrekt med något 
specifikt ordo-uttryck. Men av graferna (se figurerna 6.7.1.1 – 6.7.2.2) att döma kan 
tidskomplexiteten för Test 1 fastställas att vara mellan O(K)   till  O(N) för YUI- och 
Dojo-versionen av testapplikationen. Däremot kan tidskomplexiteten ej bestämmas för 
Ext JS-versionen i Test 1 på grund av den stora variation som förekommer (se figur 
6.7.1.1). Emellertid kan dess tidskomplexitet (se Ext JS i figur 6.7.2.1) fastställas till 
att initialt vara O(N  log  N) för att därefter växa mot O(N2).  

Det har varit mycket enkelt att komma igång med utveckling av 
webbapplikationer med hjälp av varje ramverk. Det finns bra guider och 
dokumentation för samtliga ramverk som jämförts och analyserats i studien. Med 
ramverket Kendo UI är det enkelt att utveckla simplare webbapplikationer än mer 
storskaliga webbapplikationer. Kendo UI upplevs som betydligt mer komplext att 
arbeta med eftersom utvecklaren tvingas att lära sig både hur Kendo UI och jQuery 
fungerar.  

På det personliga planet har det här givit mig en helt ny syn på hur jag kan 
utveckla webbapplikationer och webbsidor. Tidigare har jag använt mig av PHP i 
kombination med MySQL, för att hantera data och rendera användargränssnitt. Vilket 
liknar det traditionella sättet att utveckla webbapplikationer på. Därför har denna 
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studie givit mig en bra start för att fortsätta min personliga utveckling inom detta 
område. 

 
 

8 Slutsatser och rekommendationer 

Utifrån studiens resultat kan följande slutsatser dras: 
 

I. Att brister med Kendo UI har bidragit till insikten att ramverket inte lämpar sig 
att användas i sammanhang vid utveckling av stora dynamiska webb-
applikationer. 
 

II. Ramverket Dojo innehar det mest utförligaste stödet för hantering av JSON-
RPC, SOAP och AJAX. 

 
III. Det krävs minst antal rader kod för att utveckla testapplikationen med 

JavaScript-ramverket Ext JS. 
 

IV. Att ramverken Dojo och YUI är licenserade på ett fördelaktigt sätt med 
avseende på det tidigare nämnda användningsområdet.  

 
V. Ramverket Dojo är det enda ramverk som fungerar i samtliga webbläsare som 

utlovats av dess utigvare. 
 

VI. Samtliga ramverk i studien klarar av att dölja hanteringen av 
webbläsarkompatibilitet för utvecklaren. 

 
VII. Att JavaScript-ramverket Dojo har presterat bäst i samtliga prestandatester som 

genomförts i studien. Dessa ramverk påvisar som mest linjär tidskomplexitet, 
O(N) (se figurerna 6.7.1.1 – 6.7.2.2). 

 
VIII. Tidsutvecklingen i Test 2: “Skapa flikar” för ramverket Ext JS ligger mellan 

O(N  log  N) och O(N2)  (se figur 6.7.2.1).  
 

IX. Att Dojo tillhandhåller stödfunktioner för att hantera AJAX, JSON-RPC och 
SOAP, till skillnad från YUI och Ext JS som bara kan hantera AJAX.  

 
X. Att ramverken Dojo, YUI och Ext JS stödjer metoden JSONP för att 

genomföra anrop mellan domäner.  
 
 

8.1 Ranking av ramverken per aspekt 

I följande tabell (se tabell 8.1.1) har resultaten i studien sammanfattats som en ranking 
av ramverken för varje aspekt.  
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Tabell 8.1.1: Ranking av ramverken Dojo, YUI och Ext JS för varje aspekt. Skala: 1 – 
3, där 1 är högst rankat och 3 lägst rankat. 
 

