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Abstrakt 
I denna studie undersöktes det tio vanliga ramverk inom webb branschen, både de mest använda 
ramverken samt några nya uppstickare som har växt mycket de senaste åren. För att skala upp en 
hemsida till många användare är det viktigt att strukturen bakom sidan presterar bra, därför är det viktigt 
att välja rätt ramverk. Så hur ska en webbutvecklare då välja ramverk för att kunna uppnå en bra 
prestanda? Det är allmänt känt att användare lämnar sidor när responstiden ökar. Prestandan försämras 
snabbt när dynamiskt innehåll hanteras, vilket medför ökade hårdvarukostnader för att kunna hantera 
prestanda problemen. För att lösa detta så bidrar denna undersökning med riktlinjer för valet av rätt 
ramverk. Genom att prestandatester utfördes på tio utvalda ramverk, och där efter listades de snabbaste 
ramverken blev det ett resultat som visar på det ramverk som presterar bäst. Det utfördes även en 
observation av installationens utförande för att få reda på problematik som kan uppstå när respektive 
ramverk installeras. Det noterades även hur bra respektive ramverks manual hjälpte till för att guida 
installationen och att lösa problem som uppstod under installationen och konfigurationen av ramverken. 
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1. Introduktion 
1970 arbetade Dr Trygve Reenskaug  för “the Central Institute for Industrial Research” i Oslo, där han 
skrev ett  papper som heter “Administrative Control in the Shipyard”. I detta papper  analyserade 
Reenskaug moderna sheppsvarv som ett informationssystem. Han identifierade många tekniska och 
sociala komplexiteter, och föreslog många tekniker för att beskriva ett system. Målet var att reducera en 
övergripande komplexitet för att enklare kunna utveckla ett datasystem. Han kom fram till flera krav som 
systemet skulle ha.  

1. Manuell åtsidosättning 
2. Delbart till modula undersystem 
3. Transparenta beteenden av subsystemet 
4. Påkopplingsbara undersystem. 
5. Systemet skall kunna växa och utvecklas 

Trots den solida grund som Reenskaug hade fått fram för att implementera hans ramverk så var det en 
brist på objektorienterade programspråk. Detta arbeta var början på ett expriment som påbörjades 1978 av 
Reenskaug då han fick tillgång till världens första persondator på Xerox Palo Alto Research Center i 
Kalifornien. Här identifierade Reenskaug slutanvändaren i ett distribuerat system. Ut efter det utformade 
Reenskaug och hans kollegor en lösning för att kontrollera en stor och komplex mängd av data. Arbetet 
var liknande det som han utförde om sheppsvarven. Utifrån dessa tidiga prototyper uppkom Smalltalk-80 
och blev det första MVC ramverk. Modellen var en abstraktion av “the real-world concept”, där vyn 
representerade det visuella, och kontrollen var knappar och slidebar som gör att användaren kan interagera 
med systemet. [52, 53, 54, 55] 
 
Utvecklare strävar efter effektivare och produktivare sätt att producera webbapplikationer. Detta har ökat 
intresset för att använda ramverk som en grund att bygga på. Ett ramverk är ett återanvändbart 
mjukvarusystem som tillhandahåller generisk funktionalitet där användaren lätt kan lägga till egena 
funktionaliteter. Ett ramverk ger utvecklaren en bra strukturerad programkod och möjligheter att utveckla 
kraftfulla webbapplikationer på en kortare tid. I och med att utvecklingshastighet och struktur förbättras så 
försämras förutsättningar för prestandan. Prestanda definieras i rapporten av antalet http förfrågningar 
som ramverket kan leverera under en tidsinterval. Rapporten visar en jämförande undersökning av de 
största ramverken samt de ramverk som haft störst tillväxt på senaste tiden inom webbvärlden. 
Ramverken som testades valdes ut efter en litteraturundersökning där det undersöktes ramverk som har 
stor användarbas samt ramverk vars sökaktivitet accelererat mycket det senaste året. [1, 21, 38, 23] 
 
Hur ska en webbutvecklare då ha möjlighet att välja rätt ramverk för att uppnå bra prestanda? Ett stort 
problem vid valet är att de i enlighet med litteraturundersökningen inte hittades några bra tillförlitliga källor. 
Ramverken jämförs vanligtvis av tillverkare som vill sälja in sin egen lösning på marknaden. Det finns 
privatpersoner och företag som utför undersökningar och presenterar på sina hemsidor vilket kan ge en 
utvecklare ledtrådar om vilka ramverk som presterar bra. Men hur tillförlitliga är deras undersökningar, 
och går det att lita på att de har varit helt partiska när testerna utfördes. Det är svårt att verkligen veta 
vilket ramverk som en utvecklare skall välja för att uppnå bra prestanda och samtidigt få all funktionalitet 
som behövs för utvecklarens ändamål. Frågor som besvaras i denna uppsats är följande:  
Huvudfrågan som är fokus i denna studie: 
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1. Vilket ramverk har bäst prestanda? 
Sekundära frågor som också undersöks men inte på djupet, och som lämnar vidare för framtida studier: 

2. Vilket ramverk gick snabbas att installera? 
3. Vilka problem stöttes på under uppsättningen av ramverken? 
4. Hur mycket hjälpte ramverkens manual under uppsättningen? 

 
Experimenten bidrar med en vetenskaplig vy av ramverkens prestanda. Våra undersökningar har hittat 
resultat från liknande experiment på ramverk, som utfördes av aktörer vars syfte inte var vetenskapligt. 
Experimenten som rapporten bidrar med utfördes utan ett vinstdrivande syfte och kan därför ge en 
trovärdigare bild av hur ramverken faktiskt presterar. 
 
Responstiden på en hemsida har under en lång tid varit viktig för användaren, och marginalerna för hur 
länge en användare väntar på att en sida ska ladda in minskar för varje år. För att behålla sina besökare på 
sidan är det därför viktigt att kunna leverera en sida inom en rimlig tid. Långa väntetider bidrar till 
frustration och missnöje vilket till slut leder till att användaren lämnar sidan i förtid. [9, 14, 15, 39, 41] 
Prestandans påverkan ökar när utvecklaren väljer att hantera dynamiska sidor, det är dock ett val en 
utvecklare oftast gör idag för att innehållet ska kunna uppdateras på ett smidigt sätt. De dynamiska sidorna 
medför ökade hårdvarukostnader för att lösa prestandaproblemen vilket gör att det är väldigt viktigt att 
ramverket som levererar de dynamiska sidorna gör ett bra jobb. Flera olika ramverk specialiserar sig på 
olika områden och bidrar med färdig funktionalitet för många olika användnings områden. Denna 
funktionalitet påverkar prestandan och beroende på produkten som utvecklas så väljer utvecklaren ett 
passande ramverk. [16, 47] 
 
Målet med undersökningen var att presentera det ramverk som har bäst prestanda. Genom att samma test 
utfördes med samma förutsättningar i samma testmiljö så blev det testdata som är jämförelsebar och 
tillförlitlig. Med dessa testresultat skapades det en en vy över hur ramverken presterar från förfrågning till 
bearbetad data färdig att levereras. Det utfördes även en observation under installationsfasen av 
ramverken där det beskrivs vilka problem som uppstod under installationen, och hur/om ramverkens 
manual hjälpte till att lösa de problem. Dessa resultat kan användas för att ge utvecklare råd och riktlinjer 
som kan användas vid val av ramverk. Undersökningens resultat förväntas variera på flera faktorer mellan 
de bäst presterande och sämst presterande ramverket. Installationsutförandet av programvaran bakom 
ramverken har ändrats mycket genom åren och det förväntar vara stora skillnader där också. En tid 
mellan 10 minuter upp till ett par timmar förutspåddes. 
 
Ramverkens experiment innehåller installation, uppsättning samt belastningstester. Installationen och 
uppsättningen av alla ramverk observerades och följdes upp. Tid, problematik och lösningar som uppkom 
vid utförandet noterades för att där efter följas upp. Belastningstesterna utfördes lokalt på samma dator 
som tillhandahöll uppsättningen av ramverken. Experimenten utfördes med verktyget ApacheBench som 
används för att skicka http förfrågningar och visa resultaten ifrån dem. ApacheBench ställdes in för att 
skicka tiotusen http förfrågningar med en begränsning på tio stycken förfrågningar parallellt. 
 
Efter introduktionen följer kapitlet med vilka metoden som använts, hur litteraturstudien utfördes, vilka 
sökmotorer och sökord som användes samt vilka litteraturkriterierna är. Det visas vilka ramverk som 

5 



Mattias Svedklint  m.svedklint@telia.com  
Magnus Bellstrand  bellstrand@gmail.com  Maj 28, 2014 

undersökt med en förklaring om varje ramverk. Kapitlet avslutas med hur experimentet utfördes och vilken 
teknik som användes. Metodkapitlet följs upp av teoridelen där den litteratur som hittades under 
litteraturstudien beskrivs med en kort beskrivning för varje litteratur, och vilken betydelse den har för 
denna uppsats. Teoridelen följs sedan  upp av kapitlet med resultaten av experimenten, vilken tid det tog 
att installera ramverken, vilka problem som stöttes på under installationen och hur/om ramverkens 
dokumentation hjälpte när problem stöttes på. Slutligen redovisas resultaten av prestanda testerna på 
ramverken. Redovisningen följs upp av analyskapitlet där installationstiden, problemen under installationen, 
dokumentationen och resultaten av prestanda testen analyseras. Uppsatsen avslutas med svaren på 
forskningsfrågorna, och med en slutsats om resultaten av experimenten och litteraturstudien.  
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2. Metod 
Detta kapitel innehåller hur utförandet av litteraturstudierna utfördes, vilka söktjänster och vilka sökord 
som användes. Det ges en förklaring till vilka kriterier det fanns för litteraturen som undersöktes. Här 
beskrivs även ramverken som valdes att undersökas med en övergripande förklaring. Här beskrivs även 
hur experimentet gick till med vilken testmiljö som användes, vilka brister som finns och hur utförandet 
gick till. Slutligen så listas det vilken teknik som användes i form av hårdvara och mjukvara samt 
versionerna på ramverken. 

2.1. Utförande av litteraturstudie 
Utförandet av litteraturstudien visar vilka söktermer samt vilka söktjänster som användes för att hitta 
relevanta studier, och vilka kriterierna var för att hitta relevanta studier. 

2.1.1. Söktjänster 
Söktjänster som användes för att hitta relaterade undersökningar, skrifter och information var: 

● www.Google.se 
● http://scholar.google.se/ 
● Summon@BTH (www.bth.se/bibliotek) 
● ACM digital library 

2.1.2. Sökord 
Sökord som användes och kombinerades för att hitta lämpliga jämförbara undersökningar och litteraturer 
är följand: 

● Web 

● Framework 

● PHP 

● Python 

● Ruby 

● Trends 

● MVC 

● Analysing 

● Django 

● Performance 

● Benchmark 

● Popular 

● Http 

● Test 

● Load 
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● Debian 

● Secure 

● Improve 

● Website 

● Homepage 

● Experiment 

● Belastning 

2.1.3. Litteratur kriterier 
Kriterierna för att välja ut litteraturstudier som var relevant för denna studie var att de skulle innehålla 
något som framhäver vikten av prestandan på webbsidor, eller som innehåller andra liknande 
prestandatester som utfördes i denna studie. I de prestandatester som utfördes av studierna som hittades 
var det även viktigt att ramverk som testades i denna studie fanns med. 

2.2. Ramverk som undersöktes 
Valen av ramverk baseras på användare och tillväxtkraft. Under litteraturundersökningen hittades det 
många ramverk. Det användes Google Trends för att jämföra ramverkens popularitet. Google Trends är 
ett verktyg som visar hur ofta sökord dyker upp i Googles sökmotor. Nedan ges en övergripande förklaring 
för varje ramverk. 

