
Självständigt arbete på grundnivå
Independent degree project - first cycle

Huvudområde
Självständigt arbete (DT133G)

Server- vs klientgenererade webbapplikationer
En jämförelse ur ett usabilityperspektiv

Tomas Öberg 



Server- vs klientgenererade webbapplikationer – en jämförelse ur ett usabilityperspektiv
Tomas Öberg 2017-06-01

MITTUNIVERSITETET 
Programvaruteknik

Examinator: Felix Dobslaw, felix.dobslaw@miun.se 
Handledare: Awais Ahmad, awais.ahmad@miun.se 
Författare: Tomas Öberg, tobe1403@student.miun.se 
Utbildningsprogram: Programvaruteknik, 180 hp  
Huvudområde: Data & Systemvetenskap  
Termin, år: VT, 2017 

�II

mailto:felix.dobslaw@miun.se
mailto:awais.ahmad@miun.se
mailto:tobe1403@student.miun.se


Server- vs klientgenererade webbapplikationer – en jämförelse ur ett usabilityperspektiv
Tomas Öberg 2017-06-01

 
Sammanfattning

Detta arbete avser titta närmare på och jämföra två vanliga tillvägagångssätt för 
att skapa interaktivitet via webbsidor idag, nämligen server- och klientsidegene-
rering. Det övergripande syftet med undersökningen är att hjälpa till att utröna 
vilket tillvägagångssätt som är bäst anpassat för att generera maximal affärsnyt-
ta till minsta möjliga tidskostnad. Perspektivet som används för att mäta detta är 
usability ur utvecklarsynpunkt. Tiden att sätta sig in i ett ramverk kan bero på 
ett flertal aspekter och därför har en avgränsat scenario satts upp och individuel-
la delar har utvärderats sida vid sida i ramverken JSF och Angular.io. Tillsam-
mans med intervjuer av utvecklares samlade upplevelse har ett resultat kunnat 
sammanställas. Detta resultat talar vare sig för eller emot endera tillvägagångs-
sätt då båda tekniker har sina för- och nackdelar. Det som dock har varit mest 
framträdande i jämförelsen är att införandet av designmönstret Model View 
Controller i ett ramverk för klientsidegenerering så som Angular.io. Detta ger 
en likartad upplevelse i usability som ett motsvarande för serversidegenereran-
de så som JSF, vilket är bra ur effektivitetssynpunkt. Dock upplevs bristen på 
relevanta felmeddelanden som ett stort problem på klientsidegenererande ram-
verk och något som sticker ut negativt i jämförelsen.

Nyckelord: usability, klientsidegenerering, Serversidegenerering, JSF, Facelets, 
PrimeFaces, Angular.io, PrimeNG, XML,  REST, TypeScript, JavaEE, MySQL, 
MVC, Domain driven Model.
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Abstract

This paper takes a closer look and conducts a comparison of two different ap-
proaches to generate interactivity of web applications today, namely server or 
client side generation. The overall purpose of the comparison is to help deter-
mine which approach is best suited to generate maximum business advantage to 
least possible time cost. The perspective used to measure this is usability seen 
from a developer's point of view. The time it takes to acquaint oneself with a 
framework may vary on several aspects and therefore a demarcated scenario 
has been set up and individual parts have been evaluated side by side in the 
frameworks JSF and Angular.io. Together with interviews of developer’s gathe-
red experiences a result has been possible to assemble. This result speaks neit-
her for or against either of the two approaches as both techniques have their 
own advantages and disadvantages. What has been most prominent in the com-
parison however is the introduction of the design pattern Model View Control-
ler in a framework for client side generation as Angular.io. This results in a si-
milar experience in usability as in a corresponding framework for server side 
generation as JSF, which is good in an efficiency point of view. Still, the lack of 
relevant error messages is experienced as a big problem in client side fram-
eworks and is an issue which stands out negatively in the comparison.

Keywords:  usability, client side generation, server side generation, JSF, Face-
lets, PrimeFaces, Angular.io, PrimeNG, XML,  REST, TypeScript, JavaEE, 
MVC, MySQL, Domain driven Model.
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Definitioner

Boilerplate Färdigskriven och generell kodbas för 
användning i olika projekt.

Byte-kompilering Programkod som kompileras till ett 
plattformsoberoende format som 
exekveras på en virtuell maskin istället 
för i binärkod.

Dependency Injection En teknik som lägger till ett objekt vars 
innefattande ägare är beroende av. 
Exempelvis en mail-service för att 
tillhandahålla funktionalitet för att 
hantera email.

Factory Ett designmönster som används för att 
skapa nya objekt av klasser.

Getters/Setters Läser- och tilldelar värde till ett 
klassfält.

Just-In-Time-kompilering Kompilerar programkod i realtid, 
istället för all källkod i förväg.

Mashup En blandning av mer en källa för 
webbapplikationsutveckling. 
Exempelvis procedurella programkod 
inbäddat i HTML-element. [39]

Stateful Ett programtillstånd som kan minnas 
från föregående händelse. Exempelvis 
en inloggning på en webbsida [11].

Stateless Ett kommunikationsprotokoll där ingen 
information lagras mellan sändare och 
mottagare [11].
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1. Inledning
Ett vanligt scenario som företag jobbar med är att skapa klient-/serverlösningar 
där dynamisk interaktivitet med en webbsida står i fokus. En sådan sida kan 
skapas med olika tekniker och ramverk idag, det finns både traditionella lös-
ningar och nya uppstickare på marknaden. 

CGI är ett IT-konsultföretag med många kunder och anställda i hela världen. De 
har bland annat utvecklat lönesystem, vädersatellitsdatasystem och olika lands-
tingslösningar. I Östersund där undertecknad gör sitt examensarbete gör de ar-
beten åt bland annat försvarsmakten, CAE och Inera. De riktar sig främst mot 
offentlig verksamhet och jobbar bara med förvaltningsärenden och vidareut-
veckling. Java och .Net används främst. Några projekt använder ramverket An-
gular 2.

1.1. Bakgrund och problemmotivering
Med inspiration från CGI avser undertecknad att göra en undersökning av i vil-
ka lägen det är fördelaktigt att skapa en klient- mot en servergenererad interak-
tiv webbsida. Ett antagande är att de kommer ha kommande projekt där de be-
höver ta ställning till vilket av dessa val som är mest tillämpligt. Det finns både 
för- och nackdelar med båda tillvägagångssätten och detta ämnar rapporten un-
dersöka och fastställa. I begreppet fördelaktigt vägs många faktorer in därför att 
ett programspråks användarnytta handlar inte alltid om hur pass effektivt språ-
ket kan utföra något, utan även om hur lättsamt det är att använda sig av det, 
fördelar vid samarbete, tidskostnad att sätta sig in i det med mera. Att skapa in-
teraktivitet via HTTP-protokollet som i sitt grundutförande är minneslöst (läs: 
stateless) har lagt grunden för två vanliga typer av teknologier av vanliga lös-
ningar att generera sidor med interaktivitet. Antingen försätter man HTML-ge-
nereringen på server- eller på klientsidan och kopplar samman variabler till 
specifika in-/utdatafält på sidan. Beroende på teknikvalet hålls dessa uppdatera-
de antingen på servern eller klienten. Att sätta sig in i när den ena tekniken är 
att föredra jämfört med den andra kräver främst en analys av vad som på både 
kort och lång sikt är bärande att studera och bli ett välanvänt verktyg i förläng-
ningen för verksamheten.

1.2. Övergripande syfte och högnivåproblemformulering
Syftet med detta arbete är att finna svar på när det är fördelaktigt att HTML-kod 
genereras på server- kontra klientsidan och hur man rent praktiskt ska gå till 
väga under själva utvecklingsprocessen gällande tankesätt och organisering. Vid 
vilken typ av applikation eller applikationsmodul ter sig det ena alternativet 
bättre än det andra att implementera? Är det mer tillämpligt med ett visst tanke-
sätt under arbetet vid de olika teknologivalen och finns det ett sätt att organisera 
arbetet som är mer fördelaktigt vid det ena arbetssättet framför det andra? Kan 
man öka produktivitet genom att använda den ena tekniken framför den andra?
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1.3. Avgränsningar
Arbetet fokuserar på användning av ramverken Angular.io och JSF/Facelets. 
Andra ramverk och teknologier kommer inte att undersökas även om under-
tecknad är väl medveten om den flora av användbara tekniker som finns att väl-
ja på. Det avsaknades kravställande från kund då detta arbete är helt av under-
sökningskaraktär och valet kring applikation är helt upp till författaren själv. 
Det finns heller inga krav eller tankar på visuell design då detta inte heller är 
intressant sett från ur det övergripande syftet. Utöver detta kommer bara grund-
förutsättningarna för jämförelsen att beskrivas översiktligt. Tyngdpunkten i 
denna jämförelse handlar exempelvis inte om hur man konfigurera en databas, 
tabelldata, applikationsservrar, en REST-service och så vidare. Ej heller kom-
mer detaljer om hur data lagras och hämtas gås igenom detaljerat, utan istället 
kommer fokus ligga på implementation av GUI-komponenterna i vardera ram-
verk. Motiveringen till denna avgränsning är utgångspunkten att  merparten av 
arbetet för en utvecklare ligger i att skapa GUI-delen av en applikation samt att 
stora delar av serversidan inte skiljer sig mellan angreppssätten.

1.4. Detaljerad problemformulering
Arbetet syftar till att detaljerat ta fram konkreta fördelar och nackdelar vad gäl-
ler skapandet av en enklare bokningsapplikation och genom arkitekturvalen JSF 
/facelets på serversidan eller en motsvarande applikation på klientsidan skriven 
i Angular.io. Detta för att hjälpa läsaren att ta ställning till vilket av dessa alter-
nativ som kan vara mest fördelaktigt att använda beroende på övriga förutsätt-
ningar och syftet med applikationen. För att göra en kvalitativ undersökning 
kommer därför motsvarande moment i vardera system att ställas mot varandra, 
analyseras och bedömas. Parallellt kommer även en generell upplevelse av sy-
stemen som helhet att göras. De frågeställningar som ämnas besvaras är:

• Hur bra är skalbarheten i de två olika ramverken? 

• Hur upplevs produktiviteten?

• Hur är möjligheten att strukturera kod och möjlighet till samarbete? 

• Följande komponenter kommer användas för att mäta vardera ramverks 
”usability” [1].

⁃ Learnability: Hur snabbt kan man sätta sig in i ramverket?

⁃ Memorability: Är det lätt att komma ihåg från gång till gång al-
ternativt går det att läsa koden i efterhand?

⁃ Efficiency: Krävs det mycket kod för att åstadkomma en viss ef-
fekt?

⁃ Error: Är man hjälpt så man inte gör fel / uppstår det dolda bug-
gar?

⁃ Satisfaction: Är det ”kul” eller ”skönt” att arbeta med ramverket?

�2
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1.5. Planering
De första två veckorna är ansatsen att skapa en bokningsklient i ramverket Java 
Server Faces. Detta involverar dessutom att skapa tabeller i en relationsdatabas 
och en REST-server. Två veckor planeras till att sätta sig in i Angular.io och 
utveckla en klient därifrån som via REST-servern kan skapa ett bokningsscena-
rio med lagringsbar data. Tiden därutöver kommer ägnas till att forska i resulta-
tet av detta laborerande, diskutera detta, väga fördelar mot nackdelar och ge 
förslag alternativa lösningar.

1.6. Översikt
Kapitel 1 - Introduktion - Ger en introduktion och kort överblick av projektets 
mål och syfte. Där i kommer även motiveringen till arbetet och frågeställning-
arna som ämnas besvaras kommer tas upp. 

Kapitel 2 - Teori - Ger en bakgrund och överblick av de två teknologierna Java 
Server Faces och Angular.io samt övriga teknologier och koncept för att skapa 
kontext till jämförelsen.

Kapitel 3 - Metod - Går igenom metodvalet och förklarar implementationen av 
usability i denna jämförelse.

Kapitel 4 - Resultat - Konstruktionen av jämförelsen skapas och presenteras, 
samt intervjuresultat sammanställs.

Kapitel 5 - Analys - Resultatet analyseras.

Kapitel 6 - Slutsats - Arbetet i överlag analyseras och slutsatser dras.

1.7. Författarens bidrag
Undertecknad har fått en boilerplate [36] klar för bygge i Maven för att utveck-
la en JavaEE-applikation utifrån. Element som därutöver behövts göras har va-
rit att:

• Installera och konfigurera en MySQL-server

• Upprätta databastabeller

• Upprätta modeller och affärslogik 

• Skapa GUI för en applikation i JSF + PrimeFaces

• Skapa en REST-service

• Skapa GUI för en applikation i Angular.io + PrimeNG

• Konfigurera en mailfunktionalitet i en Wildflyserver

• Konfigurering av nödvändiga beroenden för Maven
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2. Bakgrundsmaterial/Teori
2.1. Usability

“Extent to which a product can be used by specified users to achieve 
specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a 

specified context of use.” 

- ISO 9241 [2]

En standard för att mäta en användares upplevelse av ett system är något som 
växt fram med tidens gång. Längre tillbaka i tiden pratade man ofta om system 
som ”användarvänliga”. Denna term är dock något missvisande vad gäller data-
system då det som är viktigast snarare är att systemet inte aktivt motarbetar det 
användaren avser att göra. Termen är dessutom abstrakt och därmed svår att 
mäta. Syftet med usability är att skapa en mätbarhet i precis hur bra ett system/
lösningar är. Usability är också kontextberoende (vilket framgår av ISO-defini-
tionen). Det är alltid relativt vem användaren är och vad syftet med använd-
ningen är [1].

2.1.1. Jakob Nielsens definition av Usability
Jakob Nielsen är en författare som gjort sin egen definition av usability och 
styckat upp det i mindre underkriterier. Usability enligt Nielsens definition 
handlar om hur väl en användare kan uppnå sitt syfte inom det ett givet system. 
Hur detta mäts beror dock på systemet [1]. Huvudkoncept inom usability invol-
verar ett par underkategorier. Applicerade på denna form av undersökning blir 
dessa:

• Learnability: Hur snabbt kan man sätta sig in i systemet?

• Memorability: Är det lätt att komma ihåg systemet från gång till gång?

• Efficiency: Krävs det mycket för att åstadkomma en viss effekt?

• Error: Är man hjälpt så man inte gör fel / uppstår det dolda fel?

• Satisfaction: Är det ”kul” eller ”skönt” att arbeta med systemet?
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Learnability handlar om potentialen för hur lätt en nybörjare kan lära sig ett sy-
stemet och kan exempelvis mätas genom hur lång tid det tar att genomföra en 
uppgift. Om ett system är mycket lätt att lära sig för en nybörjare att utföra rela-
tivt enkla uppgifter har det högre learnability. Det finns dock även ett annat sätt 
att mäta learnability på vilket gäller usability över tid. Om ett system efter en 
tids användning ger fördelen att högre effektivitet erhålls ju mer erfaren använ-
daren blir av systemet ger det också högre usability. [65] Detta illustreras i figur 
2  nedan. Ju mindre tid och resurser som spelar in desto mindre betydelse får 1

learnability som faktor, vilket i huvudsak handlar om hur pass tidskritisk en si-
tuationen är. [66] En användaren av systemet som exempelvis i huvudsak för 
anteckningar erfordras i regel inte en expertnivå av systemet för kunna att vara 
produktiv.

Figur 1: Delar av usability [16]

Figur 2: Learnability

 Figuren illustrerad efter originalet funnet i Nielsen [1]1
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Memorability handlar om hur lätt ett system är att minnas från föregående gång 
och kan mätas antingen genom att en användare som inte använder systemet 
frekvent, och dessutom varit ifrån det ett tag, får uppgifter som sedan mäts i 
tiden det tar att utföra dem. Ett annat sätt att mäta memorability på är att låta 
användaren svara på frågor efter användningen. Ju mer korrekt användaren är 
desto högre memorability. Memorability är mindre mätbart i visuella system där 
systemet självt påminner användaren jämförelsevis med ett system där opera-
tioner är dolda. [1] Exempelvis är en program i en kommandoprompt lättare att 
mäta memorability på jämfört med ett program med GUI.

Efficiency avser mäta hur effektivt något går att göra med lite medel och träder 
i kraft när användaren av systemet erhållit en nivå av att kunna tillräckligt med 
systemet för att kunna vara effektiva. Det är ett svårt test att genomföra utan 
användare på expertnivå och kräver egentligen konsensus kring vad en expertis 
är i det givna systemet. Med sådant konsensus på plats kan efficiency mätas ge-
nom att ta tid på hur lång tid en uppgift tar att utföra. [66]

Error handlar om hur svårt det är att göra saker som hindrar en från att uppnå 
sitt mål med användandet i systemet. Frekvensgraden av fel bör vara låg och 
felmeddelanden hjälpsamma för en högre poäng vad avser error. Dolda fel som 
är svåra att felsöka och katastrofala fel som orsakar allvarliga problem i syste-
met ger minuspoäng på error-skalan. [1] Ett bra felmeddelande bör vara expli-
cit, läsbart, artigt, precist och med konstruktiva råd på hur problemet ska lösas. 
[67]

Satisfaction är den mest subjektiva av de fem mätbara aspekterna i usability och 
handlar om känslan användaren har av att använda systemet. Denna aspekt kan 
faktiskt stå i rak kollision vad avser efficiency då systemets tillvägagångssätt 
kan tilltala på en estetisk nivå samtidigt som det är mindre effektivt just därför. 
Oftare visas dock en stark korrelation mellan efficiency och satisfaction, är ett 
system onödigt ineffektivt minskar även troligheten att användaren skulle vara 
på det hela taget vara nöjd med det. [66]
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2.2. Webbapplikationens tekniska historia
Webbaserade program har genom tiderna genomgått många metamorfoser där 
behovet av att möta upp människan i interaktion med datorn har varit den på-
drivande drivkraften. Inledningsvis saknades all form av interaktivitet och 
webbsidor stod snarare som statiska plakat runtom på nätet mer än som interak-
tiva program. Från nittiotalet och framåt har utvecklingen gått framåt och vi kan 
idag nyttja exempelvis ordbehandlare och bildbehandlingsprogram över internet 
som ett alternativ till ett installerat program på datorn, något som inte hade varit 
möjligt med den initiala tekniken. En kronologisk genomgång av några de tek-
niker som funnits för att skapa interaktivitet mellan klient och server kommer 
här att gås igenom för att skapa bakgrund till en senare undersökning av mo-
derna ramverk och klargöra för de tekniska förutsättningarna som fanns för att 
skapa serverside- och klientsidelösningar. 

