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Sammanfattning	
Denna	rapport	har	skrivits	i	samband	med	ett	examensarbete	på	högskoleingenjörslinjen	i	
Linköping	för	att	reda	ut	hur	JIT-kompilering	av	JavaScript	påverkar	användarupplevelsen	i	
hybrida	mobilapplikationer.	Motiveringen	kommer	från	att	företaget	GreatRate	vill	skapa	ett	
plattformsoberoende	administrationsgränssnitt	med	bästa	möjliga	användarupplevelse.	På	iOS	
har	det	tidigare	inte	varit	möjligt	att	utnyttja	JIT-kompilering,	och	hybrida	applikationer	har	fått	
ett	rykte	av	att	vara	långsamma.	Från	och	med	iOS	8	är	det	dock	möjligt	att	skapa	hybrida	
applikationer	som	utnyttjar	JIT-kompilering.	Metoden	har	gått	ut	på	att	köra	ett	antal	populära	
riktmärkestester	av	JavaScript,	samt	ett	stresstest	för	animering,	i	två	olika	webbvyer	där	endast	
den	ena	stödjer	JIT-kompilering.	Resultaten	från	testerna	som	gjorts	visar	på	att	JavaScript	ofta	
presterar	3-9	gånger	bättre	med	stöd	av	JIT-kompilering.	Slutsatsen	blev	att	JIT-kompilering	av	
JavaScript	kan	höja	användarupplevelen	i	hybrida	applikationer	och	att	det	kan	vara	mycket	
lönsamt	att	skapa	en	hybrid	applikation	med	ett	plattformsoberoende	administrationsgränssnitt.	 	
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1	Inledning	
Den	här	rapporten	är	ett	resultat	av	ett	examensarbete	på	Högskoleingenjörslinjen	inom	
datateknik	vid	Linköpings	universitet.	Examensarbetet	är	utfört	hos	GreatRate,	ett	företag	
beläget	i	Norrköping	som	sysslar	med	kundundersökningar	och	avancerade	analyser	av	
undersökningsdata.	Under	examensarbetet	har	realtidskompilering	av	JavaScript	och	dess	
inverkan	undersökts	när	det	gäller	användarupplevelsen	i	hybrida	mobilapplikationer.	
Användarupplevelsen	har	mätts	i	uppnått	antal	av	renderade	bildrutor	per	sekund.	
	

1.1	Begrepp	och	definitioner	
Nedan	beskrivs	några	förkortningar	samt	begrepp	som	använts	i	denna	rapport.	
	

• Canvas	–	HTML-tagg	för	att	rita	ut	grafik	på	en	webbsida.	
• DOM	–	Plattforms-	och	språkneutralt	gränssnitt	som	tillåter	program	och	script	att	

dynamiskt	komma	åt	och	uppdatera	ett	dokuments	innehåll	och	struktur.	
• Frames	per	second	(fps)	–	Ett	mått	för	hur	många	bildrutor	per	sekund	som	genereras.	
• Garbage	collection	–	Skräpsamling,	automatisk	hantering	för	att	frigöra	minne.	
• HTML5	–	Den	senaste	standarden	för	HTML	och	XHTML.	
• Hybrid	applikation	–	En	applikation	uppbyggd	av	både	nativ	kod	samt	HTML	och	

JavaScript.	
• JSON	–	JavaScript	Object	Notation,	ett	textbaserat	format	som	används	för	att	utbyta	data.	
• Nativ	applikation	–	En	applikation	som	är	utvecklad	för	att	användas	på	en	specifik	typ	

av	enhet.	
• Software	Development	Kit	(SDK)	–	En	uppsättning	utvecklingsverktyg	för	ett	specifikt	

operativsystem	och	mjukvaruramverk.	
• Skräpsamling	–	Automatisk	hantering	för	att	frigöra	minne.	
• WebGL	–	Ett	JavaScript	API	för	rendering	av	2D-	samt	3D-grafik	inuti	webbläsare.	
• WebView	–	En	vy	inuti	en	applikation	som	fungerar	som	en	webbläsare.	

	

1.2	Motivering	
Det	finns	tre	olika	sätt	att	gå	till	väga	när	man	utvecklar	applikationer	för	mobila	plattformar	[1].	
Man	gör	antingen	en	nativ	(fr.	eng.	”native”)	applikation,	en	webb-applikation,	eller	så	väljer	man	
att	göra	en	hybrid	applikation	som	är	en	blandning	av	de	två	förstnämnda.	
	
Nativa	applikationer	är	skrivna	för	en	specifik	plattform	där	software	development	kit	(SDK),	
verktyg	samt	programmeringsspråk	också	är	specifika	för	plattformen.	När	man	utvecklar	nativa	
applikationer	för	iOS	t.ex.	så	används	iOS	SDK	och	programmeringsspråket	är	antingen	
Objective-C	eller	Swift	[2].	Webb-applikationer	är	applikationer	som	är	utvecklade	för	att	visas	i	
en	webbläsare.	Dessa	skapas	med	vanliga	webbtekniker	där	HTML5,	CSS	och	JavaScript	används	
för	att	skapa	applikationer	som	ger	en	användarupplevelse	likt	den	som	fås	i	en	”riktig”	mobil	
applikation.	Hybrida	applikationer	är	applikationer	som	består	av	en	webb-applikation	som	är	
inbäddad	i	en	så	kallad	WebView	inuti	en	nativ	container.	På	så	sätt	kan	man	utnyttja	alla	de	
fördelar	som	annars	bara	finns	hos	nativa	applikationer,	men	samtidigt	få	friheten	att	välja	
HTML5,	CSS	och	JavaScript	som	programmeringsspråk.	
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Många	applikationer	som	finns	på	marknaden	idag	är	hybrida,	t.ex.	Instagram,	Gmail	och	Twitter	
för	att	nämna	några	[3].	Prestandan	hos	applikationer	som	är	skrivna	i	HTML5,	CSS	och	
JavaScript	har	dock	diskuterats	och	många	upplever	dessa	som	långsamma	[4].	UIWebView	är	
den	klass	som	har	funnits	sedan	iOS	2.0	för	att	bädda	in	webb-baserat	innehåll	i	en	WebView	på	
iOS	[5].	Exekvering	av	JavaScript	är	en	de	mest	tidkrävande	uppgifterna	och	utgör	en	icke-trivial	
del	av	laddningstiden	för	många	webbsidor	[6][7].	Med	UIWebView	är	det	inte	möjligt	att	
utnyttja	vissa	populära	tekniker	för	optimerad	prestanda	som	t.ex.	Just-In-Time	(JIT)	
kompilering	av	just	JavaScript.	
	