Codeigniter 
Valet att ha med Codeigniter var för att det är ett stabilt ramverk som har funnits med i många år. Det har 
en stor användarbas och används av många stora webbsidor sen dess första utgåva. Som en av de stora 
aktörerna på marknaden så är de ett måste att ha med den i jämförelsen då de flesta jämförelserna som 
hittats alltid har med detta ramverk. [2, 3, 4, 5, 7, 8] 

Symfony2 
Symfony är ett av de äldre ramverken. Det har funnits med i många år och delar av det återanvänds i 
många av de modernare ramverken idag. Det finns med på många listor och har varit med i majoriteten av 
de stora jämförelserna som hittades.  [2, 3, 4, 5, 6, 8, 10] 

Zend 
Zend tillhör också ett av de äldre ramverken. Det har använts i stora utsträckningar inom 
företagsmarknaden på grund av dess support och har länge setts som ett robust alternativ. [2, 5, 6, 8, 11] 

CakePHP 
CakePHP är den sista av de äldre ramverken som har tagits med som är skrivet i PHP. Det har en stor 
användarbas. Ramverket har tagit in mycket inspiration ifrån Ruby on Rails, och det kan återfinnas många 
av dess koncept. [2, 4, 5, 6, 8, 12] 
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Laravel 
Detta ramverk är ett av de populäraste den senaste tiden och har förutspåtts god framfart de kommande 
året (2014). Ramverket ses som väldigt lätt och hanterbart av utvecklare och har tagit över stora delar av 
marknaden under kort tid. [2, 3, 6, 13, 8] 

Yii 
Yii har visat god potential och har växt till sig med en någorlunda hastighet. Dess användarbas finns till 
stora delar i Asien där ramverket kommer ifrån, men i västvärlden har dess tillväxt gått långsammare. [2, 
3, 4, 6, 8, 19] 

Phalcon 
Detta ramverk har en annorlunda ton. Ramverket är utvecklat i programspråket C och installerat som en 
tillbyggnad till PHP. Utvecklarnas egen hemsida säger att ramverket är det snabbaste på marknaden, där 
de visar detta genom en jämförelse med många av dagens stora ramverk. [2, 3, 20] 

Django 
Endast ett ramverk valdes ut som är skrivet i Python. Detta på grund av att de andra ramverkens 
användarbaser visats vara så små i våra undersökningar. Det beslutades då att det var bättre att ta med 
fler ramverk från de andra mer bredare och populärare språken. Django har en god användarbas och blir 
därför en bra representant för Python som språk. [24, 25, 26, 27] 

Ruby on Rails 
Ruby on rails har varit dragplåstret för Ruby under en längre tid. Det ses av många som anledningen till att 
Ruby som programspråk är så populärt som det är. När det pratas om att utveckla webapplikationer i 
Ruby så menar de flesta Rails per automatik. Att använda detta ramverket i en jämförelse där Ruby 
ramverk är med, är detta ramverk ett måste. [28, 29, 30, 31] 

Sinatra 
Det bestämdes att ta med ytterligare ett ramverk skrivet i Ruby. Det hittades några ramverk som lät 
lovande så som Sinatra, Padrino och Rack. Mycket av informationen som hittades i sökningar gav resultat 
som ledde i fel riktningar och det uppstod en osäkerhet på hurvida Ruby faktiskt är så stort programspråk 
så som trenderna visade. Därför valdes Sinatra som enligt undersökningar verkade vara en robust lösning 
för mindre typer av applikationer. [28, 29, 32] 
 

2.3 Experiment 

2.3.1. Testmiljö 
Undersökningen testade hur ramverkens prestanda står sig jämtemot varandra. Detta gjordes genom att 
köra belastningstester. Det undersöktes vilket verktyg som lämpade sig bäst till detta ändamål och med ett 
par krav på verktyget. Dessa krav var att källkoden för testverktyget skulle vara öppen, detta gör att 
testerna kommer att vara mer genuina för att källkoden är granskad och utvecklad av andra utvecklare. 
Det andra kravet var att testverktyget skall kunna köras på testdatorn som används i denna undersökning, 
och där testerna av ramverken utfördes. Datorn körde en Debian distribution utan GUI, därför behövde 
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verktyget fungera bra i terminalen. Först testades httperf, men efter att ha undersökt manualen utan 
resultat så kontrollerades nästa verktyg. ApacheBench blev nästa alternativ som har ett mycket 
användarvänligt (enligt oss som gör undersökningen) gränssnitt. Det uppkom mycket bra information om 
hur verktyget används, installationen utfördes på under fem sekunder. Vidare undersökningar hittades det 
några andra alternativ som har öppen källkod men dokumentationer var inte lika bra som i ApacheBench. 
[8, 34, 35, 36] 
 

2.3.2. Begränsningar 
Undersökningen utfördes på författarnas egen hårdvara. Detta utgjorde begränsningar på prestandan då 
hårdvaran var ca 4 år gammal när testena utfördes. I en riktig server miljö kommer resurserna att vara 
större och ramverken kommer att ha mer prestanda att arbeta med. På följderna av detta visar testerna en 
sämre prestanda överlag i jämförelse med en dedikerad server maskin. Detta betyder att testerna inte är 
applicerbara när det skall räknas ut hur mycket prestanda som kan fås ut av en kraftfull server. Det 
testerna visa på är prestandan på ramverken jämntemot varandra. Då testerna för alla ramverk utfördes 
på samma dator så är prestandan inbördes på varje ramverk att vara jämförbara. Detta är väldigt nära 
verkligheten då ramverken i sig inte behöver mycket resurser för att fungera. Prestandan kommer först på 
tal när många användare skickar förfrågningar till tjänsten samtidigt. När testerna utfördes fanns två olika 
alternativa vägar. Testerna kunde utföras lokalt på samma dator som tillhandhåller webbtjänsten, eller så 
kunde testerna utföras via ett nätverk för att simulera en riktig användares anslutning. Om testerna hade 
körts via ett nätverk så hade andra faktorer påverkat testerna så som tex prestandan på nätverkskort, 
prestandan på nätverket, och då nätverk varken är stabila eller pålitliga så skulle testerna bli mindre 
applicerbara. Intresset låg också i att testa ramverkens prestanda jämtemot varandra, och inte själva 
nätverkets prestanda som inte var intressant i denna undersökning. På denna grund valdes det att köra alla 
tester lokalt från samma dator som tillhandhöll webbtjänsten. Detta innebar att problem med nätverket som 
kunde uppkomma inte påverkade testerna, det blev mindre antal faktorer som spelade in vilket då leder till 
att testerna blev mer noggrannare och mer pålitligare. 
 

2.3.3. Utförande 

Installation och uppsättning 
Genomförandet av experimentet krävde att ramverken installerades och sattes upp. Uppsättningen består 
av att ändra konfigurationsfiler för att ramverket ska kunna köras i experimentets miljö, testa 
konfigurationen och starta ramverket. Det behövdes även några exempel som experimenten kunde köra 
mot, det gjordes då två webbsidor för varje ramverk var av den första var en “hello world” sida, och den 
andra en databassida. För att ta vara på denna process och kunskap som intogs vid utförandet så 
utnyttjades installations processen för varje ramverk till att göra en analys av den. Detta utfördes genom 
att mäta tiden det tog att sätta upp ramverken från grunden. Programmeringsspråken som ramverken 
använder var installerade från början och undersökningen mäter enbart tiden det tar att sätta upp 
ramverken. När ramverken sattes upp följdes varje ramverks officiella guiderifrån deras hemsidor i den 
utsträckning som var möjligt. Var guiderna ofullständiga och tvingade oss att ta hjälp av andra resurser så 
dokumenterades detta. Efter installationen var klar utfördes det en utvärdering av resultaten som uppkom 
under installationen, vad som var positivt och negativt med respektive ramverks guider. 
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Exemplens uppsättning 
Testerna baserades på två exempel. Ett där det levererades en simpel html sida, och ett där det 
levererades en dynamisk html sida som utförde en databas förfrågan. Databasförfrågan hämtade ut exakt 
samma information genom alla ramverken, men det användes respektive ramverks moduler för att utföra 
förfrågan. Båda sidorna byggdes upp med respektive ramverks struktur, det vill säga att informationen 
gick igenom ramverkets grund, styrenhet, modell för exemplet med databas, samt vy för att slutligen 
skickas tillbaks till användaren. Databasen var uppsatt i förväg och det användes en MySQL databas. 

Belastningstester 
Belastningstesterna utfördes med ApacheBench, denna applikation har två väsentliga inställningar. Antalet 
förfrågningar som ska köras, samt hur många förfrågningar som får skickas parallellt. För att testerna 
skulle ge en stabil grund var tanken att utnyttja all prestanda ur datorn som användes. Då varje förfrågan 
kördes på en egen tråd och datorn som testerna kördes på har 4 processorer, så blev det naturliga valet 
mer än 4 förfrågningar. Flertalet andra sidor som undersöktes använde alla tio förfrågningar samtidigt. 
Detta gjorde att det gick att få en referensen till att allt fungerade och att resultaten som presenterades 
såg bra ut. För att få bra mätvärden och inte påverkas allt för mycket av tillfälligheter i systemet så kördes 
det tiotusen förfrågningar till varje ramverk. Detta är mer än de exemplen som har undersökts, men 
eftersom en riktigt miljö aldrig tar en paus så kändes det naturligt att utvidga antalet förfrågningar. [20, 34, 
35, 36, 37] 
 
Kommandot som exekveras är följande: 

ab -c 10 -n 10000 -k -g benchmark.dat http://localhost/ 
Förklaring av kommandots variabler: 

ab - startar applikationen och skickar förfrågningarna till http://localhost/ 
-c - ställen in antalet parallella förfrågningar till tio. 
-n - skickar totalt tio tusen förfrågningar till sidan 
-k - säger till applikationen att köra flera förfrågningar via samma anslutning 
-g - sparar resultatet som applikationen producerar till filen “benchmark.dat” 

[34, 35, 36, 37] 

2.4. Tekniken 
För att det skulle vara möjligt att utföra testerna på ramverken var det nödvändigt att installera och 
konfigurera ramverken, för att där efter köra testerna. Nedan listas det vilken hårdvara samt mjukvara och 
vilka versioner av ramverk som användes och testades. 

2.4.1. Hårdvara 
2.8GHz quad-core Intel Core i7 processor with 8MB shared L3 cache; Turbo Boost dynamic performance 
up to 3.46GHz; Hyper-Threading for up to eight virtual cores 
8GB (four 2GB SO-DIMMs) of 1066MHz DDR3 SDRAM 
1TB 7200-rpm Serial ATA hard drive 

2.4.2. Mjukvara 
Debian GNU/Linux 7.5 (wheezy) 
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Apachebench 2.3 <$Revision: 655654 $> 
Nginx 1.6.0 
Ruby 2.1.1p76 (2014-02-24 revision 45161) [i686-linux] 
Python 3.2.3 
PHP 5.4.4-14 
Rake 10.1.0 

2.4.3. Ramverk 
CodeIgniter 2.1.4 
Symfony standard edition 2.4.4 
Zend Framework 2.3.1 
Cakephp 2.5.0 
Laravel 4.1 
Yii 2.0 
Phalcon 1.3.0 
Django 1.6.4 
Ruby on rails 4.1.0 
Sinatra 1.4.5 
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3. Teori 
Ramverk applicerar avancerade metoder för att generera och leverera innehåll, ofta följer dessa en MVC 
filosofi. MVC står för model-view-controller och är arkitektur som används inom mjukvaruutveckling. 
Denna struktur kräver mer beräkningskraft då alla förfrågningar utförs av flertalet moduler innan 
förfrågningarna når de bitarna kod som användaren av ramverket producerat. Dessa extra lager av 
funktionalitet minskar prestandan på webbapplikationen. Ramverken är uppbyggda på olika sätt med sina 
egna filosofier till hur en sida ska struktureras samt vilken extra funktionalitet som skall finnas tillgänglig 
för utvecklaren, alla ramverk har både för och nackdelar. Det är därför viktigt att veta hur ramverket 
presterar jämtemot varandra och  hur lätt det är att göra en grundsida för att få fram en sida med bra 
prestanda och på ett snabbt och produktivt sätt. Denna kunskap är en viktig beståndsdel när det kommer 
till valet av ramverk. [1, 21, 22, 23] 
 
Det är värdefullt för en webbutvecklares möjligheter att konstruera en webbsida på ett så snabbt och 
effektivt sätt utan att prestandan försämras. I detta arbete var tanken att göra en undersökning av de mest 
välanvända robusta ramverken som används när undersökningen utfördes, samt några av de nya 
uppstickarna vars tillväxtkraft varit stor de senaste halvåret. Genom undersökningen kom kunskap fram 
om det är värt att satsa på ett av de moderna ramverken från prestandas perspektiv. 