2.2.1. CGI-skript, PHP (1994) och JavaScript (1995)
Fram till mitten av 1990-talet levererade servrar statiska HTML-sidor. Möjlig-
heten att som användare interagera med sidorna begränsade sig till att navigera 
via dess länkar och skicka ifyllda formulär via ett ”form request”. En sådant 
förfrågan (exempelvis på grund av en knapptryckning) skickar med eventuella 
variabler från indatafält till servern över HTTP-protokollet. För att kunna hante-
ra detta kunde ett så kallat CGI-script (Common Gateway Interface) finnas på 
servern i en dedikerad katalog. CGI är ett gränssnitt som möjliggör för program 
på servern, ofta skrivet antingen i C eller Perl, att köras och läsa av eventuella 
lokala miljövariabler från en klientförfrågan. Beroende på de värden som läses 
in från dessa miljövariabler kan servern skicka tillbaka exempelvis ny HTML-
kod till klienten som uppvisar dessa förändringar i webbläsaren. Detta innebar 
att för exempelvis ett Perl-script behövde en Perl-interpretator köras igång in-
nan och exekvera programmet för varje anrop. Eventuella databaskopplingar 
kunde inte hållas levande på denna tid utan de i sin tur behövde tillkopplas per 
operation. Allt detta skapade stor overhead-tid och fungerade inte effektivt då 
flera klienter anropade servern inom korta intervall. [40][41]

En serverlösning som löste problemet med att processerna inte hölls vid liv var 
PHP (vilket inledningsvis stod för Personal Home Pages men senare Hypertext 
Preprocessing). Första versionen av PHP kom 1994 och byggde på en samling 
CGI-script som främst kunde hålla koll på hur många besök en sida fått. Den 
första publika versionen 2 kom dock 1995. PHP kunde från denna version inte-
ragera med databaser, styra vilka domäner som kunde få tillgång till sidan, han-
tera mottagning av filer med mera. PHP kunde precis som CGI-script läsa mil-
jövariabler samt generera och skicka tillbaka HTML-kod till klienten. Det inne-
bar att HTML-kod låg i textsträngar inuti den övriga PHP-koden. Med åren ut-
vecklades det till ett eget programspråk likt C och Perl med förmåga att kom-
municera över många olika protokoll. [42][58] 

1995 skapade Netscape den första versionen av JavaScript vilket gav möjlighet 
till att viss interaktivitet även kunde skapas på klientsidan direkt i webbläsaren 
utan att en hel sidomladdning krävdes för all slags interaktion på klientsidan. 
Detta var väl behövligt på denna tid då nästan all kommunikation skedde via 
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modem. Det fanns dock ingen möjlighet att göra deluppdateringar av en sida 
med serveranrop, så JavaScript på denna tid medförde i praktiken att formvali-
dering och vissa effekter på klientsidan obundet serversidan kunde genereras. 
Microsoft utvecklade sin egen version kallat JScript, vilket i stora delar var 
identiskt med JavaScript men som hade några kompatibilitetsskillnader i 
Microsofts Internet Explorer. (Netscape valde två år senare att ansöka om stan-
dardisering av JavaScript hos ECMA international ) [43]2

2.2.2. Java Applets (1995) och Flash (1996)
Java Applets introducerades av Sun som teknik för klientsidan 1995. Det var 
byte-kompilerade Javaprogram som kunde bäddas in i en webbsida och laddas 
ner direkt till klienten vilket på den tiden medförde prestanda bättre än Java-
Script. Detta därför att Javaprogram exekverades på JavaVirtual Machine 
(JVM) och inte i en begränsad script-värld inuti en browser som JavaScript. 
Största fördelarna med Java på nätet var att det löste problemet interaktivitet 
mellan server och klient samt plattformsberoenden. Klienterna kunde nu (idea-
liskt sett) få samma upplevelse oavsett plattform de befann sig på. Andra förde-
lar gällde möjligheten att lagra tillstånd per användarsession. Under en efterföl-
jande tid använde sig shoppingssidor, banker och andra större organisationer 
just Java Applets för att skapa interaktivitet via nätet. Detta gjorde att vissa de-
lar av sidan kunde laddas om medan andra låg statiska. Exempelvis kunde en 
sidas menysystem eller reklamspalter göras via Java Applets och renderas på 
klientsidan. Problemet med Java Applets var dock att det krävde en plugin till 
browsern, vilket ledde till många uppdateringar för användarna. Tekniken var 
inte heller idealisk av säkerhetsskäl, då hela datorns filsystem riskerade att nås 
åtkomst till utifrån. [44][56] 

Det var inte bara Java Applets som var intressant till att skapa interaktiva sidor 
på nätet den här tiden. 1996 kom exempelvis även Flash (utvecklat av Macro-
media och senare uppköpt av Adobe) som tillägg till många webbläsare. Flash 
kunde rita vektor- och rastergrafik samt hade stöd för ljud och film och även 
använda script vid namnet ActionScript, som inledningsvis användes till att spe-
la upp och rudimentärt kontrollera flashspelarens filmer, bilder och ljud men 
som senare kom att växa upp till ett fullt kapabelt programmeringsspråk köran-
des på en virtuell maskin vid namn ActionScript Virtual Machine (AVM). Flash 
var ett alternativ till Java Applets och användes flitigt under en period för att 
skapa interaktivitet via menyer, reklam, applikationer, spel med mera. Proble-
met med flash var liknande som med Java Applets främst gällande säkerhet men 
även kompatibilitet. [45][59]

2.2.3. ASP och ActiveX (1996)
1996 introducerade Microsoft Active Server Pages (ASP) och ActiveX. ASP är 
en skript-motor som bland annat involverade VBScript och JScript som pro-
gramspråk och var ett alternativ till att skapa en webbserver på Microsofts In-
ternet Information Server (IIS). ASP fungerade aningen ”omvänt” från hur PHP 
fungerade (där koden skrevs först och HTML-kod genererades av denna kod. I 

 Se kapitel 2.72
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ASP skrevs HTML koden främst och programlogik i form av scriptspråk så som 
VBScript och JavaScript sattes in i kodblock betecknade: <% … %>. Dessa 
kodblock kunde ligga var som helst i bland HTML-kodens övriga element. Vid 
en förfrågan till en sida skriven i ASP kördes kodblocken först och renderade 
eventuellt ny information på den sida som sedan skickades tillbaka till klienten. 
Styrkor med ASP i senare versioner var att färdigkompilerad kod i form av dll-
filer kunde anropas direkt från dessa scriptblock och uttöka sidans kapacitet, 
databastransaktioner kunde göras direkt i HTML-koden och även att data kunde 
skickas från en sida till en annan. [48][49] Svagheter låg i att det var långsamt 
att använda och att scriptspråket var begränsat så mer kod behövde skrivas än 
med ett mer utvecklat programspråk. [57]

ActiveX är generella plugins för internetkommunikation från Microsoft vilket 
inte bara användes genom Microsofts Internet Explorer. ActiveX fungerade 
främst på Windowsplattformar och gjorde det möjligt för ett kontrollerprogram 
att laddas ner på klientdatorn och kunde utföra kod med högre prestanda än 
Java Applets (vilket är en viktig faktor i valet av interaktivitet). Programspråk 
inom ASP (inledningsvis Visual Basic) kunde nyttja denna kontroller men Acti-
veX utgjorde dock än större risker än Java Applets och hade problem att funge-
ra på olika plattformar eftersom programmen (till skillnad från Java Applets) 
exekverades i binärform istället för att interpreteras. [50][51]

2.2.4. Viktiga standarder: CSS (1996) och XML (1998)
Industrikonsortiet World Wide Web (W3C) skapade standarden Cascading Style 
Sheets (CSS) år 1996, ett språk för att beskriva en webbsidas layout. Detta se-
parerade layouten från där den tidigare beskrivs i HTML-elementens attribut. 
HTML var i sin form nämligen inte var avsedd till att skapa layout, snarare 
struktur och attribut som avsåg att förändra utseendet på en sida kunde nu bry-
tas ut och skrivas in i separata CSS-filer. Det gav upphov till en klar förbättring 
i läsbarheten av koden och även kompatibilitet framledes då samma innehåll nu 
kunde anpassas via CSS till olika format utan att ändra i själva grunddokumen-
tet. [46]

XML, skapades av W3C 1998 och är ett standardiserat metaspråk i syfte att 
dela information med. Det härstammade ur den äldre och mer komplexa meta-
språket SGML, då ett behov av ett striktare och enklare format behövdes. XML 
har en enkel logisk och konsekvent form och är plattformsoberoende vilket be-
hövdes för bland annat kommunikation över internet. [52]

Dessa standarder bidrog till att skapa en mer standardiserat sätt att skriva appli-
kationer på internet vilket senare ramverk kom att bygga sina teknologier på. 
Detta medför framtidssäkerhet och en lösare koppling mellan kod och platt-
form.

2.2.5. SOAP (1999)
En transportprotokollsspecifikation vid namn Simple Object Access Protocol 
(SOAP) togs fram 1999 för att hitta ett medel genom vilket applikationer kunde 
tala med varandra över internet. Det fanns tidigare transportprotokoll sedan ti-
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digare men med SOAP kunde objekt och dess funktioner anropas på distans 
över internet via ett standardiserat och plattformsoberoende sätt. XML-formatet 
möjliggjorde denna mer löst kopplade förbindelse och lade grunden till mer 
avancerade webbtjänster som inte behövde tala samma språk. Nu kunde en för-
frågan skickas via XML och ett svar komma tillbaka i XML. Webboknings-
tjänster kunde med denna teknik nu exempelvis få förfrågningar om lediga bil-
jetter vissa datum, söka igenom databasen och lämna åter detta i ett förväntat 
XML-format utan krav på hur mottagarsidan ska vara konstruerad. [53]

2.2.6. Java 2 Enterprise Edition (J2EE) (1999)
Runt 1999 togs en standard fram för Javautveckling för att underlätta skapandet 
av webbapplikationer. Man gick ifrån konceptet helt med att skapa en kraftig 
klient via Java applets till att försätta kraften på serversidan istället. Denna 
standard gick inledningsvis under namnet Java 2 Enterprise Edition (J2EE), 
men kom senare att ändras till namnet Java Enterprise Edition (Java EE). Java 
EE bygger på Java Standard Edition (Java SE) och medförde många moduler 
och bibliotek för att underlätta vanliga scenarion för programmeraren vad gäller 
säkerhet, kodomfång, meddelandeprotokoll och databastransaktioner. Standar-
diserad förskriven kod kunde nu effektivisera och förenkla kodskrivningen ge-
nom att abstrahera bort mycket programkod. Dessa moduler kallades servlets 
och var en process som hölls vid liv mellan anropen. Nu fanns även stöd för 
flertrådiga transaktioner till databaser med mera. JSP var en teknik som använ-
des för att skapa HTML-dokument som alternativ till att skapa dem via en serv-
let och var Javas svar på det som fanns i ASP, nämligen möjligheten att sätta in 
javakod direkt i HTML-koden inom tecknen <% … %>. [54][55]

2.2.7. JSON och REST (2001)
Ett dataformat vid namn JSON specificerades runt 2001 av Douglas Crockford 
som senare standardiserade det. JSON står för JavaScript Object Notation och 
är ett format som vissa utvecklare hade använt innan det blev definierat men det 
var efter först efter denna definition som det började bli populärt. [61] JSON är 
plattformsoberoende och blev populärt för dataöverföring bland annat på grund 
av sin enkelhet. [60] Strukturen består av en lista av enkla nästlingsbara defini-
tioner parat ihop med ett värde. Ett exempel på hur ett JSON-objekt skulle kun-
na se ut är:

{
 "id": "1004", 
 "attributes": { 
       "name": "juice", 
       "price": ”14.15”, 
 } 
} 

En design vid namn Representational State Transfer (REST) definierades runt 
2001. I och med REST skiftades designfokuset från komplicerade XML-base-
rade designmönster via SOAP till mer enkla atomära requests. REST var enkla-
re än tidigare alternativ för att maskiner emellan skulle kunna kommunicera via 
HTTP-protokollet och nyttja allehanda webbtjänster. En RESTful service möj-
liggör exempelvis för en klient att hämta, lägga till, uppdatera eller ta bort data. 
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Denna kan antingen via metoderna GET, POST, PUT, PATCH  eller DELETE 
nås via anrop med eller utan parametrar. Ett exempel är att via GET-protokollet 
hämta data för den 8 maj genom att anropa en webbadress av karaktären:

htttp://weatherForecastTestService.com/getWeatherForecast/5/8 

Parametrarna för månad och datum (5/8) anges efter namnet på servicen: ”get-
WeatherForecast”. På serversidan anropar denna service i sin tur serverspecifika 
funktioner för att hämta data från exempelvis en MySQL-databas. Datan kon-
verteras sedan till någon form av databärande struktur som är lätt att skicka 
över HTTP-protokollet, exempelvis XML.

Ett svar från ovanstående begäran skulle i detta fall kunna vara (i JSON-format-
terad utdata): 

{   "coords": { 
        "lon": -0.13, 
        "lat": 51.51 
    }, 
    "weather": [{ 
        "id": 280, 
        "pressure": 512, 
        "humidity": 101, 
   }], 

    "id": 123, 
    "name": "London" 
} 

Ett annat vanligt fall är att man via en sådan service skickar och tar emot JSON-
data via POST-protokollet. I detta fall syns inte parametrarna via URL. Beroen-
de på typ av åtgärd kan även protokollen PUT, PATCH och UPDATE användas.

2.2.8. ASP.NET (2002) 
Microsoft utvecklade sin en egen virtuella maskin vid namn .NET som konkur-
rent till JVM och skapade därigenom grunden för ett plattformsoberoende för 
ASP när teknologin ASP.NET introducerades i .NET-miljön 2002. ASP.NET 
fortsatte där den sista ASP-versionen slutade men med en del förändringar. Nu 
var programmeraren exempelvis inte längre begränsat till ett script-språk utan 
alla språk som fanns tillgängliga i .NET-miljön kunde användas för att skapa 
webbapplikationer. Från början fanns C#, VB.NET och en reviderad version av 
JScript vid namn JScript.NET att välja på (och fler språk kom att läggas till 
längre fram). En annan förändring som introducerades var konceptet Code-Be-
hind-Model. Detta hade till syfte att bryta upp presentationen och programko-
den i varsin del. Designjobbet och programmeringsjobbet kunde nu göras i se-
parata filer istället för som tidigare blanda affärskod med HTML-markup. Pro-
gramkoden bestod av programmering för specifika användarhändelser, så som 
ett klick på en knapp, knapptryckningar i ett inputfält med mera och program-
kodsdokumentet kunde nå komponenter i designen. [57]
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2.2.9. AJAX och SPA (2005)
En stor förändring för webbapplikationen kom när termen AJAX myntades 
2005. AJAX står för Asynchronous JavaScript with XML. Denna teknik med-
förde att enskilda komponenter i HTML-dokumentet via JavaScript kunde lad-
das om och mindre data kunde skickas/tas emot. Detta har lagt grunden för det 
koncept som idag kallas Single Page Application (SPA). Ett exempel på en så-
dan dynamisk sida är facebook.com där enskilda komponenter på sidan kan 
laddas om beroende på vilken del av sidan användaren interagerar med. Exem-
pelvis nyhetsflödet, användarstatus på inloggade användare med mera. Java-
Script kunde nu via AJAX klara av att göra det som tidigare gjordes via exem-
pelvis Java Applets, ActiveX och Flash.

2.2.10. jQuery (2006)
Även om CSS bidragit med att effektivisera och dela upp innehåll och layout 
var det inte alltid användarna förstod hur man handskas med JavaScript och för 
att manipulera CSS eller DOM-trädet på ett enkelt sätt. Ett JavaScript-bibliotek 
som kom att förändra detta var jQuery. jQuery kom ut 2006 och förenklade 
mycket av den interaktionen. På ett enklare sätt än med JavaScript allena kunde 
nu CSS-attribut manipuleras, animeringar skapas och kommunikation via 
AJAX användas. [62] Det fanns och finns fortfarande konkurrens till jQuery 
men av olika faktorer förblev det det mest använda under lång tid. [63] jQuery 
inspirerade och låg till grund för många kommande ramverk och många Java-
Script-ramverk bygger på det och kräver det för att fungera. 

2.2.11. Ramverk från 2006 och framåt
Det som kan synliggöras via denna återblick är att man jobbat på olika sätt med 
standarder för att så småningom komma till ett plattformsoberoende på både 
klient- och serversidan. Här har JavaScript, CSS, XML och HTML utvecklats 
med tiden för att successivt ta över områden där innan en standard funnits oc-
kuperats av Java Applets, flash, ActiveX med flera. Allt eftersom de nya stan-
darderna fick fäste har många konceptuellt lika ramverk kommit och gått från 
denna tid framåt för både server- och klientgenererade webbapplikationer. Pro-
tokoll som SOAP har bidragit till att program kan kommunicera med varandra 

Figur 3: Illustration över konceptet Single Page Application [19]

�12



Server- vs klientgenererade webbapplikationer – en jämförelse ur ett usabilityperspektiv
Tomas Öberg 2017-06-01

på ett standardiserat och plattformsoberoende sätt med XML, ett område som 
numera tagits över mer och mer av REST. JSON, har ersatt många använd-
ningsfall av XML som kommunikation över internet och jQuery har lättat upp 
kodskrivandet för JavaScripts-utvecklaren. 

Det har utvecklats ramverk för PHP, Ruby och Python och JavaScript som an-
vänder dessa standarder och tekniker. För att nämna några få exempel på vad 
som idag finns att välja på som utvecklare på serversidan: 

• CodeIgniter (2006)

• Laravel (2011)

• Node.JS (2009)

På klientsidan finns även där en stor mängd av ramverk. Några av de mest po-
pulära är: 

• Angular.js (2010)

• React.js (2013)

• Vue.js (2014)

Från år 2005 och framåt har visserligen utvecklingen fortsatt men de flesta av 
ramverken bygger på en gemensam grund av protokoll, dataformat och design-
mönster med mera. Det som är extra framträdande gemensamt med ramverken 
denna tid är att de allra flesta följer ett designmönster vedertaget sedan årtion-
den tillbaka som heter Model View Controller (MVC). Denna modell anamma-
des även i Java EE i och med tekniken Java Server Faces (JSF)  som introduce3 -
rades 2004 samt i ASP.NET MVC 2009.

