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Sammanfattning

JavaScript ökar i popularitet på webben och antalet JavaScript-bibliotek
likaså. Denna rapport kommer därför att gå igenom erkända mjukvarumetriker
inom storlek, underhållbarhet och komplexitet just för JavaScript-bibliotek.
Resultatet visar att det finns skillnader, främst inom storlek och kom-
plexitet. Genom resultatet erhålls en större förståelse för inkluderade
JavaScript-bibliotek och att det finns en del funktioner i dessa med något
hög komplexitet.

A comparison of different JavaScript frameworks with focus on
software metrics.

Abstract

JavaScripts popularity is increasing and the number of libraries too. This
report focuses on well-known software metrics in complexity, maintain-
ability and different size-metrics. A few different JavaScript libraries are
compared and analyzed. The result shows that there are indeed differ-
ences, mostly in size- and complexity-measures where some functions
are implemented with a higher complexity.
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1 Introduktion

JavaScript är ett dynamiskt skriptspråk som idag används på 87 procent av alla webbsidor
enligt W3Techs.com [1]. Detta gör det till ett av de mest populära webbspråken. Inom web-
butveckling är det karakteristiskt att HTML styr innehåll, CSS styr utseende och JavaScript
bestämmer beteende. JavaScript-bibliotek ökar kontinuerligt i popularitet och används även
ofta av större företags webbplatser för att underlätta och snabba upp utveckling [2].

Den här rapporten går igenom några av dessa bibliotek och vilka eventuella skillnader
som finns med fokus på mjukvarukvalitet i den källkod som JavaScript-biblioteken in-
nehåller. Definitionen av mjukvarukvalitet inom ramen för studien består utav etablerade
mjukvarumetriker inom storlek, underhållbarhet och komplexitet.

1.1 Mål och syfte

Denna uppsats började med att Vitec sökte någon som kunde utveckla ett bokningssys-
tem för att kunna boka olika objekt så som tvättstuga, bastu och lokaler. Lösningen skulle
använda sig utav HTML5 för att ge en modern lösning till webben och för att senare
förhållandevis enkelt kunna stoppas in i olika applikationer för telefoner.

En bokningstjänst är med fördel responsivt uppbyggd för att användare ska kunna interagera
med olika bokningsfunktionalitet, alltså inte statisk information. En dynamisk webbtjänst
passar då bra eftersom den i sin uppbyggnad är responsiv [3]. Ett JavaScript bibliotek kan
underlätta mycket i uppbyggnaden av en sådan tjänst för att slippa onödigt många om-
laddningar i webbläsaren och för att kunna styra uppbyggnad, utseende och beteende. I
många fall undgås även kompabilitetsproblem för olika versioner av webbläsare eftersom
det ofta finns inbyggd funktionalitet för att hantera detta [4]. För att göra ett bra val till
en implementation behövs kunskap om vilka JavaScript-bibliotek som bör användas eller
eventuellt undvikas.

Det existerar väldigt många olika bibliotek men i litteraturen finns förhållandevis lite infor-
mation om vad som skiljer dessa åt. En studie i ämnet är därför befogad och något många
kan vara intresserade av. Den här studien kommer att fokusera på kvaliteten på några ut-
valda mjukvarumetriker för att få bättre kunskap om det finns något bibliotek som med
fördel kan utnyttjas vid uppbyggnad av bokningssytemet. Då tjänsten kommer att användas
av många och troligtvis underhållas en lång tid framöver är det önskvärt att biblioteken som
analyseras ska uppfylla följande kriterier:

• Dokumentation ska finnas för hur biblioteken fungerar.
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• Biblioteket ska vara under aktiv utveckling för att följa säkerhetsmässiga trender.

• Biblioteket ska vara av typen open source.

• MV*1 inriktat med fokus på att bygga webbapplikationer.

Dokumentation i biblioteken kommer att analyseras genom mängden kommentarer som
finns tillgänglig i källkoden i förhållande till mängden exekverande kod. Kravet på doku-
mentation existerar för att vid behov kunna granska funktioner i biblioteken och då även
bättre förstå hur de fungerar. Alla bibliotek som tas med i studien måste alltså till en viss
del vara kommenterade.