Aspekt Dojo  YUI  Ext JS 

Licensering 1 3 2 

Webbläsarkompatibilitet 1 3 2 

Skalbarhet 1 3 2 

Användarvänlighet 2 3 3 

DOM-hantering 2 1 1 

Gänssnittskomponenter 1 3 2 

Prestanda 1 2 1 

AJAX- och RPC-hantering 1 2 1 

Anrop mellan domäner 1 2 2 

 
 
Ur rankingen i tabellen 8.1.1 kan följande totalranking ges för ramverken (se 

tabell 8.1.2). Totalrankingen har beräknats enligt formeln: 
 

!"#$%#&  !"#  !"#$%&
!"#$%  !"#$%&$'

= !"#$%&$'()'*  !ö!  !""  !"#$%!& 

  
 
Tabell 8.1.2: Totalranking av ramverken Dojo, YUI och Ext JS för varje aspekt. Lågt 
rankingvärd är bra.  
 

 Dojo  YUI  Ext JS 

Totalranking 1,2 2,4 1,8 

 
 

8.2 Slutlig rekommendation 

Följande ramverk föreslås som lämpliga JavaScript-ramverk för utveckling av stora 
dynamiska webbapplikationer utifrån de resultat som framgår av studien (se tabell 
8.2.1): 
 
Tabell 8.2.1: Slutlig rekommendation beträffande ramverk för utveckling av stora 
dynamiska webbapplikationer. Ett ʼ+ʼ betyder att rekommendationen omfattar 
eventuella framtida versioner.  
 

JavaScript-ramverk Version  Licens  Kommentar 

The Dojo Toolkit  1.7.2+ AFL/BSD Primärt val 

Ext JS  4.1+ GPL3/Proprietär Sekundärt val 
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9 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Denna studie har som tidigare nämnts begränsats till ett fåtal JavaScript-ramverk till 
följd av den tid som givits för att utföra studien. Därför ges följande rekommen-
dationer till fortsatt arbete: 

 
▋ Att analysera ramverken mer i detalj än vad som utförs i denna studie. Det 

månde bestå av att analysera varje enskilt aspekt som ett fristående arbete. 
 

▋ Utöka denna studie genom att analysera ännu fler ramverk.  
 
▋ Undersöka eventuella alternativ till JavaScript-ramverk, som exempelvis 

Google Dart. 
 
 
 

10 Källkritik 

De källor som använts för att bland annat stödja presenterad teori i studien består i 
huvudsak av böcker. För att finna information om ramverken har givetvis JavaScript-
ramverkens upphovsrättsinnehavares webbplats refererats till. Källor som använts för 
att referera till olika standarder inom informationsteknik innefattar organisationens 
egen dokumentation och dess innehåll anses därför vara trovärdigt. Den mest vaga 
referensen som brukats är nr. 6, en presentation från Handelsbanken. I de fall då källan 
uppfattats som vag har dess innehållsvaliditet verifierats genom att iterativt undersöka 
de påståenden och fakta som ges.  
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Bilaga A: Specifikation för testapplikation (klientsidan)  

Testapplikationen (klientsidan) har utvecklats med hänsyn till följande specifikation 
(se tabell A.1):  
 
Tabell A.1: Översikt av specifikation för testapplikationen.  
 
Funktionalitet Beskrivning 

Ta bort Knapp för att ta bort en post. 

Stänga flik Knapp i närheten av varje flik för att stänga tabben. 

En tabell vy över poster En tabell vy som innehåller alla poster som finns tillagda 
i systemet. 

Klick-händelse En klick-händelse för varje rad i tabell vyn över poster. 
När användaren klickar på en rad i tabell vyn, skapas en 
ny flik med innehåll från den rad användaren klickat på. 

Ta bort alla Knapp för att ta bort alla tillagda poster i databasen. 

Lägga till  Knapp för att lägga till en post. 

Stänga alla tabbar Knapp för att stänga alla öppna tabbar. 

”Start” flik En ”start” flik som innehåller ett välkomstmeddelande. 

Förhindra duplikat av 
öppnad flik 

Förhindra att samma innehåll som redan är öppnad, 
öppnas i en ny flik för varje gång användaren klickar på 
samma rad i tabell vyn. 

Fokusera på nyskapad 
flik 

När en ny flik skapas skall denna flik markeras i 
systemet som aktuell flik. Det skall då leda till att denna 
flik visas för användaren. 

Spara Knapp för att spara ändringar för vald post. 