2.3. Model View Controller
Ett av de vanligaste arkitektoniska mönstren inom en affärsapplikation är att 
separera olika segment av programkod för att bland annat underlätta för framti-
da skalbarhet och modifikation. Model View Controller (MVC) [11] är en mo-
dell för att dela upp programkoden i tre olika ansvarsområden. Renodlad data, 
så som databastabeller med information hamnar i Model-lagret. View-delen 
handhar presentationen av datan och Controller-delen hanterar själva användar-
händelserna i view-delen och uppdaterar eventuellt model-delen beroende på 
händelsetyp. (Se figur 4 för en illustration av dess övergripande syfte.) 

Det finns flera fördelar med denna uppdelning men den främsta är att det visuel-
la i applikationen kan frigöras från affärslogik och representationen av datan 
kan skapas fristående. Detta gör att view-delen exempelvis kan skapas till olika 
system utan att det finns behov av att förändra modellen. Många ramverk 

 Se kapitel 2.43
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anammar denna modell genom att en HTML-mashup används för att skapa det 
rent visuella i ett program medan affärslogiken görs i ett annat språk.  

2.4. Java Server Faces och Facelets
JSF är ett standardramverk som bygger på Java Enterprise och har många verk-
tyg för underlätta för användaren av systemet att bygga applikationer med in-
riktning mot affärsnytta. Ramverkets styrka vilar på MVC-modellen och till-
handahåller ett komponentsbaserat tillvägagångssätt när det gäller att skapa 
webbapplikationer (illustrerad i figur 5).

Vydelen (View i MVC och synlig i browsern) genereras via en XHTML-sida 
som renderas utifrån givna databindningar via Expression Language (EL) och 
funktioner med exempelvis affärslogik kan åkallas från HTML-attribut via 
AJAX-anrop och omskapa en HTML-sida dynamiskt. Detta är ingen kod ut-
vecklaren själv behöver skriva som användare av systemet. Istället kan fokus 
läggas på ren presentation och bakomliggande affärslogik i form av javaklasser 
på serversidan (model-delen i MVC).

Kontrollerdelen (Controller i MVC) sköts som standard automatiskt i bakgrun-
den, kallas FacesServlet och dess funktionalitet kan skräddarsys, beroende på 
ändamål, med konfigurationer i XML-filer.

Facelets är ett deklarativt språk som används för att skapa vydelen inom en 
JSF-applikation [37]. Det tillhandahåller templates, färdiga bibliotek och kom-

Figur 4: MVC-modellen [17]

Figur 5: Struktur över Java Server Faces [18]

�14



Server- vs klientgenererade webbapplikationer – en jämförelse ur ett usabilityperspektiv
Tomas Öberg 2017-06-01

ponenter för att snabbt skapa en presenterbar vy med valideringsbara fält i 
XHTML-form. Komponenter kan konfigureras via attribut i XML-taggar.

Ett exempel på hur en JSF-applikation (enligt MVC-mönstret) används med 
JSF illustreras i figur 6.

Modellen och Vyn sammankopplas via EL-uttryck, en textsträng med det inle-
dande #-tecknet. Via EL uttrycket #{TestBean.name} kopplar vi samman 
bakomliggande Javakod med view-delen och indatafältet som deklarareras 
inom <h:inputText>. På grund av att båda funktionerna getName() och setNa-
me() skapats kan variabeln anges direkt via fältnamnet name i detta uttryck.

2.5. Wildfly
Wildfly är Red Hat:s community edition av sin kommersiella applikationsserver 
JBoss enterprise platform. Det är en server av lättvikt och som stödjer bland 
annat Java EE 7 standarden men även andra ramverk så som Ruby on Rails. Ett 
alternativ till applikationsserver är Glassfish.

Model:

import javax.faces.bean.SessionScoped;  
import java.io.Serializable;  
import javax.inject.Named;  
 
@Named 
@SessionScoped 
public class TestBean implements Serializable {  
 private static final long serialVersionUID = 1L;  
 private String name;  
 public String getName() {  
  return name;  
 }  
 public void setName(String name) {  
  this.name = name;  
 }  
}

View: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"  
      xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"  
      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"> 
    <h:head>  
        <title>Hello World</title>  
    </h:head>  
    <h:body>  
     <h2>Hello World</h2>  
     <h:form>  
        <h:inputText value="#{TestBean.name}"></h:inputText>  
          </h:form>  
    </h:body>  
</html>

Figur 6: Exempel på Model och View i en JSF-applikation
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2.6. Maven
Maven av Apache är ett projektverktyg som som tillhandahåller funktionalitet 
så som kompilering, testning och hantering av biblioteksberoenden.

2.7. ECMAScript
ECMA International är ett företag som utarbetar industristandarder. JavaScript 
utvecklades först av Netscape inc, och lämnades 1996 över ECMA International 
för standardisering. Den första standarden av JavaScript kom 1997 och därefter 
har 6 utgåvor gjorts. Den senaste är ECMAScript® 2016. Language och förkor-
tas ES6. Beteckningen av standarddokumentet går under namnet ECMA-262. 
Både Mozilla och Microsoft har utarbetat sina egen variant av JavaScript som 
går under namnen JavaScript respektive JScript. Båda har gjort sina egna tillägg 
som inte tillhör specifikationen [8].

2.8. TypeScript
TypeScript är ett programspråk utvecklat av Microsoft. Det har en tydligare 
syntax än exempelvis JavaScript och efterliknar objektorienterade språk som 
exempelvis Java. Det kan i sin tur översättas till en mer avancerad form av 
JavaScript, nämligen ECMAScript-standarden revision 6 (ES6). Idag stödjer 
dock bara de flesta webbläsare ECMAScript-standarden revision 5 (ES5). Ty-
peScript fungerar som en brygga här mellan den gamla och nya standarden och 
medför nya funktioner, typsäkerhet och tydligare kodstruktur som sedan kan 
översättas till den äldre standarden ES5. Översättningen från TypeScript till 
JavaScript hjälper till att täppa till källor av källor av buggar som inte Java-
Script varnar för vad gäller inkonsekventa datatyper. Denna översättning kallas 
transpilering [9]. Följande kodexempel i figur 7 får illustrera skillnaden mellan 
TypeScript och JavaScript:

TypeScript: JavaScript:
class Product {  
  constructor(private id: 
number, private _name: string) 
{  
  } 
  get name() { 
    return this._name;  
  }  
  set name(name: string) { 
    this._name = name;  
  }  
}

var Product = (function () { 
  function Product(id, _name) { 
    this.id = id;  
    this._name = _name;  
  }  
  
Object.defineProperty(Product.p
rototype, "name", {  
    get: function () { 
      return this._name;  
    },  
    set: function (name) { 
      this._name = name;  
    },  
    enumerable: true,  
    configurable: true 
  });  
  return Product;  
} ());  

Figur 7: Jämförelse av TypeScript och JavaScript
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2.9. Angular.io 
Angular.io är ett ramverk utvecklad av Google och används för att underlätta att 
skriva Single Page Applications. Angular.io bygger på JavaScript, och är vid 
tidpunkten för denna rapports skrivande, framme vid sin fjärde iteration. (Tidi-
gare versioner heter Angular.js respektive Angular 2). Att skriva programkod i 
Angular.io görs numera via ovan nämnda TypeScript som översätts till Java-
Script. Strukturen[14] på ramverket består av följande viktiga delar:

• Metadata - Data som dekoreras ovanför en klass i JSON-format. Så som 
länkar till kodens template, stilmallar med mera. 

• Directives - ger instruktioner om hur templates skall transformeras.

• Data Binding - Skapar kopplingar mellan data i den bakomliggande 
komponenten och dess template-fil. Exempelvis kopplar samman ett in-
put-element med en variabel i en TypeScript-klass.

• Components - avser att avgränsa sidans funktionalitet till separata kom-
ponenter. Dessa kan även inkapslas i varandra. En komponent kan ex-
empelvis vara en huvudmeny. En annan ett chatfält med mera.  
 
En komponent har ofta en tillhörande stylesheet och template (i form av 
separata CSS- och HTML-filer. Ett exempel på hur detta kan strukture-
ras ses här i figur 8.

• Templates - Definierar applikationens utseende via HTML-mashup. Här 
beskrivs sidans element och bindningar görs till tillhörande komponents 
typescriptkod.

• Services - Detta kan ses som en fristående instans inom exempelvis data 
kan hämtas, lagras, ändras eller valideras och behöva nås mellan flera 
komponenter.

Figur 8: Exempel på uppdelning av komponenter i Angular.io 
!
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Kodstrukturen i Angular.io är också MVC-baserad. Det innebär alltså återigen 
att vy och affärslogik kan separareras från varandra och att applikationen går att 
modularisera och vydelen enkelt kan bytas ut.

2.9.1. AppModule
I varje Angular.io-applikation skapas en grundläggande fil vid standardnamn 
app.module.ts och ser i regel ut som följande:

import { BrowserModule }  from '@angular/platform-browser';  
import { NgModule }   from '@angular/core';  
import { FormsModule }  from '@angular/forms';  
import { HttpModule }   from '@angular/http';  
import { AppComponent }  from './app.component';  
 
@NgModule({  
  declarations: [  
    AppComponent 
  ],  
  imports: [  
    BrowserModule,  
    FormsModule,  
    HttpModule 
  ],  
  providers: [],  
  bootstrap: [AppComponent]  
})  
export class AppModule { } 

Denna fil kan ses som roten till alla övriga komponenter. Inom dekoratorn 
@NgModule definieras Angular.io:s egna interna importeringar. Alla moduler 
som ska användas komponenter importeras inom arrayen ”imports” och alla 
komponenter behöver deklareras inom arrayen ”declarations”. Som standard 
skapas en ”bootstrap” och en standardkomponent vid namn AppComponent 
läggs där. Denna blir startpunkten för programmet. En eller flera komponenter-
na sätts in som startpunkt/-er. De kan ses som den nästkommande noderna ur ett 
nodträd där AppModule ligger underst.

2.9.2. AppComponent
En standardiserad AppComponent kan se ut som följer, och här återfinner vi 
strukturen över en komponent som tidigare illustrerades i figur 6.

import { Component } from '@angular/core';  
 
@Component({  
  selector: 'app-root',  
  templateUrl: './app.component.html',  
  styleUrls: ['./app.component.css']  
})  
export class AppComponent {  
  title: string = ’hello world!';  
} 

Ett stylesheet och en template-fil kopplas som synes i dekoratorn @Component 
via ”templateUrl” och ”styleUrls”.

I app.component.html skapas view-delen och element kopplas ihop med varia-
belnamn via Angular.io:s egna syntax:

<h1>{{title}}</h1> 
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2.10. PrimeFaces och PrimeNG
PrimeFaces är en populärt tillägg till JSF/Facelets som tillhandager applika-
tionsutvecklare med en mängd användbara komponenter som autokomplette-
ring, menyer, dialoger med mera. Utseendet på komponenterna är temabasera-
de, vilket innebär att det med lätthet går att byta ut hela sidans utseende genom 
att byta tema [10]. Att exempelvis skapa en checkbox-ruta som i figur 9 som 
direkt reagerar på ett val med hjälp av Ajax-teknik kan skapas genom följande 
kod i programmets HTML-design:

<h:outputText value=”Ajax: " /> 
<p:selectBooleanCheckbox value="#{controller.value}">  
 <p:ajax update="msg" listener="#{controller.reactToChanges}" /> 
</p:selectBooleanCheckbox>  

Värdet sätts eller läses av med hjälp av getters/setters (i detta fall ”is”) enligt 
följande konvention:

@Named 
public class Controller { 
 
    private boolean value;  
    public boolean isValue() { 
        return value1; 
    }  
    public void setValue(boolean value) { 
        this.value = value; 
    }  
    public void controller.reactToChanges() { 
  System.out.println(”Checkbox pressed: " + value) 
    }  
} 

På motsvarande sätt är PrimeNG ett tillägg för Angular.io, vilket delar många 
av de kompontenter PrimeFaces har samt har sina egna [38].  

Att skapa exempelvis en tabb-vy enligt figur 10 är inte svårare än att i sin kom-
ponents vydel deklarera följande element:

<p-tabView>  
    <p-tabPanel header=”Rubrik 1”>Innehåll 1</p-tabPanel>  
    <p-tabPanel header="Rubrik 2">Innehåll 2</p-tabPanel>  
    <p-tabPanel header="Rubrik 3”>Innehåll 3</p-tabPanel>  
</p-tabView> 

Figur 9: checkbox-ruta i JSF + PrimeFaces
!

Figur 10 : tabb-vy i Angular.io + PrimeNG 
!
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2.11. Systemjämförelser
I bakgrundsarbetet till denna jämförelse har tidigare studier om liknande system 
tagits del av. Ett exempel på sådana studier är [2] där olika faceletstillägg jäm-
förts med varandra och [3] där Angular.js, Angular 2 och React jämförts. Inget 
arbete har dock hittats som undersöker det perspektiv som denna uppsats utgår 
från. 
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3. Metod
Många tidigare studier har gjorts utifrån usabilityperspektiv med fokus på an-
vändargränssnitt. I denna rapport har dock perspektivet lagts på usability för 
programmeraren. När det kommer till valet av ett ramverk för en utvecklare 
finns det skäl att undersöka hur väl ett syfte går att uppnå med det. Metoden i 
denna uppsats har därför blivit att via usabilitykriterier enligt [1] bedöma hur 
det är att arbeta i vardera ramverk och använda resultatet av bedömningen till 
att informera läsaren om när det ena kan passa bättre än det andra. Motivet till 
detta valet av usability som bedömningskriterier är att även om ett ramverk har 
mycket av vad som kan önskas i fråga om effektivitet och teknikalitet så är det 
ett antagande att ramverket, på grund av dåligt resultat vad gäller usability, ändå 
riskerar att förbli oanvänt av en större publik.

Metodstegen blev följande:

1) För att ta reda på när den ena tekniken är att föredra framför den andra 
togs ett vanligt detaljerat webbokningsscenario fram och skapades för 
båda ramverken. Enskilda moment ur detta scenario har jämfördes se-
dan mot vardera implementation.  Rent konkret har JSF + Facelets kont-
ra Angular.io + PrimeNG använts för att skapa en bokningsklient som 
rent visuellt är lika varandra i bokningsproceduren men arbetar på olika 
sätt under ytan.

2) Nästa steg blev att med hjälp av usabilitykriterier ta fram frågor som 
analyserar det som hände under själva implementationen. Frågorna har 
anpassats för bokningsapplikations ändamål med syfte att analysera vil-
ka resultat som erhölls av undersökningen och hur väl gick det att ge-
nomföra de individuella delmomenten i vardera ramverk.

3) Tredje steget involverade att skapa ett frågeunderlag utifrån tidigare 
analys och intervjua arbetande konsulter på CGI med bakgrund endera i 
klient- eller servergenererade HTML-applikationer om deras egna åsik-
ter och erfarenheter.

4) Fjärde steget blev att diskutera den analys som gjorts både ur usability-
perspektiv med ambitionen att kunna ge tips om vid vilka scenarion det 
är lägligt att föredra det ena framför det andra. 

3.1. Scenario att implementera
För att sätta sig in i två språks usability involveras ett konstruktionsarbete. Ett 
vanligt scenario för en utvecklare är att skapa en webbplats av ett slag där något 
kan köpas eller bokas. För att kunna utforska i vardera plattforms användbarhet 
har en prototyp för en hypotetiskt flygbolags bokningsapplikation tagits fram 
och analyseras under utvecklingsprocessen. För att ta fram detaljerade scenari-
on att jämföra inom de två ramverken gjordes en inledande analys att göras av 
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typiska webbplatser för någon form av bokning att användas för att komma 
fram till vilka delar som kommer behöva involveras och upplevelsen av göra 
sådana implementationer. Dessa frågor finns sammanställda i bilaga B.

3.2. Analys av implementationen
Frågor utifrån aspekterna Learnability, Memorability, Efficiency, Error och Sa-
tisfaction har tagits fram och utifrån dessa har vardera klient som konstruerats 
analyserats. Dessa frågor finns sammanställda i Bilaga A och har även använts 
som underlag för intervjuer.

3.3. Intervjuer
Intervjuer med arbetande konsulter på CGI om deras upplevelse av learnability-
aspekten i vardera ramverk ger ett större underlag att analysera från. Svaren på 
intervjufrågorna har sammanställs och jämförts med författarens egna upplevel-
ser. Svaren på dessa frågor ska förhoppningsvis i sin tur kunna generera infor-
mation om hur det generellt sett skiljer sig åt att jobba med de olika systemen 
och avse hjälpa till att ge en godtycklig analys av i vilket läge det ena systemet 
är att föredra framför det andra. (Bilaga C)
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4. Resultat
I konstruktionen som följer kommer delar ur en typisk webbapplikation jämfö-
ras med server- kontra klientgenererande ramverk. Kapitlet inleds med att klar-
göra den konceptuella skillnaden mellan de två tillvägagångssätten. Därefter 
kommer en analys av vilka specifika komponenter som behöver skapas att gö-
ras. Detta följs av en översiktlig genomgång av arkitekturen på serversidan 
samt av en övergripande jämförelse av komponentbindningar. Därefter kommer 
en utvärdering av skapandet av specifika komponenterna i de båda ramverken, 
en efter en att göras. Detta avslutas med ett kapitel om intervjuresultatet av ut-
vecklare på arbetsplatsen varvid undertecknad spenderade sin tid under uppsat-
sens konstruktion.

4.1. Konceptuell skillnad mellan webbapplikationerna
Skillnaden mellan applikationerna skapade i de båda MVC-baserade ramverken 
består att i fallet med en klientgenererad webbapplikation behöver viss data på 
serversidan dupliceras på klientsidan. Klienten kommer ta hem data från ser-
vern via en REST-service och återskapar denna på klientsidan vid vissa använ-
darhändelser. Detta kan röra sig om exempelvis start av en applikation, hämt-
ning av aktuella platsreservationer eller en bokningsförfrågan. Vid sådana hän-
delser anropas REST-servicen genom vilken kommunikation kan ske till ser-
vern där affärslogik och långsiktiga lagringsmöjligheter finns. View-delen åter-
speglar klientdelens egna modeller medan vissa användarhändelser utlöser 
kommunikation med REST-servicen som medlar mellan dessa två sidor. Data 
skickas till/från REST-servicen i JSON-format. Detta innebär alltså att objekten 
serialiseras på serversidan till JSON-struktur för att sedan återskapas på klien-
ten i en ny originalliknande struktur. I figur 17a illustreras konceptuellt detta ser 
ut:

Detta skiljer sig från den tillvägagångssättet med en servergenererad applika-
tion, där modellen enbart återfinns på serversidan, och det enda som uppdateras 
på klienten är vyn via enskilda komponent-uppdateringar med AJAX. Applika-
tionen enligt denna teknik illustreras i figur x.