För att säkerställa att biblioteken är under aktiv utveckling så sätts en gräns för när senaste
uppdatering inträffade. Denna gräns bestäms till max tre månader sedan. Om det är längre
än tre månader sedan källkoden i ett JavaScript-bibliotek uppdaterades så exkluderas den
följakligen från studien. Kravet på aktiv utveckling existerar för att säkerhetsluckor vid
upptäckt snabbt ska kunna täppas till av utvecklare och för att chansen till framtida opti-
mering av biblioteket då är större. Att framöver behöva byta JavaScript-bibliotek i en im-
plementation skulle kräva onödiga resurser.

För att se till att kravet på open source uppfylls så måste en kontroll av bibliotekens licenser
göras. Termen open source innebär kortfattat att mjukvaran är fri att använda. Definitionen
för open source [30] säger bland annat att: mjukvaran ska kunna distribueras fritt, mjuk-
varans källkod ska vara lättåtkomlig, vidareutveckling av källkod ska kunna släppas under
en ny open source licens, ingen diskriminering får ske, varken mot personer eller grupper, li-
censen får inte vara bunden till en specifik produkt, licensen får inte hindra annan mjukvara
och licensen måste vara teknikneutral. Alla bibliotek som inkluderas måste alltså baseras
på en open source-licens som tillåter distribuering i kommersiella produkter, till exempel
MIT-licensen [25].

Funktionaliteten som kommer att behövas från JavaScript biblioteken för implementatio-
nens skull handlar om att kunna koppla ihop beteenden och styra representation av data.
Programmeringsmönstret MV* passar då utmärkt för att särskilja innehåll och representa-
tion ifrån varandra [5], vilket i sin tur gör det lättare att underhålla källkod för olika de-
lar i projektet. Att till exempel ändra representation och utseende ska inte behöva påverka
bakomliggande funktionalitet.

Syftet med studien är att analysera utvalda JavaScript-bibliotek med fokus på mjukvaruk-
valitet i form utav etablerade storleksmetriker, underhållsmetriker och komplexitetsmetriker.
Genom att göra detta fås en djupare förståelse för utvecklings-situationen i dessa bibliotek
vilket kan underlätta valet av bibliotek för implementationsdelen i Vitecs projekt. Även
genom att titta på olika mjukvarumetriker dras lärdom om hur dessa fungerar och skulle
kunna användas för att uppskatta kvalitet i egna delar av implementation.

1Model-View-Controller / Model-View-ViewModel
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1.2 Mjukvarumetriker och utvalda bibliotek

För att få en djupare kunskap om utvecklings-situationen och komplexiteten i de olika
JavaScript-biblioteken kommer följande mjukvarumetriker att undersökas:

• Storlek: Antal rader källkod, antal rader kommentarer och förhållandet däremellan.

• Underhållbarhet: MI2 - ger en övergripande bild av underhållbarhet.

• Komplexitet: McCabe’s CC3 - ger antalet exekveringsvägar i källkod.

Antal rader källkod och mängden kommentarer visar på hur stora biblioteken är och hur my-
cket hjälp både utvecklare och användare kan få i form utav kommentarer. MI är ett mått som
ofta används för att bedöma hur enkelt det är att framöver underhålla källkod. McCabe’s CC
ger förståelse för hur komplexa funktionerna i biblioteken är. Dessa tre mjukvarumetriker
ger tillsammans en bild av hur bra chans utvecklarna har att framöver forstätta att utveckla
och underhålla biblioteken vilket är viktigt då en kriterie för studien och implementationen
är att biblioteket ska underhållas aktivt även i framtiden.

För att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt så kommer LLOC4 användas istället för att
använda det enklare LOC5. Formateringen och stilen på koden kommer då inte att påverka
resultatet i lika stor utsträckning som om LOC hade använts [6] eftersom källkod normalis-
eras före antalet rader räknas.

Genom att göra dessa analyser bör eventuella skillnader mellan olika bibliotek och kvalitet
på mjukvara upptäckas, samt om det finns något bibliotek som kanske helst bör undvikas.
Analysen bör även visa på om det finns bra möjligheter för utvecklarna av biblioteken att
fortsätta sin utveckling beroende på hur komplex koden är.