Eftersom	det	inte	funnits	möjlighet	till	JIT-kompilering	av	JavaScript	i	hybrida	applikationer	så	
har	dessa	alla	varit	offer	för	en	betydande	prestandaförlust,	vilket	också	kan	ha	varit	en	
bidragande	orsak	till	det	dåliga	rykte	som	hybrida	applikationer	fått	från	vissa	håll.	På	Apples	
Worldwide	Developers	Conference	(WWDC)	2014	presenterades	ett	nytt	WebKit	API	för	OS	X	
och	iOS	samt	en	ny	WebView,	WKWebView.	Den	största	skillnaden	mellan	de	två	webbvyerna	är	
att	WKWebView	möjliggör	JIT-kompilering.	Hybrida	applikationer	implementerade	med	
WKWebView	ska	i	och	med	detta	kunna	prestera	betydligt	bättre	än	innan	[8].	

1.3	Syfte	
Detta	examensarbete	är	utfört	på	uppdrag	av	företaget	GreatRate	som	sysslar	med	
kundundersökning	och	avancerad	analys	av	undersökningsdata.	GreatRates	produkt	består	idag	
bl.a.	av	en	nativ	iOS-applikation	samt	ett	administrationsgränssnitt	skrivet	i	PHP,	HTML,	CSS	och	
JavaScript.	Detta	administrationsgränssnitt	har	än	så	länge	endast	varit	möjligt	att	använda	via	
en	webbläsare.	Man	vill	nu	bygga	ett	nytt	administrationsgränssnitt	som	är	både	
användarvänligt	och	roligt	att	använda,	där	olika	typer	av	animationer	som	t.ex.	animeringar	av	
grafer	bidrar	till	användarupplevelsen.	Man	vill	dessutom	ha	möjligheten	att	använda	sig	att	
samma	administrationsgränssnitt	direkt	i	företagets	iOS-applikation. 
 
För	att	undvika	dubbelt	arbete	vill	man,	precis	som	idag,	göra	en	webb-applikation	av	det	nya	
administrationsgränssnittet,	som	sedan	går	att	implementera	som	en	enkel	WebView	i	deras	
iOS-applikation.	Lösningar	likt	denna	där	animeringar	och	vy-övergångar	sker	med	bl.a.	
JavaScript	har	dock	ibland	visat	sig	vara	långsamma	i	hybrida	applikationer,	vilket	kan	bidra	till	
en	sämre	användarupplevelse.	Fr.o.m.	iOS	8	finns	däremot	ett	nytt	WebKit	API	som	möjliggör	
JIT-kompilering	av	JavaScript	i	hybrida	applikationer,	som	tidigare	inte	varit	möjligt,	och	man	vill	
nu	undersöka	om	detta	påverkar	användarupplevelsen	i	hybrida	applikationer	positivt.	
	

1.4	Frågeställning	
• Bidrar	JIT-kompilering	av	JavaScript	till	ökad	prestanda	hos	hybrida	mobilapplikationer?	
• Bidrar	detta	till	bättre	användarupplevelse	i	form	av	högre	fps?	
	

1.5	Avgränsningar	
Prestanda	och	användarupplevelse	kan	mätas	på	flera	olika	sätt.	I	denna	rapport	har	prestandan	
mätts	i	hur	snabbt	JavaScript-motorn	kan	göra	vissa	beräkningar	medan	antalet	renderade	
bildrutor	per	sekund	vid	animationer	gjorda	i	JavaScript	utgjort	måttet	för	användarupplevelsen.	
	
Alla	tester	har	gjorts	på	en	femte	generationens	iPad	Air	(2013)	med	iOS	8	installerat.	Då	
GreatRate	själva	distribuerar	iPad-enheter	till	sina	kunder	har	de	möjlighet	att	kontrollera	
hårdvaran	som	deras	applikation	kommer	att	köras	på,	och	en	jämförelse	mellan	olika	hårdvaror	
anses	därför	inte	vara	relevant.	 	
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2	Teori	
Detta	kapitel	går	igenom	teori	som	är	väsentlig	för	att	kunna	följa	rapportens	senare	delar.	
	

2.1	Angreppssätt	vid	mobil	applikationsutveckling	
Som	tidigare	nämnts	finns	det	tre	olika	angreppssätt	att	ta	till	när	man	utvecklar	en	mobil	
applikation	[1],	och	de	har	alla	sina	för-	och	nackdelar.	Ett	sätt	är	att	utveckla	en	nativ	
applikation,	som	då	skrivs	för	en	specifik	plattform	och	där	denna	plattformen	styr	vilket	
programmeringsspråk	som	används.	Nativa	iOS-applikationer	skrivs	t.ex.	i	antingen	Objective-C	
eller	Swift.	Fördelar	med	att	utveckla	en	nativ	applikation	är	att	det	är	möjligt	att	utnyttja	det	
SDK	som	är	specifikt	för	plattformen	som	applikationen	är	tänkt	att	köras	på.	Detta	ger	bäst	
förutsättningar	för	maximal	prestanda	[9]	och	ger	utvecklaren	möjlighet	att	utnyttja	funktioner	
som	kamera,	kontakter	och	annat.	Det	är	dessutom	endast	nativa	applikationer	som	kan	
marknadsföras	via	app-stores.	
	
Ett	annat	sätt	att	utveckla	en	mobil	applikation	är	att	utnyttja	webbtekniker	som	HTML5,	CSS,	
och	JavaScript	för	att	kunna	köra	applikationen	i	en	webbläsare.	En	stor	fördel	med	detta	är	
applikationen	i	princip	blir	plattformsoberoende	då	den	kan	köras	på	alla	plattformar	så	länge	
det	finns	en	webbläsare,	samtidigt	som	en	stor	majoritet	av	webbläsare	för	mobila	enheter	idag	
använder	WebKit	.	En	annan	fördel	är	att	utvecklare	som	redan	har	kunskaper	inom	webb-
utveckling	kan	återanvända	dessa	istället	för	att	behöva	lära	sig	ett	nytt	språk.	
	
Det	sista	sättet,	hybrid	applikationsutveckling,	innebär	att	man	kombinerar	de	två	tidigare	
genom	att	bädda	in	webbinnehåll	inuti	en	nativ	behållare.	Webbinnehåll	visas	då	i	en	WebView	
inuti	den	nativa	applikationen.	Detta	gör	det	möjligt	att	ta	till	vara	på	de	fördelar	som	finns	vid	
både	nativ	och	webb-baserad	applikationer,	t.ex.	friheten	att	skriva	applikationen	med	hjälp	av	
webbtekniker	som	HTML5,	CSS	och	JavaScript	och	samtidigt	kunna	marknadsföras	via	app-
stores.	
	