Figur 17a: Klientgenererad webapplikation med MVC
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I diagrammet i figur 17b behövs alltså ingen REST-service skapas och inte hel-
ler duplikat av modellerna eftersom alla förändringar sker på serversidan och 
vyn återspeglar data genom enskilda AJAX-anrop per komponent. Värt att 
nämna att denna teknik behöver kontinuerlig och stadig uppkoppling för att an-
vändarupplevelsen inte skall påverkas alltför negativt, något som inte fullt lika 
påtagligt i fallet med en klientgenererad applikation.

4.2. Förgrundsarbete för jämförelse
För att kunna skapa ett testunderlag av de två ramverken behövdes domänmo-
deller upprättas med tydliga avskiljbara tillämpningsområden, nödvändiga da-
tabastabeller skapades för att ge möjlighet till lagringsbar data samt en REST-
service upprättades för kommunikation med klienten. Därutöver behöver data 
läggas in i databasen så ett testunderlag finns att utgå från. Det betyder konkret i 
detta fall att hypotetiska flygplatsobjekt och flighter behövde definieras och 
läggas in i den underliggande databasen, boknings- och transaktionstabell be-
hövde upprättas för persistering av bokningsobjekt och kontokortsköp. Dessa 
grundläggande förutsättningar kommer gås igenom svepande då tyngdpunkt i 
den jämförelse läggs på skapandet av GUI.

En analys av olika flygbokningsidor på Internet gav att det finns ett tydligt 
mönster av flygbokningsprocedurer där en eller flera komponenter av följande 
typ generellt sett är vanligt förekommande:

• Bokningsflöde och knappar för att sköta navigering mellan flikar 

• Autokompletterande fält för sökning av avgång och destination

• Datumväljare för avresedatum

• Valideringsbara indatafält för personuppgifter

Dessa delar gav ett underlag till ett antal usabilitytester, som i form av konkreta 
frågor gavs svar åt, både specifikt för de valda plattformarna Angular.io och 
JSF/Facelets och även generellt hur de skiljde sig åt på nivån av klient/server-
renderad html. (Bilaga B).

Figur 17b: Servergenererad webapplikation med MVC

�24



Server- vs klientgenererade webbapplikationer – en jämförelse ur ett usabilityperspektiv
Tomas Öberg 2017-06-01

4.2.1. Databasmodeller
En domänmodell behövde skapas för att få ett förutsägbart resultat på serversi-
dan och att garanti om att bokningar kan lagras. Av en analys framkom att ett 
par objekt behövdes för att hantera säten, bokningar, transaktioner kunduppgif-
ter och flighter, nämligen: Seat, Flight, Credentials, Booking, Airport, Transac-
tion. Dessa finns beskrivna i bilaga D.

4.2.2. Lager
För att skapa en robust struktur med utbytbara komponenter skapades en struk-
tur upp enligt följande mönster (I java representerat av packages) på serversi-
dan:

• Logic - Affärslogik

• Persistence - Lagring (JPA)

• Presentation -  Användargränssnitt (facelets/rest-service)

Domänobjekt skapades fram från entitetsklasserna, nämligen FlightDO, Air-
portDO, CredentialsDO, SeatDO, BookingDO. De är i stort sett identiska som 
sina entitetsklassmotsvarigheter men finns där för att skapa ett lager mellan. 
Motiveringen att hålla isär entitetsklasserna från domänobjekten var att för 
framtida behov ge möjligheten till att byta ut en implementation av JPA mot en 
annan. Detta enligt layered architecture-modellen [11].

I persistence-lagret skapas entitetsklasserna där annoteringar avgör hur instan-
ser av dessa ska lagras i en relationsdatabas. Informationen kopieras via facto-
ry-metoder från entitetsklasserna till domänobjekten vid en hämtning av tidiga-
re lagrad information. 

4.2.3. REST-Service för bokning
Förutsättningarna för att skapa en klient i Angular.io var att skapa en REST-ser-
vice på serversidan. Därför implementerades en sådan service som tog hand om 
följande förfrågningar:

• getAirports  - hämtar alla tillgängliga flygplatsobjekt

• getAvailableFlights - Hämtar tillgängliga flightobjekt för ett visst datum-
intervall

• getSeatsForFlight - Hämtar alla sätesobjekt för en specifik flight

• makeReservation - Skapar en reservation för en flight med kund-
uppgifter
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4.3. Jämförelse av komponenter i vardera ramverk
Den undersökande delen i konstruktionen bestod i att jämföra de olika momen-
ten för JSF och Angular.io sida vid sida. För att ge klarhet till några av de åter-
kommande momenten inleds detta med en förklaring om hur variabelbindning 
och services i vardera ramverk fungerar för att sedan efterföljas av konkreta 
implementationer sida vid sida avseende bokningsflöde, autokompletterande 
fält, datumväljare och validering.

4.3.1. Variabelbindning i Angular.io kontra JSF
Något som hör till det vanligaste för GUI-skapandet är att binda element i view-
delen till variabler i model-delen. Denna bindning sker alltså på likartade sätt i 
JSF och Angular.io med några skillnader. 

Ett exempel är det som på JSF-sidans databindning motsvaras av:

 <p:inputText value="#{bookingController.firstName}" /> 

vilket i Angular.io skrivs:

 <p:input [(ngModel)]="firstName" /> 

Detta kräver (i Angular.io) dock att den fil som vid standard döps till 
app.module.ts importerar följande rad:

 import { FormsModule }  from '@angular/forms'; 

Samt att i samma fil dekoratorn @NgModule förses med:

 imports:      [  … , FormsModule ], 

Förklaringen till Angulars annorlunda syntax är att en användarhändelse be-
skrivs i Angular.io med inom tecknen ”()” och kopplingen till attribut via teck-
nen ”[]”. En kombination av dessa ger alltså en händelse+attributkoppling. Det-
ta gör att vi får en direktkoppling till variabeln och en bindning till ett event 
samtidigt, en så kallad dubbelbindning.

En sådan dubbelbindning finns dock inte i fallet med JSF, där ett tillägg av ett 
inbäddat <ajax>-element skulle krävas för att återkoppla resultatet till vydelen:

<p:ajax update="firstName" event="keyup" listener=”#{controller.up-
dateFirstName}"></p:ajax> 

Attributet event gör att varje gång användaren skriver inom input-elementet och 
släpper upp en tangent triggas metoden angiven inom attributet listener. Attri-
butet update meddelar sedan att elementet med id ”firstName” skall ritas om. 
Denna del får man alltså gratis i Angular.io på grund av att inget AJAX-anrop 
behöver göras mellan modellagret och vylagret.

I Angular.io skulle även raden:

  [(ngModel)]=”firstName” 
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kunna skrivas om till:

<input [value]="firstName" (input)="firstName = $event.target.value" /> 

eller: 

<input [ngModel]="firstName" (ngModelChange)=”firstName = $event”>  

ngModelChange är nämligen en hanterare för om något hänt i formuläret och 
extraherar det som finns inuti eventet (vid namn $event) [14]. I detta fall läses   
target.value av sitt värde och detta läggs in i variabeln firstName.

Eventhanteraren ”(input)” hanterar eventet att en användare faktiskt skriver i 
inputfältet, samt lägger till detta värde i variabeln ”firstName”.  [value] lägger 
in värdet i variabeln till attributet ”value” i HTML-taggen <input> så att även 
själva HTML-fältet uppdateras.  $event.target.value är det attribut inom DOM-
trädet som pekar på just detta element. Semantiskt sett nästlas alltså ett event 
inuti en databindning [()]. En minnesregel till detta (så man inte blandar om och 
skriver ([]) är att tänka: en banan i en låda [24].

4.3.2. Konceptet service inom Angular.io kontra JSF
Generellt sett kan en service ses som en avgränsad kod med specifikt använd-
ningsområde. Dessa kan nås från olika klasser med hjälp av en så kallad inject. 
En service i Angular.io kan man skapas genom lägga till direktivet @Injectable 
ovan sin klass, på följande vis:

@Injectable() 
export class DataService { 
  data: string = "example data"; 
} 

På detta sätt är nu klassinstansen DataService nåbar från en komponent inom 
angular med hjälp av att i konstruktorn för denna komponent skriva:

constructor(private ds: DataService) { } 

Denna dependency injection möjliggör att ”ds” pekar till en och samma instans 
av DataService. Därutöver är man även tvungen att deklarera denna service en 
array vid namn providers inom angulars importsystem för att denna ska vara 
nåbar överallt ifrån. Denna finner man i dekoratorn @NgModule till klassen 
som vid av standard kallas AppModule.

providers: [  
  DataService 
]  

Ett användningsområde för en service i Angular.io är att hålla någonting i min-
ne, så att exempelvis två skilda komponenter kan få åtkomst till samma varia-
bel. Ett annat användningsområde kan vara att skapa anrop till en REST-service 
och hantera eventuella felmeddelanden där. Ett tredje exempel kan gälla att 
skapa en service för validering av exempelvis indatafält.
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Services i JSF är betydligt mer varierande därför att här behöver även omfång 
för servicen deklareras. En transaktion mellan delarna av en JSF-applikation 
kan te sig olika. Exempelvis kan den service som tar emot en begäran från en 
klient verka minneslöst och då betecknas med dekoratorn @Stateless, dels kan 
den behöva minnas saker för just denna användare och betecknas @Stateful. 
Den kan även behöva minnas samtliga användares interaktioner och behöva 
betecknas @ApplicationScoped. För en service som handhar exempelvis mail-
utskick behövs troligvis inget minne och denna kan därför med fördel betecknas 
@Stateless. Det finns även en variant kallad @Dependent som bara gäller för 
den javaklass den injectas inom. Ett annat exempel kan gälla en service för att 
lagra datamodeller till databas. 

Dessa services kan sedan Injecta:s genom att helt enkelt dekorera ett fält med 
@Inject i den javaklass där den behövs på följande vis:

@Inject 
private MailService mailService; 

Services som koncept är en stor del inom både Angular.io och JSF och något 
som hjälper till vid GUI-skapande, inte bara för att hålla ordning och reda ge-
nom att avgränsa kodstycken men även för att överlappa åtkomst via olika 
komponenter.

4.3.3. Skapelse av ett bokningsflöde i JSF
Ett bokningsflöde skapades genom att skapa en header med de templates vi be-
höver. I filen booking.xhtml skrevs:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<ui:composition xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
                xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 
                xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core" 
                xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 
                xmlns:p="http://primefaces.org/ui" 
                xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"> 

Detta involverade funktionalitet i mallen ”jsf/core” för att kunna använda kom-
ponenten: <f:facet>, vilket användes för att skapa namngivna sektioner på si-
dan. <p:wizard>-elementet användes för att skapa ett bokningsflöde där man 
bara kan gå vidare till nästa flik i bokningsprocessen förutsatt att alla element 
inom varje <p:tab> som har sitt require-attribut satt blir validerade till sant.

Ett bokningsflöde skapades enligt bilaga C med ett Wizardelement med flikarna 
”travelDetailsTab, seatTab, credentialsTab, paymentTab och confirmTab”.  (Här 
är vardera tab-element inte utvecklat med sitt innehåll för läsbarhetens skull.)

<p:wizard id="bookingWizard">  
    <p:tab id="travelDetailsTab" title="Travel" />  
    <p:tab id="seatTab" title="Seat" />  
    <p:tab id="paymentTab" title="Payment" />  
    <p:tab id="confirmTab" title="Confirmation" />  
</p:wizard> 

Kodavsnittet ovan gav oss följande resultat i figur 18a:
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Det som kommer ”gratis" av detta element är även knapparna back och next (ej 
synliga i bild), där knappen ”next" inte godkänner ett steg framåt i formuläret 
förrän alla element med attributet required=true har validerats.

4.3.4. Skapelse av en bokningsflöde i Angular.io
För att skapa något som motsvarar bokningsflödet i JSF, gjordes följande temp-
late i Angular.io:

<p-messages name="msgBox" [value]="msgs" [closable]="false">  
</p-messages>  
<p-tabView (onChange)="onClickTab($event)">  
  <p-tabPanel header="Travel"        
 [disabled]="true" [selected]="selectedTab === 0” />  
  <p-tabPanel header="Seat"          
 [disabled]=”true” [selected]="selectedTab === 1” />  
  <p-tabPanel header="Credentials"   
 [disabled]="true" [selected]="selectedTab === 2” />  
  <p-tabPanel header="Payment"   
 [disabled]="true" [selected]="selectedTab === 3” /> 
  <p-tabPanel header="Confirmation"  
 [disabled]="true" [selected]="selectedTab === 4” />  
</p-tabView> 

Skillnaden är som synes att en del extrakod behöver skrivas. Inget sköts om au-
tomatiskt här. Knappar så som ”back” och ”next” ritas inte ut heller, utan detta 
behöver skapas manuellt i vardera komponent. [disabled] sätts till true så att 
man som användare kan byta flik i vilken ordning man vill. [selected] sätts till 
sant/falskt beroende på variabeln selectedTab:s värde. Denna variabel kan istäl-
let öka/minska beroende på andra knappar och på så vis blir ett liknande Wi-
zard-flöde (synligt i figur 18b) möjliggjort. 

4.3.5. Skapa ett autokompletteringsruta i JSF
En autokompletteringsruta skapades för tillgängliga flygplatser. Allt eftersom 
användaren skriver kommer flygplatsalternativ att dyka upp som kan autokom-
pletteras med antingen ett musklick eller en knapptryckning på enter. En sådan 
ruta skapas genom att följande element med tillhörande attribut fylls i:

<p:autoComplete  
 id="departure_airport" 
 value="#{bookingController.currentDeparture}" 
 completeMethod="#{bookingController.completeAirport}" 
 converter="#{bookingController.airportDOConverter}" 
 var="ap" 
 itemLabel="#{ap.name}" 
 itemValue="#{ap}" 
 forceSelection="true" 
 required="true">  

Figur 18a : Wizard-flöde i JSF + PrimeFaces
!

Figur 18b : tabView-panel i Angular.io + PrimeNG
!
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  <p:ajax  
  update="@this @form:betterFlights" 
  oncomplete=  
  ”#{bookingController.updateAvailableFlights()}"  
  />  
</p:autoComplete> 

Variabeln currentDeparture i klassinstansen bookingController binds till ele-
mentet genom raden:

value="#{bookingController.currentDeparture}" 

En metod för att hämta flygplatser enligt vad som hittills skrivits in binds ge-
nom att skriva:

completeMethod="#{bookingController.completeAirport}" 

Denna metod motsvaras av följande javakod vilken söker ut flygplatser som 
matchats med namn och fyller upp autokompletteringsrutan med alternativ (ex-
ceptions-rader har inte tagits med för läsbarhetens skull):

public List<AirportDO> completeAirport(String query) { 
    List<AirportDO> allAirportDOs =  
  bookingService.getAllAirports();  
    List<AirportDO> filteredAirportDOs = new ArrayList<>();  
    for (AirportDO eachAirport : allAirportDOs) { 
        if(eachAirport.getName().toLowerCase().  
     startsWith(query.toLowerCase())) 
             filteredAirportDOs.add(eachAirport);  
    } 
    return filteredAirportDOs;  
} 

För att skapa en konvertering mellan flygplatsnamn till objekt behövs även en 
konverterare för just detta. En klass skapas vid namn AirportDOConverter och 
instansieras. Kod enligt Bilaga C.

converter="#{bookingController.airportDOConverter}" 

För att för varje instans skriva ut namnet i listrutan (och inte objektet) deklare-
rades först en instans med parametern:

var="ap" 

Listans utskrift fylldes i med ett strängvärde som representerar flygplatsens 
namn i itemLabel och själva flygplatsobjektet lagrades i attributet itemValue.

itemLabel="#{ap.name}"  
itemValue="#{ap}" 

Attributet forceSelection tvingar användaren att välja antingen ett eller inget 
element i rutan, så denna tilldelades därför värdet "true". Nödvändigheten att 
välja något ur detta autokompletteringsfält för att kunna gå vidare i wizardele-
mentet skapades genom att även tilldela attributet required=”true”.

forceSelection="true" 
required="true" 
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Som ett inre element till autokompletteringeringselementet skapades en Ajax-
komponent för att eventuellt uppdatera vilka flighter som fanns. Via attributet 
update anges vilken del av sidan som skall laddas om och via attributet oncom-
plete kördes en metod som gör en eventuell uppdatering av den array inom vil-
ka möjliga avgångar lagras. Detta förutsatte att det fanns något i alla nödvändi-
ga datafält. (Avgångs- och ankomststation måste i prototypen exempelvis vara 
ifyllt, samt datum för avresa.)

<p:ajax  
 update="@this @form:flightsTable" 
 oncomplete="#{bookingController.updateAvailableFlights()}" 
</p:ajax> 

Detta gav oss slutresultatet i figur 11a. Man kan påbörja skriva ”ös” och Ös-
tersund dyker upp som ett färdigt alternativ att välja bland:

Alternativen styrs av vilka objekt som lämnas åter av funktion bookingControl-
ler.completeAirport(), vilket hämtar alla flygplatsnamn och undersöker vardera 
om namnet börjar på det inskrivna ordet (exceptionsrader har inte tagits med för 
läsbarhetens skull):

public List<AirportDO> completeAirport(String query) { 
    List<AirportDO> allAirportDOs = null;  
    allAirportDOs = bookingService.getAllAirports();  
    List<AirportDO> filteredAirportDOs = new ArrayList<>();  
    for (AirportDO eachAirport : allAirportDOs) { 
        if (eachAirport.getName().toLowerCase().startsWith(  
  query.toLowerCase())) { 
             filteredAirportDOs.add(eachAirport);  
        }  
    } 
    return filteredAirportDOs;  

4.3.6. Skapa en autokompletteringsruta i Angular.io
Att skapa motsvarighet till en autokompletteringsruta i Angular.io med Pri-
meNG som i föregående avsnitt inleddes med att importera och använda en be-
händig komponent vid namn: p-autoComplete.