Utifrån inklusionskriterierna i 1.1 väljs följande bibliotek ut för analys:

• AngularJS

• Backbone.js

• Dojo Toolkit

• Ember.js

• Knockout

Det finns många JavaScript-bibliotek men inte utrymme att i denna studie analysera alla.
De bibliotek som inte inkluderas i studien uppfyller inte inklusionskriterierna eller har valts
bort på grund av analyseringstekniska skäl som till exempel att de från början är kodade i
ett annat språk, exempelvis CoffeScript som kompileras till JavaScript. Det mest populära

2Maintainablitity Index
3Cyclomatic Complexity
4Logical Lines of Code
5Lines of Code
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JavaScript-biblioteket, jQuery, exkluderas på grund av att det inte är inriktat på att byggas
enligt MV*-mönstret.

De bibliotek som inkluderas i studien uppfyller alla fyra inklusionskriterier som sattes upp.
Inget av dessa bibliotek hade något problem att uppfylla kravet på att vid hämtningstillfället
vara under aktiv utveckling. Alla biblioteken baseras på open source-licenser.
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2 Bakgrund

2.1 Vad är JavaScript?

JavaScript är ett dynamiskt skriptspråk som oftast används i webbläsare för att styra beteen-
den på webbsidor och koppla ihop resurser. JavaScript tolkas av webbläsaren vid inläsning
av en webbsida. Det har, trots namnet, ingenting med Java att göra [7].

Språket skapades 1995 av Brendan Eich under den tiden han arbetade för Netscape. Språket
kallades först Mocha, sedan LiveScript men bytte slutligen namn till JavaScript i marknads-
föringssyfte eftersom Java på den tiden hade blivit väldigt populärt. 1996 lämnades pro-
jektet över till ECMA1-International för att skapa en standard som alla webbläsare kunde
följa. Standarden kom att kallas för ECMAScript. JavaScript blev Netscape’s tolkning av
ECMAScript [7].

År 2005 publicerade Jesse James Garrett en uppsats som förändrade sättet att se på JavaScript.
Uppsatsen kallades ”Ajax: A New Approach to Web Applications”. Den tog upp asynkrona
mekanismer för att med hjälp av JavaScript skapa webbsidor med innehåll som kunde lad-
das in eftersom och då undgå omladdning av hela webbsidan [8]. Detta ledde till att flera
open-source JavaScript-bibliotek togs fram utav olika utvecklare. JavaScript blev tack vare
detta mer lättillgängligt och kraftfullt att använda. Garrets uppsats blev inspiration till en
mängd nya webbapplikationer som kom att kallas för web 2.0 [9].

JavaScript-bibliotek packeteras typiskt i tre olika versioner för olika ändamål. En version
för utveckling, en minifierad version samt en komprimerad version. Utvecklingsversionen
är till för att användas under utveckling och för att hitta bra dokumentation i källkoden. I
den minifierade versionen har allt onödigt, för funktionaliteten, tagits bort och namn på vari-
abler har förkortats. Även kommentarer, radbrytningar och mellanrum har prioriterats bort
för att ge en så liten storlek som möjligt. I den komprimerade versionen har den minifer-
ade versionen komprimerats för att ge en ännu lägre storlek. Den måste då packas upp på
klienten före användning [10].

2.2 Kvalitet i mjukvara

Mätning av mjukvarukvalitet har gjorts sedan slutat av 1960-talet. Då användes det för att
mäta hur effektiv en programmerare var genom att räkna hur många rader kod som skrevs
på en viss tid och även för att mäta densiteten av buggar, vilket var ett första försök till
att uppskatta komplexitet i mjukvara. Med större och större mjukvaruprojekt har ett be-

1European Computer Manufacturers Association
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hov av mer avancerade mjukvarumetriker uppkommit. Att uppskatta komplexitet genom
att analysera antal rader av kod ger inte en rättvis bild av problemet, till exempel efter-
som hög- och låg-niva språk ger väldigt olika resultat. På 1970-talet insåg man att nya
mjukvarumetriker behövdes för att på ett bra sätt kunna analysera mjukvara oberoende av
programmeringsspråk. Till exempel konstruerade Halstead [11] och McCabe [12] nya mjuk-
varumetriker inom komplexitet. Arbete på senare år har handlat mycket om att validera och
förfina metoder att mäta mjukvarukvalitet på [13]. Även en del nya mjukvarumetriker har
under åren kommit till som har visat validitet i olika studier.