2.2	WebViews	på	iOS	
På	iOS	har	det	sedan	version	2.0	varit	möjligt	att	utveckla	hybrida	applikationer	[5]	genom	
implementation	av	klassen	UIWebView,	där	klassen	används	för	att	bädda	in	webbinnehåll	inuti	
applikationen.	API	finns	för	att	t.ex.	köra	JavaScript	samt	ändra	på	webbinnehåll	inuti	en	
UIWebView.	
	
Fr.o.m.	iOS	8	finns	ännu	en	WebView,	WKWebView,	som	kan	användas	för	att	bädda	in	
webbinnehåll	i	en	applikation	[10].	WKWebView	har	ett	API	snarlikt	det	som	används	för	
UIWebView,	plus	några	extra	funktioner.	Både	UIWebView	och	WKWebView	använder	
renderingsmotorn	WebKit	för	att	tolka	HTML	och	JavaScript	[11].	En	stor	skillnad	mellan	de	
olika	WebViewsen	är	däremot	att	JavaScript-motorn	i	WKWebView	utför	JIT-kompilering	av	
JavaScript-kod.	
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2.3	JIT-Kompilering	av	JavaScript	
JavaScript	är	ett	dynamiskt	programmeringsspråk.	Ett	program	som	är	skrivet	i	ett	dynamiskt	
språk	skiljer	sig	från	ett	program	som	är	skrivet	i	ett	statiskt	språk,	som	t.ex.	C++	och	Java,	
genom	att	dess	kod	och	logiska	struktur	kan	ändras	under	körtid	[12].	Dynamiska	språk	tolkas	
generellt	instruktion	för	instruktion	vilket	innebär	att	typcheckning	samt	konvertering	av	
instruktioner	till	körbar	maskinkod	sker	under	tiden	som	koden	exekveras.	Detta	till	skillnad	
från	statiska	språk,	som	kompileras	innan	programmet	sedan	exekveras.	
	
Fördelar	hos	dynamiska	språk	är	att	koden	ofta	blir	mer	kompakt	och	mindre	komplex,	vilket	i	
sin	tur	låter	utvecklare	nå	snabbare	resultat	[12].	Däremot	gör	den	extra	och	ständiga	
körtidskontrollen	av	koden	att	en	del	prestanda	kan	förloras.	Extra	minne	måste	användas	
samtidigt	som	CPUn	måste	jobba	hårt	för	kontroll	av	instruktioner	och	typcheckning.	
	
JIT-kompilering	kombinerar	de	två	tillvägagångssätten,	kompilering	och	tolkning,	för	
översättning	till	körbar	maskinkod	[13].	Under	exekvering	så	tolkas	koden	till	en	början	
instruktion	för	instruktion,	tills	det	uppstår	så	kallade	”hot-paths”.	Hot-paths	är	sektioner	av	kod	
som	körs	ofta.	När	dessa	uppstår	så	kompileras	hela	kodsektionen	till	maskinkod.	Detta	gör	att	
den	kompilerade	maskinkoden	kan	köras	direkt	nästa	gång	denna	hot-path	körs,	vilket	leder	till	
en	mycket	snabbare	och	effektivare	exekvering.	
	

2.4	Användarupplevelse	
Prestandan	hos	JavaScript-motorn	är	av	stor	betydelse	för	hur	flytande	och	responsiv	en	
JavaScript-applikation	känns	[14].	JavaScript	används	för	att	manipulera	Document	Object	
Model-	(DOM)	trädet	vid	t.ex.	animationer.	Om	det	inte	flyter	på	bra	så	kommer	det	att	uppstå	
fördröjningar	mellan	input	och	respons	samt	s.k.	”jank”,	som	innebär	korta	avbrott	mitt	i	en	
animering	eller	interaktion	[15].	
För	att	mäta	användarupplevelsen	i	en	applikation	är	det	naturligt	att	mäta	hur	många	bildrutor	
per	sekund,	fps	(fr.	eng.	”frames	per	second”),	som	applikationen	kan	generera	[6].	De	flesta	
mobila	bildskärmarna	idag	har	en	uppdateringsfrekvens	på	60Hz	vilket	innebär	att	bilden	som	
visas	uppdateras	60	gånger	per	sekund.	För	bästa	möjliga	användarupplevelse	bör	därför	antalet	
fps	matcha	denna,	motsvarande	60	fps,	och	för	att	uppnå	60	fps	måste	all	beräkning,	layout,	m.m.	
rymmas	inom	en	tidsbudget	på	1000/60	=	16,667	ms	[16].	Fördröjningar	och	avbrott	i	
animationer	uppstår	då	nödvändiga	beräkningar	och	layout	inte	ryms	inom	den	här	korta	
tidsbudgeten.	
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3	Metod	
Arbetet	med	denna	rapport	har	utförts	genom	en	kombination	av	litteraturstudie	och	
experimentiella	tester.	Ämnet	mobil	applikationsutveckling	är	väldigt	aktuellt	just	nu	och	därför	
har	många	forum,	guider	och	bloggar	utgjort	en	stor	del	av	förstudien	inför	denna	rapport.	Först	
har	en	helhetsbild	av	hur	mobil	applikationsutveckling	ser	ut	idag	skapats,	där	en	fördjupning	
sedan	gjorts	på	hybrida	applikationer.	Renderingsmotorn	WebKit,	som	används	på	både	Android	
och	iOS	för	att	visa	webb-innehåll	inuti	nativa	applikationer,	har	även	studerats	för	att	få	en	
uppfattning	av	hur	denna	fungerar	och	vad	JIT-kompilering	innebär.		
	

	
Figur	1.	Metod	

	
Vidare	så	har	det	undersökts	hur	man	testar	och	utvärderar	JavaScript-motorn	i	en	webbläsare	
där	en	samling	riktmärkestester	valts	ut.	Olika	stresstester	av	JavaScript-animationer	har	även	
tittats	på	där	ett	test	slutligen	valts	ut	för	att	mäta	användarupplevelsen.	
	
För	att	utföra	testerna	så	har	en	simpel	iPad-applikation	byggts	inför	arbetet	med	denna	rapport.	
Alla	tester	som	valts	ut	ligger	online	och	körs	i	en	webbläsare.	Applikationen	består	därför	av	ett	
adressfält	där	en	URL	kan	matas	in,	och	det	är	sedan	möjligt	att	låta	webbinnehållet	renderas	i	
antingen	en	UIWebView	eller	i	en	WKWebView.	
	