3.1. Webbartiklar 

Alrond's technoblog 
Alrond's technoblog är en blogg som har gjort prestandatester på sju ledande ramverk på ett liknande sätt 
som utfördes i denna studie. I testerna som utfördes i bloggen finns fyra av ramverken med som testades i 
denna studie. Syftet med bloggens undersökning är att avgöra prestandan på ramverken och att jämföra 
prestandan mellan ramverken i antal sidor som kan genereras, och max antal förfrågningar i en given 
konfiguration. Testena utfördes på en standard “Hello world” sida där inga databaser användes. På sidan 
visas hur testerna gick till och resultaten av testerna i form av diagram och tabeller.  Ramverket som blev 
bäst i test var Django, och på delad andra plats kom  TurboGears och Ruby On Rails 1.1.6. Alrond’s 
tester utfördes 2007. [44] 

Curia 
Curia är en blog som utfört prestandatester på flera olika ramverk som är utvecklade i flera olika 
programspråk på ett liknande sätt som i denna studie. Det utförs tre olika tester på ramverken. Test ett är 
ett enkelt “Hello world” test där det inte ingick något mer än en enkel sida, liknande test utfördes i denna 
studie. Test två är en templatetest som skrev ut “Lorem Ipsum” via en template. Test tre är ett databas 
test som skrev ut “Lorem Ipsum” fem gånger från en SQLlite databas, även en liknande databas test 
utfördes i denna studie med skillnaden att det hämtades tio istället för fem poster från databasen. Testena 
presenteras med ett diagram av varje test för varje ramverk inom samma programspråk. Curias tester 
utfördes 2009. [45] 

TechEmpower 
TechEmpower är en webbsida som utför kontinuerliga tester på ramverk och gör jämförelser mellan dem. 
Sidan har tester på mer än 90 olika ramverk som är utvecklade i  olika programmspråk. TechEmpower 
utför sex olika tester på ramverken. Test ett är Json serialisering där det som testas är ramverkets 
grunder, “keep alive” stöd, förfrågnings följden, “request header parsing”, objekt exemplifiering, Json 
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serialisering, “response header generation” och “request count throughput”. Test två är en enkel databas 
förfrågan. Test tre gör multipla förfrågningar till en databas liknandes som utfördes i denna studie. Test tre 
testar “object-relational mapper”. Här testars databas förbindelsen, “dynamic-size collections”, sortering, 
“server-side templates”, XSS motåtgärd och tecken kodning. Test fem testar databas uppdateringen, att 
läsa data och skriva till databasen. Test sex testar den grundläggande operationsföljden med endast en 
enkel “Hello world” sida på ett liknande sätt som utfördes i denna studie. Målet för TechEmpower är att 
hjälpa utvecklare att ha möjlighet att välja ett ramverk med bra prestanda. Den senaste testen som 
utfördes i skrivande stund är från december 2013. [46] 

Phalcon 
Phalcon är en hemsida för webbramverket Phalcon, sidan är till för att marknadsföra deras ramverk. De 
har utfört tester på flertalet olika ramverk för att visa på att deras prestanda jämtemot andra ramverk är 
bättre. Testet som utfördes var en enkel “hello world” test där det ingår sex ramverk var av fem av dem 
som testades även testades i denna undersökning. Det utfördes en mångsidig test där flera egenskaper 
testades. Det som mättes var förfrågning per sekund, tiden för alla konkurrerande förfrågningar, antalet 
PHP sidor i en enskild förfrågning och hur mycket minne som används per förfrågan. Enligt Phalcons 
egna tester och slutsatts så kommer inte något annat ramverk i närheten av deras i prestandan. Efter som 
Phalcon utger sig för att de har ramverket med bäst prestanda så var det en given kandidat i denna 
undersökning, att kontrollera och jämföra om Phalcon verkligen är det snabbaste ramverket. Phalcons 
tester utfördes augusti 2012. [20] 

Sitepoint 
Sitepoint är en hemsida som tillhandahåller nyheter och artiklar för webbutvecklare och designers. Bruno 
Skvorc är en professionell webbutvecklare med en masterexamen i datavetenskap. Bruno har skrivit en 
artikel och utfört en undersökning där frågan var vilket som är de ramverk som kommer att få mest 
uppmärksamhet år 2014.  Resultat och analys gav 18 olika ramverk som det skiljde mellan i stor skala på 
popularitet De tre populäraste som röstades fram var på första plats Laravel med 25.85% av rösterna, 
andraplats blev det phalcon med 16.73% av rösterna, och på tredje plats kom Symfony2 med 10.62% av 
rösterna. Resultaten på Sitepoint har varit en av faktorena som har påverkat valen av ramverk som 
testades i denna undersökning. I Sitepoints artikel skrivs det om varför användarna tycker om respektive 
ramverk.[2] 

The New York Times 
Enligt 4 International Media & Newspapers[49]  och Searchmetrics[50] mätningar så är The New York 
Times en av den populäraste och största nyhetstidningen i världen. The New York Times artikeln handlar 
om hur viktigt de är att leverera en hemsida inom rimlig tid och att prestanda är viktigt. Prestanda är den 
stora nyckelfråga i denna undersökning och The New York Times artikel visar hur relevant denna 
underökning är. Användare är inte längre är villig att vänta på att en webbsida skall laddas, och lämnar då 
hemsidan ifall de behöver vänta längre än tiden de tar att blinka. I artikeln skrivs det om hur slöare det är 
att visa en webbsida på en smartphone jämfört med en vanlig webbsida. Att hungern för snabbhet är en ny 
stor marknads möjlighet för företag som Akamai Technologies som är specialiserade på att hjälpa 
webbtjänster med att leverera sidor snabbare. Det nämns även att Google som växer mest på Internet och 
har störst avkastning av alla företag har en fördel jämtemot andra företag om Internet ökar i hastighet 
[39]. 
4 International Media & Newspapers 
4 International Media & Newspapers är en undersöknings sida som rankar de största nyhetssidorna i 
världen. Rankingen baseras på en algoritm som inkludera tre opartiska och oberoende mätningar tagna 
från tre olika söktjänster. Sidorna som mätningaran är hämtade ifrån är Google page rank, Alexa traffic 
rank och Majestic Seo Referring Domains. Målet med sidan är att lista de populäraste nyhetssidorna på 
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webben baserat på nyhetssidornas popularitet[49]. En av de största nyhetssidorna som presenteras är The 
New York Times, det visar på att The New York Times når en stor mängd av populationen och kan ha en 
viss påverkan och genomslagkraft i deras publikationer. 

3.2 Vetenskapliga artiklar/böcker 

Specification and Implementation of Dynamic Web Site Benchmarks 
Artikeln beskriver utförandet av tre tester där webbsidor tillhandahåller dynamiskt innehåll och som visar 
på hur drastiskt prestandan kan sjunka när det laddas in mycket innehåll dynamiskt. Det beskrivs tydligt 
hur systemet är uppbyggt, hur de strukturerar koden och hur applikationen kommunicerar med databasen. 
Efter att testerna har körts så analyseras systemens potentiella flaskhalsar. Detta ger en bra grund om 
prestandan skall utökas genom att uppgradera rätt delar av systemet [51]. 

PHP Framework Performance for Web Development: Between Codeigniter and CakePHP. 
Undersökningen belyser att det blir allt mer vanligt med ramverk bland webbutvecklare. Det för att 
ramverken erbjuder lättare och snabbare utveckling av webbsidor. Det skrivs om hur viktigt det är med en 
bra prestanda på webbsidor, att besökare blir allt mindre tålmodiga med att vänta på att en sida skall 
laddas. Det utfördes en jämförelse på prestandan mellan två webbramverk som är byggda i 
programspråket PHP. Målet med undersökningen är för att hjälpa andra utvecklare i framtiden med att 
kunna välja rätt ramverk på ett liknande sätt som syftet med denna undersökning är.[48] 

Analyzing PHP Frameworks for Use in a Project-Based Software Engineering Course 
Artikeln jämför två populära PHP ramverks med ren PHP kod. De beskriver uppbyggnaden av sin 
applikation som de sedan har utfört en jämförelsestudier på. Dessa jämförelser inkluderar "Coding effort" 
dvs. hur mycket kod som dem behövde skriva i respektive ramverk för att uppnå samma funktionalitet. 
Artikeln jämför även ramverkens prestandaskillnader samt hur bra säkerheten i applikationerna är genom 
att utföra en rad med SQL-attacker. För att ha möjlighet att utföra korrekta prestandatester är det viktigt 
att förstå hur olika miljöer påverkar prestandan [37]. 

Understanding Web performance 
Understanding Web performance är en artikel om hur prestandan påverkas på internet. Det görs en 
detaljerad förklaring från det att en användare gör en förfrågan i en webbläsare och hur datan/förfrågan 
färdas på internet. Det utförs två olika beräkningar med hjälp av två olika formler för att beräkna 
prestandan av internet. Den första formeln beräknar vilken tid det tar att hitta serven som det skall hämtas 
information ifrån, där det inkluderar DNS lookup, TCP opens, HTTP och andra nätverksprotokoll för att 
hitta serven.  Den andra formeln beräknar överföringen av datan som påverkas av två olika tidsvariabler 
som i sin tur påverkas av olika miljöer. Formeln beräknar båda tiderna och väljer det största värdet sin 
beräkning av överförningstiden. Beräkningar utfördes på tio olika stora företag på internet. I och med att 
internet växer och allt mer tjänster utförs via internet och besökarantalet växer så belastas hårdavara mer 
efter som det måste utföras fler beräkningar [33]. 

Dynamic web pages: Performance impact on web servers. 
I denna undersökning belyses det att dynamiska webbsidor är ett viktigt verktyg för utbyte av information i 
dagens företagsklimat. I och med att ett företag växer så belastas webbservern mer när det blir flera 
besökare på företagets webbsida, och det blir där med viktigare med att webbserven har en hög 
prestanda. I undersökningen utförs prestandatester på CGI, Fast CGI och Servlets. Det som undersöktes 
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är inkommande och utgående data, olika storlek på data som behandlades och mättes. Det mättes 
skrivning och läsning från och till disken. Det mättes även hur storleken på datan påverkar CPUn, att det 
blir större och fler beräkningar som där med påverkar prestandan på CPUn.[47] 

Measuring the capacity of a Web server under realistic loads 
Artikeln beskriver hur en webbserver hanterar en http förfrågan, från förfrågning till en stängd socket. 
Den beskriver hur skillnader mellan http förfrågningar i ett LAN och WAN påverkar servern när det 
utförs tester. Vad som börs tänkas på när det utförs http förfrågningar i LAN och WAN-nätverk då olika 
faktorer spelar in. Ett stort fokus i artikeln ligger på hur fördröjningar ett WAN- närverk påverkar en 
server när den tar emot många förfrågningar samtidigt. [18]. Testerna som Measuring the capacity of a 
Web server under realistic loads utförde ger en bra grund för valet av att utföra våra tester i denna artikel 
utan att ta hänsyn till ett nätverk då det medför negativa effekter på tester. 

Measuring Web Performance in the Wide Area 
Artikeln handlar om hur fördröjningar i nätverk påverkar användarens upplevelse. Den förklarar hur 
serverns belastning påverkar prestandan och hur detta tillsammans med fördröjningar kan skapa stora 
prestanda förluster. Det beskrivs även ett verktyg som kan användas för att utföra tester på webbservrar, 
hur detta verktyg fungerar och vad som kan åstadkommas med det. Det beskriver ett par tester som 
utförts och presenterar datan där servens belastning visar hur fördröjningarna förändras. [17] 

A Performance Comparison of Dynamic Web Technologies 
Artikeln utförde prestandatester på en webbserver som levererar statiskt och dynamiskt innehåll med hjälp 
utav PHP, Java och Perl. De dynamiska testerna utfördes både med och utan databaskoppling för att se 
hur mycket det påverkar prestandan. I artikeln försöks det med att komma fram till hur mycket prestanda 
det offras när valet är att skapa en dynamisk sida, och varför detta kan skapa belastningsproblem när 
sidan får många besökare [16]. Detta knyter bra ihop med testerna i denna undersökning då det utfördes 
jämförelser på dynamiskt innehåll med och utan databaser. 

A psychological investigation of long retrieval times on the  World Wide Web 
Artikeln undersöker hur användare påverkas av responstiden för att ladda in en hemsida. Artikeln 
förklarar varför responstiden är viktig för en användare, och varför prestandan har blir ett större problem 
för varje år som går. Personer presenteras med webbsidor som har förbestämd in-laddningstid för att sen 
evaluera vad de tyckte om vardera hemsida. De sidorna vars responstid var liten fick mycket högre betyg 
överlag. [15] 

The world wide wait- effects of delays on user performance 
Enligt artikeln klagar användare ofta över tiden de tar att ladda ner en hemsida. Denna artikel undersöker 
vad de optimala responstiden för en hemsida är för att användaren ska stanna så länge som möjligt. 
Artikeln förklarar problematiken och har utfört en studie som visar på att användaren kommer med större 
sannolikhet besöka flera av sidorna på din hemsida om responstiden är inom rimliga gränser. Artikeln 
förklarar användares inställning till responstid, och visar på att beroende på vad användaren är ute efter så 
förändras toleransen. [14] 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras observationen av installationerna, vilka problem som stöttes på och hur bra 
manualena hjälpte till med att lösa problemen. Efter resultaten av observationen visas en övergripande 
resultattabell av observationen. I slutet presenteras resultaten av prestandatesterna för varje ramverk samt 
ett övergripande diagram av hur prestandan ändras under tiden vid testen av varje ramverk.  

4.1. Installationen av ramverken 
Denna delen innehåller hur installationen av ramverken utfördes, vilka problem som stöttes på. Det visas 
även vilken tid det tog för varje sida som sattes upp för respektive ramverk och en totaltid för båda 
sidorna. 

CodeIgniter 
Installationen av ramverket utfördes  2014-03-11 och startade kl 08,50. Det laddades ner från Ellislabs git 
sida. När nerladdningen var färdig och placerad på önskad plats på datorn utfördes det en “composer 
install” och installationen av ramverket var färdig. Efter installationen var färdig gjordes det en “Hello 
World” sida och en databassida som hämtar information från en databas och visa upp den i webbläsaren. 
Tiden när “Hello World” sidan var färdig var kl 09,17 och för databas sidan var tiden kl 09,29. Tiden det 
tog för “hello world” sidan att uppföra var 27 minuter, och för databassidan 12 minuter. Det blev en total 
tid för båda sidorna på 39 minuter. 