Begreppet Maintainability Index skapades för att kunna mäta hur enkelt det är att underhålla
källkod. Mjukvarumetriken blev populär efter att ha validerats i en omfattande studie i
samarbete med företaget Hewlett-Packard [26]. Den designades 1991 på universitet i Idaho
av Oman och Hagemeister [14]. MI är en logaritmisk skala som sträcker sig från minus
oändligheten upp till 171. Oman och Hagemeister kom i sin uppsats fram till att 65 var den
undre gränsen för när källkod blir svår att underhålla, värden över 85 ses som bra [26]. MI
räknas ut genom att ta värdet 171 och dra ifrån tre olika mjukvarumetriker med olika vikt,
högre värde är bättre. Det finns även en version av mjukvarumetriken som tar hänsyn till
kommentarer, men denna används inte i föreliggande studie då vikten på kommentarer visat
sig vara något hög [16]. Formeln för MI som i studien kommer att användas är definierad
enligt följande [6]:

171 - (3.42 * ln(medelvärde av Effort)) - (0.23 * ln(medelvärde av CC)) -
(16.2 * ln(medelväde av LLOC))

Där Effort = Halstead Difficulty * Halstead Volume. Halstead Difficulty och Volume bygger
båda på antalet operationer och variabler i källkod [27].

För Maintainability Index finns det studier som visar på att slutsatser om underhållbarhet
utifrån mjukvarumetriken kan härledas. Kurt D. Welker kommer i en studie om MI som
mjukvarumetrik fram till att den är ett effektivt sätt att mäta underhållbarhet på men vars
resultat får ses som en vägledning till var källkod eventuellt behöver undersökas närmare
och inte som ett rent facit där mjukvarumetriken avslöjar allt [16]. 1993 gjordes en studie
för att se om resultaten av mjukvarumetriker inom underhållbarhet även har ett samband
med underhållbarhet för objekt-orienterade programmeringsspråk. Vilket det i den studien
visade sig ha [31].

McCabe’s Cyclomatix Complexity mäter komplexitet genom att analysera hur många olika
vägar exekveringen kan gå. En If-Else sats i källkod ger till exempel ett värde på 2 eftersom
det finns två möjliga vägar. Mjukvarumetriken konstruerades 1976 av Thomas McCabe[12]
för att kunna uppskatta komplexitet i källkod. Den förkortas ofta CC. Cyklomatisk kom-
plexitet mäter ensamt inte problem och fel i kod men har i en studie [17] visat sig ha en
stark sammankoppling, där funktioner med cyklomatisk komplexitet över 10 har större risk
vid modifikation. Högre värden kan dock i undantagsfall vara befogade. En funktion med
högre komplexitet kräver fler tester för att täcka in alla scenarion, antalet tester som krävs
är samma som värdet i CC [18]. Med högre värden på CC ökar risken för buggar och att
testa blir svårare [19], se tabell 1.
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Tabell 1: Risker vid olika CC [19].

CC Risk

1-10 Enkel modul med lite risk
11-20 En mer komplex modul med måttlig risk.
21-50 En komplex modul med hög risk.
>50 Otestbar modul med väldigt hög risk

Clark, Salesky och Urmson [28] visar i en studie att CC har ett starkt samband till hur många
tester som måste konstrueras för att täcka in källkod, vilket i sin tur uttrycker komplexiteten.
Källkod med högre komplexitet måste täckas av fler tester för att fånga in eventuella buggar
innan den kan bedömas som pålitlig.