	

	
Figur	2.	Simpel	applikation	som	skapats	för	att	rendera	webbinnehåll	i	antingen	en	UIWebView	

eller	i	en	WKWebView.	
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Varje	test	har	sedan	körts	i	både	UIWebView	samt	WKWebView	där	resultaten	sparats	och	
noterats.	För	användarupplevelse-testerna	har	Apple	Instruments	[17]	använts	för	att	mäta	FPS	
samt	användning	av	CPU	och	GPU.	Apple	Instruments	är	ett	verktyg	för	att	bl.a.	dynamiskt	kunna	
analysera	just	grafisk	prestanda	samt	användningen	av	CPU	och	GPU.	
	

3.1	Riktmärkestester	av	JavaScript	
Det	finns	flera	JavaScript-”benchmarks”	som	utvecklats	med	syftet	att	förbättra	samt	jämföra	
prestanda	mellan	olika	webbläsare.	Dessa	benchmarks	mäter	prestandan	hos	JavaScript-motorn	
genom	att	köra	en	uppsättning	tester	av	kod	som	vanligtvis	utgör	en	del	av	dagens	webb-
applikationer.	För	denna	rapports	ändamål	att	mäta	skillnader	i	prestanda	då	JIT-kompilering	av	
JavaScript	används	och	inte,	har	tre	av	de	populäraste	JavaScript-benchmarksen	valts	ut.	Dessa	
tre	är	WebKits	SunSpider,	Googles	Octane	och	Mozillas	Kraken.	
	
Vid	prestandatestning	av	JavaScript	kan	resultaten	variera	på	grund	av	skräpsamling	(Garbage	
collection),	olika	optimeringar	samt	andra	bakgrundsprocesser	[18].	För	att	få	ett	så	tillförlitligt	
resultat	som	möjligt	så	har	därför	alla	andra	program	stängts	ned	under	testning.	Alla	
riktmärkestesterna	kör	varje	uppsättning	av	tester	flera	gånger.	För	ett	ännu	tillförlitligare	
resultat	har	däremot	varje	riktmärkestest	dessutom	körts	tre	gånger	där	det	bästa	resultatet	är	
det	som	sparats	för	att	förkasta	de	tester	där	minnet	ändå	möjligtvis	innehållit	skräp.	
	
3.1.1	SunSpider	(1.0.2)	
SunSpider	är	ett	JavaScript-benchmark	utvecklat	av	Apples	WebKit-team	som	uteslutande	testar	
JavaScript-motorns	prestanda	[19].	Det	utvecklades	för	att	jämföra	olika	versioner	hos	samma	
webbläsare,	samt	olika	webbläsare	mot	varandra.	Testet	ska	fokusera	på	verkliga	problem	som	
utvecklare	av	webb-applikationer	idag	löser	med	JavaScript.	SunSpider	inkluderar	följande	
tester	[20]:	
	

• 3d	-	Rena	JavaScript-beräkningar	av	det	slag	som	vanligtvis	utförs	vid	3D-renderingar	och	
ofta	innefattar	flyttalsmatematik	och	arrayåtkomst.	

• Access	–	Arrayåtkomst,	åtkomst	av	objekt	och	dess	attribut	samt	åtkomst	av	variabler.	
• Bitops	–	Innefattar	bitvisa	operationer	och	heltalsmatematik.	
• Controlflow	–	Testar	konstruktioner	av	loopar,	rekursion	och	villkorssatser.	
• Crypto	–	Testar	kryptografisk	kod	vilket	omfattar	bitvisa	operationer	samt	strängar.	
• Date	–	Testar	prestandan	hos	JavaScripts	datum-objekt.	
• Math	–	Olika	matematiska	beräkningar.	
• Regexp	–	Testar	reguljära	uttryck.	
• String	–	Strängbearbetning,	extrahering	av	komprimerad	JavaScript-kod.	

	
SunSpiders	tester	ger	resultat	i	millisekunder	där	ett	lägre	resultat	är	ekvivalent	med	ett	bättre	
resultat.	
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3.1.2	Octane	(2.0)	
Octane	2.0	är	utvecklat	av	Google	och	bygger	på	deras	tidigare	JavaScript-benchmark	”V8”	[21].	
Octane	mäter	JavaScript-motorns	prestanda	genom	att	köra	en	uppsättning	tester	som	
motsvarar	den	JavaScript-kod	som	finns	i	dagens	komplexa	och	krävande	webb-applikationer.	
Octane	inkluderar	följande	tester	[22]:	
	

• Richards	–	Testar	framförallt	lagring	samt	hämtning	av	variabler	och	attribut	hos	objekt.	
• Deltablue	–	Testar	objekt	och	polymorfism.	
• Crypto	–	Testar	bitvisa	operationer.	
• Raytrace	–	Testar	flyttalsberäkningar.	
• EarleyBoyer	–	Testar	objektallokering,	manipulation	av	datastrukturer	samt	

skräpsamling.	
• Regexp	–	Testar	reguljära	uttryck.	
• Splay	–	Testar	minneshanteringen	genom	att	skapa	samt	destruera	objekt.	
• SplayLatency	–	Mäter	fördröjning	vid	skräpsamling.	
• NavierStokes	–	Manipulerar	arrayer	genom	att	läsa	och	skriva	till	dem.	Testar	även	

flyttalsmatematik.	
• pdf.js	–	Implementation	av	Mozillas	”PDF	Reader”	i	JavaScript.	Mäter	tiden	för	avkodning	

och	tolkning.	
• Mandreel	–	Testar	emulering.	
• MandreelLatency	–	Testar	fördröjningen	hos	kompilatorn.	
• GB	Emulator	–	Testar	emulering.	
• CodeLoad	–	Mäter	hur	snabbt	JavaScript-motorn	kan	börja	exekvera	kod	efter	att	ha	

laddat	in	ett	stort	JavaScript-program.	
• Box2DWeb	–	Testar	flyttalsmatematik.	
• Zlib	–	Testar	kompilering	samt	exekvering	av	JavaScript-kod.	
• Typescript	–	Testar	JavaScript-motorn	för	komplexa	och	tunga	applikationer	skrivna	i	

TypeScript.	
	
Octanes	tester	ger	resultat	i	ett	så	kallat	”Octane	Score”	där	ett	högt	Octane	Score	är	bättre	än	
ett	lågt.	

