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Webbapplikationsutveckling

Om webbutveckling
Rätt tänk om webb och applikationer

Rätt tänk för kursens tekniska plattform













The operating system



• HTML, CSS, JavaScript
– WASM, C++ compiled
– JavaScript *Enkeltrådat

• Web Workers kan göra beräknignar på andra trådar men inte
full access

– Kan anorpa servera för att hämta ny data
– Parallella dataanrop och strömmar av data 

• Rättighetssystem liknande mobil för åtkomst av 
fillager, webbkamera, mikrofon, notiser osv...
– Särskillda Web APIer



Om Web API finns, 
enkelt att jobba med, 

annars mycket svårt att 
jobba med 



Deployment

• Uppdatera system 30 gånger om dagen till 
användare!

• Ingen annan plattform tillåter så frekvent 
uppdatering
– Bra för iterativ utveckling och ständig anpassning 







Ej denna kurs, de som vill läser sådant
i TDDD27 vt2 (om ett år?) 







Ingen religion, men …



• När sidan drivs från klienten
– Minimla kostnad
– Maximal responsivitet i webläsaren
– Maximalt antal samtidiga användare

• När sidan drivs från backend
– Maximal upptid första gången
– Svaga och gamla klient-maskiner fungerar bäst



Installera/ ladda webbappen

Hämta/skicka data mot server 

webbapp kör i
webbläsaren

JSON

HTML/CSS/JavaScript







• Nielsen  URL rules 1999 (URLs as UI):
– a domain name that is easy to remember and easy to 

spell
– short URLs
– easy-to-type URLs
– URLs that visualize the site structure
– URLs that are "hackable" to allow users to move to 

higher levels of the information architecture by 
hacking off the end of the URL

– persistent URLs that don't change



Webbens alla syntaxer





Identifiera specifikt objectIdentifiera grupp för stil och annat



Relativ
Absoult
Fixed
...

tal
procent
stor, liten, mindre...
auto





Även tal i CSS är text. 
DVS vi kan inte direkt 
räkna med positioner 

OBS!



ordning 
spelar roll





















HTML & DOM

• Document Object Model

39

HTML File
Code in file

Browser

HTML

DOM Tree
Data structure in memory

(Note: Each node of this tree can 
be access as a JavaScript Object)

HEAD BODY

DIV

H1

TITLE

P











V4.6 (JQuery first) 
V5 – beta (JavaScript first)





Sauce OnDemand





jQuery is a JavaScript library designed to 
simplify HTML DOM tree traversal and 
manipulation, as well as event handling, 
CSS animation, and Ajax.













Python 

• Dynamisk typing “duck typing”
• TAB istället för {}
• No ; vid slut av uttryck

• Effektivt, enkelt, kortfattat
• Väldigt avancerad listhantering på

språklig/grundläggande nivå





Micro FRAMEWORKS











.gitignore sqlite-
db in project







3.3 seconds
window.onload

4.8 seconds
90% rendered



window.onload

≠
user perception



2.0 seconds
88% rendered

5.2 seconds
window.onload



We made the new platform 60% 
faster and this resulted in a 14% 
increase in donation conversions.

kylerush.net/blog/meet-the-obama-campaigns-250-million-fundraising-platform/
