LLOC är ett mått som ger antalet exekverbara uttryck som finns i källkod. LLOC har inte
samma svagheter som att bara mäta LOC. Källkod kan då inte få lägre värden genom att
lägga flera anrop på samma rad eftersom dessa normaliseras och räknas var för sig. Kom-
mentarer och oaktiv kod räknas inte. LLOC ger därför en rättvisare bild av källkod än LOC
eftersom programmerarens fysiska uppbyggnad av kod till viss del då inte påverkar måttet.
LLOC som är ett relativt simpelt mått tas med för att det kan vara intressant att jämföra
förhållandet mellan komplexitet/underhållbarhet och storleken på de olika biblioteken.

2.3 Tidigare arbete

JavaScript är ett förhållandevis ungt språk och har tidigare inte varit mål för analys i samma
utsträckning som andra mer traditionella programspråk. Men på grund utav dagens snabba
uppkopplingar har även dessa programmeringsspråk för webben ökat i popularitet [29].
Många JavaScript-bibliotek har grundats och växt i popularitet sedan konceptet AJAX in-
troducerades [8]. Det finns vid en undersökning dock inte mycket litteratur kring JavaScript
som behandlar just mjukvaru-metriker.

Den tidigare studie som gjorts inom området [20] har antytt att vissa JavaScript-bibliotek
har innehållit funktioner som haft en något hög komplexitet och att mängden dokumentation
i form utav källkods-kommentarer har skilt sig åt avsevärt mellan olika bibliotek.

Graziotin och Abrahamsson undersöker i sin studie [15] en lämplig vidareutveckling av
Gizas, Christodoulou och Papatheodorous [20] utvalda mjukvarumetriker för att på ett bättre
sätt kunna ge en bild av olika bibliotek för allmänt användande och kunna göra en jämförelse
mellan dessa. De föreslår att information om dokumentation, community-stöd och praktisk
användning läggs till men anser även att de tidigare utvalda mjukvarumetrikerna ger en bra
bild av det tekniska området för JavaScript-bibliotek.

Liknande mjukvarumetriker kommer i denna studie att användas då dessa dels användes i en
tidigare studie [20] som behandlar analyser utav JavaScript-bibliotek, och dels har stärkts i
en senare studie [15] som försöker vidareutveckla den förra. De för studien utvalda mjuk-
varumetrikerna har även i andra oberoende studier visat validitet [16] [26] [28].
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3 Resultat

Eftersom denna studie fokuserar på mjukvarumetriker i JavaScript har utvecklingsversionen
av varje JavaScript-bibliotek använts för att underlätta analyser inom storlek, underhållbarhet
och komplexitet.

För att utföra dessa analyser användes programmen Complexity-report och Cloc. Complexity-
report, skrivet av utvecklaren Phil Booth, används för att uppmäta värden för underhållbarhet,
komplexitet samt LLOC [21]. Programmet Cloc används för att mäta antal rader med kom-
mentarer [22].

3.1 Storlek

Tabell 2 visar uppmätta värden för antalet rader med kommentarer i källkoden, antalet rader
med källkod av typen LLOC samt förhållandekvoten mellan mängden kommentarer och
LLOC. Dessa värden presenteras per rad för varje bibliotek som ingår i studien. Alla bib-
liotek innehåller en viss mängd kommentarer. Tre av dessa visar en kvot på över 1 vilket
betyder att det för de finns fler rader med kommentarer än LLOC.

Tabell 2: Uppmätta värden för mjukvarumetriker inom storlek.

Bibliotek Kommentarer LLOC Kvot*

AngularJS 11287 6514 1,73
Backbone.js 421 965 0,44
Dojo Toolkit 8206 6855 1,20

Ember.js 17523 14858 1,18
Knockout 615 2808 0,22

* = Kvoten mellan kommentarer och LLOC.

3.2 Underhållbarhet

Tabell 3 visar uppmätta värden för underhållbarhet i form utav mjukvarumetriken MI. Dessa
värden presenteras per rad för varje bibliotek som ingår i studien. Värden över 65 bedöms
som acceptabla, värden över 85 ses som bra. Alla bibliotek i studien klarar gränsen för bra
underhållbarhet på 85 med god mariginal. Eventuella värden under 65 hade visat på dålig
underhållbarhet med sämre kvalitet på källkod.
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MI räknas ut genom att ta värdet 171 och dra ifrån medelvärden av Effort, CC och LLOC
med olika vikt, se kapitel 2.2. Resultaten har avrundats till en decimal.