Symfony 2 
Installationen av ramverket utfördes 2014-03-11 och startades kl 09,33. Ramverket laddedes ner från 
Symfonys git sida och placerades på önskad plats i datorn. Det kördes en “composer install” för att 
bibliotek som behövdes skulle installeras, därmed var ramverket installeras och det blev en tom sida när 
index sidan öppnades i webbläsaren. I Symfony följer det med en webbserver i installationen, men det 
valdes att använda en extern för att alla tester skulle ha så lika förutsättningar som möjligt. För att 
Symfony skulle fungera måste mappar som användes sättas som skrivbara. När installationen var färdig 
visades det felmeddelanden i webbläsaren som var diffusa och inte riktigt säger vad som behövdes 
konfigureras för att det skulle fungera korrekt. Symfony var svår att konfigurera, speciellt om det läggs till 
nya filer så måste det konfigureras i flera olika filer för att det skall fungera. Det fanns även en kontroll 
som kontrollerar om ramverket ligger på datorn som användaren sitter vid, det kan tyckas vara positivt ur 
säkerhets synvinkel, men ur åtkomst och konfigurations synvinkel så kan det ställa till endel problem. Det 
var lite krångligt att få till en “Hello world” sida och en databassida efter som deras manual inte riktigt var 
bra, men efter endel sökande på internet och lösningar som hittades på externa internetsidor så blev den 
färdigt. Tiden när “Hello World” sidan var färdig var kl 10,27, och databassidan kl 11,07. Tiden för “Hello 
World” sidan att bli färdig tog 54 minuter och databassidan 40 minuter. Den totala tiden för att sätta upp 
ramverket tog 1 timme och 34 minuter. 

Zend 
Installationen av ramverket utfördes 2014-03-11 och startade kl 11,16. För att ladda ner ramverket 
utfördes det en git pull från Zends git sida. Efter att ramverket var nerladdat så utfördes installationen utan 
några problem. När konfigurationen skulle göras var det svårt att hitta vilka filer som gjorde vad, efter som 
strukturen i uppbyggnaden av ramverket  inte var riktigt bra. Efter mycket undersökande av strukturen så 
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blev “Hello World” sidan färdig kl 11,38. Databassidan påbörjades samma dag men fick avbrytas kl 12,15 
och  upptogs 2014-03-13 kl 8,00, databassidan blev färdig kl 8,40. Det tog totalt 22 minuter att göra “Hello 
World” sidan och 1 timme och 17 minuter att färdigställa databassidan, en totaltid på 1 timme och 39 
minuter.  

CakePHP 
Installationen utfördes 2014-03-13 och startade kl 8.40. För att ladda ner ramverket utfördes det en git 
clone från Cake PHPs git sida och installationen var färdig. Det var lätt att konfigurera filer efter som det 
visades bra och detaljerade felmeddelanden i webbläsaren som visade vad som behövdes åtgärdas. Cake 
PHP har en bra struktur och uppbyggnad med en bra översikt över funktioner, modeller och klasser som 
gjorde det lätt att sätta sig in i ramverket, det var även lätt att navigera och hitta de filer som skulle ändras 
i. “Hello World” sidan var klar kl 09,05 och fick en tid på 25 minuter att uppföra. Databassidan blev färdig 
kl 09,23 och fick en tid på 18 minuter att uppföra. Uppförandet av båda sidorna fick en totaltid på 43 
minuter. 

Laravel 
Installationen utfördes 2014-03-20 och påbörjades kl 8,34. Nerladdningen av ramverket fungerade inte som 
det skulle från Laravels git sida med git pull. Ramverket laddades istället ner i en ZIP fil som packades 
upp på den plats som ramverket skulle ligga på i datorn. Det var väldigt lite konfigurationer som behövdes 
göras för att få till en “Hello World” sida, även databassidan var lätt att göra. “Hello World” sidan var 
färdig kl 08,43 med en tid på 9 minuter. Databassidan var färdig kl 08,51 och med en tid på 8 minuter. 
Totaltiden för att sätta upp båda sidorna blev 17 minuter.  

Yii 
Installationen utfördes 2014-03-20 och påbörjades kl 08,57. Efter som det var lite svårt att hitta länken till 
Yiis git sida försöktes det med att göra en git clone, men det fungerade inte. Istället fick det utföras en 
composer i terminalen för att ladda ner ramverket. När ramverket var nerladdat och placerats på rätt plats 
i datorn så skulle en “Hello World” sida göras. Det var lite problematiskt eftersom strukturen i guiden inte 
stämde överens med det som var nerladdat. Versionen som laddades ner var V2.0 och det fanns ingen 
dokumentation på Yiis hemsida för den. Det fanns dokumentation för en äldre version som det försöktes 
med att följas, men som inte fungerade pga att strukturen var annorlunda, så det övergavs. Men under 
uppförandet av “Hello World” sidan hittades det till slut en tutorial och dokumentation i form av ett 
Markdown dokument på Yiis git sida, med hjälp av den blev det enklare att uppföra båda sidorna. “Hello 
World” sidan slutfördes kl 09,14 och fick en tid på 17 minuter. Databas sidan slutfördes kl 09.43 och fick 
en tid på 29 minuter. Totalt tog det 46 minuter att uppföra båda sidorna. 

Phalcon 
Installationen utfördes 2014-03-20 och påbörjades kl 09,48. Ramverket laddades ner från Phalcons git 
sida. Nerladdningen av ramverket utfördes utan problem och placerades där det skulle ligga på datorn. 
“Hello World” sidan gick enkelt att göra och var färdig kl 09,52.  Det var lite omständigt att få 
databassidan att fungera och den blev färdig kl 10,11.  “Hello World” sidan fick en totaltod på 4 minuter, 
databassidan fick en totaltid på 19 minuter, totaltiden för båda blev 23 minuter. 
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Django 
Installationen utfördes 2014-03-25 och påbörjades kl 8,44. För att installera detta ramverket så måste 
programspråket Python vara installerat på datorn, efter som ramverket är utvecklat i det språket. 
Installationen av ramverket kräver att endel kommandon utförs i komandopromten eller terminalen som 
kan vara lite svårt om den som utför det inte har någon vana av det. Enklast är det att använda “pip 
install” för att utföra installationen då det mesta sköts automatiskt. “Hello World” sidan blev färdig kl 09.14 
och fick en tid på 30 minuter. Databassidan blev färdig kl 9.20 och fick en tid på 6 minuter, en total tid för 
båda blev 36 minuter. 

Ruby on Rails 
Installationen utfördes 2014-03-27 och påbörjades kl 08,40. För att använda Ruby on rails så behöver så 
som namnet säger programspråket Ruby vara installerat på datorn, efter som ramverket är utvecklat i det. 
Det var enkelt att installera ramverket med “gem install” och uppföra en “Hello World” sida. Att uppföra 
en databassida var lite klurigt efter som Ruby on rails inte har mysql som standard. “Hello World” sidan 
var färdig kl 08.55 och fick en totaltid på 15 minuter. Databassidan var färdig kl 09,14 och fick en totaltid 
på 19 minuter. Totaltiden för båda sidorna blev 34 minuter. Det kan noteras att kunskapen som författarna 
i denna uppsats hade i detta programspråket är lite sämre jämfört med övriga ramverk skrivna i andra 
programspråk och ger då de övriga språken en liten fördel. 

Sinatra 
Installationen utfördes 2014-04-11 och påbörjades kl 09,22. Det utfördes en “gem install” för att installera 
ramverket och inga problem uppkom. Det fanns ingen mappstruktur i början efter installationen så det fick 
skapas manuellt. Det kan ställa till endel problem om kunskapen om ramverket inte är hög och användaren 
inte vet hur ramverket fungerar. När något är fel visas det felmeddelande som säger att felet ligger i en fil 
men i självaverket är felet i en annan, det kan ställa till med problem och kan vara tidsödande att hitta rätt. 
Dokumentationen var inte bra och det fick sökas på internet efter lösningar,  “Hello world” sidan var 
färdig kl 09,47 och fick en totaltid på 25 minuter. Databassidan var färdig kl 10,19 och fick en totaltid på 32 
minuter, totalt för båda blev det en tid på 57 minuter. 

4.2. Problem under installation 
Under installationen av ramverken stöttes det på endel problem på vissa av dem. I detta kapitel beskrivs 
problemen som uppstod och vilken lösning som användes. 

Codeigniter 
Informationen skrevs inte ut i kontrollern som det förväntades att skrivas ut, ramverket hämtade inte 
informationen som det var tänkt. Felet var att det var fel caps på endel bokstäver. Nästa problem som 
stöttes på var att det visades en hello world sida men det var inte möjligt att lägga till fler funktioner. 
Genom att sätta URI protokollet i config filen till request URI så löste det sig. Ramverkets automatiska 
funktion kunde inte hantera det, och det stod inte något i manualen om det. 

Symfony 2 
Första problemet var att det visades en blank sida i webbläsaren efter installationen. Webbsidan ville casha 
det den ville leverera men hade inte rättigheter att göra det. Lösningen var att en användare måste läggas 
till i en config fil för att webbsidan skall kunna göra något. Vanligt är att det används samma användare på 
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både CLI och webbserven, men webbserven i detta test var på en annan dator och pga det så fungerade 
det inte att ha samma användare på båda. Instruktionerna för det låg längre ner efter att resultatet skulle 
visas, det borde visas tidigare i manualen. 
Nästa problem var att det gick inte att göra inställningar om användaren inte är på localhost. Det löste sig 
relativt snabbt genom att lägga till IP-nummret på datorn som användaren satt vid i en config fil så 
fungerade det, svaret hittades via en extern webbsida. Det tredje problemet som uppkom var att 
skrivrättigheter på filer och mappar, som inte riktigt var självklart, att de behövdes justeras manuellt. Det 
löstes enkelt med att ändra rättigheterna på filer och mappar som ramverket behövde rättigheter till. Sista 
problemet som uppkom var när sidan för databas uppkopplingen skulle göras. Det var svårt att hitta rätt 
syntax för att göra en direktuppkoppling till databasen. Efter mycket sökande hittades även denna 
lösningen på en extern webbsida. 

Zend 
Det enda problem som stöttes på var när information skulle hämtas från databasen. Zend använder mysqli 
som inte fungerade efter deras dokumentation. Det tog lång tid att hitta en lösning och den blev att det 
användes PDO istället som fungerade bra. 

CakePHP 
Under installation och konfiguration uppstod det inga problem. 

Laravel 
Under installation och konfiguration uppstod det inga problem. 

Yii 
Det enda riktiga problem som stöttes på var att hitta dokumentationen för version 2.0. Efter mycket 
sökande så hittades den på Yiis git sida. 

Phalcon 
Det enda problem som uppstod var att få uppkopplingen mot databasen att fungera, det var svårt att hitta 
rätt syntax efter som det inte användes Phalcons egna webbserver under installationen och uppförandet av 
testsidorna. 

Django 
Django behövde många andra bibliotek som inte följer med standard för att det skulle fungerar, men säger 
inte vilka. Det fick då sökas på internet och prova olika bibliotek för att hitta rätt. Det kan uppstå konflikt 
mellan Python versioner om det finns flera versioner installerade. Django har inte stöd för mysql när 
python3 används, det hittades en annan version av mysql.py som fungerade. 

Ruby on Rails 
Det största problem som stöttes på var inte när själva ramverket installerades, det uppkom när 
programspråket installerades och det blev konflikter med annan programvara som testdatorn innehöll. 

Sinatra 
Något som egentligen inte är ett problem men kan vara lite irriterande är att när något ändrades i vissa 
filer måste webbserven startas om varje gång för att ändringarna skulle gälla. Det stora problemet som 
uppstod var att när testen av ramverket skulle utföras, Sinatra klarade då inte av att hantera mängden av 
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data. Detta ledde till att webbserven krashade åtaliga gånger och våra belastningstester kunde inte 
slutföras till fullo på detta ramverk. Det valdes att göra ett belastningstest som gick igenom enbart 100 
förfrågningar istället för 10000 för att få någon referensdata, men denna data presenteras inte  i graferna 
då resultaten är för höga för att få plats om det skall gå att se skillnaden mellan resultaten på de övriga 
ramverken. 

4.3. Dokumentation 
Under installationen av ramverken så försöktes det med att följa respektive ramverks manual för att se om 
det fungerade att utföra en installation efter manualen. När det stöttes på problem under installationen så 
försöktes det med att hitta en lösning i ramverkens dokumentation i första hand. Här presenteras 
resultaten ifrån dokumentationens användarvänlighet som utgår ifrån installations utförandet av 
experimenten.  