<p-autoComplete 
 [suggestions]="filteredAirports" 
 (completeMethod)="searchForAirports($event)"  
 field="name" 

Figur 11a : Autokompletteringsfält i JSF + PrimeFaces
!
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 (onSelect)="selectDepartureAirport($event)">  
</p-autoComplete> 

En enkelbindning till arrayen filteredAirports (innehållandes objekt av typen 
Airport) görs via:

[suggestions]="filteredAirports" 

Metod för att hämta flygplatser enligt vad som hittills skrivits in genom att läg-
ga till event-styrningen:

(completeMethod)="searchForAirports($event)"  

Detta triggar motsvarande kodstycke i TypeScript:

searchForAirports(event) { 
    this.filteredAirports = [];  
    this.airports.forEach(element => {  
  if (element.name.toLowerCase().indexOf(  
   event.query.toLowerCase()) > -1)              
    this.filteredAirports.push(element);  
    });  
} 

Motsvarigheter i PrimeNG för:

forceSelection="true" 
required="true" 

hittas ej i dokumentationen och uteblir. Anropet selectDepartureAirport() skic-
kar in det valda objektet och koden findFlights söker eventuellt upp tillgängliga 
flighter (om resten av fälten är ifyllda)

selectDepartureAirport(item){  
    this.selectedAirport = item;  
    this.departureID = item.id;  
    this.findFlights();  

}  
findFlights() 

Slutligt resultat av detta synligt i figur 11b:

4.3.7. Skapa ett datumväljare i JSF/PrimeFaces 
Ett element för att välja datum skapas i JSF genom elementet

<p:calendar 
 id="traveldate" 

Figur 11b: Autokompletteringsfält i Angular.io + PrimeNG
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 required="true" 
 value="#{bookingController.currentDate}"  
 label="Date" 
 mode="inline">  
 <p:ajax event="dateSelect"  
  update="@form:flightsTable" 
  listener="#{bookingController 
    .updateAvailableFlights}"/>  
</p:calendar> 

En bindning till variabel currentDate av typen Date gjordes via raden:

value="#{bookingController.currentDate}" 

och det valda värdet lagrades i currentDate (som är av typen Date) i booking-
Controller-instansen:

private Date currentDate; 

Skapade en uppdatering via ett AJAX-anrop för varje gång ett nytt datum väljs 
genom att ange attributet:

listener="#{bookingController 
 .updateAvailableFlights} 

Uppdaterade själva HTML-elementet med alla flighter med raden:

update=”@form:flightsTable" 

Resultatet synligt i figur 12a

4.3.8. Skapa ett datumväljare i Angular.io
En datumväljare kan skapas i Angular.io genom elementet p-calendar:

<form [formGroup]="bookingFormTravelDetails" novalidate> 
…  
<p-calendar 
  formControlName="departureDate" 
  (onSelect)="findFlights()"> 
</p-calendar>  
…  
</form> 

En bindning till variabel departureDate av typen Date görs via raden:

formControlName="departureDate"

”departureDate” ingår inom valideringsobjektet bookingFormTravelDetails och 
används här istället för att gå via dubbelbindning via [(ngModel)]. (Valide-
ringsobjekt i Angular.io gås igenom mer detaljerat i 4.2.10.)

Figur 12a: Datumväljare i JSF + PrimeFaces
!
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(onSelect)="findFlights()" 

vid val av datum anropas findFlights()-funktionen som vid komplett ifyllt for-
mulär söker upp giltiga flighter och fyller upp en array med objekt av typen 
”Flight”. Denna array är bunden i sin tur till elementet <p-dataTable> så en au-
tomatisk uppdatering genereras vid förändringar i denna array och nya flighter 
ritas upp.

Datumväljaren illustreras i figur 12b:

4.3.9. Valideringsbara indatafält i JSF/PrimeFaces
Validering av fält i PrimeFaces görs enkelt genom tilldela indatafältet med at-
tributet  required=”true”. Om sidan i övrigt innehåller ett messages-element 
kommer alla meddelanden att skickas dit med automatik om inte villkoret 
required (läs: obligatoriskt) är sant. Attributet requiredMessage kan användas 
för att skräddarsy detta meddelande, och därför kan vi skapa en valideringsbar 
inmatningsruta för förnamn genom att skriva följande:

<p:inputText value="#{bookingController.credentials.firstname}"  
 required="true"  
 label="Firstname"  
 requiredMessage="First name required">  
</p:inputText> 

Om type tilldelas ”number” kommer fältet enbart att ta emot data i form av siff-
ror. maxLength=”5” sätter en maxgräns på 5 tecken i rad.

<p:inputText value="#{bookingController.credentials.postalCode}" 
type="number" maxlength="5" /> 

Det går även att skapa ett inbäddat valideringsfält som enbart accepterar ett re-
guljärt uttryck [35]. På detta sätt sköts email-valideringen om i bokningspro-
grammet:

<p:inputText value="#{bookingController.credentials.email}" requi-
red="true" label="Email" 
             requiredMessage="email required" 
             validatorMessage="Invalid email address”>  
    <f:validateRegex pattern=”^[a-zA-Z0-9.!#$%&amp;’*+/=?^_`{|}~-]
+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*$"></f:validateRegex>  
</p:inputText> 

På några ställen, gick detta dock inte att lösa. Det gick exempelvis inte att till-
dela attributet required=”true” på det antal säten som ritades upp och represen-
terades av var sin knapp. Här skapades istället valideringen via wizard-elemen-

Figur 12b: Datumväljare i Angular.io + PrimeNG
!
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tets onFlowProcess-metod. Denna åkallades då man via knapparna next/back 
försökte gå framåt eller bakåt i bokningsflödet. Om en flight inte har valts och 
användaren försöker gå vidare skickas ett meddelande till messages-elementet 
via facesContext.addMessage()  och hindrar användaren från att gå vidare ge4 -
nom att samma steg i flödet lämnas åter med event.getOldStep(). På samma sätt 
meddelades användaren om den försöker gå vidare utan att ha valt ett säte:

public String onFlowProcess(FlowEvent event) { 
   if(event.getNewStep().equals("seatTab")) { 
 
        if(bookingData.getChosenFlight() == null ) { 
            FacesMessage msg =  
   new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR,  
      "Flight", "Choose a flight");  
            facesContext.addMessage(null, msg);  
            return event.getOldStep();  
        }  
        updateAllSeats();  
    }  
    else if(event.getNewStep().equals("credentialsTab")) { 
        if(bookingData.getSelectedSeat() < 0 ) { 
            FacesMessage msg =  
   new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR,"Seat",  
           "Choose a seat");  
            facesContext.addMessage(null, msg);  
            return event.getOldStep();  
        }  
    } 

Figuren i 13a illustrerar hur detta kan se ut:

4.3.10. Valideringsbara indatafält i Angular.io
Att på motsvarande sätt i Angular.io skapa valideringsbara fält går att göra an-
tingen via något som kallas reactive forms eller template driven forms. Här val-
des reactive forms som teknik och det programmerades genom att i komponen-
ten som hanterar användardata deklarera fältet:

Figur 13a: Validering av fält i JSF+PrimeFaces
!

 facesContext.addMessage() är tillhandahållen av JSF för att lägga till ett meddelande inom en HTML-tag definierad som 4

<p:messages> i view-delen. Komponentvalidering via required-attributet använder som standard detta.
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private _bookingFormCredentials: FormGroup; 

Och i konstruktorn tilldela det följande värden:

constructor( private fb: FormBuilder) { 
 
// . . . 
 
this._bookingFormCredentials = this.fb.group({ 
  firstName:    ['', Validators.required ],  
  lastName:     ['', Validators.required ],  
  email:        ['', Validators.compose([Validators.required, Vali-
dators.email])] 
});  

Denna kod ovan, skapar validatorer som kräver ett värde för förnamn, efter-
namn och email. Email kräver därutöver även att validatorn stämmer överens 
med en fördefinierad Validator för just email-adresser. Via Validators.compose 
kan vi alltså sätta samman flera olika valideringar till ett och samma element. 

I Figur 13b illustreras vilken typ av grafisk hjälp som kan förmedlas till använ-
daren för att förstå vad som är ett obligatoriskt fält eller inte:

I den motsvarande HTML-template till denna komponent skapades följande 
element:

<form [formGroup]="bookingFormCredentials" novalidate> 

[formGroup] binder samman detta formulär med den tidigare definierade _boo-
kingFormCredentials (Det liggande strecket definierar ett privat fält och nås via 
en publik getter vid namn bookingFormTravelDetails)

<input type="text" pInputText formControlName=”firstName"/> 

För varje element som skall valideras behövs ett namn anges på den typ av va-
lidator som skall användas. firstName är definierad inuti bookingFormCredenti-
als binds genom följande validator-rad:

firstName:    ['', Validators.required ], 

Figur 13b: Validering av fält i Angular.io + PrimeNG
!
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Då det finns ett definierat form-element med en [formGroup]-attribut behöves 
detta explicit talas om, om ett indatafält inte skall valideras med raden:

[ngModelOptions]="{standalone: true}” 

Så därför blir indatafältet för postnummer (som ej skall valideras) skrivet på 
följande sätt:

 
<input type="text" pInputText  
[(ngModel)]="postalNr" [ngModelOptions]="{standalone: true}”/> 

Viss validering kan även ske direkt i en html-template genom att tilldela attribu-
tet pattern ett värde:

<input type="text" pInputText formControlName=”email" pattern="^[a-
zA-Z0-9.!#$%&’*+/=?^_`{|}~-]+@[a-zA-Z0-9-]+(?:\.[a-zA-Z0-9-]+)*$"/> 

Att därefter göra utskrifter om användaren gjort något otillåtet kan göras på oli-
ka sätt. Ett sätt är att skriva ut det direkt bredvid fältet i sin HTML-template 
med exempelvis en rad som:

  <span class=”ui-messages-warn" *ngIf = "bookingFormTravelDetail-
s.controls['departureName'].hasError('required')  
&& bookingFormTravelDetails.controls['departureName'].dirty">  
  A departure is required 
</span> 

”hasError(’required’)” bedömer om felet beror på ett obligatoriskt fält är felak-
tigt ifyllt (Det vill säga, ett värde saknas).

controls[’departureName'].dirty kollar även att fältet faktiskt försökts skrivas i, 
så att detta villkor inte blir sant om sidan bara laddats in.

Därutöver kan även meddelanden skapas inifrån komponenten och skrivas ut i 
ett dedikerat PrimeNG-Message-element av typen Message genom att lägga till 
felmeddelanden till en array. Detta är lämpligt i fallet där ett säte skall väljas, 
som lider av precis samma problem som i JSF-varianten. Det går inte på ett en-
kelt sätt definiera detta som ett värde då flera valbara knappar kan väljas.

if (this.ds.selectedSeat == null) { 
  this.ds.msgs.push({severity: 'warn', summary: 'Seats', detail: 
'No seat is chosen. Chose a seat’}); 

4.3.11. Skapa en lista med valbara flighter i PrimeFaces
För att skapa en lista enligt utseendet i figur 14a:

Figur 14a: Lista med valbara flighter i JSF + PrimeFaces

!
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användes elementet datalist i Primefaces. Ett sånt element skapas genom att fyl-
la elementet dataTable med följande attribut:

<p:dataTable id="flightsTable" required="true" var="fl" 
             value="#{bookingController.availableFlights}" 
             selectionMode="single" 
             selection="#{bookingController.chosenFlight}" 
             rowKey="#{fl.id}"> 

Varje rad i listan kan skräddarsys genom att initialt tilldela varje iteration ett 
variabelnamn, nämligen via: 

 var="fl"

På så vis nås varje instans av arrayen av typen FlightDO. Denna array är just 
availableFlights och kopplas till elementet via parametern:  
 
 value="#{bookingController.availableFlights}"

Vi kan nu inuti elementet dataTable nå varje enskild instans av denna array via 
variabeln ”fl”.

Då vi vill att endast en rad ska kunna väljas åt gången, definierar vi detta i:  
 
 selectionMode="single"

Det valda objektet lagras i variabeln chosenFlight som är av typen FlightDO:

selection="#{bookingController.chosenFlight}"

Varje rad i listan behöver vara unikt och därför angavs varje rads id med varje 
flights unika id genom att skriva:

rowKey="#{fl.id}"> 

Inom dataTable-elementet lades därefter följande element in:

    <f:facet name="header"> Available Flights </f:facet>

I vilket ger en rubrik till elementet. För att skriva ut vardera flights id, pris, av-
gångsdatum och ankomstdatum fylldes följande element i:

    <p:column headerText="Flight Nr">  
        <h:outputText value="#{fl.id}"/> 
    </p:column>  
 
    <p:column headerText="Price">  
        <h:outputText value="#{fl.price}"/>  
    </p:column>  
 
    <p:column headerText="Departure">  
        <h:outputText value="#{fl.departureTimeFormatted}"/> 
    </p:column>  
 
    <p:column headerText="Arrival">  
        <h:outputText value="#{fl.arrivalTimeFormatted}"/> 
    </p:column> 
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4.3.12. Skapa en lista med valbara flighter i PrimeNG (Angular)
För att skapa en data-lista så som illustreras i figur 14b skrevs följande html-
kod:

<div *ngIf="flights.length>0">  
  <h3>Available flights: </h3>  
  <p-dataTable 
    [value]="flights" 
    selectionMode="single" 
    [(selection)]="selectedFlight">  
    <p-column field="departureTimeFormatted" header="Departure 
time"></p-column>  
    <p-column field="price" header="Price"></p-column>  
  </p-dataTable>  
</div> 

 

Så länge inga flighter finns i arrayen flights skall ingenting skrivas ut:

<div *ngIf="flights.length>0"> 

För att binda elementet till arrayen ”flights”, där alla tillgängliga flighter ligger 
lagrade och för att vi inte ska kunna välja mer än ett objekt i taget läggs följan-
de rader till:

[value]="flights" 
selectionMode="single"

För att koppla samman det valda objektet (vid eventet selection) till en variabel 
gör vi en dubbelbindning via raden:

[(selection)]="selectedFlight"

Därutöver skräddarsys varje rad elementen så vi får rubriker för avgångstider 
och priser:

<p-column  
 field="departureTimeFormatted"  
 header="Departure time">  
</p-column>  
<p-column field="price" header="Price"></p-column>  

Motsvarande metoder i kontrollerdelen är:

get flights(): Flight[] { return this.ds.flights; }  
set flights(value: Flight[]) {  this.ds.flights = value;  } 

Figur 14b: Lista med valbara flighter i Angular.io + PrimeNG
!
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Vi kan via dessa metoder nå våran dataServiceinstans som vi deklarerar i kon-
struktorn för denna service:

constructor( …, private ds: DataService, … )  

För att hämta hem flighter anropas funktionen getAvailableFlights  i DataSer5 -
viceklassen vilket i sin tur anropar REST-servicen med flighter och fyller upp 
en array av Flight-objekt som returneras tillbaka: 

 
getAvailableFlights(departure: number, destination: number, 
departureStartDate: Date, departureEndRangeDate: Date) { 
   const req = {  
        'departureDate': departureStartDate,  
        'arrivalDate': departureEndRangeDate,  
        'departure': departure,  
        'destination': destination 
    };  
    return this.http.post(this.baseUrl + "/getAvailableFlights",  
  req, {headers: this.headers}) 
        .toPromise() 
        .then(res => <Flight[]> res.json().flights)  
        .then(data => {  
           return data;  
        }).catch(this.handleError);  
}

4.3.13. Skapa en lista med valbara säten i JSF / PrimeFaces
För att generera en lista med klickbara platser synlig i figur 15a. valdes att itere-
ra över en array med säten (SeatDO-objekt) och generera ett commandButton-
element för varje objekt. 

Denna array motsvaras i filen bookingController av raden:

private List<SeatDO> seats = null;

figur 15a: Lista med valbara säten i JSF + PrimeFaces
!

 Denna funktion innehåller kod som faller utanför denna uppsats omfång men är med för poängtera att en REST-service 5

anropas och att en array med Flight-object tas emot i JSON-format vid ett lyckosamt svar.

�40



Server- vs klientgenererade webbapplikationer – en jämförelse ur ett usabilityperspektiv
Tomas Öberg 2017-06-01

Denna array fylls på beroende på vilken flight användaren har valt. Att skapa en 
presenterbar och klickbar vy med dessa säten behövs facelet-kommandot repeat 
användas. Denna itererar över arrayen och skapar element för vardera instans. 

<ui:repeat value="#{bookingController.seats}" var="seat">  
    <p:separator styleClass="separator" layout="block" 
rendered="#{(seat.seatNumber-1) % 5 == 0}"></p:separator>  
 
    <p:commandButton 
            styleClass="seat" 
            value="#{seat.seatNumber}" 
            disabled="#{ bookingController.reservedForFlight(seat.-
seatNumber, bookingController.chosenFlight.id) }">  
        <p:ajax update="@form:chosenSeat" 
                listener="#{bookingController.reserve(seat.seatNum-
ber)}"/>  
 
    </p:commandButton>  
</ui:repeat> 

Vardera knapp tilldelas stylesheet-klassen ”seat” och får sitt värde ur vardera 
sätes unika seatNumber. Knappen sätts ”disabled” om någon bokning finns just 
för denna flight. 

disabled="#{ bookingController.reservedForFlight(seat.seatNumber, 
bookingController.chosenFlight.id) }" 

Varje knapp har därutöver en Ajax-funktion kopplad till sig som uppdaterar vil-
ket det valda sätet är genom raden: 

<p:ajax update="@form:chosenSeat" 
        listener="#{bookingController.reserve(seat.seatNumber)}"/>  

Metoden reservedForFlight kontrollerar om ett säte innehåller någon bokning 
för just denna flight.

public boolean reservedForFlight(int seatNr, int flight) { 
    if (bookingData.getSeats() != null) { 
  return bookingData.getSeats()  
   .get(seatNr - 1)  
   .getReservationStatusForFlight(flight);  
    }  
    return false;  
} 

Denna metod anropar i sin tur metoden getReservationStatusForFlight för var-
dera sätesobjekt som kontrollerar om det finns bokningar för denna specifika 
flight.

public boolean getReservationStatusForFlight(int flight) { 
   for (BookingDO bookingDO : bookings) { 
        if (bookingDO.getFlight() == flight) { 
            return true;  
        }  
    } 
    return false;  
} 
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Sätet får via CSS-kod representera sin status. Är sätet bokat och det uppritade 
elementet därmed disabled skall röd färg användas, annars grön.

.seat {  
    font-size: small !important;  
    width: 55px !important;  
    background-color: darkgreen !important;  
}  
 
.seat:disabled {  
    background-color: darkred !important;  
}  
 
.seat:focus {  
    background-color: #fdd106 !important;  
    color: black !important;  
}  
 
.separator {  
    padding: 1px !important;  
    margin: 0px !important;  
    border: 0px !important;  
    color: rgba(255, 255, 255, 0) !important;  
    background-color:rgba(255, 255, 255, 0) !important;  
} 

Som synes behöver ”!important” läggas till efter varje CSS-attribut. Detta är för 
att CSS-koden inte ska tappas av PrimeFaces egna CSS-attribut. 

4.3.14. Skapa en lista med valbara säten i Angular.io / PrimeNG
För att generera en motsvarande lista i Angular.io med klickbara platser valdes  
att iterera över den sätesarray av Seat-objekt och generera ett pButton-element 
för varje objekt.