Redigeringsformulär Formulär där användaren matar in ny information för 
varje post. Visas i varje flik, under information om 
aktuell post. 

Förinställda värden för 
redigeringsformulär 

Förinställda värden utgörs av den aktuella postens 
värden.  

Ändra ordning i lista 
(sortera) 

Funktionalitet för att omorganisera listan med alla 
poster.  

Datumväljare i 
redigeringsformuläret 

En datumväljare för att ändra datum för vald post. 

Delad layout  Layouten för applikationen består övergripande av en 
övre vy, nedre vy och en vy mellan dessa. Den 
mellersta vyn består av två delar i form av en listvy (t.v.) 
och en detaljvy (t. h.). 

Övre vy Innehåller logotype och menyrad. 
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Funktionalitet Beskrivning 

Listvy Innehåller tabellvyn med alla poster.  

Detaljvy Innehåller en flikvy som i sin tur innehåller information 
för varje post samt redigeringsformulär.    

Nedre vy Innehåller Copyright-notis. 

Storlek för 
gränssnittskomponenter 

Storleken för gränssnittskomponenter uppdateras i takt 
med att storlek för webbläsarfönstret ändras. Med andra 
ord krymper/expanderas komponenterna. 

Dolda flikar Det är möjligt att bläddra mellan flikar som döljs till följd 
av platsbrist på skärmen. Detta görs via pilar i vardera 
änden av flikpanelen, alternativt via en meny. 

Delad knapp (eng. ”split 
button”) 

En knapp som består av två komponenter, en huvuddel 
och en mindre del, men representeras som en och 
endast en knapp (sammanhängande). Denna typ av 
knapp används med fördel för att representera visuellt 
funktionaliteten ”Ta bort” och ”Ta bort Alla”, där ”Ta bort” 
är huvuddelen och ”Ta bort Alla” utgörs av den mindre 
delen.  
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Bilaga B: Tillfredsställande av specificerad funktionalitet  

En överskådlig summering av vad som fungerat eller ej fungerat för respektive 
ramverk, enligt specifikationen för testapplikationen, se bilaga A.  
 
Tabell B.1: Summering av hur väl ramverken tillfredsställer den specificerade 
funktionaliteten. Ett ʼ-ʼ betyder att det är ej applicerbart i detta sammanhang. 
 

Funktionalitet Kendo UI Ext JS Dojo YUI 

Ta bort - JA JA JA 

Stänga flik JA JA JA NEJ 

En tabell vy över poster - JA JA JA 

Klick-händelse JA JA JA JA 

Ta bort alla - JA JA JA 

Lägga till  - JA JA JA 

Stänga alla tabbar - JA JA JA 

”Start” flik - JA JA JA 

Förhindra duplikat av öppnad flik - JA JA JA 

Fokusera på nyskapad flik JA JA JA NEJ 

Spara en post - JA JA JA 

Redigeringsformulär - JA JA JA 

Förinställda värden för 
redigeringsformulär 

- JA JA JA 

Ändra ordning i lista (sortera) - JA JA NEJ 

Datumväljare i redigeringsformuläret - JA JA NEJ 

Delad layout  JA JA JA NEJ 

Övre vy (en komponent) JA JA JA NEJ 

List vy (dito) JA JA JA NEJ 

Huvud vy (dito) JA JA JA NEJ 

Nedre vy (dito) JA JA JA NEJ 

Storlek för gränssnittskomponenter JA JA JA NEJ 

Dolda flikar NEJ JA JA NEJ 

Delad knapp (eng. ”split button”) - JA JA NEJ 
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Bilaga C: Syntronics AJAX- och JSON-RPC-funktioner  

Funktioner för att utföra AJAX- och JSON-RPC-anrop till en specifik server. Dessa 
två funktioner är utvecklad av Syntronic AB och utgivna under MIT-licensen. Båda 
funktionerna skall användas tillsammans. Den första funktionen hanterar en AJAX-
begäran och den anda funktionen hanterar ett anrop till en server med hjälp av 
protokollet JSON-RPC 1.0. 