CodeIgniter 
Manualen för ramverket följde med i installationen, och var där med enkel att hitta. Manualen var lite 
otydlig med versaler som kan ställa till problem och som det gjorde i denna test. Manualen som är på deras 
hemsida kan vara lätt att missa och den var krånglig att använda, men det finns en sökfunktion som gör det 
lättare att hitta det som söks. När manualen användes hittades inte endel information som det söktes efter, 
så manualen var inte helt komplett och den stämde inte heller helt och hållet på viss information. 

Symfony 2 
Manualen på hemsidan var lätt att hitta med en bra översikt och en bra överskådlig meny på vänster sida, 
men svår att hitta i om det behövs någon hjälp. Det finns även en sökfunktion på sidan men den fungerade 
inte riktigt tillfredsställande. När sidan med databaskopplingen utfördes så söktes det efter hur en 
direktuppkoppling mot databasen skulle göras, men dessvärre hittades det ingen dokumentation om hur det 
görs. Den mesta hjälpen hittades med att göra sökningar på externa webbsidor. 

Zend 
Dokumentationen var lätt att hitta och var lätt att följa uppifrån och ner med många bra kodexempel. Zend 
har även en sökfunktion på hemsidan som kan underlätta om det stöts på problem. Det fanns dock en del 
brister i dokumentationen som tex informationen om databas uppkopplingen var bristfällig och som ställde 
till problem. 

CakePHP 
Dokumentationen var lätt att hitta på Cake PHPs hemsida. Dock så användes inte manualen nämnvärt 
mycket under uppsättningen av detta ramverket. Anledningen är att Cake PHP har bra felmeddelanden 
som visas i webbläsaren när något är fel eller behöver göras, så att dokumentationen behövdes aldrig 
användas. 

Laravel 
Dokumentationen var lätt att hitta med en bra överskådlig meny, men dock ingen sökfunktion på sidan. 
Trots att det inte fanns någon sökfunktion så var det enkelt att hitta i dokumentationen och den var även 
enkel att följa, så uppförandet av båda sidorna gick lätt. 
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Yii 
Det fanns ingen dokumentation på Yiis hemsida för senaste versionen (2.0) så det gick inte att avgöra om 
den var lätt och bra att följa. Det fanns dokumentation för äldre versioner och det finns även en 
sökfunktion på sidan. Det finns dokumentation för senaste versionen om användaren vet vad det skall 
letas, och det var på Yiis git sida. Dukumentationen som hittades på git var lätt att hitta i. Efter alla tester 
var färdiga har manualen för v2.0 blivit upplagd på deras hemsida. 

Phalcon 
Dokumentationen var bra och enkel att följa och den var lätt att hitta på deras webbsida. Det gick lätt att 
hitta i dokumentationen och det finns även en sökfunktion som underlättar om det stöts på problem. Det 
enda som inte hittades var rätt syntax om inte Phalcons webbserver används. 

Django 
Dokumentationen och guider var lätt att hitta och installations instruktionerna fungerade att följa, det finns 
även en sökfunktion som underlättar. När installationen av ramverket var färdigt och skulle konfigureras 
så följdes instruktionena som visades av ramverket, även dokumentationen på Djangos webbsida behövdes 
användas. Det går inte att se i guiden vilken Python version som används, ibland blandades versionena i 
guiden, vissa bibliotek behövdes men det nämndes inte i guiden. I vissa fall var dokumentationen bristfällig 
då den förklara vad funktionen gör men inte hur den skall användas. 

Ruby on Rails 
Dokumentationen var lätt att hitta, bra överskådlig och i första ögonblicket verkade den vara lätt att följa. 
Det visade sig att när “Hello World” sidan uppfördes så fungerade det att följa tutorialen fullt ut. Mysql 
används som databas i testerna och Ruby on rails använder inte det som standard, det hittades ingen hjälp i 
dokumentationen om det. Det finns heller ingen sökfunktion för att underlätta att hitta i dokumentationen, 
så det fick letas och läsas mycket för att hitta det som söktes efter. 

Sinatra 
Dokumentationen var lätt att hitta men inte bra, det hjälpe inte att titta i den när någon oklarhet stöttes på. 
Det finns heller ingen get started tutorial för att komma igång med ramverket, och inte heller någon 
sökfunktion för att söka i dokumentationen När databassidan uppfördes och en matris skulle skrivas ut 
hittades det inga bra exempel för det, och även här fick det sökas på Internet efter en lösning. 
 
 

4.4. Prestanda tester 
Ramverkens prestanda testades med hjälp av ApacheBench som är ett verktyg som utför 
belastningstester för http förfrågningar. I resultaten från belastningstesterna visas det hur lång tid en 
förfrågning tog, responstiden för förfrågningarna samt antalet förfrågningar per sekund. Varje ramverk har 
två belastningstester. Ett med en uppsättning utan databas och ett som utför SQL förfrågningar till en 
MySQL databas. 
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CodeIgniter 

Hello World Benchmark: 
Server Software: nginx/1.4.7 
Server Hostname: kandidat1.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /hello/ 
Document Length: 13 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 22.685 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 1690000 bytes 
HTML transferred: 130000 bytes 
Requests per second: 440.81 [#/sec] (mean) 
Time per request: 22.685 [ms] (mean) 
Time per request: 2.269 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 72.75 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 1 0.2 1 5 
Processing: 13 22 3.7 21 53 
Waiting: 12 22 3.7 21 53 
Total: 13 23 3.7 22 55 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 22 
 66% 24 
 75% 26 
 80% 26 
 90% 28 
 95% 29 
 98% 32 
 99% 32 
100% 55 (longest request) 
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Hello World Database Benchmark 
Server Software: nginx/1.4.7 
Server Hostname: kandidat1.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /hello/database 
Document Length: 201 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 36.003 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 3570000 bytes 
HTML transferred: 2010000 bytes 
Requests per second: 277.75 [#/sec] (mean) 
Time per request: 36.003 [ms] (mean) 
Time per request: 3.600 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 96.83 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 1 0.2 1 8 
Processing: 25 35 5.5 34 80 
Waiting: 25 35 5.5 33 80 
Total: 26 36 5.5 34 82 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 34 
 66% 38 
 75% 40 
 80% 42 
 90% 44 
 95% 46 
 98% 48 
 99% 49 
100% 82 (longest request) 
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Symfony 2 

Hello World Benchmark 
Server Software: nginx/1.4.7 
Server Hostname: kandidat2.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /hello/hello 
Document Length: 13 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 256.633 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 3300000 bytes 
HTML transferred: 130000 bytes 
Requests per second: 38.97 [#/sec] (mean) 
Time per request: 256.633 [ms] (mean) 
Time per request: 25.663 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 12.56 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 1 0.1 1 4 
Processing: 203 256 82.8 240 1463 
Waiting: 203 256 82.8 240 1463 
Total: 203 257 82.8 240 1463 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 240 
 66% 263 
 75% 276 
 80% 282 
 90% 301 
 95% 314 
 98% 395 
 99% 672 
100% 1463 (longest request) 
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Hello World Database Benchmark 
Server Software: nginx/1.4.7 
Server Hostname: kandidat2.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /hello/db 
Document Length: 251 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 261.525 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 5680000 bytes 
HTML transferred: 2510000 bytes 
Requests per second: 38.24 [#/sec] (mean) 
Time per request: 261.525 [ms] (mean) 
Time per request: 26.152 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 21.21 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 1 0.2 1 5 
Processing: 111 261 78.8 246 1282 
Waiting: 111 261 78.8 246 1282 
Total: 112 261 78.8 247 1282 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 247 
 66% 265 
 75% 277 
 80% 284 
 90% 300 
 95% 312 
 98% 440 
 99% 613 
100% 1282 (longest request) 
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Zend 

Hello World Benchmark 
Server Software: nginx/1.4.7 
Server Hostname: kandidat3.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /hello 
Document Length: 13 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 106.170 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 1690000 bytes 
HTML transferred: 130000 bytes 
Requests per second: 94.19 [#/sec] (mean) 
Time per request: 106.170 [ms] (mean) 
Time per request: 10.617 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 15.54 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 1 0.1 1 3 
Processing: 55 106 15.2 100 195 
Waiting: 55 106 15.2 100 195 
Total: 56 106 15.2 100 197 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 100 
 66% 111 
 75% 119 
 80% 122 
 90% 130 
 95% 134 
 98% 137 
 99% 139 
100% 197 (longest request) 
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Hello World Database Benchmark 
Server Software: nginx/1.4.7 
Server Hostname: kandidat3.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /db 
Document Length: 201 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 126.149 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 3570000 bytes 
HTML transferred: 2010000 bytes 
Requests per second: 79.27 [#/sec] (mean) 
Time per request: 126.149 [ms] (mean) 
Time per request: 12.615 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 27.64 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 1 0.1 1 4 
Processing: 103 126 15.7 120 288 
Waiting: 103 126 15.7 120 288 
Total: 104 126 15.7 120 289 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 120 
 66% 132 
 75% 138 
 80% 142 
 90% 151 
 95% 155 
 98% 158 
 99% 159 
100% 289 (longest request) 
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CakePHP 

Hello World Benchmark 
Server Software: nginx/1.4.7 
Server Hostname: kandidat4.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /hello 
Document Length: 13 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 56.675 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 9904 
Total transferred: 2089520 bytes 
HTML transferred: 130000 bytes 
Requests per second: 176.44 [#/sec] (mean) 
Time per request: 56.675 [ms] (mean) 
Time per request: 5.668 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 36.00 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 0 0.1 0 2 
Processing: 46 57 10.6 53 154 
Waiting: 45 57 10.6 53 154 
Total: 46 57 10.6 53 154 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 53 
 66% 59 
 75% 63 
 80% 65 
 90% 70 
 95% 72 
 98% 77 
 99% 99 
100% 154 (longest request) 
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Hello World Database Benchmark 
Server Software: nginx/1.4.7 
Server Hostname: kandidat4.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /hello/db 
Document Length: 201 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 73.426 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 9906 
Total transferred: 3979530 bytes 
HTML transferred: 2010000 bytes 
Requests per second: 136.19 [#/sec] (mean) 
Time per request: 73.426 [ms] (mean) 
Time per request: 7.343 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 52.93 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 0 0.1 0 2 
Processing: 45 73 10.1 70 155 
Waiting: 45 73 10.1 70 155 
Total: 46 73 10.1 70 155 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 70 
 66% 77 
 75% 80 
 80% 83 
 90% 87 
 95% 90 
 98% 94 
 99% 101 
100% 155 (longest request) 
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Laravel 

Hello World Benchmark 
Server Software: nginx/1.4.7 
Server Hostname: kandidat5.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /hello 
Document Length: 13 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 105.201 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 6781334 bytes 
HTML transferred: 130000 bytes 
Requests per second: 95.06 [#/sec] (mean) 
Time per request: 105.201 [ms] (mean) 
Time per request: 10.520 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 62.95 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 1 0.1 1 4 
Processing: 47 105 32.9 98 602 
Waiting: 47 105 32.9 98 602 
Total: 49 105 32.9 99 603 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 99 
 66% 109 
 75% 114 
 80% 117 
 90% 125 
 95% 128 
 98% 146 
 99% 264 
100% 603 (longest request) 
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Hello World Database Benchmark 
Server Software: nginx/1.4.7 
Server Hostname: kandidat5.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /db 
Document Length: 201 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 126.474 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 8661304 bytes 
HTML transferred: 2010000 bytes 
Requests per second: 79.07 [#/sec] (mean) 
Time per request: 126.474 [ms] (mean) 
Time per request: 12.647 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 66.88 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 1 0.3 1 26 
Processing: 55 126 68.4 115 1022 
Waiting: 55 126 68.4 115 1022 
Total: 57 126 68.4 116 1022 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 116 
 66% 125 
 75% 131 
 80% 134 
 90% 141 
 95% 157 
 98% 373 
 99% 546 
100% 1022 (longest request) 
 
 
 
  

32 



Mattias Svedklint  m.svedklint@telia.com  
Magnus Bellstrand  bellstrand@gmail.com  Maj 28, 2014 

Yii 

Hello World Benchmark 
Server Software: nginx/1.4.7 
Server Hostname: kandidat6.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /index.php?r=site/hello 
Document Length: 15 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 50.882 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Non-2xx responses: 9 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 3460171 bytes 
HTML transferred: 150000 bytes 
Requests per second: 196.53 [#/sec] (mean) 
Time per request: 50.882 [ms] (mean) 
Time per request: 5.088 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 66.41 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 1 0.2 1 7 
Processing: 35 50 8.8 48 159 
Waiting: 35 50 8.8 48 158 
Total: 37 51 8.8 48 159 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 48 
 66% 53 
 75% 56 
 80% 58 
 90% 61 
 95% 64 
 98% 69 
 99% 84 
100% 159 (longest request) 
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Hello World Database Benchmark 
Server Software: nginx/1.4.7 
Server Hostname: kandidat6.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /index.php?r=site/db 
Document Length: 203 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 56.118 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Non-2xx responses: 13 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 5340247 bytes 
HTML transferred: 2030000 bytes 
Requests per second: 178.20 [#/sec] (mean) 
Time per request: 56.118 [ms] (mean) 
Time per request: 5.612 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 92.93 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 1 0.2 1 3 
Processing: 37 56 9.3 54 177 
Waiting: 37 55 9.3 54 177 
Total: 39 56 9.3 55 178 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 55 
 66% 57 
 75% 59 
 80% 61 
 90% 64 
 95% 67 
 98% 80 
 99% 93 
100% 178 (longest request) 
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Phalcon 