	
3.1.3	Kraken	(1.1)	
Kraken	är	ett	JavaScript-benchmark	skapat	av	Mozilla	som	mäter	prestandan	av	en	JavaScript-
motor	genom	en	uppsättning	tester	som	är	skapade	efter	riktiga	webb-applikationer	och	
bibliotek	[23].	Kraken	är	baserat	på	WebKits	SunSpider	och	inkluderar	följande	tester:	
	

• Ai	–	Testar	en	implementation	av	sökalgoritmen	A*.	
• Audio	–	Testar	bearbetning	av	ljud.	
• Imaging	–	Testar	bildfiltrering.	
• Json	–	Parsning	av	JSON.	
• Stanford	–	Testar	kryptografisk	kod.	

	
Krakens	tester	ger	resultat	i	millisekunder	där	ett	lägre	resultat	är	ekvivalent	med	ett	bättre	
resultat.	
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3.2	Test	av	användarupplevelse	
Ett	stresstest	av	JavaScript-animering	har	körts	för	att	mäta	skillnaden	i	användarupplevelse	då	
JIT-kompilering	av	JavaScript	används	och	inte.	Det	test	som	har	körts,	BunnyMark	[24],	är	ett	
test	som	skapats	av	Goodboy	[25].	Testet	är	från	början	skapat	för	att	mäta	prestandaskillnaden	
mellan	webGL	och	HTML5	Canvas,	samt	mellan	olika	hårdvaror	och	enheter.	BunnyMark	går	ut	
på	att	skapa	ett	antal	animerade	kaniner	där	det	är	möjligt	att	manuellt	öka	antalet	skapade	
kaniner.	Samtidigt	visas	den	FPS	som	lyckas	genereras	uppe	i	ena	hörnet	för	att	ge	ett	mätbart	
resultat	på	hur	väl	ens	uppsättning	klarar	av	att	generera	JavaScript-animationer.	
	

	
Figur	3.	Skärmdump	från	stresstestet	BunnyMark.	

	
BunnyMark	använder	stats.js	[26]	för	att	räkna	ut	uppnådd	FPS	vilket	görs	genom	att	räkna	ut	
hur	många	gånger	per	sekund	som	eventhanteraren	körs.	Det	som	är	intressant	är	dock	antalet	
bildrutor	per	sekund	som	webbläsaren	faktiskt	lyckas	rita	ut.	Eventhanteraren	kan	köras	flera	
gånger	innan	webbläsaren	faktiskt	ritar	ut	en	ny	bildruta,	och	därför	kan	dessa	resultat	bli	
missvisande	och	visa	på	en	högre	FPS	än	den	faktiskt	uppnådda	[27].	Därför	har	Apple	
Instruments	[17]	använts	för	att	mäta	FPS,	men	också	CPU-	och	GPU-användningen	när	testet	
har	körts.	
	
Testet	har	körts	i	både	UIWebView	samt	WKWebView	i	den	iOS-applikation	som	tidigare	
skapats.	De	olika	webbvyerna	har	stresstestats	genom	att	öka	antalet	animationer	tills	uppnådd	
FPS	sjunkit	till	olika	nivåer,	där	antalet	animationer	antecknats	för	varje	nivå.	De	nivåer	som	
tittats	på	är	från	60	fps	till	30	fps	med	stegvisa	intervaller	på	5	fps.	Runt	30	fps	är	vad	som	krävs	
för	att	lura	ögat	och	ge	en	bild	av	en	mjuk	rörelse	[28]	medan	en	bildskärm	med	en	
uppdateringsfrekvens	på	60Hz	kan	visa	max	60	fps.	Därav	har	intervallet	30-60	fps	valts	att	
undersöka.	Även	CPU-	och	GPU-användningen	har	lästs	av	via	Apple	Instruments	och	antecknats	
för	varje	nivå.	 	
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4	Resultat	
I	detta	kapitel	redovisas	resultaten	från	de	riktmärkestester	samt	stresstester	som	gjorts	i	den	
iOS-applikation	som	skapats	för	ändamålet	att	jämföra	prestandan	i	UIWebView	samt	
WKWebView.	Alla	tester	har	körts	på	en	iPad	Air	(2013)	med	iOS	8	installerat.	
	

4.1	Riktmärkestester	av	JavaScript	
För	prestandajämförelse	mellan	UIWebView	och	WKWebView	så	har	JavaScript-testerna	
SunSpider	1.0.2,	Octane	2.0	samt	Kraken	1.1	har	körts.	Varje	test	kördes	3	gånger	vardera	i	en	
UIWebView	samt	i	en	WKWebView	där	det	bästa	resultatet	sedan	har	använts	i	jämförelsen.	I	
samtliga	tester	presterade	WKWebView	bättre	än	UIWebView,	och	grafen	nedan	visar	hur	
många	gånger	bättre	WKWebView	presterade.	
	

	
Figur	4.	Kvoten	för	hur	många	gånger	bättre	WKWebView	presterat	i	de	olika	riktmärkestesterna	
jämfört	med	UIWebView.	
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4.1.1	SunSpider	
SunSpider	kör	ett	antal	tester	och	mäter	körningstiden	för	dessa	där	ett	lägre	resultat	är	bättre.	
Som	bäst	blev	den	totala	körningstiden	1340	ms	i	UIWebView	och	410	ms	i	WKWebView,	där	
WKWebView	alltså	presterade	drygt	3	gånger	bättre	än	UIWebView.	

	
Figur	5.	Resultat	av	SunSpider-testet	i	UIWebView	samt	WKWebView.		 	
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Stapeldiagrammet	nedan	visar	resultaten	från	de	enskilda	testerna.	WKWebView	presterade	
betydligt	bättre	i	alla	tester	där	skillnaden	vid	reguljära	uttryck	stack	ut	speciellt.	
	

	
Figur	6.	Detaljerade	resultat	från	SunSpider-testet	i	UIWebView	samt	i	WKWebView.	
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4.1.2	Octane	2.0	
Octane	kör	ett	antal	tester	som	resulterar	i	ett	“Octane	Score”	där	ett	högre	Octane	Score	är	
bättre.	Som	bäst	fick	testet	i	UIWebView	ett	Octane	Score	på	985	medan	testet	i	WKWebView	
resulterade	i	ett	Octane	Score	på	6835,	ett	resultat	som	är	knappt	7	gånger	bättre.	

	
Figur	7.	Resultat	från	Octane-testet	i	UIWebView	samt	i	WKWebView.	
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Stapeldiagrammet	nedan	visar	resultaten	från	de	enskilda	testerna	där	WKWebView	presterade	
bättre	i	alla	tester	utom	SplayLatency-testet.	