Tabell 3: Uppmätta värden för mjukvarumetriker inom underhållbarhet.

Bibliotek MI

AngularJS 112,8
Backbone.js 107,6
Dojo Toolkit 110,7

Ember.js 113,0
Knockout 111,4

3.3 Komplexitet

Tabell 4 visar uppmätta värden för komplexitet i form utav mjukvarumetriken CC. Dessa
värden presenteras per rad för varje bibliotek som ingår i studien. I de kolumner där inter-
vall eller gränser för CC anges, visas värden för antalet funktioner med komplexitet i det
intervallet. Risken för buggar vid modifikation av källkod ökar med högre CC, se tabell 1.

Tabell 4: Uppmätta värden för mjukvarumetriker inom komplexitet.

Bibliotek CC 1-10 CC 11-20 CC 21-50 CC >50

AngularJS 970 14 4 0
Backbone.js 115 6 1 0
Dojo Toolkit 923 31 5 1

Ember.js 2150 19 2 0
Knockout 396 6 1 0
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4 Diskussion

Syftet med studien var att analysera utvalda JavaScript-bibliotek med fokus på mjukvaruk-
valitet i form utav etablerade storleksmetriker, underhållsmetriker och komplexitetsmetriker.
Genom att göra detta erhölls en djupare förståelse för utvecklingssituationen i dessa bib-
liotek vilket kan underlätta valet av bibliotek för implementationsdelen i Vitecs projekt.
Även genom att titta på olika mjukvarumetriker drogs lärdom om hur dessa fungerar och
skulle kunna användas för att uppskatta kvalitet i egna delar av implementation. Resultatet
visade att det främst inom storlek och komplexitet fanns skillnader. Uppmätta värden för
underhållbarhet visade dock en överlag jämn nivå.

4.1 Resultatdiskussion

Genom uppmätta storleksmetriker kan observeras att det finns ganska stora skillnader, både
i storlek på källkod och hur förhållandet mellan kommentarer och källkod är. Eftersom
biblioteken skiljer i storlek blir förhållandet mellan källkod och kommentarer mer infor-
mativ än att endast undersöka antal rader med kommentarer. AngularJS utmärker sig från
de övriga med en kvot på 1,73, även Dojo Toolkit och Ember.js innehåller en kvot över
1 till skillnad från Backbone.js och Knockout som har en kvot mellan kommentarer och
LLOC som ligger under 0,5. Inget JavaScript-bibliotek är dock helt okommenterat. Stor-
leken säger inte så mycket om den egentliga kvaliteten men ger ett bra perspektiv att
sätta underhållbarhet och komplexitet i för varje bibliotek. Förhållandet av kommentarer
till källkoden säger inte allt om mängden dokumentation, eftersom det även finns externa
hjälpsidor för användare. Andelen kommentarer ger dock en viss förståelse för hur utveck-
larna försökt underlätta för användare och sig själva även i framtida användning och utveck-
ling av biblioteket.

Underhållbarhetsmässigt så skiljer de olika biblioteken sig inte åt nämnvärt. Alla ligger på
en jämn nivå och verkar ha goda förutsättningar att vidareutvecklas då de ligger en bra bit
över gränsvärdet på 65 som indikerar en gräns för när källkod anses vara underhållningsbar.
Extremare värden åt något håll hade kunnat säga något om situationen för ett bibliotek.
Värden under 65 hade till exempel visat på ett bibliotek som är väldigt svårunderhållet där
även komplexiteten överlag mest troligt varit väldigt hög. MI är delvis beroende av CC och
en högre komplexitet kommer alltså att överlag ge ett sämre värde på underhållbarhet. MI
säger heller inte allt om underhållbarhet utan är en del för att ge vägledning till om källkod
någonstans behöver undersökas närmare och eventuellt åtgärdas.