Hello World Benchmark 
Server Software: nginx 
Server Hostname: kandidat7.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /index/hello 
Document Length: 118 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 5.609 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 2680000 bytes 
HTML transferred: 1180000 bytes 
Requests per second: 1782.94 [#/sec] (mean) 
Time per request: 5.609 [ms] (mean) 
Time per request: 0.561 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 466.63 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 1 2 0.4 2 5 
Processing: 2 3 0.5 3 9 
Waiting: 2 3 0.5 3 9 
Total: 4 6 0.6 5 10 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 5 
 66% 6 
 75% 6 
 80% 6 
 90% 6 
 95% 7 
 98% 7 
 99% 8 
100% 10 (longest request) 
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Hello World Database Benchmark 
Server Software: nginx 
Server Hostname: kandidat7.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /index/db 
Document Length: 326 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 6.260 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 4760000 bytes 
HTML transferred: 3260000 bytes 
Requests per second: 1597.52 [#/sec] (mean) 
Time per request: 6.260 [ms] (mean) 
Time per request: 0.626 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 742.60 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 2 0.6 2 5 
Processing: 2 4 1.7 4 13 
Waiting: 2 4 1.7 4 13 
Total: 4 6 1.3 6 14 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 6 
 66% 6 
 75% 6 
 80% 7 
 90% 9 
 95% 9 
 98% 10 
 99% 10 
100% 14 (longest request) 
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Django 

Hello World Benchmark 
Server Software: nginx 
Server Hostname: kandidat8.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /hello 
Document Length: 12 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 44.704 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 1710000 bytes 
HTML transferred: 120000 bytes 
Requests per second: 223.70 [#/sec] (mean) 
Time per request: 44.704 [ms] (mean) 
Time per request: 4.470 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 37.36 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 1 0.2 1 5 
Processing: 13 44 7.8 44 88 
Waiting: 12 44 7.8 44 88 
Total: 13 45 7.8 44 88 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 44 
 66% 47 
 75% 49 
 80% 51 
 90% 55 
 95% 58 
 98% 62 
 99% 65 
100% 88 (longest request) 
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Hello World Database Benchmark 
Server Software: nginx 
Server Hostname: kandidat8.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /db 
Document Length: 201 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 78.968 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 3600000 bytes 
HTML transferred: 2010000 bytes 
Requests per second: 126.63 [#/sec] (mean) 
Time per request: 78.968 [ms] (mean) 
Time per request: 7.897 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 44.52 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 1 0.2 1 4 
Processing: 20 78 16.7 77 175 
Waiting: 20 78 16.7 77 175 
Total: 21 79 16.7 78 176 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 78 
 66% 84 
 75% 89 
 80% 92 
 90% 101 
 95% 108 
 98% 118 
 99% 124 
100% 176 (longest request) 
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Ruby on Rails 

Hello World Benchmark 
Server Software: nginx 
Server Hostname: kandidat9.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /hello/index 
Document Length: 1031 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 170.519 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 18770000 bytes 
HTML transferred: 10310000 bytes 
Requests per second: 58.64 [#/sec] (mean) 
Time per request: 170.519 [ms] (mean) 
Time per request: 17.052 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 107.50 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 1 2 0.6 2 6 
Processing: 49 169 7.5 168 213 
Waiting: 48 168 7.5 168 213 
Total: 52 170 7.4 170 216 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 170 
 66% 173 
 75% 175 
 80% 176 
 90% 179 
 95% 180 
 98% 183 
 99% 185 
100% 216 (longest request) 
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Hello World Database Benchmark 
Server Software: nginx 
Server Hostname: kandidat9.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /db/index 
Document Length: 1232 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 117.594 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 0 
Total transferred: 20780000 bytes 
HTML transferred: 12320000 bytes 
Requests per second: 85.04 [#/sec] (mean) 
Time per request: 117.594 [ms] (mean) 
Time per request: 11.759 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 172.57 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 1 2 0.6 2 6 
Processing: 72 116 15.0 116 189 
Waiting: 72 116 15.0 116 189 
Total: 74 118 15.0 118 192 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 118 
 66% 123 
 75% 127 
 80% 129 
 90% 137 
 95% 141 
 98% 151 
 99% 159 
100% 192 (longest request) 
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Sinatra 

Hello World Benchmark 
Server Software: nginx 
Server Hostname: kandidat10.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /hello 
Document Length: 13 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 26.120 seconds 
Complete requests: 10000 
Failed requests: 0 
Write errors: 0 
Keep-Alive requests: 9904 
Total transferred: 2619520 bytes 
HTML transferred: 130000 bytes 
Requests per second: 382.84 [#/sec] (mean) 
Time per request: 26.120 [ms] (mean) 
Time per request: 2.612 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 97.94 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 0 0.1 0 3 
Processing: 5 26 3.1 26 47 
Waiting: 5 26 3.1 26 47 
Total: 5 26 3.1 26 47 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 26 
 66% 26 
 75% 26 
 80% 26 
 90% 29 
 95% 30 
 98% 34 
 99% 42 
100% 47 (longest request)  
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Hello World Database Benchmark 
Server Software: nginx 
Server Hostname: kandidat10.bellstrand.com 
Server Port: 80 
 
Document Path: /db 
Document Length: 221 bytes 
 
Concurrency Level: 10 
Time taken for tests: 32.909 seconds 
Complete requests: 100 
Failed requests: 57 (Connect: 0, Receive: 0, Length: 57, Exceptions: 0) 
Write errors: 0 
Non-2xx responses: 57 
Keep-Alive requests: 100 
Total transferred: 10145433 bytes 
HTML transferred: 10125392 bytes 
Requests per second: 3.04 [#/sec] (mean) 
Time per request: 3290.925 [ms] (mean) 
Time per request: 329.093 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate: 301.06 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 
 min mean[+/-sd] median max 
Connect: 0 0 0.4 0 2 
Processing: 2 3101 2706.6 5058 6247 
Waiting: 2 3095 2701.0 5048 6237 
Total: 2 3101 2706.6 5058 6247 
 
Percentage of the requests served within a certain time (ms) 
 50% 5058 
 66% 5108 
 75% 5410 
 80% 5451 
 90% 5943 
 95% 6186 
 98% 6226 
 99% 6247 
100% 6247 (longest request) 
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Översikt av tester

 
Diagram 1 

 

Diagram 1 visar en översikt hur responstiden ändras över tid när testena körs. 

 
Diagram 2 

Diagram 2 visar hur många förfrågningar ramverken klarar av per sekund i våra experiment. 
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5. Analys 
I detta kapitel följer en analys av de resultat som har uppkommit under litteraturstudien, observationen av 
installationen och utförandet av prestandatesterna. Först presenteras analysen av litteraturstudien som följs 
av installationen av ramverken där det presenteras vilken tid det tog för respektive ramverk att installeras, 
vilka problem som uppstod och hur bra manualen fungerade att använda. Kapitlet avslutas sedan med 
analysen av prestandatesterna. 

5.1. Analys av litteraturstudien 
Litteraturundersökningen visar på att webbsidor som tillhandahåller dynamiskt innehåll kräver mycket mer 
systemresurser. Det är då viktigt att välja ett ramverk som lever upp till prestandan som utlovas. Enligt 
studien så ökar antalet användare som lämnar en webbsida drastiskt i takt med att responstiden ökar. [9, 
14, 15, 39, 41] 
 
Utifrån artiklarna som undersöktes så finns det tydliga skillnader på jämförelsestudier som utförs i en 
realistisk miljö jämfört med dem som är uppsatta. Att utföra testerna lokalt från samma dator ger enligt 
litteraturundersökningen jämn prestanda och liten förändring i resultaten. När tester utförs över ett nätverk 
så medför detta bestanta prestandaskillnader och en osäkerhet som varierar. Experimenten i denna rapport 
utfördes det belastningstester på ramverken och inte på nätverksförbindelsen. Detta utgjorde valet av att 
utföra belastningstesterna lokalt. 
 
Litteraturundersökningen går igenom ett par av ramverken som prestandatester utfördes på. Detta gav en 
inblick till hur prestandan kan se ut. Många tester som hittades har kommit från källor som inte är 
granskade där de kan ha försökt vrida resultaten till sitt eget ramverks fördel. 
 
Genom litteraturstudien har det vid flertalet tillfällen visats på hur prestanda förändras över tid. Det är 
svårt att dra slutsatser när det genomförs tester under en begränsad tid. Detta gjorde valet av att lägga 
ribban högre än de föregående experimenten som undersökts. Detta medför en jämnare belastningskurva 
som inte påverkas lika mycket om någonting skulle stoppa ett par förfrågningar. 
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5.2. Installationen av ramverken 

Diagram 3 
 

Diagram 3 visar en sammanställning på den totala installationstiden för “Hello World” och databassidorna 
samt den totala tiden tillsammans för samtliga ramverk som testades. Som Diagram 3 visar så skiljer det 
sig mycket mellan de olika ramverkens tider och det är lätt att göra en jämförelse mellan dem med hjälp av 
diagrammet. Ramverket som gick snabbast att installera en “Hello World” sida med var Phalcon som tog 
4 minuter, och det ramverk som tog längst tid var Symfony2 vars tid tog 54 minuter, en tidsskillnad på 50 
minuter. Ramverket som det gick att installera en databassida snabbast med var Django som det tog 6 
minuter för, och ramverket som det tog längst tid med var Zend vars tid tog 1 timme och  17 minuter, en 
tidsskillnad på 1 timme och 11 minuter. sammanlagt för båda sidorna för det ramverk som gick snabbast 
att installera var Laravel, vars totala installationstid var 17 minuter. Det ramverk som det tog längst tid att 
installera båda sidorna var Zend, vars totaltid var 1 timme och 39 minuter, en skillnad på 1 timme och 22 
minuter.  Anledningen att  Zend tid blev så hög är att det var problem med databasuppkopplingen, deras 
manual med mysqli som uppkoppling stämde inte utan det fick hittas en annan lösning som var PDO. 

5.3. Problem under installation 
Under installationen av ramverken uppstod det problem i vissa av dem. Några av ramverken hade liknande 
problem och några hade helt andra. Problem som uppstod under installationen av Codeigniter var att 
versalena måste vara rätt, och det nämns inget om det i manualen. Det var svårt att hitta hur det läggs till 
nya funktionen i ramverket och den automatiska funktionen som hantera det klarade inte av det. 
Symfony2s problem var att rättigheter på filer och mappar måste sättas manuellt, det gick inte heller till en 
början att konfigurera ramverket om användaren inte sitter på samma dator som ramverket ligger på. Det 

45 



Mattias Svedklint  m.svedklint@telia.com  
Magnus Bellstrand  bellstrand@gmail.com  Maj 28, 2014 

var även svårt att att hitta rätt syntax till databas uppkopplingen. I Zend uppstod det ett problem, det var 
att mysqli inte fungerade efter manualens beskriving. Under installationen av CakePHP och Laravel 
uppstod det inga problem. Med Yii var det problemet med att hitta dokumentationen. Installationen av 
Phalcon var det problem med att hitta rätt syntax för databas uppkopplingen. Det uppstod tre problem med 
installationen av Django, manualen visar inte vilka bibliotek som behövs, konflikt mellan Python versionerna 
och mysql stöds inte i Python3. Det uppstod inga problem av installationen av Ruby on Rails, men dock 
kan nämnas att det uppstod konflikter med annan programvara när programspråket Ruby installerades 
Det var inga problem med att installera Sinatra, men det var lite irriterande att webbserven måste startas 
om varje gång något ändrades i vissa filer, det kan dock göra så att problem uppstårom det glöms bort. 
Sinatra kunde inte heller testas fullt ut efter våra tester. Slutligen kan det konstateras att det enda fel som 
uppkom på flera av ramverken var när databasuppkopplingen skulle utföras, antingen att hitta rätt syntax 
eller att någon funktion inte stöds, annars uppstod det olika problem för varje ramverk eller inget problem 
alls. 