	
Figur	8.	Detaljerade	resultat	från	Octane-testet	i	UIWebView	samt	i	WKWebView.	
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4.1.3	Kraken	1.1	
Kraket	kör	ett	antal	tester	och	mäter	precis	som	SunSpider	körningstiden	för	dessa,	där	ett	lägre	
resultat	är	bättre.	Som	bäst	blev	den	totala	körningstiden	45490	ms	i	UIWebView	och	5030	ms	i	
WKWebView,	där	testerna	i	WKWebView	alltså	totalt	gav	ett	9	gånger	bättre	resultat	än	de	i	
UIWebView.	

	
Figur	9.	Resultat	från	Kraken-testet	i	UIWebView	samt	i	WKWebView.	
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Stapeldiagrammet	nedan	visar	resultaten	från	de	enskilda	testerna	där	samtliga	tester	
resulterade	i	kortare	körningstider	i	WKWebView.	Särskilt	resultatet	för	bildfiltreringstestet	
skiljde	sig	mycket	mellan	de	två	webbvyerna.	
	

	
Figur	10.	Detaljerade	resultat	från	Kraken-testet	i	UIWebView	samt	i	WKWebView.	
	

4.2	Test	av	användarupplevelse	
Stresstestet	BunnyMark	har	körts	i	både	UIWebView	samt	WKWebView	för	att	se	hur	JIT-
kompilering	av	JavaScript	påverkar	användarupplevelsen	i	form	av	FPS.	Apple	Instruments	har	
använts	för	att	mäta	FPS	samt	CPU-	och	GPU-användning.	Webvyerna	har	stresstestats	genom	att	
öka	antalet	animerade	bunnies	tills	det	att	fps-värdet	inte	längre	klarat	av	att	hålla	vissa	nivåer.	
De	nivåer	som	tittats	på	är	60,	55,	50,	45,	40,	35	samt	30	fps.	
	
4.2.1	FPS	
Grafen	på	nästa	sida	visar	resultatet	för	hur	många	bunnies	som	lyckades	animeras	i	webvyerna	
för	varje	granskad	nivå	innan	fps-värdet	sjönk	för	lågt.	
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Figur	11.	Resultat	från	stresstestet	BunnyMark	i	UIWebView	samt	i	WKWebView.	
	
För	att	hålla	ett	fps-värde	på	>30	fps	var	det	i	UIWebView	möjligt	att	animera	ca	21,600	st	
bunnies	medan	det	i	WKWebView	var	möjligt	att	animera	ca	38,000	st.	Kurvan	för	det	möjliga	
antalet	animerade	bunnies,	då	kravet	på	minsta	fps-värde	ökar,	är	sedan	hyfsat	negativt	linjär	i	
båda	fallen.	För	att	hålla	det	maximala	fps-värdet	på	60	fps	var	det	i	UIWebView	möjligt	att	
animera	ca	5,600	st	bunnies	medan	det	i	WKWebView	var	möjligt	att	animera	ca	21,000	st.	
	
4.2.2	CPU-	och	GPU-användning	
Vid	testerna	i	UIWebView	låg	användningen	av	CPU	hyfsat	jämn	runt	62%	utan	någon	märkbar	
skillnad	då	antalet	bunnies	ökade.	GPU-användningen	låg	runt	61%	vid	60	fps	för	att	sedan	göra	
ett	hopp	till	79%	vid	55	fps.	Användningen	av	GPU	låg	sedan	jämnt	runt	70%	vid	resterande	
tester	ner	t.o.m.	30	fps.	Tabellen	nedan	visar	snittanvändningen	av	CPU	samt	GPU	vid	de	olika	
nivåerna	för	fps	i	UIWebView.	
	
	
	

FPS	 CPU	(%)	 GPU	(%)	
60	 62	 61	
55	 62	 78	
50	 62	 79	
45	 62	 78	
40	 61	 79	
35	 61	 81	
30	 60	 79	

Tabell	1.	Snittanvändning	av	CPU	samt	GPU	för	olika	fps-nivåer	i	UIWebView.	
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Testerna	i	WKWebView	gav	mer	varierande	resultat	för	CPU-	och	GPU-användningen	där	både	
CPU-	och	GPU-användningen	tenderade	att	minska	i	takt	med	att	antalet	bunnies	ökade	och	
uppnådd	fps	sjönk.	Vid	60	fps	låg	snittanvändningen	av	CPU	runt	62%	och	GPU	runt	94%,	medan	
den	vid	30	fps	låg	runt	40%	av	CPU	och	85%	av	GPU.	Tabellen	nedan	visar	snittanvändningen	av	
CPU	samt	GPU	vid	de	olika	nivåerna	för	fps	i	WKWebView.	
	

FPS	 CPU	(%)	 GPU	(%)	
60	 62	 94	
55	 60	 98	
50	 55	 98	
45	 50	 97	
40	 46	 94	
35	 44	 92	
30	 40	 85	

Tabell	2.	Snittanvändning	av	CPU	samt	GPU	för	olika	fps-nivåer	i	WKWebView.	
	

	 	



	 18	

5	Diskussion	
	

5.1	Resultat	
Från	resultaten	är	det	tydligt	att	WKWebView	presterat	långt	bättre	än	UIWebView	i	samtliga	
tester,	bortsett	från	Octanes	SplayLatency-test	där	UIWebView	presterade	marginellt	bättre.	De	
riktmärkestester	som	gjorts	visar	att	JavaScript-motorn	i	WKWebView	ofta	presterar	mellan	3-9	
gånger	bättre	än	den	i	UIWebView.	Då	JavaScript-beräkningar	är	en	av	de	mest	tidskrävande	
delarna	i	en	webb-applikation	[6][7]	så	är	detta	av	stor	betydelse	för	prestandan	hos	webb-	och	
hybrid-applikationer.	Även	användarupplevelsetestet	visade	på	bättre	prestanda	i	WKWebView	
jämfört	med	UIWebView.	Antalet	bunnies	som	var	möjligt	att	animera,	och	samtidigt	hålla	
samma	fps-nivå,	var	upp	emot	275%	i	WKWebView	jämfört	med	vad	som	var	möjligt	i	
UIWebView.	
	