<span *ngFor="let seat of seats">  
  <p class="separator"  
 *ngIf="(seat.seatNumber-1) % 5 == 0"></p>  
  <button pButton 
  class="seat" 
  type="button"  
  (click)="selectASeatListener(seat)"   
label="{{seat.seatNumber}}" 
  [disabled]="reserved(seat)"></button>  
</span> 

Det Angular.io-specifika direktivet *ngFor i raden:

<span *ngFor="let seat of seats”> 

går igenom säte för säte och ett <button>-element skapas för varje iteration:

<button class="seat" pButton type="button" (click)="selectASeatLi-
stener( seat )" label="{{seat.seatNumber}}" 
          [disabled]="reserved(seat)"> 

En musklickslyssnare skapas för vardera knapp genom att tilldela attributet 
”(click)” en metod och låter koden inom denna hantera valet av just detta säte 
genom att skicka med sätesobjektet som parameter till den funktionen. Knappen 
görs inaktiverad om funktionen reserved lämnar åter falskt, vilket händer om 
det specifika sätesobjektet innehåller någon bokning.
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reserved(seat: Seat): boolean {  
  if (seat && seat.bookings && seat.bookings.length > 0) { 
    return true;  
  }  
  return false;  
} 

Därtill skapas ett radbyte för varje gång vi når siffran fem med hjälp av raden:

  <p class="separator" *ngIf="(seat.seatNumber-1) % 5 == 0 ”></p> 6

*ngIf avgör här alltså beroende på om villkoret är sant eller falskt om tom para-
graf skall genereras. För att skapa visuella skillnader läggs följande värden in 
den tillhörande stylesheets-filen för denna komponent.

Ett ledigt säte ges css-klassen:

.seat {  
  font-size: small;  
  width: 45px;  
  background-color: darkgreen;  
} 

Ett upptaget säte som ovan fast med mörkröd färg. (disabled-attributet gör den 
dock ljusröd

.seat:disabled {  
  background-color: darkred;  
} 

Valt säte sätts till gul färg genom att lägga till :focus på klassen .seat:

.seat:focus {  
  background-color: #fdd106;  
  color: black;  
} 

 algoritmen: (x - 1) % 5 = 0, innebär att divison med 5 inte får någon decimalrest. Detta innebär att talet är jämnt 6

dividerbart och alltså platsar inom modulus 5. På så sätt blir var femte nummer noll och därmed sant.
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Resultatet som erhölls syns i figur 15b.

figur 15b: Lista med valbara säten i Angular.io + PrimeNG
!
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4.4. Intervjuer
En del i undersökningen bestod i att sammanställa intervjusvar erhållna från 
frågorna i bilaga A. Dessa frågor har ställts till arbetande konsulter av på CGI 
av olika utbildningsgrad. Svaren har varierat något men har i huvudsak varit 
lika varandra.

4.4.1. Learnability (Lätthetsgrad att lära)
Angående dokumentation om Angular.io har de tillfrågade svarat att de i största 
utsträckning tyckt att dokumentationen är relativt bra till struktur. Sökfunktio-
nen är dock under kritik och nyare funktionalitet är inte tillräckligt dokumente-
rad. Man googlar därför hellre än att söka på den officiella sidan. Finns andra 
sidor med bättre struktur. TypeScript-dokumentationen upplevs dock välgjord. 
De intervjuade tycker att det går snabbt komma in i ramverket för att skapa 
enklare elementära saker, så som komponenter och modellbindningar, vilket 
bara tog en till två veckor medan mer avancerade funktioner så som services, 
pipes och att rent allmänt strukturera upp projektet tog längre tid. I de enkla 
grundfallen upplevs det enkelt att lära. Det finns dock mycket som man inte har 
en aning om och kan fördjupa sig hur mycket som helst och då upplevs det lätt i 
samma utsträckning längre.

Vad gäller JSF upplevs den officiella dokumentation i överlag bra. I dokumen-
tationen för PrimeFaces saknas dock information om vad vissa attribut gör 
egentligen. Detta leder till sökningar på övriga webben. Det upplevs dock lätt 
att veta vilka klasser som skall användas när man väl kommit in i ramverket.

4.4.2. Memorability (Lätthetsgrad att minnas)
De flesta intervjuade tycker att det är lätt att minnas vad man höll på med senast 
i Angular.io och menar att det hänger mer på programmeraren själv än ramver-
ket. Mycket av koden man skriver i ramverket upplevs som lätt att förstå men 
det som upplevs svårt är att man i början inte fick någon indikation på vad som 
var Angular.io-specifik kod och inte, utan att allt var invävt i vartannat. Ett ex-
empel på detta är konceptet decorators. Då detta är något som kommit till ge-
nom TypeScript och det även finns Angularspecifika-decorators upplevs det 
som förvirrande. Här tipsas det vara nyttigt att läsa dokumentationen för Type-
Script inför Angular.io. Validering och testning upplevs som krångliga ämnen 
att förstå och dokumentationen upplevs dålig kring dessa ämnen. Testkod kan ta 
upp till tre gånger så mycket plats som koden som ska testas och upplevs mer 
eller mindre som att ”gå in i en vägg” varje gång man tittar på den. Att lämna 
applikationsutvecklingen och komma tillbaka till den senare upplevs däremot 
gå bra. De intervjuade programmerarna har hållit på alldeles för kort tid med 
ramverket för att bedöma om äldre skriven kod känns mer svårtydd än nyare.  
En gissning är att möjligen routes-hanteringen kan vara svårtydd om man varit 
ifrån den ett tag. 

I JSF upplevdes det mesta vara lätt att minnas från gång till gång. Om något ska 
nämnas så är det att schedule-objektet i PrimeFaces upplevdes svårt att tolka, 
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buggigt och att dokumentationen var bristfällig där men att detta är en ytterst 
liten anmärkning i det stora hela.

4.4.3. Efficiency of use (Effektfullhet):
Det upplevs krävas väldigt lite kod för att skapa riktigt komplexa saker i Angu-
lar.io. Det upplevs även att man har en bra överblick över hela projektet vad 
gäller framsteg som har gjorts. I och med en komponentsbaserad struktur vet 
man ungefär hur många moduler man behöver. Om inte annat så är det väldigt 
bra i projektform för att dela upp det på flera individer. In- och utdata för modu-
lerna behöver specificeras men annars är det bra strukturmässigt på makronivå. 
I slutänden hänger det mest på hur projektet är uppsatt, hur väl överblicknings-
bart det blir. Kodmängden som behövs känns lite och rätt. Vad gäller konfigura-
tion finns det mesta i språket förutom validering. Det verkar gå att gå riktigt 
djupt ner i detaljerna i språket. Det finns exempelvis två tekniker att kontrollera 
formulärvalidering (i vydelen) men därtill hur själva valideringen ska kontrolle-
ras i detalj kan man välja att göra helt själv. Det underlättar om man har läst nå-
gon form av programmering innan man sätter igång med Angular.io. Några av 
de intervjuade tror dock man kan komma in ganska färsk i TypeScript och att 
man till och med skulle kunna börja lära sig programmera där. JavaScript gene-
rellt är i så fall bra att kunna samt förståelse för hur DOM fungerar, liksom 
grundläggande förståelse för objektorienterad programmering. Det är dock lätt 
att göra fel och utan att få större hjälp om var det gått fel. Typescript hjälper till 
med syntaxfel men Angular.io i sig har dock riktigt dåliga felmeddelanden. Ex-
empelvis kan flera hundra rader märkliga fel uppstå. Kodmeddelanden kan i 
vissa fall hjälpa men är det fel i exempelvis en template går det inte att lita på 
att det är rätt rad som dyker upp i felmeddelanden. Vissa saker säger sig några 
av de intervjuade att man lär sig efter ett tag medan andra blir man bara förvå-
nad över. Logiska buggar är svårare eftersom det är så hög nivå i Angular.io. 
Har man exempelvis glömt att importera en provider i Angular.io:s importsy-
stem är det inte lätt att lista ut att det är felet exempelvis av de felmeddelande 
man får. 

I JSF upplevs inte heller krävas mycket kod alls för att åstadkomma vissa effek-
ter och man upplevs även ha en mycket god överblick som ger snabb synbar 
effekt på projektet i helhet. Vad gäller kodmängd så beror det på komponenten, 
input-fält av password-typ kräver exempelvis knappt någonting medan ett ca-
lendar-element på svenska kräver mycket mer, men fortfarande inte överväldi-
gande mycket. Språket är högst konfigurerbart och lätt att skräddarsy till sina 
egna behov. Att skapa validering av fält är exempelvis mycket enkelt. Grund-
läggande kunskaper i java och någon form av HTML/JSP är att föredra som 
förkunskaper innan för att effektivt kunna ta till sig av dokumentationen och 
lära sig ramverket.

4.4.4. Error (Lätt att undvika fel, buggfritt):
Angular.io upplevs ha riktigt dåliga felmeddelanden. Det sägs inte vara ovanligt 
att man får 200 rader märkliga fel. Typescript meddelar direkt över syntaxfel 
men upplevs inte skydda en helt. Kodmeddelanden från Angular.io kan ofta 
hjälpa men är det fel i exempelvis en template går det inte att lita på att det är 
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rätt rad som dyker upp i felmeddelandena. Man upplevs lära sig efter tag att 
undvika vissa misstag men vissa saker blir uppstår fortsatt förvåning över även 
när man brukat ramverket en längre tid. Logiska buggar upplevs svårare att hit-
ta på grund av att det är så hög nivå i Angular.io. Har man exempelvis glömt att 
skriva in en provider i Angular.io:s importsystem är det inte lätt att lista ut att 
det är av det felet man får alla felmeddelande. Här tycker en av de intervjuade 
att det är viktigt att förstå DOM-trädet för att tyda felmeddelandena. De litar 
dock på att att ramverket inte ger fel av katastrofgrad, så pass att det betett sig 
helt felaktigt eller data blivit förstört. 

I JSF upplevs man tvärtom lita i största utsträckning på att felmeddelanden gui-
dar en rätt och underlättar vid utvecklingsprocessen. Det finns dolda buggar så 
som lokalisering av svenska men i övrigt fungerar det dock mycket bra.

4.4.5. Satisfaction(Trivsamhet/nöjdhet):
Angular.io upplevs relativt behagligt, mycket komplett och mer samarbetsvän-
ligt än osamarbetsvänligt. Medelgrad av enkelhet, snabbt att använda för att 
skapa applikationer effektivt och medel i säkerhet vad avser att skriva korrekt 
kod. 

JSF upplevs till största del behagligt och komplett, medelgrad av samarbetsvil-
lighet. Mer enkelt än komplext, mycket snabbt använda och få ett resultat i samt 
medel i säkerhet vad gäller att skriva korrekt kod.

4.5. Övriga källor
4.5.1. Kritik om JSF

Exempel på kritik om JSF handlar om att JSF försöker simulera ett statefulness 
över ett protokoll som i grunden är stateless [33], och abstraherar bort HTML, 
CSS och JavaSript från användaren. Denna kritik är dock besvarad av Prime-
Faces-programmeraren Çağatay Çivici som hävdar att JSF hängt med i utveck-
lingen och nu tillhandahåller sätt att programmera som inte abstraherar bort nå-
got för användaren, och att man fortfarande kan använda kraften i JSF.

4.5.2. Kritik om Angular.io 
Den främsta kritiken mot tidigare versioner av Angular.io har gällt hur bra platt-
formen presterar [13]. I denna uppsats har inte den aspekten lyfts utan fokus 
varit på usability. I [34] diskuteras hur Angular.io ter sig intressant till en början 
men blir frustrerande då man kommer längre in i systemet på grund av dess 
komplicerade lifecycle. Detta djup hann inte undersökas i denna uppsats.
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5. Analys
Att jobba med klient- och serversidegenerering i de två ramverken Angular.io 
och JSF/Facelets med tilläggen PrimeFaces respektive PrimeNG har många sa-
ker gemensamt men också element som skiljer sig avsevärt. Till likheterna hör 
att båda använder templates och att HTML-koden har sina gemensamma drag 
samt att båda använder sig av MVC-modellen, vilket strukturmässigt gör att de 
påminner starkt om varandra. Detta gör programlogik lättöversatt om man skul-
le behöva konvertera kod från en plattform till en annan, vilket inte verkar vara 
ett otänkbart scenario.

5.1. Reflektioner om Angular.io:s importsystem
Att skapa en dubbelbindning i både Facelets och Angular.io är relativt lätt och 
det krävs inte något särskilt mer än att det finns ett fält med tillhörande setter 
och getter i Javakoden som sätts via HTML-komponentens value-attribut. Det 
som upplevs som ett problem inledningsvis med Angular.io är att det krävs att 
man har koll på att rätt modul finns importerad, inte bara via en import-rad utan 
även inne i Angulars egna importeringssystem, nämligen den import-array som 
definieras inuti @NgModule-dekoratorn. Om man skulle glömma att exempel-
vis importera modulen FormsModule och använda sig av direktivet ”[(ngMo-
del)]” inuti ett element kommer inte kompilatorn stoppa en där. Istället renderas 
en tom sida där consolen ger utskriften:  

”Can't bind to 'ngModel' since it isn't a known property of 'input'. (" … <input [ERROR ->]
[(ngModel)] ="name"  />” 

Ett sådant felmeddelande hjälper en inte nödvändigtvis att förstå vad som gått 
fel. Här hade det ju bara missats en importering i Angular.io:s egna importsy-
stem. Med tiden då samlad kunskap ramlar på plats förstår man bättre hur man 
ska läsa dessa meddelanden och tänka att om ett view-elements property saknas 
är det högst sannolikt att det saknas en import någonstans även om det inte ex-
plicit understryks. Det som förefaller svårt att få på plats är nämligen Angulars 
egna importsystem. Att helt enkelt skriva ”import” hör till JavaScripts import-
system och gör inte komponenten nåbar för Angulars egna kompontentsystem. 
Med denna förståelse på plats vet man bättre vad man ska titta efter, men ett 
problem är att många buggar av andra typer också släpps igenom då ramverket 
Angular.io är ett system beroende av ett annat system och dessa fel upptäcks 
först under programmets exekvering i webbläsaren. 

5.2. Reflektioner om att jobba parallellt med olika system
Ett annat problem är att man ur usabilitysynpunkt har ett paradigmskifte att 
göra varje gång man jobbar i det ena systemet framför det andra.  Ett motsva-
rande fel som ovan beskrivits hade inte ens kunnat kompileras i JSF. En be-
kvämlighet i att kompilatorn är striktare gör att man slappnar av mer eventuellt 
brister mer i sin noggrannhet. Jobbar man en längre stund med JSF finns det 
gissningsvis en risk att det finns en tröskel att komma över då det gäller glömda 
importeringar i Angular.io, då man i javavärlden är van att göra dessa med en-
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dast en import högst upp på den sida den importerade komponenten behövs. 
Detsamma kan sägas om den omvända situationen. Att ha en vana att jobba i 
Angular.io ger inte nödvändigtvis fördelar att sedan jobba med JSF. Det är tro-
ligt så att man kommer tycka det är onödigt mycket skrivande att skapa en 
bindning via komponent, få saker att uppdatera sig via AJAX-anrop med mera.

5.3. Utfall av Usability
5.3.1. Learnability

För undertecknad med bakgrund i Servlets/JSP sedan tidigare och en färdig boi-
lerplate för projektet gick det förhållandevis snabbt att sätta igång och skapa 
med JSF. Via PrimeFaces officiella webbplats [15] finns vardera komponent 
tillgänglig och organiserad med både exempelkod och visuellt demonstrerade. 
Mycket tack vare detta gick det att skapa ett användargränssnitt under loppet av 
bara några timmar. Att exempelvis involvera ett så kallat wizard-element i JSF/
PrimeFaces för att skapa ett bokningsflöde kunde skapas på några enstaka mi-
nuter tack vare det exempel som fanns tillgängligt. Att skräddarsy uppritningen 
av enskilda kompontenter via inbäddade AJAX-taggar upplevdes lättsamt och 
intuitivt så fort logiken föll på plats för hur detta skulle göras. Att därefter kopp-
la samman komponenterna i vydelen med bakomliggande variabler i Javaklas-
ser gav sig naturligt och redan efter en veckas arbete stod det mesta kopplingar-
na mellan GUI och bakomliggande datatyper på relativt solid grund. 

Vad avser Angular.io så tog det cirka två arbetsveckor med normala arbetsdagar 
att läsa in sig och förstå grunderna i ramverket. Det var först efter att både ha 
gått igenom skaparnas officiella tutorial [21] på och efter att ha läst på om arki-
tekturdelen [22] som koncepten började ramla på plats. Denna tutorial skapade 
emellertid stor förvirring inledningsvis då många saker förklarades på ett högst 
abstrakt sätt, vilket gjorde att det upplevdes svårt att koppla ihop helhetsbilden. 
Många gånger visste man heller inte i vilken fil man ska lägga till eller förändra 
sin kod. I Angular.io behövdes dessutom bokningsflödet skapas med hjälp av en 
tabview, vilket inte automatiserade lika mycket och styrningen mellan tabbarna 
behövde man även programmera helt själv (till skillnad från JSF). Inget fel-
meddelande skrevs heller ut per automatik vid valideringsfel. PrimeNG är föru-
tom det inte lika enkelt att konfigurera som Primefaces faceletmotsvarighet. Det 
som annars främst märkt ut sig gäller möjlighet att använda objekt i bland annat 
autokompletteringsrutorna framför textsträngar. Här har JSF/Facelets haft en 
stor nackdel jämfört med att göra samma sak i Angular.io. Då detta kräver en 
konverterare i JSF/Facelet krävs enbart ett attribut sättas till en array i Angu-
lar.io

Då författaren inte var van arbete med PrimeFaces eller PrimeNG tidigare gick 
en del av lärandet ut på att komma till insikten om att mindre och mindre kod 
behövdes för varje förnyad kunskapsinhämtning. Dokumentationen upplevdes 
något bristfällig på både PrimeFaces och PrimeNG-sidan. En hel dag gick ex-
empelvis åt till att söka i otydlig information om hur man skapade egna Valida-
tors i Angular.io som slutligen inte fungerade. Här har JSF och PrimeFaces en 
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stark fördel i att det funnits till så mycket längre och att sökningar på nätet ger 
bättre svar. 