5.4. Dokumentation 
Dokumentationen bör även vara enkel att hitta i, eller om det stöts på problem så skall det gå att hitta en 
lösning på problemen så enkelt som möjligt så det inte behövs slösas tid på att leta efter hjälpen som 
behövs. Codeigniters [7] manual var krånglig att använda men de har en sökfunktion som underlättar 
sökandet. Symfonys dokumentation hade en bra översikt men var trots det inte lätt att hitta i, de har även 
en sökfunktion som tyvärr inte fungerade speciellt bra. Zends [11] dokumentation var enkel att följa med 
endel kodexelmpel som underlättar för att se hur funktioner kan användas, dock var informationen om 
databas uppkopplingen något begränsad. Det fanns även en sökfunktion som förenklade sökandet. 
CakePHPs [12] dokumentation användes aldrig och kan inte sägas något om, det användes i stället 
felmedelandena i webbläsaren som guidade och visade vad som behövde åtgärdas, ett stort plus. Även 
CakePHP har en sökfunktion som kan underlätta om det behövs hjälp av deras dokumentation. Laravels 
[13] Dokumentation var enkel att följa, det fanns dock ingen sökfunktion men det behövdes inte efter som 
det gick att hitta det som söktes ändå. Det går inte att avgöra hur bra Yiis [19] dokumentation är för den 
nyaste versionen fanns inte på deras hemsida när ramverket installerades, den hittades inte för än 
installationen nästan var färdig. Det problem som hade uppstått när dokumentationen hittades löste sig då 
snabbt. Yii  har en sökfunktion som förenklar sökandet i dokumentationen. Phalcons [20] dokumentation 
var enkel att följa och var även lätta att hitta i, och de har även en sökfunktion. Djangos [25] installations 
guide i dokumentationen fungerade att följa utan några problem. Dock så kan Djangos dokumentation vara 
otydlig på vissa punkter. Ruby on rails [31] dokumentation var lätt att följa under installationen, men den 
var svår att hitta i om det stöts på några problem och det finns inte hjälp för allt i den, det finns heller ingen 
sökfunktion. Sinatras [32] dokumentation var inte till någon hjälp och det fanns ingen get startet tutorial, 
och det finns ingen sökfunktion för att underlätta sökandet. 
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 Enkel att hitta 
dokumentationen 
 

Finns det 
en get 
started 
guide 
 

Är get 
started 
guiden 
enkel att 
följa 
 

Är 
manualen 
enkel att 
hitta i 
 

Finns det 
en 
sökfunktio
n till 
manualen 
 

Hjälpte 
manualen 
med 
problem 
som 
uppkom 

Codeignite
r 

Ja, Följde med i 
installatione. 
Ja, kan vara lätt att 
miss på hemsidan 

Ja Nej Nej Ja Nej 

Symfony 2 Ja Ja Ja Nej Ja, men 
dålig 

Nej 

Zend Ja Ja Ja Nej Ja Nej 

CakePHP Ja Nej Ingen get 
started, 
men bra 
felmeddela
n 
 

Ja Ja  Behövdes 
inte ta hjälp 
av manualen 
pga att det 
fanns bra 
felmeddeland
en 

Laravel Ja Ja Ja Ja Nej Ja 
 

Yii Nej, fanns ingen på 
hemsidan för nyaste 
versionen under 
installationen, finns nu
och är lätt att hitta 
 

Ja Nej Nej Ja  Manualen 
hittades inte. 

Phalcon Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Django Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Ruby on 
Rails 

Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Sinatra Ja Nej Nej Nej Nej Nej 
Tabell 1 
 
Tabell 1 visar en sammanställning av olika huvudpunkter för ramverkens dokumentationer som valdes ut, 
av oss som utfört denna undersökning, och som enligt oss var viktiga att titta närmare på 
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5.5. Prestanda tester 
Testerna utfördes på en aktiv server. Detta betyder att den har stått öppen mot omvärlden för att ta emot 
förfrågningar, ifall det har kommit in belastning utifrån skulle det kunna resultera i en försämrad prestanda 
under testerna men det har inte märkts några temporära fördröjningar eller hopp i datan som samlades in 
under testerna. Som det nämndes tidigare så utfördes testerna på rad efter varandra på en aktiv server. 
Detta medför att om vissa av testerna håller krav i systemresurser efter att utförandet att klart, så skulle 
det resultera i försämrade förutsättningar för de kommande testerna. Vår uppfattning är att det inte har 
påverkat våra resultat, men risken finns fortfarande kvar. 
 
Det finns många orsaker till att prestandan varierar. För det första så jämförs ramverk som är skrivna i 
flera olika programspråk, och i dessa språken så är de olika ramverken anpassade för olika versioner. 
Ramverk som började utvecklas för längesedan har ofta kvar en mycket gammal kod som skrevs när 
programmeringsspråket var i tidigare versioner. Denna kod tar lång tid att byta ut och ligger ofta kvar och 
försämrar prestandan. Mycket av kraften i ramverken beror på hur mycket funktionalitet som de erbjuder 
utvecklaren. Där vissa ramverk är gigantiska i jämförelse med de mindre ramverken som låter utvecklaren 
göra större delar av jobbet själv. Ett ramverk som testades som är skrivet i C och implementerat som en 
modul till PHP, detta gör också så att prestandan ökar mycket då ramverkets kod inte behöver 
interpreteras varje gång en http förfrågan kommer in. 
 
När belastningstesterna på experimentet med databaser i Sinatra utfördes så blev det oväntade problem. 
Efter ett par http förfrågningar så sa ramverket ifrån och ville inte leverera något innehåll till oss. De tog 
lång tid för förfrågningarna och fyra till sju förfrågningar misslyckades på rad, sen kom de igång igen med 
några förfrågningar som lyckades för att sedan återvända till samma problem. Denna loopen fortsatte hela 
vägen fram tills ApacheBench hade utfört testerna. Det valdes i slutet att genomföra testet med enbart 
etthundra förfrågningar för att få lite data att presentera, men på grund av detta så är detta testet 
exkluderat ifrån diagram 2. Det hittades aldrig någon lösning till vad som ställde till problemet, testerna 
utfördes på en till dator men med samma resultat. Det nöjdes med det som fanns vid detta läget då tiden 
inte fanns till för att gå djupare in på att lösa problemet. Med nuvarande resultat i hand så kan inte detta 
ramverk rekommenderas till någon i dagens läge. 
 
Det är ett stort arbete för en utvecklare att ge sig in i ett nytt ramverk. Det blir lätt att det används 
ramverk som utvecklaren en gång lärt sig tills de inte har funktionaliteten som behövs längre. Det 
snabbaste ramverket i testerna ser väldigt lovande ut framöver. Med ett användarantal som ständigt ökar 
och prestandatester som slår konkurrenterna med stor marginal så är det ett bra val för en utvecklare som 
vill ha någonting nytt med ett aktivt community. 
 
I undersökningen fokuseras det på att utvärdera prestandan i ramverken genom belastningstester. Under 
utförandet av dessa samlades det in information om användarvänlighet av olika slag som presenteras som 
en del av studien. Dessa delar undersöks inte djupare och där med finns det mycket mer som kan 
undersökas närmare. Manualerna användes vid utförandet av installationen och det visas det hur deras 
introduktions guide förhåller sig jämfört med varandra, samt de delar av manualen som behövdes när det 
stöttes på problem under installationen och experimentets uppsättning. 
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5.6 Prestanda jämfört med litteraturen 
Vid beräkningarna nedan så används CodeIgniter som referenspunkt. Detta betyder att dess procent alltid 
kommer att vara 0, och resterande ramverk kommer att få en procentenhet relaterad till CodeIgniter. 
Resultaten från de olika experimenten nedan (tiden) är inte det viktiga utan differensen som står till höger i 
tabellen och representeras med positiva samt negativa procentenheter. 

techempower.com 
 

Ramverk techempower.com’s [47] 
förfrågningar per sekund 

Experimentets förfrågningar 
per sekund 

Differens 

Codeigniter 13 600 441 +-0% 

Phalcon 67 369 1783 -26% 

Laravel 3 270 95 -17% 

CakePHP 5 057 176 +-0% 

Django 12 082 224 -46% 

Ruby on Rails 6 091 59 -71% 

Symfony 2 1 058 39 +6% 

Sinatra 23 092 383 -51% 
Tabell 2 
 

Tabell 2 visar att CodeIgniter, CakePHP samt Symfony 2 förhåller sig väldigt bra i de utförda 
experimenten när dem jämförs med techempower.com’s experiment. Det vill säga att de utförda 
experimenten visar på en snarlik prestanda till de experiment som utfördes av techempower. Laravel och 
Phalcon fick en liten törn och visar på sämre prestanda i våra tester medans Django, Sinatra och Ruby on 
Rails presterar väldigt dåligt i våra experiment jämfört med techempower’s. 

phalconphp.com 
 

Ramverk phalconphp.com’s [20] 
förfrågningar per sekund 

Experimentets 
förfrågningar per sekund 

Differens 

CodeIgniter 1059 441 +-0% 

Phalcon 2536 1783 +69% 

Laravel 489 95 -53% 

Symfony 2 541 39 -83% 
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Yii 851 197 -77% 

Zend 354 94 -36% 
Tabell 3 
 

Tabell 3 visar att Phalcons prestanda förbättras markant i experimenten utförda i raporten. CodeIgniter 
hamnar på en stabil plats i den övre kanten av alla ramverken medans resterande ramverk som 
phalconphp.com presenterade visar på mycket sämre resultat i de experimenten som utfördes i rapporten. 
 
Det finns många faktorer som har påverkat resultaten i rapporten samt resultaten som litteraturen utfört. 
Ramverken uppdateras kontinuerligt, både genom förbättringar i ramverket samt buggar som kan uppstå 
under utvecklingen. Detta gör att ramverken kan variera i prestanda mellan versioner. Server miljön har 
också en stor påverkan. I tabell 1 synd det tydligt att techempower.com använder en server som kunde 
hantera betydligt mycket mer prestanda än servern som användes i rapportens experiment. 

6. Svar på forskningsfrågor 
1. Vilket ramverk har bäst prestanda? 

Nedan följer ramverken utefter hur de presterade i testerna som utförde. Ramverken rangordnas 
med det bästa överst och näst bästa efter det osv. 

1. Phalcon 
2. Codeigniter 
3. Yii 
4. Django 
5. CakePHP 
6. Laravel 
7. Zend 
8. Ruby on Rails 
9. Symphony 
10. Sinatra 

 
2. Vilket ramverk gick snabbas att installera 

Resultatet för tiden det tog att installera respektive ramverk presenteras nedan, med start av 
ramverket som det gick snabbast med att installera och näst snabbast osv. 

1. Laravel 
2. Phalcon 
3. Ruby on Rails 
4. Django 
5. Codeigniter 
6. CakePHP 
7. Yii 
8. Sinatra 
9. Symphony  
10. Zend 
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3. Vilka problem stöttes på under uppsättningen av ramverken? 
● Codeigniter 

○ Efter första kontrollen så skrev den inte ut vad som förväntas, ramverket hämtar inte in 
information som var tänkt. 

○ Hello world sida skapas men kan inte lägga till fler funktioner. 
● Symfony 2 

○ En blank sida visas efter installationen, Webbsidan vill casha det den vill leverera men har 
inte rättigheter att göra det. 

○ Får inte göra inställningar om installationen ligger på localhost. 
○ Access rättigheter när vidl hello world sidan 
○ Problem att hitta syntax för att hämta information från db 

● Zend 
○ Problem med att få tag i  hämtad information från db 

● CakePHP 
○ Förutom några handhavande misstag så stöttes det inte på några problem. 

● Laravel 
○ Inga problem uppstod 

● Yii 
○ Inga problem uppstod 

● Phalcon 
○ Att hitta rätt syntax till databasuppkopplingen 

● Django 
○ Django vill ha massor med andra plugin program för att det skall fungerar, men säger inte 

vilka. 
○ Konflikt mellan python versioner. 
○ Django har inte stöd för mysql när python3 användes. 

● Ruby on Rails 
○ Det stora problemet var att installera programmspråket Ruby efter som det blev konflikter 

med annat som vår testdator innehöll 
● Sinatra 

○ När testen kördes så gjorde sinatra så att serven krachade 

 
4. Hjälpte ramverkens manual under uppsättningen? 

Svaret presenteras i Tabell 1 under kapitel 5.4 som visar en översikt över undersökningen av 
respektive ramverks dokumentation. 
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7. Slutsats 
Det valdes i denna uppsats att utföra prestandatester samt en observation av installationen av tio 
webbramverk, vars resultat jämfördes med testresultat som utförts av andra. Det utfördes en 
litteraturstudien där det hittades 17 olika artiklar som antingen innehöll tester på ramverk eller information 
och undersökningar om hur viktig prestandan är på webben. 
 
Efter som ramverken behövde installeras och konfigureras för att testas så valdes det att ta till vara på 
installationen och göra en observation av den. Det valdes tre punkter att titta närmare på och som är 
följande: Problem under installationen, Hur bra manualen fungerar att använda samt installationstiden. 
 