När det kommer till komplexitet finns det vissa skillnader mellan biblioteken. Alla bib-
liotek innehåller någon funktion med hög risk vid utveckling, antalet varierar dock en del.
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De flesta funktionerna kan dock konstateras vara av låg komplexitet. Dojo Toolkit är det
bibliotek som innehåller flest antal funktioner med hög risk och det enda bibliotek i stu-
dien som innehåller någon funktion med en väldigt hög risk. Det finns även möjlighet att
för varje bibliotek visa på vilka funktioner som innehåller högt CC, dessa presenteras dock
inte i resultatet på grund av relevans för studien men kan vid behov plockas fram. Under
implementation kan det till exempel vara intressant att veta vilka funktioner som är mest
komplexa och då kanske även kräver mest exekveringstid. Backbone och Knockout är de
bibliotek som innehåller minst antal komplexa funktioner, dessa är dock också de två minsta
biblioteken sett till LLOC som undersökts vilket kan ha ett samband.

Alla bibliotek i studien uppfyller inklusionskriterierna i 1.1 till en viss del. Mängden doku-
mentation är den kriterie som varierar mest eftersom alla är av typen open source, går att
bygga enligt MV* och är aktivt underhållna vid tiden för studien. Även fast ett bibliotek
har en hög kvot kommentarer så betyder inte det att kvaliteten på dessa kommentarer är bra.
Kommentarer i källkod har ofta en tendens att inte underhållas på samma sätt som den ex-
ekverande koden vilket bidrar till att kommentarer kanske inte längre bidrar till en förståelse
för vad källkoden faktiskt gör.

Genom resultatet fås en större inblick i vissa mjukvarumetriker för olika bibliotek och ger
en vägledning om läget i de bibliotek som undersökts. Det går alltså inte att dra en slutsats
om vilket enskilda bibliotek som är allmänt ’bäst’ utifrån resultatet.

4.2 Validering och metoddiskussion

Det är betydelsefullt att resultatet och metoderna i studien är trovärdiga och användbara.
Trots att siffor från utvalda storlek- och komplexitets-analyser kan ge en vägledning om
mjukvarukvaliteten i dessa JavaScript-bibliotek så finns det inget som säger att utvecklarna
av biblioteken inte har en viss medvetenhet om detta och valt att lösa ett problem på ett visst
sätt på grund av någon bakomliggande orsak, till exempel laddningsstorlek. JavaScript och
andra webbspråk är mer kritiska i sin storlek än andra konventionella desktop-program och
vissa funktioner kan ha en högre komplexitet för att hålla storleken på biblioteket nere och
därmed minska laddningstider i webbläsaren.

Enligt vissa så tar Maintainability Index inte hänsyn till alla relevanta delar utav källkod,
som till exempel coupling/cohesion. Det finns även olika varianter på denna mjukvarumetrik
som på olika sätt försöker åtgärda de brister som den enligt vissa har, till exempel har
Microsoft gjort en egen variant som går från 0 till 100 [23]. Det sätt som MI har mätts
på i denna rapport är originalmetriken från Oman och Hagemeister som inte tar hänsyn till
kommentarer. Det valet görs eftersom denna har bevisats genom en större studie av Hewlett-
Packard [26].

Gizas, Christodoulou och Papatheodorou [20] har gjort en liknande studie som delvis fokuserar
på samma mjukvarumetriker men använder inte samma JavaScript-bibliotek förutom Dojo
Toolkit. De har också använt andra gränsvärden för komplexitet i funktioner. De värden
och mjukvarumetriker som de studerat är liknande som i föreliggande studie, vilket därmed
delvis styrker resultatet och metoderna som använts.
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4.3 Begränsningar

Eftersom JavaScript är ett modernt programmeringsspråk som först på senare tid börjat nå
nya användningsområden så finns det än så länge inte mycket vetenskaplig litteratur om
ämnet. Den bakgrund som kan hittas har ofta publicerats på bloggar snarare än som artiklar.
Detta kan även delvis ha ett samband med att de webbutvecklare som är intresserade av
ämnet troligen oftare gör egna efterforskningar än publicerar artiklar för den akademiska
världen. Det har därför i föreliggande rapport ibland varit svårt att hitta källor som kan anses
ha vetenskaplig bakgrund. De källor som har använts har varit skrivna av folk i branschen
och på ett viktigt sätt bidragit till rapportens bakgrund.