Det finns i övrigt två konventionella sätt att skapa valideringar: antingen via 
konceptet Reactive Forms eller Template Driven Forms eller en kombination av 
dessa. Dokumentationen nämner inte något om nödvändiga importeringar och 
trots åtgärd för detta så fungerar inte exemplet i den officiella dokumentationen 
[23]. Man är utelämnad åt sökningar på internet med knapphändig informa-
tionsfragment via sidor som [39] och dylika källor som man får sammanställa. 
Det upplevs som en stor skillnad i att skapa valideringar i detta system framför 
det man har i Java Server Faces, där processen nästan är helt automatiserad och 
man endast behöver sätta en require-flagga på de element vars värde krävs för 
att gå vidare i wizard-flödet.

Intervjuresultaten kan läggas till författarens egna erfarenheter av att båda ram-
verken upplevs lätta att lära sig initialt.

5.3.2. Memorability
I Angular.io där TypeScript används påminner till större delen om Java. Det är 
främst variabeldeklarationen som skiljer sig och är lätt att glömma om man går 
från ett invant sätt att skriva till ett annat. Bådas syntax förefaller dock naturliga 
rent logiskt och ”fastnar” efter några gångers repetition. Syntaxen skiljer sig i 
exempelvis så som att i Angular.io sätts eventhanteringsattribut inom paranteser 
( (click)=”funktionsnamn” ) och bindning till variabler där attributet sätts inom 
hakparanteser (”[…]=”variabelnamn”), samt att kombinationer av dessa före-
kommer. Detta görs inte på samma sätt i JSF, utan där sätts dubbelbindningen 
bara som en sträng så som exempelvis: value = ”#{variabelnamn}”, vilket är 
mer konsekvent och till viss del lättare att lägga på minnet. Å andra sidan är det 
då mer attributnamn att lägga på minnet medan Angular.io:s konvention bjuder 
på en direkt igenkänning av vad för slags attribut det är. Båda fungerar men det 
är svårt att säga vilket som förefaller lättast att lägga på minnet. Undertecknad 
fann i alla fall eventhanteringssymboliken inom Angular.io rätt bekväm efter en 
stund och även direktiv så som *ngIf och *ngFor ytterst lättläst då det direkt 
återspeglar dess funktion i koden och sticker ut från normala HTML-taggar.

Dekorator-konceptet bjöd på en utmaning innan man förstod dess roll i helhets-
bilden. Här hade det varit en god idé att läsa in sig på TypeScript bättre än vad 
som gjordes under detta projekt men det är främst när det kommer till mer 
avancerade funktioner av ramverket Angular.io som vissa saker förefaller svåra 
att minnas från gång till gång. Exempel på detta är routes-hanteringen och kod 
för att skriva test. Största nackdelen sammanfaller därför till att det ur memora-
bility-perspektiv är svårast om man som programmerare skulle sitta med båda 
verktygen och utvecklar parallellt. Man kommer då troligtvis att blanda ihop 
dessa två kodkonventioner emellanåt. Memorability-aspekten blir här lidande 
men inte så stort problem som man initialt kan tro. Har man vant sig vid de 
båda ramverken är det dock inte lång invänjningsperiod vid ett byte, så att arbe-
ta längre stunder i vardera ramverk ges en god prognos tack vare så pass många 
likheter mellan TypeScript och Java.
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Att binda GUI med variabler på modellsidan bjöd på olika utmaningar i båda 
ramverken. I Angular.io var det inte alltid lätt att minnas vilken komponent som 
skulle importeras för att få saker att fungera men detta upplevdes vara en vane-
sak och när undertecknad väl förstod sig på Angulars egna importsystem upple-
vedes systemet inte svårt att minnas delar av.

Båda system upplevs ha ungefär liknande grad av minneslätthet. Det går däre-
mot inte att minnas allting som programmerare och det viktigaste här är att do-
kumentationen fungerar bra. Här har Angular.io en hel del att ta igen i jämförel-
se med JSF. 

5.3.3. Efficiency
I både fallet med PrimeFaces för JSF och PrimeNG för Angular.io gick det att 
ta fram ett fungerande användargränssnitt för applikationen på bara några en-
staka timmar. Angulars stora styrka, vilket framkommer av både intervjuer och 
egen upplevelse är att kunna åstadkomma mycket med få och enkla medel. 
Dubbelbindningen med bland annat [(ngModel)] känns öka på produktiviteten i 
jämförelse med att skapa liknande dubbelbindning med hjälp av AJAX-anrop 
på JSF sidan. Det är därutöver mycket smidigt att använda hashtagtecknet (#) 
för att definiera en lokal variabel i ett HTML-element direkt i sin template och 
åkalla det på andra ställen i samma template. JSF stora styrka ligger å andra si-
dan i automatisering av bokningsflöden och valideringar. 

Strukturmässigt upplevs Angular.io tydligare än JSF då man bygger kompo-
nentbaserat och vardera komponent kan ha sin egen template-fil, stylesheet-fil 
och testfil. Detta är troligvis effektivt om arbetet utlokaliseras på flera utveckla-
re och vardera person kan fokusera på sin komponent. Det gör det även lättun-
derhållet vad gäller exempelvis CSS-kod, som har en tendens att bli en enda 
större fil i övriga fall. Detta är en kodkonvention som förstås även kan applice-
ras i ramverk som JSF också men där är man som programmerare i så fall själv 
tvungen att strukturera upp sin kod på eget initiativ. Då detta är inbyggt i ram-
verket tenderar man att följa konventionen per automatik. Ytterligare ett pro-
blem vad gäller CSS-kodning är att ”!important” behöver läggas till alltför ofta 
för att inte PrimeFaces egna komponenter ska skriva över överta attributet. Det-
ta förbryllar eftersom den CSS-fil som innehåller prototypens förändringar läses 
in sist i ordningen och därmed borde ta över dessa komponenters stylesheet. 
Detta drar ner effektiviteten då det inte är något som är tydligt hur det hänger 
ihop och kräver extra kodskrivning.

Verktyget Angular.io CLI bjuder även på en smidigt sätt att skapa färdiga boi-
lerplates för komponenter. Angular.io CLI med det medföljande kommandot 
”ng serve” gör att vi även för varje lagring i Angularprojektet får en automatisk 
omkompilering och webbläsaren läser om på localhost:4200 (som standard). 
Denna automatisering snabbar på arbetssättet markant i jämförelse med JSF, där 
ovannämna inte bara tar längre tid generellt utan även saknar direkt stöd för au-
tomatisk omkompilering.
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Det mesta i JSF tar betydligt mer kod att skriva än det som motsvaras av Angu-
lar.io-kod. Undantaget faller på validering möjligen, där JSF står utan motstyc-
ke vad avser enkelhet.

5.3.4. Error
Angular.io:s största nackdel är att det inte är särskilt hjälpsamt alls när det 
kommer till fel. JSF är här mycket bättre än Angular.io men läget har i alla fall 
förbättrats i och med TypeScript. Vi får fel vid transpileringen och blir därför av 
med många fel som har med typning att göra. Men Just-In-Time-kompileringen 
gör tyvärr att många fel slipper igenom ändå och upptäcks inte förrän under 
programmets exekvering i browsern. Angular CLI:s parameter för produktion: 
”ng build -prod” gör en striktare översättning och klagar på mer fel men det 
händer ändå att man sitter relativt oförestående inför vissa fel. 

Verktygen som finns till hands är debuggern i webbläsaren Chrome för att un-
dersöka koden i realtid. Vilket i många fall kan hjälpa men då i en del fall ham-
nar man långt in i Angulars egna ramverk och kan inte hitta någon vettig indi-
kation alls på vad som gått fel. Detta sänker inte bara error-aspeketen av usabi-
lity men även effektiviteten. Det kan ta oansenligt lång tid att komma tillrätta 
med relativt små slarvfel, så som en glömd import. Detta upplevs frustrerande 
till en ganska hög grad.

5.3.5. Satisfaction
Av de intervjuresultat som samlat samt författarens egna upplevelser kan föl-
jande utvärdering mätas:

JSF är ett traditionellt system som var snabbt att komma in i, beprövat och där 
man är hjälpt av med massvis med dokumentation och olika tillvägagångssätt 
för att åstadkomma vad än man behöver göra. Det upplevs ytterst komplett, 
mycket samarbetesvänligt, lätt att använda och hög säkerhet.

Angular.io upplevs även det relativt behagligt, mycket komplett och relativt 
samarbetsvilligt. Medelgrad av enkelhet, lätt att använda och medel i säkerhet.
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5.4. Sammanfattning av analysen
Det är av ovanstående analys inte helt lätt att ge en tydlighet på när det ena sy-
stemet förefaller bättre att använda än det andra i usability-perspektiv. Detta har 
nämligen tiden varit alltför kort för att ge ett tillförlitligt svar på. Det man kan 
peka ut är några av systemens för-  och nackdelar, så som i figur 16a och 16b.

Angular.io + 
PrimeNG

Fördelar Nackdelar

Learnability • Initialt krånglig officiell tutorial men bra 
kompletterande dokument kring arkitektur på 
den officiella sidan som snabbt ger förståelsen 
för hur delarna i ramverket sitter ihop och ska 
användas.

• Liknande syntax som JSF, så har man lärt sig det 
innan är steget lättare att lära sig Angular.io.

• Behov av att lära sig TypeScript 
utöver Angular.io-specifk kod.

• Manual och kodexempel är 
svårtillgängliga och ibland 
svårtydda.

• Validering av fält är 
svårtillgänglig information.

Memorability • Uppdateringar från GUI till modell sker utan 
behov av att skapa AJAX-anrop i template-
koden. Mindre kod och uppslag i 
dokumentationen än vad som krävs i JSF.

• Mindre behöver skrivas och mer är automatiserat 
än i JSF.

• Routes och Validering är ämnen 
som upplevs svårare att lägga på 
minnet än annat.

Efficiency • Kräver liten kod för avancerade saker som pipes 
för filtrering av utdata och dubbelbindning.

• Angular CLI med kommandot ’ng serve’ ger 
snabb feedback på ändringar.

• Skalbarhet via komponenter i Angular.io  - bra 
vid samarbete och separation of concerns.

• Reactive Forms för validering 
kräver mycket kod i jämförelse 
med JSF.

Error • Sällan feedback av relevant 
karaktär försvårar felsökning

Satisfaction • Upplevs relativt behagligt och mycket komplett, 
behagligt att jobba med.

Figur 16a: fördelar/nackdelar Angular.io + PrimeNG

JSF + 
PrimeFaces

Fördelar Nackdelar

Learnability • Bra dokumentation och exempel.
• Hjälpsam felsökning.

• Skapa konverterare mellan 
sträng och objekt för att kunna 
skapa autokompletteringsrutor.

Memorability • konsekvent syntax.
• Lätt att komma tillbaka till.

• Sträng- till objektkonvertering 
krävs för väldigt enkla 
komponenter, svårt att minnas.

• Många attributnamn att minnas 
per element - leder till många 
uppslag i dokumentationen.

Efficiency • Bokningsflöde och validering.
• Inget behov av en REST-service.

• Tidskrävande kompilering.
• Krångligt med CSS på 

komponenter där Override ’!
important’ krävs på vissa 
ställen.

Error • Hjälpsamma meddelanden

Satisfaction • Upplevs mycket komplett, lättsamt och 
samarbetsvänligt, behagligt att jobba med.

Figur 16b: fördelar/nackdelar JSF+PrimeFaces
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Ur usabilityperspektiv upplevs de två ramverken sammanvägt alla bidragande 
faktorerna likartade i upplevelse. En stor central likheten är dock att båda an-
vänder sig av MVC-modellen och har frånsett några undantagsfall båda påmin-
nande syntax och kodmässig struktur. TypeScript har här bidragit med att bryg-
ga över tidigare stora syntaxskillnader som råder mellan JavaScript och Java 
och gör att de upplevs ha kommit varandra närmare, något som förenklar kom-
munikationen systemen emellan i exempelvis en konfiguration där backend är 
en JavaEE-server.

En stor skillnad rent generellt är att ska man jobba med ett ramverk med klient-
sidegenererad kod kommer man behöva skapa exempelvis en REST-service på 
serversidan vilket fungerar som en adapter mellan de två systemen där data kan 
skickas i ett enat standardiserat format (så som XML eller JSON). Detta är nå-
got man inte behöver göra om man bygger en servergenererad webbapplikation. 
Fördelen med att skapa REST-service är att applikationen blir mer löst kopplat 
än en servergenererad, eftersom den kan byta ut sin backend helt och hållet och 
hanterar mer obehandlad data istället för färdiggenererade HTML-element. Det-
ta gör applikationen mer anpassningsbar för framtida förändringar, vilket kan 
vara en väl så viktig faktor i valet av ramverk. Nackdelen blir dock mer kod-
skrivning vilket saktar ner processen.

En annan viktig skillnad är att det generellt verkar vara ytterst problematiskt att 
få relevanta felmeddelanden från ett i grunden JavaScript-baserat system som 
Angular.io. Här är skillnaden enorm i jämförelse med exempelvis med ett ser-
verbaserat system så som JSF/Facelets. Är det något som enligt undertecknad 
tror är en bärande faktor för utvecklingstiden så är det att få guidande felmedde-
landen. Under skapandet av denna rapport upplevdes milsvida skillnader mellan 
systemen på denna punkt och allena som den största flaskhalsen i usabilityper-
spektiv för klientgenererade webbapplikationer.
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6. Diskussion
Denna uppsats har haft som ansats att skapa en jämförelse mellan server- och 
klientgenererade webbapplikationer ur ett usabilityperspektiv för en systemut-
vecklare. Ett underlag har tagits fram för läsaren att skapa sig en uppfattning 
om de olika ramverkens för- och nackdelar när det kommer till tid att sätta sig 
in i dem, upplevelse av dokumentation, effektivitetsgrad och en generell triv-
selgrad, det vill säga: en utvärderering enligt den variant av usability som utar-
betats av Jakob Nielsen. Undersökningen har gjorts metodiskt och reflektioner 
har nedtecknats allt eftersom. Detta eftersom det är viktigt vid en usability-un-
dersökning att beakta det sätt man såg på ramverket vid den initiala tidpunkten 
för testet. Enligt [1] går det nämligen inte att på samma sätt opåverkad utföra ett 
användbarhetstest när man erhållit en viss grad av ”expertis”. 

Det som kunde gjorts bättre i denna uppsats är att hitta tidigare forskning inom 
usabilityjämförelser av programmeringsramverk. Usability verkar oftare använ-
das som utvärderingsmått för utvärderingar av användargränssnitt och det före-
föll därför svårt att göra detta. Även var det svårt till viss del för att Angular.io 
är sådant ungt ramverk och inte hunnit undersökas alltför mycket. Det är visser-
ligen till största del bakåtkompatibel med Angular 2 men en stor kunskapsbas 
ligger fortfarande vid initiala Angular.js som skiljer sig markant från sina upp-
följare, inte bara i syntax men även i struktur. 

Det som därutöver kunde gjorts bättre är skapa usabilitytester för totala nybör-
jare av båda systemen. I detta fall fanns redan en bakgrund i Java Enterprise + 
JSP vilket förkortade inlärningstiden gällande JSF + facelets markant. Det hade 
antagligen blivit ett annat helhetsintryck vid en mer likvärdig utgångspunkt in-
för båda system.

Det finns en risk att läsaren av denna jämförelse kan dra en orättvis slutsats att 
det ena systemet är bättre än det andra beroende på vad man tittar efter som lä-
sare. Det är därför av vikt att framföra att denna uppsats allena är otillräcklig 
för att göra en sådan slutsats. Några av de faktorer som bidrar till detta är:

• Författaren har något längre erfarenhet av Java för webbutveckling än utveck-
ling via JavaScript/TypeScript och även om de resultat om hittats i bästa mån 
har försökt göras objektiva finns det alltid en risk att de påverkats av tidigare 
kunskapsinflytande.

• Det var svårare att hitta programmerare med erfarenhet av JSF än Angular.io 
vilket ledde till ett något ojämlikt intervjustoff.

6.1. Etiska aspekter
Vetenskapsrådet nämner i sina principer hur behovet av forskning för samhället 
och dess utveckling skall vägas mot individens integritet och hur forskaren be-
höver ta ställning till om forskningens ändamål i form av ökad förståelse och 
kunskap samtidigt är i en bra avvägning gentemot negativa konsekvenser för 
deltagande personer, både på kort och lång sikt. Detta kallas för forskningskra-
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vet ställt mot individskravet. I det så kallade individskravet ingår fyra under-
krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjan-
dekravet. [65] 

I denna uppsats har bedömningen gjorts att forskningskravet väger tyngre än 
individskravet.

Vad gäller informationskravet så blev de intervjuade informerade om att deras 
deltagande var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan. De in-
tervjuade informerades även om uppsatsen eventuellt kan komma att publice-
ras. De blev också informerade generellt om vilken typ av frågor som skulle 
komma att ställas.

Vidare vad gäller samtyckeskravet så var tiden överensstämd med de intervjua-
des respektive arbetsledare på tider då arbetsbelastningen var låg. De intervjua-
de gavs möjlighet att ”sväva ut” ganska mycket i sina förklaringar och anekdo-
ter men för att hålla intervjutiden kort kunde ibland författaren behöva styra 
tillbaka till de utformade frågorna. Detta med respekt för den tid som intervju-
erna faktiskt tog av deras arbete. Denna tid skulle kunna ses vara en av de störs-
ta nackdelarna med detta arbete rent generellt.

Konfidentialitetskravet har säkerställts genom att intervjuresultaten kan anony-
miserats så att en eventuell publicering av denna uppsats inte på något sätt skall 
kunna drabba enskild person. 

Slutligen kan nämnas att nyttjandekravet uppfylls genom att det resultat utvun-
net ur intervjuerna enbart har använts till framställningen av denna uppsats. 

6.2. Förslag till framtida studier
En aspekt som inte undersöktes har med användarupplevelsen av de två arkitek-
turvalen är och är delvis utanför omfånget men ändå viktigt att belysa i en sån 
här jämförelse för helhets skull. Här hade tester kunnat utformas för att jämföra 
hur väl de båda presterade i till exempel scenariot med dålig mobiltelefon-upp-
koppling kontra storstadsmiljö. 

Det som skulle behöva undersökas ytterligare är att skapa större svarsunderlag 
för användargrupper av annan programmeringsbakgrund än de intervjuade för 
att få mer variation av upplevelsegrad av ramverken. 

Ytterligare en aspekt som kan och bör undersökas är hur propagerande av fel-
meddelanden från servern skiljer sig åt i de olika systemen. Detta implemente-
rades i prototypen men hann inte analyseras nog väl för att tas med i denna rap-
port.