Funktion för att hantera en AJAX-begäran: 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

/** 
 * AJAX request handler. 
 * @param url URL to the server 
 * @param contentType Content-Type attribute for the request 
 * @returns AJAX object 
 */ 
var Ajax = function (url, contentType) { 
    "use strict"; 
    var that = {}; 
 
    /** 
     * Makes a AJAX call to the specified URL. 
     * @param data Request data. 
     * @param callback Response callback function. 
     */ 
    that.call = function (data, callback) { 
        var request = new XMLHttpRequest(); 
        request.open("POST", url, true); 
        request.setRequestHeader("Content-Type", contentType); 
        request.onreadystatechange = function () { 
        if (request.readyState === 4 && request.status === 200 
                    && request.responseText) { 
                callback(request.responseText); 
        } 
     }; 
        request.send(data); 
    }; 
    return that; 
}; 
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  Funktion för att hantera ett anrop med protokollet JSON-RPC 1.0: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/** 
 * AJAX request handler that uses the JSON-RPC 1.0 protocol. 
 * @param url URL to the server 
 * @returns AJAX object 
 */ 
var JsonRpcClient = function (url) { 
    "use strict"; 
    var that, idPool, superCall; 
 
    that = new Ajax(url, "application/json"); 
    idPool = 1; 
    superCall = that.call; 
 
    /** 
     * Makes a JSON-RPC call to the specified URL. 
     * @param data Request data. 
     * @param callback Response callback function. 
     */ 
    that.call = function (data, callback) { 
        var responseCallback = function (jsonResponse) { 
            var response = JSON.parse(jsonResponse); 
            if (response.error === null) { 
                callback(response.result); 
            } else { 
                throw response.error; 
            } 
        }; 
        data.id = idPool += 1; 
        superCall(JSON.stringify(data), responseCallback); 
    }; 
    return that; 
}; 
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Bilaga D: Gränssnittskomponenter  

En sammanställning av vilka typer av gränssnittskomponenter som finns i JavaScript-
ramverken som behandlas i denna studie. Benämningen för varje 
gränssnittskomponent är angivet på engelska då motsvarande ord eller benämning på 
svenska ej är lämpligt i detta sammanhang. 
 
 
Tabell D.1: Sammanställning av gränssnittskomponenter i ramverken Kendo UI, YUI, 
Dojo och Ext JS [23-26]. Benämningarna för gränssnittskomponenterna är angivna på 
engelska.  
 

Gränssnittskomponent Kendo UI Ext JS Dojo YUI 

Datagrid/Datatable JA JA JA JA 

Button JA JA JA JA 

Autocomplete JA JA JA JA 

Datepicker JA JA JA NEJ 

Dial NEJ NEJ NEJ JA 

Menu JA JA JA JA 

Panel NEJ JA JA JA 

Scrollview NEJ JA JA JA 

Tabview JA JA JA JA 

Slider  JA JA JA JA 

Charts NEJ JA JA JA 

Calendar JA JA JA JA 

Combobox JA JA JA NEJ 

Dropdownlist JA JA JA NEJ 

WYSIYG editor JA JA JA NEJ 

Listview JA JA JA NEJ 

Numeric textbox JA JA JA NEJ 

Panelbar (accordion) JA JA JA NEJ 

Split-pane JA JA JA NEJ 

Timepicker JA JA JA NEJ 

Treeview JA JA JA NEJ 

File upload JA JA JA NEJ 

Window JA JA JA NEJ 
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Gränssnittskomponent Kendo UI Ext JS Dojo YUI 

Split button  NEJ JA JA NEJ 

Radio button NEJ JA JA  NEJ 

Checkbox NEJ JA JA NEJ 

Drowdown button (Menu button) NEJ JA JA NEJ 

Toggle button NEJ JA JA NEJ 

Progressbar NEJ JA JA NEJ 

Drag and drop JA JA JA NEJ 

Title-pane NEJ JA JA NEJ 

Tooltip dialog NEJ JA JA NEJ 

Forms NEJ JA JA NEJ 

Alert NEJ JA JA NEJ 

Popup NEJ JA JA NEJ 

Color picker NEJ JA JA NEJ 

Context menu NEJ JA JA NEJ 

Fieldset NEJ JA NEJ NEJ 
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Bilaga E: Källkod för proxy server  

Här nedan ges fullständig källkod för den proxy server som utvecklats för att 
vidarebefordra anrop från testapplikationen till applikationsservern.  
 