Alla	tre	riktmärkestesterna	visade	på	högre	prestanda	i	WKWebView,	däremot	gav	de	tre	
testerna	en	ganska	varierande	måttstock	på	hur	pass	mycket	bättre	WKWebView	egentligen	
presterat	jämfört	med	UIWebView.	SunSpiders	resultat	visade	på	en	prestandaförbättring	med	
drygt	300%,	Octane	en	förbättring	med	nästan	700%	och	Kraken	en	prestandaförbättring	med	
hela	900%.	Det	blir	därför	svårt	att,	endast	utifrån	dessa	tester,	avgöra	hur	mycket	bättre	
WKWebView	presterar	och	hur	stor	inverkan	JIT-kompilering	har	för	prestandan	hos	
applikationer	skrivna	i	JavaScript.	Om	man	jämför	med	resultatet	från	användarupplevelsetestet	
så	ligger	resultatet	av	SunSpider	närmast	där	båda	testerna	visar	på	en	förbättring	runt	300%.	
	
Även	om	resultaten	från	dessa	tester	visar	på	en	stor	prestandaförbättring	hos	JavaScript-
motorer	som	stödjer	JIT-kompilering,	är	det	dock	inte	säkert	att	detta	speglar	den	faktiska	
skillnaden	i	prestanda	hos	själva	webb-	eller	hybrid-applikationen.	Studier	har	visat	på	att	
beteendet	i	webb-applikationer	vid	exekvering	av	JavaScript	ofta	skiljer	sig	en	hel	del	från	det	
som	mäts	i	riktmärkestester	likt	de	som	körts	för	att	utvärdera	prestandan	i	denna	studie	[29].	
Däremot	visar	resultaten	från	användarupplevelsetestet	att	det	helt	klart	går	att	uppnå	bättre	
användarupplevelse	i	en	applikation	då	tyngre	animationer	uppenbarligen	kan	utföras	och	
samtidigt	hålla	en	högre	fps-nivå.	
	

5.2	Metod	
Den	metod	som	använts	vid	denna	studie	har	varit	att	göra	ett	antal	tester	i	två	olika	webbvyer,	
UIWebView	samt	WKWebView,	där	den	största	skillnaden	mellan	de	två	är	avsaknaden	av	JIT-
kompilering	hos	den	förstnämnda.	Detta	för	att	mäta	och	även	kunna	se	prestandaskillnaden	då	
JIT-kompilering	av	JavaScript	används	och	inte.	För	att	göra	detta	möjligt	har	en	iOS-applikation	
skapats	där	det	varit	möjligt	att	läsa	in	webbsidor	i	antingen	en	UIWebView	eller	en	
WKWebView.	
	
Tre	stycken	populära	riktmärkestester	av	JavaScript	har	använts	för	rena	mätningar	av	
prestandan	i	de	olika	JavaScript-motorerna.	Dessa	är	WebKits	SunSpider,	Googles	Octane	samt	
Mozillas	Kraken.	Alla	dessa	tester	gav	betydligt	bättre	resultat	för	körningarna	i	WKWebView	
jämfört	med	de	i	UIWebView.	Däremot	gav	de	ingen	vidare	måttstock	för	hur	mycket	bättre	
WKWebView	egentligen	presterat	då	skillnaden	varierade	ganska	kraftigt	mellan	de	tre.	
Troligtvis	hade	det	för	ändamålet	varit	bättre	att	köra	något	test	som,	istället	för	att	köra	råa	
JavaScript-tester,	körde	något	som	mer	speglade	en	riktig	webb-applikation.	En	applikation	som	
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använder	några	av	de	vanligaste	ramverken	och	verktygen	för	webb-applikationer	idag	som	t.ex.	
Backbone.js,	jQuery,	AngularJS	och	React.	WebKit	har	skapat	ett	riktmärkestest,	Speedometer,	
som	ger	ett	mått	på	webb-applikationers	responsivitet	genom	att	mäta	simulerade	
användarinteraktioner	[30].	Ett	test	liknande	detta	hade	antagligen	varit	ett	bättre	test	för	att	
mäta	prestandan	hos	de	olika	JavaScript-motorerna	och	samtidigt	få	en	bättre	uppfattning	av	hur	
JIT-kompilering	faktiskt	påverkar	användarupplevelsen.	
	
För	att	se	hur	användarupplevelsen	kunde	påverkas	med	tillgång	till	JIT-kompilering	så	kördes	
ett	stresstest	i	de	båda	webb-vyerna	där	fps-nivån	övervakades	samtidigt	som	tyngre	
animationer	genererades.	Resultatet	visade	tydligt	på	högre	prestanda	då	JIT-kompilering	
användes	vid	körning	i	WKWebView.	Testet	gick	ut	på	att	skapa	samma	animation	flera	gånger,	
ett	scenario	som	enligt	teorin	bör	prestera	bättre	i	en	JavaScript-motor	med	JIT-kompilering	då	
samma	kod-fragment	kan	köras	ett	flertal	gånger	och	därför	kan	kompileras	och	köras	som	
maskinkod.	Applikationer	skrivna	i	JavaScript	använder	ofta	de	dynamiska	finesser	som	språket	
erbjuder	[31],	där	olika	element	och	objekttyper	definieras	samt	omdefinieras	under	körning.	I	
dessa	fall	är	det	möjligt	att	JIT-kompileringen	snarare	skulle	sänka	prestandan,	då	dessa	
applikationer	saknar	större	loop-strukturer	och	onödig	tid	och	kraft	skulle	läggas	på	att	
kompilera	små	kodsegment	som	sedan	skräpsamlaren	får	ta	hand	om	när	dessa	inte	behövs	
längre.	Det	hade	därför	varit	bra	att	köra	ett	antal	tester	som	testade	olika	scenarier	för	att	
utvärdera	i	vilka	fall,	om	inte	alla,	som	JIT-kompilering	höjer	prestandan	hos	en	webb-
applikation.	I	GreatRates	fall	bör	tester	göras	för	precis	de	typer	av	animationer	och	beräkningar	
som	de	faktiskt	tänkt	utföra	i	deras	applikation,	för	att	få	mer	rättvisa	resultat	för	just	deras	
syfte.	
	
Under	testet	för	användarupplevelsen	i	form	av	fps	animerades	ett	antal	bunnies	tills	det	att	
fps’en	sjönk	till	en	viss	nivå,	och	antalet	bunnies	som	lyckats	animerats	noterades.	För	en	bra	
användarupplevelse	kan	det	dock	ibland	vara	viktigare	att	hålla	en	jämn	fps	istället	för	en	
maximal	[16]	där	fps’en	ibland	plötsligt	sjunker,	vilket	leder	till	”jank”.	Detta	är	dock	inget	som	
tagits	med	i	beräkningarna	i	denna	studie,	men	skulle	kunna	vara	en	viktig	detalj	då	dessa	
avbrott	i	animationerna	troligtvis	kan	uppstå	vid	tillfällen	som	när	JIT-kompilatorn	arbetar,	
vilket	skulle	kunna	bidra	till	en	sämre	användarupplevelse.	
	