�56



Server- vs klientgenererade webbapplikationer – en jämförelse ur ett usabilityperspektiv
Tomas Öberg 2017-06-01

Källförteckning
[1] Nielsen, Jakob. - Usability engineering / Jakob Nielsen. - 1993 - [New 

ed.]. -ISBN: 9780125184069  

[2] UserFocus (2017) http://www.userfocus.co.uk/resources/iso9241/
part11.html, besökt 2017-05-31.  

[3] Bc. Pavol Pitoňák (2011) Comparison of AJAX JSF Libraries 
Functionality and Interoperability, https://is.muni.cz/th/207718/fi_m, 
besökt 2017-05-31.  

[4] Molin Eric (2016) - Comparison of Single-Page Application 
Frameworks, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-194105, 
besökt 2017-05-31.  

[5] Redhat (2017), http://wildfly.org, besökt 2017-05-31.  

[6] The Apache Software Foundation (2002-2017), https://
maven.apache.org, besökt 2017-05-31.  

[7] Oracle (2014), https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/jsf-
intro001.htm, besökt 2017-05-31.  

[8] Ecma International (2016), http://www.ecma-international.org/
ecma-262/7.0/index.html, besökt 2017-05-31.  

[9] Microsoft (2002-2017), https://www.typescriptlang.org/index.html, 
besökt 2017-05-31.  

[10] Çağatay Çivici (2017), https://www.primefaces.org/docs/guide/
primefaces_user_guide_6_0.pdf, besökt 2017-05-31.  

[11] Fowler, Martin, 1963-. - Patterns of enterprise application architecture / 
Martin Fowler. - 2003. - ISBN: 9780321127426  

[12] Google (2010-2017) Officiella dokumentationen för Angular.io, https://
angular.io/docs/ts/latest/guide/architecture.html, besökt 2017-05-31.  

[13] Alkrot, Magnus (2016), React vs Angular: Slaget om 
användarupplevelsen,  http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?
pid=diva2:943807, besökt 2017-05-31.  

�57

http://wildfly.org
https://maven.apache.org
https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/jsf-intro001.htm
https://www.typescriptlang.org/index.html
https://angular.io/docs/ts/latest/guide/architecture.html


Server- vs klientgenererade webbapplikationer – en jämförelse ur ett usabilityperspektiv
Tomas Öberg 2017-06-01

[14] Pascal Precht (2016), https://blog.thoughtram.io/angular/2016/10/13/
two-way-data-binding-in-angular-2.html#two-way-data-binding-in-a-
nutshell, besökt 2017-05-31.  

[15] PrimeTek (2017), https://www.primefaces.org/showcase, besökt 
2017-05-31.  

[16] Bild, website-usability-faktoren.png, https://userbrain.net/blog/find-
and-fix-usability-problems, besökt 2017-05-31.  

[17] Bild: MVC model - https://help.sap.com/erp_hcm_ias2_2014_03/
helpdata/en/91/
f233476f4d1014b6dd926db0e91070/1eb216151b1b41f1979b7b6c9696
70df.image, besökt 2017-05-31.  

[18] Bild: Java Server Faces Introduction, https://docs.oracle.com/cd/
E19798-01/821-1841/images/jsfintro-server.gif, besökt 2017-05-31.  

[19] Bild: SPA -  https://help.optimizely.com/@api/deki/files/
2911/201647474.png?revision=1, besökt 2017-05-31.  

[20] Steven Clarke (2004), http://www.drdobbs.com/windows/measuring-
api-usability/184405654, besökt 2017-05-31.  

[21] Google (2010-2017), https://angular.io/docs/ts/latest/tutorial/, besökt 
2017-05-31.  

[22] Google (2010-2017), https://angular.io/docs/ts/latest/guide/
architecture.html, besökt 2017-05-31.  

[23] Google (2010-2017), https://angular.io/docs/ts/latest/guide/reactive-
forms.html, besökt 2017-05-31.  

[24] Google (2010-2017), https://angular.io/docs/ts/latest/api/forms/index/
NgModel-directive.html, besökt 2017-05-31.  

[25] David Teare (2005), http://www.oracle.com/technetwork/articles/grid/
ajax-introduction-096831.html,  besökt 2017-05-31.  

[26] Usability: https://userbrain.net/blog/find-and-fix-usability-problems, 
besökt 2017-05-31.  

[27] Tomas Öberg (2017), egenutvecklad programkod: https://bitbucket.org/
TomasOberg/studentbase  

�58

https://blog.thoughtram.io/angular/2016/10/13/two-way-data-binding-in-angular-2.html#two-way-data-binding-in-a-nutshell
https://userbrain.net/blog/find-and-fix-usability-problems
https://help.sap.com/erp_hcm_ias2_2014_03/helpdata/en/91/f233476f4d1014b6dd926db0e91070/1eb216151b1b41f1979b7b6c969670df.image
https://docs.oracle.com/cd/E19798-01/821-1841/images/jsfintro-server.gif
https://help.optimizely.com/@api/deki/files/2911/201647474.png?revision=1
http://www.drdobbs.com/windows/measuring-api-usability/184405654
https://angular.io/docs/ts/latest/tutorial/
https://angular.io/docs/ts/latest/guide/architecture.html
https://angular.io/docs/ts/latest/guide/reactive-forms.html
https://userbrain.net/blog/find-and-fix-usability-problems
https://bitbucket.org/TomasOberg/studentbase


Server- vs klientgenererade webbapplikationer – en jämförelse ur ett usabilityperspektiv
Tomas Öberg 2017-06-01

[28] Addy Osmani (2017), https://medium.com/google-developers/
exploring-es7-decorators-76ecb65fb841, besökt 2017-05-31.  

[29] Stefan Rössler (2015), https://userbrain.net/blog/diy-usability-tests, 
besökt 2017-05-31.  

[30] W3C (2000), https://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/
introduction.html, besökt 2017-05-31.  

[31] Pascal Precht (2016), Reactive forms, https://scotch.io/tutorials/
angular-2-form-validation, besökt 2017-05-31.  

[32] Pascal Precht (2016), Custom validators, https://blog.thoughtram.io/
angular/2016/03/14/custom-validators-in-angular-2.html, besökt 
2017-05-31.  

[33] Optimus Prime 2014, https://www.primefaces.org/jsf-is-not-what-
youve-been-told-anymore/, besökt 2017-05-31.  

[34] Kumar Simkhada (2017) - Transitioning Angular.io 2 User Interface 
(UI) into React, https://www.theseus.fi/bitstream/handle/
10024/124681/thesis_final.pdf?sequence=1, besökt 2017-05-31.  

[35] Jan Goyvaerts (2017), http://www.regular-expressions.info/
characters.html, besökt 2017-05-31.  

[36] Boilerplate för JavaEE-project tillhandahållen av CGI, https://
bitbucket.org/SvenGardin/studentbase/src, besökt 2017-05-31.  

[37] Oracle (2013), http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/gijtu.html, 
besökt 2017-05-31.  

[38] PrimeTek (2017), https://www.primefaces.org/primeng/, besökt 
2017-05-31.  

[39] Oracle (2007), http://www.oracle.com/technetwork/articles/javaee/
mashup-2-140412.html, besökt 2017-05-31.  

[40] Gundavaram, Shishir. - CGI programming on the World Wide Web 
[Elektronisk resurs] / Shishir Gundavaram. - 1996 - 1. ed.. - ISBN: 
1-56592-168-2  

[41] The Apache Server Foundation (2004), https://tools.ietf.org/html/
rfc3875#section-1.2, besökt 2017-08-04.

�59

https://medium.com/google-developers/exploring-es7-decorators-76ecb65fb841
https://userbrain.net/blog/diy-usability-tests
https://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/introduction.html
https://scotch.io/tutorials/angular-2-form-validation
https://blog.thoughtram.io/angular/2016/03/14/custom-validators-in-angular-2.html
https://www.primefaces.org/jsf-is-not-what-youve-been-told-anymore/
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/124681/thesis_final.pdf?sequence=1
http://www.regular-expressions.info/characters.html
https://www.primefaces.org/primeng/
https://tools.ietf.org/html/rfc3875#section-1.2


Server- vs klientgenererade webbapplikationer – en jämförelse ur ett usabilityperspektiv
Tomas Öberg 2017-06-01

[42] The PHP Group (2001-2017), http://php.net/manual/en/
history.php.php, besökt 2017-08-04.

[43] Zakas, Nicholas C.. - Professional JavaScript for web developers 
[Elektronisk resurs] / Nicholas C. Zakas.. - 2009 - 2nd ed.. - ISBN: 
0-470-46673-1 (electronic bk)

[44] Harold, Elliotte Rusty. - Java network programming / Elliotte Rusty 
Harold. - 1997 - 1. ed.. - ISBN: 1-56592-227-1

[45] CVE Details (2017), http://www.cvedetails.com/product/6761/Adobe-
Flash-Player.html?vendor_id=53, besökt 2017-08-04.

[46] Bert Bos (2016), https://www.w3.org/Style/CSS20/history.html, besökt 
2017-08-04.

[47] Ross Shannon (2000-2017), http://www.yourhtmlsource.com/
accessibility/xhtmlexplained.html, besökt 2017-08-04.

[48] Nancy Winnick Cluts (1997) https://msdn.microsoft.com/en-us/library/
ms972317.aspx, besökt 2017-08-04.

[49] Microsoft (2017), https://msdn.microsoft.com/en-us/library/
ms524929.aspx, besökt 2017-08-04.

[50] Microsoft (2017) https://msdn.microsoft.com/en-us/library/
cc295483.aspx, besökt 2017-08-04.

[51] William Hanz, http://itstillworks.com/activex-plugin-5712711.html, 
besökt 2017-08-04.

[52] Liam R. E. Quin (2015), https://www.w3.org/standards/xml/core, 
besökt 2017-08-04.

[53] Oracle (2001): https://docs.oracle.com/cd/A97335_02/integrate.102/
a90297/overview.htm, besökt 2017-08-04.

[54] Goncalves, Antonio.. - Beginning Java EE 7 [Elektronisk resurs] / by 
Antonio Goncalves.. - 2013. - ISBN: 9781430246275

[55] Hunter, Jason.. - Java Servlet Programming [Elektronisk resurs].. - 
2010 - 2nd ed.. - ISBN: 9781449390679

�60

http://php.net/manual/en/history.php.php
http://www.cvedetails.com/product/6761/Adobe-Flash-Player.html?vendor_id=53
https://www.w3.org/Style/CSS20/history.html
http://www.yourhtmlsource.com/accessibility/xhtmlexplained.html
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms972317.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms524929.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc295483.aspx
http://itstillworks.com/activex-plugin-5712711.html
https://www.w3.org/standards/xml/core
https://docs.oracle.com/cd/A97335_02/integrate.102/a90297/overview.htm


Server- vs klientgenererade webbapplikationer – en jämförelse ur ett usabilityperspektiv
Tomas Öberg 2017-06-01

[56] Javad Soroor(2006), http://www.icommercecentral.com/open-access/
implementation-of-a-secure-internetmobile-banking-systemin-
iran.php?aid=38619, besökt 2017-08-04.

[57] Birdwell, Rob.. - Beginning ASP.NET 1.0 with Visual Basic .NET 
[Elektronisk resurs]. - 2002

[58] The PHP Group (2001-2017), http://php.net/manual/phpfi2.php, besökt 
2017-08-04.

[59] Florio, Chris. - Actionscript 3.0 for Adobe Flash CS4 professional : 
classroom in a book [Elektronisk resurs]. - 2009

[60] Marrs, Tom. - JSON at Work. - 2017. - ISBN: 978-1-4493-5832-7 

[61] Douglas Crockford: The JSON Saga (2011), https://www.youtube.com/
watch?v=-C-JoyNuQJs, besökt 2017-08-04.

[62] Richard Larson (2012), https://www.webdesignerdepot.com/2012/09/
jquery-the-good-the-bad-and-the-ugly/, besökt 2017-08-04.

[63] Aaron Newton (2009), http://www.jqueryvsmootools.com/, besökt 
2017-08-04.

[64] Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. ISBN: 
91-7307-008-4

[65] Jeff Sauro (2013) https://measuringu.com/measure-learnability/, besökt 
2017-09-23

[66] Jordan, Patrick W.. - An introduction to usability / Patrick W. Jordan. -
 1998. - ISBN: 0-7484-0794-4 (inb)

[67] Jakob Nielsen (2001) https://www.nngroup.com/articles/error-message-
guidelines/, besökt 2017-09-23

�61

http://www.icommercecentral.com/open-access/implementation-of-a-secure-internetmobile-banking-systemin-iran.php?aid=38619
http://ASP.NET
http://php.net/manual/phpfi2.php
https://www.youtube.com/watch?v=-C-JoyNuQJs
https://www.webdesignerdepot.com/2012/09/jquery-the-good-the-bad-and-the-ugly/
http://www.jqueryvsmootools.com/
https://measuringu.com/measure-learnability/
https://www.nngroup.com/articles/error-message-guidelines/


Server- vs klientgenererade webbapplikationer – en jämförelse ur ett usabilityperspektiv
Tomas Öberg 2017-06-01

Bilaga A: Usabilitytestfrågor7
Learnability(Lätthet att lära):

• Hur upplever du officiell dokumentation, vad gäller struktur och lättläs-
het, att ta till sig av?

• Hur snabbt uppskattar du så här i efterhand att du att kom in i ramverket 
och kunde skapa det elementära av du avsåg att göra?

• Var det initialt sett enkelt att sätta sig in i ramverket?

• När man använder ramverket, där det lätt att veta vilka klasser och me-
toder av ramverket som man ska använda för att skriva koden? 

Memorability(Lätthet att minnas): 

• Är det svårt att komma ihåg från gång till gång vad man höll på med 
senast?

• Går det att läsa koden i efterhand och förstå den?

• När man läser kod som är skrivet i ramverket, är det lätt att tala om vad 
varje del av koden gör? Varför?

• Finns det delar som är särskilt svåra att tolka? Vilka? 

• Hur upplever du att det går att lämna applikationsutvecklingen, komma 
tillbaka till den senare och fortsätta där du slutade?

• Upplever du att det behövs relativt lång stund på äldre skriven kod för 
att komma tillbaka till tankesättet?

• Ger kodutseendet dig en ganska snar överblick eller upplevs den i regel 
svårtydd?

Efficiency of use(Effektfullhet): 

• Krävs det i regel mycket kod för att åstadkomma en viss effekt?

• Är det möjligt att i ett godtyckligt projekt ta reda på hur mycket fram-
steg som har gjorts? Om inte, varför inte?

• Rent generellt: verkar kodmängden som krävs precis rätt, för mycket 
eller för lite? Varför?

�   FOTNOT: Vissa av frågorna är översatta och modifierade från webbsidan [29]7
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• Hur konfigurerbart upplever du att språket framför att skapa egen inno-

vation. T ex validering av fält?

• Är det lätt att skräddarsy språket för att få den effekt du vill åstadkom-
ma.

• Hur mycket behöver du i regel skriva för att göra saker utanför det tradi-
tionella beteendet?

• Vilka förkunskaper anser du att man bör ha sedan innan, för att effektivt 
kunna lära sig av ramverket?

Error (Fel/buggar): 

• Gör man ofta fel eller är ramverket utformat så att detta kan undvikas i 
stor utsträckning?

• Är man hjälpt så man inte gör fel / uppstår det dolda buggar

• Upplever du att man blir hjälpt av felmeddelanden i tillräckligt hög 
usträckning?

• Har du varit med om fel av katastrofgrad? (så pass att ramverket betett 
sig helt felaktigt eller data blivit förstört?)

Satisfaction(Trivsamhet/nöjdhet): Är det ”kul” eller ”skönt” att arbeta 
med ramverket

• Upplevelsegrad roligt är det att jobba i ramverket förutsatt att man 
kommer över de första initiala trösklarna? Ge en utvärdering från skalan 
1-5 på följande kriterier:

Upplevelse av:

Behagligt  5 - 1 Irriterande

Komplett  5 - 1 Inkomplett

Samarbetsvilligt  5 - 1 Osamarbetsvilligt

Enkelt  5 - 1 Komplicerat

Snabbt att använda  5 - 1 Långsamt att använda

Säkert  5 - 1 Osäkert
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Bilaga B: Underlag för 
bokningsapplikation

Upplevs det enkelt att lära sig: 

• skapa ett bokningsflöde från början till slut, där man går från flik till flik och 
och inte kommer vidare förrän obligatoriska uppgifter är ifyllda? 

• skapa autokompletterande fält med avgång och destination?

• söka fram en lista med valbara objekt beroende på datum (så som flighter)?

• att skapa valbara element som en valbara element (så som sätesplats)?

• skapa databindningar från html-element till variabler?

• skapa struktur i sin kod?

• skapa validering av inmatningsfält?

• att anropa interna lager med affärslogik, services via REST?

• anropa en REST-service, hämtar valbara flygplatser, hämtar flighter, bok-
ningsbara säten, transaktioner och skapar en reservation bokningar?

• importera externa komponenter?

• konfigurera enskilda komponenter/element?

• att programmatiskt avgöra om ett element skall ritas ut eller ej beroende på 
indata?

Upplevs därutöver ovanstående punkter:

• lätta att minnas från gång till gång? 

• Effektiva att jobba med? 

• Är vi någorlunda hjälpta vid felsökning, 

• upplevs skapandet behagligt eller stöter vi på många oväntade problem?
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Bilaga C: Dokumentation av 
egenutvecklad programkod

Komplett kodexempel av flygbokningsprototypen finns på webbadress: 

https://bitbucket.org/TomasOberg/studentbase 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Bilaga D: Domänmodell
Modellerna: Seat, Flight, Credentials, Booking, Airport, Transaction ligger som 
grund för den utvecklade prototypen av ett bokningsprogram.

Alla modeller ärver från EntityBase som är en basklass 
med attribut så som unik autogenererad primärnyckel, 
skapelsedatum, senast ändrad och versionsnummer.

Booking 
Booking handhar en bokning och har ansvaret 
att lagra pekare till en flight, ett säte, en rad 
med användaruppgifter och en lista med trans-
aktioner.

Airport 
Airportobjektet symboliserar en flygplats med id 
och tillhörande namn.

Credentials 
Credentials är ett objekt för att lagra 
beställaruppgifter, så som namn, tele-
fonnummer med mera.

Transaction 
Transaction är ett objekt för att lagra kontokorts-
transaktioner.
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Seat
Seat är ett objekt för att lagra sätesuppgifter. Sä-
tesnummer och en array med bokningar av typen 
Booking.

Flight
Flight lagrar uppgifter om en flights at-
tribut så som utgångsflygplats, destina-
tion, starttid, sluttid och pris.

Motsvarigheten till dessa modeller ska-
pas i SQL-format så att annotering i 
vardera modellklass kopplar samman 
dem med hjälp av JPA.
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