I denna studie har utvalda mjukvarumetriker använts för att försöka skapa en lite större
bild av utvecklingssituationen för olika JavaScript-bibliotek. Andra mjukvarumetriker hade
mest troligt också kunna ge intressanta resultat men är inget som denna studie tar upp.

Det finns även fler sätt att försöka skapa en uppfattning om vilket bibliotek som kan passa
till ett visst projekt, ett av dessa är TodoMVC [24]. Där jämförs uppbyggnad av olika MV*
bibliotek genom att bygga en ’att göra’-applikation. Programmerare kan då få en känsla för
olika bibliotek genom att se hur en applikationen byggts upp med dessa. Man kan göra så
för att ytterligare testa lämplighet av ett bibliotek. Det har dock inte gjorts i föreliggande
studie.

4.4 Framtida arbete

För att utöka detta arbete skulle en mer kvalitativ utvärdering kunna göras där fokus ligger
på att mer djupgående titta på funktioner inom olika bibliotek. En sådan jämförelse kan
dock vara svår att genomföra då en eller flera likvärdiga metoder kanske inte existerar för
olika JavaScript-bibliotek.

En annan intressant vinkel skulle kunna vara att analysera prestanda i olika bibliotek. Hur
presterar dessa jämfört med varandra. En svårighet med detta är att bestämma vilken funk-
tionalitet som ska prestandatestas eftersom olika bibliotek ofta är uppbyggda olika och då
också har olika funktionalitet.

Att titta på andra mjukvarumetriker än de som valts för denna studie hade också varit in-
tressant för att se om det finns fler skillnader som inte kommer fram här. Val av andra
mjukvarumetriker hade kanske kunnat visa på mer intressanta resultat.

Även en mer utökad studie där många olika typer av bibliotek jämförs på olika sätt hade varit
intressant. Frågeställningen skulle kunna vara om det finns någon skillnad mellan MV* bib-
liotek och andra typer utav JavaScript-bibliotek när det kommer till olika mjukvarumetriker.
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5 Slutsats

Utifrån resultat i studien så finns det inte något JavaScript-bibliotek som överlag ger bäst
värden. Det finns inte heller något bibliotek som utmärker sig som direkt dåligt, trots en viss
variation inom mjukvarumetrikerna komplexitet och storlek. Inom just komplexitet fanns
även de största variationerna. Bibliotek med många funktioner som har en komplexitet över
20 i form av CC visar dock att de kan ha svårt att uppnå full täckning av tester vilket gör att
val av ett bibliotek med många sådana funktioner är bra att undvika.

Till en implementation får därför resultatet i studien ses som en vägledning. Eftersom bokn-
ingstjänsten som ska implementeras även kommer att bestå av andra element så är storleken
en viktig del att ha i åtanke. Knockout och Backbone är därför två starkare kandidater till
en implementation än de andra biblioteken. Dessa har även få funktioner med högre kom-
plexitet än 10 och bra värden för underhållbarhet.

Utifrån målet med studien så har intressanta och användbara resultat tagits fram. Kunskap
om hur pass bra de olika biblioteken uppfyller den för studien uppsatta termen mjukvaruk-
valitet har erhållits och även hur pass bra dessa uppfyller de för implementationen uppsatta
kriterierna.

5.1 Egna erfarenheter

Att använda de metriker som i föreliggande studie förekommer har även gett författaren
erfarenhet för att själv ska kunna utföra vissa analyser i källkod som skrivits och i framtiden
kommer att skrivas. Inte bara för JavaScript utan även för andra programmeringsspråk. Att
veta hur komplexitet kan mätas i form utav exekveringsvägar i källkod ger även ett bra
verktyg för att bestämma mängden tester om en funktion under eller efter utveckling ska
testas. En hög komplexitet visar att funktioner gärna bör delas upp och refaktoreras. Mycket
kunskap som erhållits genom att uföra denna studie kommer kunna användas för att utföra
en bättre implementation utav en dynamisk bokningstjänst.
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[3] wiseGEEK. What is a Dynamic Web Page? wisegeek.com [Online] www.wisegeek.

com/what-is-a-dynamic-web-page.htm. [Hämtad 2014-05-22].
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[24] ToDoMVC. todomvc.com. [Online] todomvc.com/. [Hämtad 2014-05-23].
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