 
 
<?php 
/* 
 * PHP Proxy server that forwards a JSON-RPC Request (JSON 
object) 
 * 
 * Copyright (c) 2012 Victor Lundgren 
 * Licensed under the MIT license. 
 * 
 * How to use it: 
 * Call this by using following url:  
 * http://[yourserver]/[thisfile].php?url=http%3A//[the 
remoteserver]&contentType=[your content-type] 
 * 
 * Availalble params: 
 * url (required) 
 * contentType (optional, uses application/json by default if 
not specified) 
 *  
 */ 
 
// Default content-type 
$defaultContentType = "application/json"; 
$remoteUrl = $_GET['url']; // Remote server URL 
$method = "POST"; 
 
// Get the JSON-RPC message from PHP POST: 
$jsonData = file_get_contents("php://input");  
 
// The specified content-type: 
if (isset($_GET['contentType']) && 
strlen($_GET['contentType']) > 0) {  
 
    $specifiedContentType = $_GET['contentType'];  
} 
 
  
//Start a PHP curl session 
$session = curl_init($remoteUrl);  
 
// Set PHP curl with the message and content-type to send: 
curl_setopt($session, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, $method);                                                                      
curl_setopt($session, CURLOPT_POSTFIELDS, $jsonData);                                                                   
curl_setopt($session, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);                                                                       
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// Specify the header: 
// Check if user have specified their own content-type: 
if(!isset($specifiedContentType)) { 
    curl_setopt($session, CURLOPT_HTTPHEADER, array(   
       'Content-Type: ' . $defaultContentType,  
       'Content-Length: ' . strlen($jsonData))                                                                   
    );                                                                                 
} else { 
    curl_setopt($session, CURLOPT_HTTPHEADER, array(  
       'Content-Type: ' . $specifiedContentType, 
       'Content-Length: ' . strlen($jsonData))                                                                   
    );  
} 
 
// Call the remote server: 
$response = curl_exec($session); 
 
// Return result  
if($response !== FALSE) { 
    
    if(!isset($specifiedContentType)){ 
        header("Content-Type: application/json");                                                                                
    } else { 
        header("Content-Type: ". $_GET['contentType']); 
    } 
   
    echo($response); 
} 
  
curl_close($session); 
  
?> 
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Bilaga F: Uppmätta exekveringstider i Test 1 och Test 2   

Se kapitlet ”Genomförande” och ”Resultat” för en utförlig beskrivning av testernas 
innebörd. Exekveringstider som uppmäts i samband med utförandet av Test 1: ”Skapa 
en post”: 
 
Tabell F.1: Resultat av exekveringstider angivna i millisekunder som uppmätts i Test 
1: ”Skapa en post”. 
 

Mätning Dojo  Ext JS  YUI 

1 557 1366 2188 

2 623 776 1976 

3 590 1527 2240 

4 732 2448 2138 

5 627 1495 2229 

6 638 1376 2022 

7 681 1298 2077 

8 630 1648 2208 

9 579 1242 2420 

10 628 2116 2220 

11 603 1581 2648 

Medelv. ± stdav.  626,2 ±  48,2 1533,9  ±  442,7 2215,1  ±  187,2 

 
 

 
Exekveringstider som uppmätts i Test 2: ”Skapa flik” (se tabell F.2 – 6): 

 
Tabell F.2: Resultat av exekveringstider [ms] som uppmätts i Test 2 när 10 flikar 
skapats. Medelvärdet och standardavvikelsen (avrundat) för att skapa en flik har 
angivits inom parantes. 
 