När installationen av ramverken utfördes så uppkom det flera olika problem, förutom på två av ramverken 
som det inte stöttes på några problem alls när installationen utfördes, dessa två var CakePHP och Laravel. 
Det ramverket som hade flest problem var Symfony2. Problemen som stöttes på var även olika för varje 
ramverk utom ett problem som uppkom på flera av ramverken. Det problemet som uppkom var under 
konfigurationen av databassidan, att få en uppkopplingen till databasen att fungera så information kunde 
hämtas. Det var svårt att hitta rätt syntax som fungerade och hjälp fick sökas på annat ställe än i 
ramverkens manual. Om det skall väljas ett ramverk utifrån hur problemfritt det skall vara att installera, så 
rekommenderas CakePHP eller Laravl som i denna studie var helt problemfria att installera. 
 
När ett problem uppstår är det bra att veta vad lösningen eller tips och råd kan finnas. 
Det valdes ut sex kategorier att undersöka i manualerna som är följande: 
1 Det skall vara enkelt att hitta manualen. 
2 Finns det någon “get started” instruktion. 
3 Manualen skall vara enkel att följa och förstå. 
4 Manualen skall vara enkel att hitta i. 
5 Om det finns någon sökfunktion. 
6 Om problemet gick att lösa med hjälp av manualen. 
Den manual som fungerade bäst och var till mest hjälp under installationen var Laravels. Det finns inte 
någon sökfunktion i deras manual, men var ändå enkelt att hitta i. Manualen som var till minst hjälp när 
ramverket installerades var Symfony 2, den var enkel att hitta men allt annat var dåligt med den.Skall det 
användas ett ramverk där det skall vara lätt att hitta en lösning på problem så rekommenderas Laravel 
som var den manual som hjälpt mest när det stöttes på problem. 
 
En installation av ett ramverk bör inte ta lång tid, dels att tanken med ramverk är att spara tid, dels för att 
kostnadena inte skall bli för höga. Det ramverk som gick snabbast att installera med en totaltid på 17 
minuter var Laravel. Ramverket som tog längst tid att installera med en total tid på 1.39h var Zend. Är 
installationstiden prioritet på ett ramverk så rekommenderas utifrån resultaten i denna studie Laravel.  
 
En summering av observationen och det ramverk som presterade bäst under installationen var Laravel 
som var bäst i alla tre kategorier.  
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Utförandet av belastningstesterna gick smidigt fram till det sista ramverket (Sinatra). Det klarade inte av 
att hantera experimentet som genererades med ApacheBench. Resultaten från belastningstesterna var i 
ett par av fallen väntade. Det intressanta var att våra experiment visade på att det har hänt mycket hos 
ramverken sen de testerna som hittades i tidigare undersökningar. Experimentens resultat visar på att 
Phalcon och CodeIgniter klassade ut de ramverk som hittats i litteraturen när förändringen jämförs. Det är 
mer troligt att Phalcon och CodeIgniters kodbaser har förbättrats än att de övriga har försämrats då alla 
parter vill prestera så bra de kan. Förväntningarna var att de ramverk som ger industriell support har en 
långsammare utvecklingskurva och därför var sannolikheten att de ramverken inte skulle skilja mycket 
mellan våra och litteraturens undersökningar. Laravel och Yii som relativt sett är nykomlingar till fältet var 
förväntningarna större på att de skulle visa på en bättre utvecklingskurva i prestandatesterna. 
 
Det finns ett par ramverk som kan rekommenderas starkt. Phalcon, vars presterade visade sig vara 
mycket bättre än de andra ramverkens utifrån experimenten. Phalcons prestanda slog de andra ramverken 
med stor marginal, det är ett bra tecken och ger en bra start för en utvecklare som vill ha ett ramverk som 
kommer prestera bra under hög belastning. Phalcon är skrivet i programspråket C och implementerat som 
en PHP modul. På grund av detta så krävs det att användaren är kunnig i C för att kunna felsöka och 
förstå hur ramverket hanterar datan bakom kulisserna, samt PHP för att kunna skriva koden till 
ramverket. Detta kan vara en stor tröskel för många webbutvecklare, men om utvecklaren har kunskapen 
så är det ett väldigt starkt val för nästa projekt. Om utvecklaren inte är bekväm med ett ramverk som i 
grunden är skrivet i C så finns det flera bra alternativ. Mycket handlar om vilket språk som utvecklaren är 
bekväm att skriva i. Ruby on Rails, Laravel och CakePHP sticker ut ifrån mängden. Utav dessa så känns 
CakePHP som lite gammalt, dess kod kändes inte lika ren vilket är förståligt då ramverket har funnits i 
flera år. Den positiva sidan med CakePHP är att dess dokumentation stämde väldigt bra och 
felhanteringen var ypperlig från en ny användares perspektiv. Ruby on Rails och Laravel är två ramverk 
som är väldigt lika varandra i grundtanken till hur funktionaliteten i ett ramverk skall fungera utifrån 
utvecklarens perspektiv. Dessa två hade en modern känsla och implementationen kändes stabil för 
framtiden. Av de tre sistnämnda ramverken så skulle valet vara Laravel eller Ruby on Rails helt beroende 
på om utvecklarna är bekväma att skriva kod i Ruby eller PHP. 
 
Valet av ramverk är helt upp till utvecklaren. Prestandan är väldigt viktigt att tänka på om webbsidan ska 
hantera dynamiskt innehåll till många aktörer på en gång. Efter valet  av programmeringsspråk och kraven 
på funktionalitet är uppnådda för att utföra projektet så ger dessa experiment en bra grund till varför ett 
ramverk borde väljas framför ett annat. 
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8. Terminologi 
Algoritm 

En systematisk procedur som producerar (inom ett begränsat antal nummer) svaret på en 
fråga eller en lösning på ett problem. 

 
ApacheBench 

Ett dataprogram som används för att mäta prestandan på webbservrar. 
 

Applikation 
app, tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt 
arbete (t.ex. ordbehandling eller bokföring). 

 
CGI 

CGI är en förkortning på common gateway interface. CGI är ett protokoll för hur en 
webbserver kan köra program med argument och hur dessa anropas från en webbläsare 
via HTTP. 

 
CLI 

Command-line interface, eller på svenska, prompt eller kommandoprompt. I 
datorsammanhang en symbol eller textsträng i början av en kommandorad i ett 
terminalfönster. 

 
Composer 

 
Ett verktyg för beroende hantering i PHP. Det tillåter dig att deklarera det beroende 
biblioteket som ditt projekt behöver och installera det i projektet för dig. 

 
CPU 

CPU är en förkorting på central processing unit, på svenska heter det centralenhet. I 
datorsammanhang är det en funktionell enhet som omfattar en processor och eventuellt 
cacheminne. 

 
Data 

Representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, tolkning 
eller bearbetning av människor eller maskiner. 

 
Debian 

Är en av de största och äldsta linux distributörena 
 

DNS 
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DNS är en förkortning på Domain name system på svenska heter det Domännamn. 
Domännamn infördes främst för att skapa en enklare teknisk möjlighet att beskriva 
adressen till en dator 

 
FastCGI 

Ett protokoll som interagera mellan program och webbserver. FastCGI är en variant på 
CGI. 

 
Github 

Ett webbhotell för mjukvaruutvecklingsprojekt som använder versionshanteringssystemet 
Git. 

 
Gränssnitt 

Gränssnitt, engelska interface, i tekniska sammanhang en väldefinierad och formellt 
beskriven kontaktyta mellan två system eller enheter. 

 
GUI 

Grafiskt användargränssnitt, graphical user interface, grafisk kontaktyta mellan användare 
och program eller dator 

 
Hello world sida 

En grundsida som endast skriver ut hello world. 
 

HTTP 
Hypertext transfer protocol, kommunikationsprotokoll som används på World Wide Web 
för överföring av bl.a. HTML-dokument och bildfiler. 

 
Httperf 

Ett testverktyg för att mäta prestandan på webbservrar. 
 

Hårdvara 
Maskinvara, de delar av datorsystem som är fysiskt påtagliga i motsats till programvara 
(engelska software) som består av data. 

 
Implementering 

Implementation, i databehandlingssammanhang konstruktion av ett översättningsprogram, 
en kompilator, som översätter från ett programspråk till ett maskinspråk. 

 
IP-nummret 

Eller också IP-adress, identifikationsnummer som är unikt för varje dator som är ansluten 
till Internet. 

 
Json 
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JavaScript Object Notation, är ett kompakt, textbaserat format som används för att utbyta 
data. 

 
Keepalive 

Är när ett meddelande sänds från en enhet till en annan för att kontrollera att länken 
mellan enheterna fungerar, eller för att förhindra att denna länk bryts. 

 
Källkod 

I databehandlingssammanhang annan benämning på källprogram. Källprogram är ett 
datorprogram i den form i vilket det ursprungligen skrivits. 

 
LAN 

En förkortning för engelska local area network, lokalt datornät. 
 

Localhost 
Inom datalogin syftar termen localhost på den lokala värddatorn eller systemet. 

 
Markdown  

En text formaterings program designat så det kan konvertera text till HTML format. 
 

Minne 
Det som möjliggör lagring av information från ett tillfälle till ett annat.  I datorsammanhang 
lagringsutrymme för digitala data 

 
Mjukvara 

Ett annat ord för programmvara som är ett datorprogram eller programsystem. 
 

Modul 
En konstruktion i datorprogramspråk för uppdelning av stora program i mindre delar. 

 
MVC 

Model-View-Controller, är ett designmönster som används inom systemutveckling. I 
komplexa datorapplikationer kan det vara lämpligt att separera data (Model) och 
presentation (View) så att inte datahanteringen får konsekvenser på grund av förändringar 
i presentationslagret, samt att data kan omorganiseras utan behöva ändra i 
presentationslagret. 

 
MySQLi 

Ett gränssnitt i PHP för att komunicera med en SQL databas. 
 

Nätverk 
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Mängd av noder (datorer) förbundna i lokala, regionala eller globala nät med grenar 
(kommunikationslänkar, dataledningar) och kommunicerande med hjälp av fastställda 
protokoll. 

 
Nätverkskort 

Network Interface Card, inom datortekniken anslutning som möjliggör kommunikation 
med andra enheter i ett nätverk. 

 
Nätverksprotokoll 

Ett annat ord för kommunikationsprotokoll, en uppsättning regler för kommunikation 
mellan olika enheter i ett datorbaserat kommunikationssystem. 

 
Object-relational mapper 

Ett Objekt orienterat-system som konverterar databastabeller till klasser, tabellrader till 
objekt, samt celler till objekt-attribut. 

 
PDO 

PHP Data Objects, ett gränssnitt för att kommunicera med en SQL databas. 
 

Pip 
Ett verktyg för att installera bibliotek för programspråket Python. 

 
Prestanda 

Prestationsförmåga. 
 

Programkod 
Är det samma som källkod, i datorsammanhang programkod skriven i ett programspråk. 
En kompilator översätter källkod till objektkod, som kan exekveras av datorn. 

 
Programspråk 

Eller också programmeringsspråk, språk använt för att uttrycka beräkningar som skall 
utföras av en dator. 

 
Responstid 

 tiden det tar mellan att en begäran lagts, till dess att begäran utförts. 
 

Serialisering 
En process inom datavetenskapen som innebär att en datastruktur eller ett objekttillstånd 
sparas till ett format som kan lagras i, eller överföras till, ett datorminne eller en annan 
datamiljö. 

 
Server 
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Programsystem eller dator som fullgör en avgränsad uppgift eller tjänst i ett nät av 
datorer. 

 
 
Server-side templates 

Server-side templates är en server som har valmöjligheten att publicera utgående sidor på 
serven, där de publicerade sidoena blir statiska. 

Servlet 
Är ett program som körs på en serven. Programmet laddas och körs av en webbserver på 
samma vis som programmet laddas och körs av en webbläsare. 

Skalprogram 
En typ av datorprogram som kompletterar datorns operativsystem. 

 
SQLLite 

Är benämningen på en fri programvara för en databashanterare med SQL, skrivet i ett 
C-bibliotek, ett mindre programbibliotek än exempelvis MySQL ochPostgreSQL. I 
motstats till andra databashanterare är SQLite inte en separat process som nås från 
användarens applikation, utan en integrerad del av densamma. 

 
Syntax 

Inom datavetenskapen, särskilt i underavdelningen programspråk, där uppsättningen 
tillåtnareserverade ord och möjlig tokenordning i ett program kallas språkets syntax. 

 
TCP 

TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol, standard för kommunikation 
mellan datorer och basen för Internet. 

 
URI 

Uniform resource idenifier, är en sträng av karaktärer som används för att identifiera ett 
namn på en webbresurs 

 
WAN 

Är en förkortning på Wide Area Network och är inom datorkommunikationen ett 
datornätverk som är så stort att det omfattar ett större område exempelvis en region, ett 
land eller flera länder. 

 
Webbapplikationer 

En webbapplikation är ett samlingsnamn för programvara som användaren kommer åt 
genom att använda en webbläsare. 

 
XSS 

Cross site scripting, är ett datorrelaterat säkerhetsproblem. Ofta handlar det om att stjäla 
information som annars inte visas, eller förstöra en webbsidas utseende. 
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Öppen källkod 

Princip för datorprogram där användaren har fri tillgång till programmets källkod. 
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