Mätning Dojo  Ext JS  YUI 

1 317 (31,7  ±  18,8) 1936 (193,6  ±  87,1) 777 (77,7  ±  22,2) 

2 580 (58  ±  36,2) 1668 (166,8  ±  40,6) 1113 (111,3  ±  49,6) 

3 572 (57,2  ±  35,7) 1547 (154.7±  24,1) 1118 (111,8 ±  41,4) 

4 570 (57,0  ±  35,3) 1573 (157,3  ±  23,9) 1093 (109,3  ±  57,1) 

5 567 (56,7  ±  37,4) 1658 (165,8  ±  15,5) 1165 (116,5  ±  36,3) 
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Tabell F.3: Resultat av exekveringstider [ms] som uppmätts i Test 2 när 20 flikar 
skapats. Medelvärdet och standardavvikelsen (avrundat) för att skapa en flik har 
angivits inom parantes. 
 

Mätning Dojo  Ext JS  YUI 

1 1087 (54,3  ±  27,3) 3653 (182,7  ±  33,0) 1745 (87,3  ±  40,3) 

2 1140 (57,0  ±  25,3) 3264 (163,2  ±  27,6) 1920 (96,0  ±  43,7) 

3 1115 (55,8  ±  23,5) 3330 (166,5 ±  28,9) 1852 (92,6  ±  30,7) 

4 1191 (59,6  ±  47,9) 3284 (164,2  ±  26,3) 1898 (94,9  ±  40,0) 

5 833 (41,7  ±  2,9) 3402 (170,1  ±  36,8) 2012 (101,1  ±  41,4) 

 
  

 
Tabell F.4: Resultat av exekveringstider [ms] som uppmätts i Test 2 när 40 flikar 
skapats. Medelvärdet och standardavvikelsen (avrundat) för att skapa en flik har 
angivits inom parantes. 
 

Mätning Dojo  Ext JS  YUI 

1 1964 (49,1  ±  16,6) 7456 (186,4  ±33,1) 3558 (89.0  ±  35.0) 

2 1994 (49,9  ±  18,9) 7458 (189.0  ±  34,2) 3433 (85,8  ±  26,9) 

3 2042 (51,1  ±  17,2) 8639 (216,0  ±  60.0) 3529 (88,2  ±  31,1) 

4 2067 (51,7  ±  17,8) 7840 (196.0  ±  52,3) 3710 (92,8  ±  38,6) 

5 1898 (47,5  ±  18,6) 8248 (206,2  ±  30,5) 3593 (89,8  ±  39,2) 

 
 
 
Tabell F.5: Resultat av exekveringstider [ms] som uppmätts i Test 2 när 80 flikar 
skapats. Medelvärdet och standardavvikelsen (avrundat) för att skapa en flik har 
angivits inom parantes. 
 

Mätning Dojo  Ext JS  YUI 

1 3802 (47,5  ±  13,1) 20663 (258,3  ±  53,6) 7219 (90,2  ±  26,8) 

2 3822 (47,8  ±  12,9) 20688 (258,6  ±  89,4) 7066 (88,3  ±  21,2) 

3 3864 (48,3  ±  18,5) 19347 (241,8 ±  63,7) 6956 (87,0  ±  22.0) 

4 3821 (47,8  ±  18,1) 20293 (253,7  ±  61,1) 7192 (89,9  ±  30,9) 

5 3708 (46,4  ±  12,9) 20071 (250,9  ±  58,3) 7120 (89,0  ±  33,5) 
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Tabell F.6: Resultat av exekveringstider [ms] som uppmätts i Test 2 när 160 flikar 
skapats. Medelvärdet och standardavvikelsen (avrundat) för att skapa en flik har 
angivits inom parantes. 
 

Mätning Dojo  Ext JS  YUI 

1     6404 (40,0  ±  7,0) 57197 (357,5  ±  137,3) 11325 (70,8  ±  16,3) 

2 7422 (46,4  ±  14,8) 56599 (353,7  ±  138,3) 14163 (88,5  ±  16,8) 

3     7271 (45,4  ±  9.6) 58029 (362,7  ±  140,8) 15743 (98,4  ±  21,8) 

4     7364 (46,0  ±  9,6) 60185 (376,2  ±  174,0) 15975 (99,8  ±  34,6) 

5 7481 (46,8  ±  10,2) 55342 (345,9  ±  140,6) 16199 (101,2  ±  39,2) 

 
 
  

 
 
 