Om	denna	studie	med	samma	tester	skulle	göras	igen	så	hade	resultaten	med	stor	sannolikhet	
blivit	snarlika.	Alla	tester	har	körts	på	samma	enhet,	en	iPad	Air	med	iOS	8,	och	även	om	en	
annan	enhet	skulle	användas	så	skulle	troligtvis	skillnaden	i	prestanda	mellan	de	olika	webb-
vyerna	bli	ungefär	den	samma	även	om	själva	resultaten	skulle	skiljas	åt.	
	

6	Slutsats	
Resultaten	från	denna	studie	visar	att	det	absolut	finns	stora	möjligheter	att	öka	en	
webb/hybrid-applikations	prestanda	genom	JIT-kompilering,	och	därmed	även	
användarupplevelsen.	Hur	stor	inverkan	JIT-kompileringen	har,	och	om	det	är	mot	det	positiva	
eller	kanske	till	och	med	åt	det	negativa,	beror	däremot	troligtvis	ändå	på	vad	för	typ	av	
applikation	det	är.	Om	mer	tid	hade	funnits	hade	ett	antal	fler	scenarier	varit	bra	att	utvärdera	
för	att	få	en	bättre	uppfattning	av	JIT-kompileringens	inverkan	på	olika	typer	av	webb-
applikationer.	Denna	studie	visar	att	stor	potential	finns	för	att	skapa	hybrida	applikationer	på	
iOS	med	bättre	användarupplevelse	än	vad	som	varit	möjligt	innan,	och	det	kan	vara	lönsamt	för	
GreatRate	att	välja	att	skapa	en	hybrid	applikation	istället	för	en	nativ.		 	



	 20	

Referenser	
[1]	 T.	Cai,	L.	Li,	W.	Chou,	C.	M.	Yan,	H.	Fu,	and	W.	K.	Wah,	“A	Visual	Method	to	Find	

Performance	Bottlenecks	for	Mobile	Web	and	Hybrid	Applications,”	pp.	1195–1202,	2013.	

[2]	 “Introducing	Swift.”	[Online].	Available:	https://developer.apple.com/swift/.	[Accessed:	
25-May-2015].	

[3]	 “10	Mobile	apps	you	didn’t	know	were	hybrid,”	2014.	[Online].	Available:	
https://www.yauh.de/top-mobile-apps-you-didnt-know-where-built-on-html5/.	
[Accessed:	25-May-2015].	

[4]	 D.	Crawford,	“Mobile	Web	Apps	are	Slow,”	2013.	[Online].	Available:	
http://sealedabstract.com/rants/mobile-web-apps-are-slow/.	[Accessed:	25-May-2015].	

[5]	 “UIWebView	Class	Reference,”	2013.	[Online].	Available:	
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UIKit/Reference/UIWebView_C
lass/.	[Accessed:	25-May-2015].	

[6]	 X.	Li,	“Performance	Characterization	of	Web	Applications	with	HTML5	Enhancements,”	
2014.	

[7]	 S.-W.	Lee	and	S.-M.	Moon,	“Selective	Just-In-Time	Compilation	for	Client-Side	Mobile	
JavaScript	Engine,”	2011	Proc.	14th	Int.	Conf.	Compil.	Archit.	Synth.	Embed.	Syst.,	pp.	5–13,	
2011.	

[8]	 “Introducing	the	Modern	WebKit	API,”	2014.	[Online].	Available:	
http://asciiwwdc.com/2014/sessions/206.	[Accessed:	25-May-2015].	

[9]	 A.	Ziflaj,	“Native	vs	Hybrid	App	Development,”	2014.	[Online].	Available:	
http://www.sitepoint.com/native-vs-hybrid-app-development/.	[Accessed:	27-May-
2015].	

[10]	 “WKWebView	Class	Reference,”	2014.	[Online].	Available:	
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/WebKit/Reference/WKWebVie
w_Ref/index.html#//apple_ref/doc/uid/TP40014624.	[Accessed:	28-May-2015].	

[11]	 “The	WebKit	Open	Source	Project.”	[Online].	Available:	https://www.webkit.org/.	
[Accessed:	28-May-2015].	

[12]	 L.	D.	Paulson,	“Developers	shift	to	dynamic	programming	languages,”	IEEE	Comput.	Soc.,	
vol.	40,	no.	2,	pp.	12–15,	2007.	

[13]	 N.	Ramanan,	“JIT	Through	the	Ages.	Evolution	of	Just-In-Time	Compilation	From	
Theoretical	Performance	Improvements	to	Smartphone	Runtime	and	Browser	
Optimizations,”	Web1.Cs.Columbia.Edu.	

[14]	 M.	Ubl,	“Improving	the	Performance	of	your	HTML5	App,”	2011.	[Online].	Available:	
http://www.html5rocks.com/en/tutorials/speed/html5/.	[Accessed:	13-Aug-2015].	



	 21	

[15]	 “Web	Latency	Benchmark.”	[Online].	Available:	http://google.github.io/latency-
benchmark/.	[Accessed:	13-Aug-2015].	

[16]	 A.	Osmani,	“Gone	In	60	Frames	Per	Second:	A	Pinterest	Paint	Performance	Case	Study,”	
2013.	.	

[17]	 “Apple	Instruments,”	2014.	[Online].	Available:	
https://developer.apple.com/library/mac/documentation/DeveloperTools/Conceptual/I
nstrumentsUserGuide/Introduction/Introduction.html.	[Accessed:	27-Jul-2015].	

[18]	 M.	Bynens	and	J.-D.	Dalton,	“Bulletproof	JavaScript	benchmarks,”	2010.	[Online].	Available:	
http://calendar.perfplanet.com/2010/bulletproof-javascript-benchmarks/.	

[19]	 “SunSpider	1.0.2	JavaScript	Benchmark.”	[Online].	Available:	
https://www.webkit.org/perf/sunspider/sunspider.html.	[Accessed:	01-Jun-2015].	

[20]	 J.	Atwood,	“The	Great	Browser	JavaScript	Showdown,”	2007.	[Online].	Available:	
http://blog.codinghorror.com/the-great-browser-javascript-showdown/.	[Accessed:	27-
Jul-2015].	

[21]	 “Octane.”	[Online].	Available:	https://developers.google.com/octane/.	[Accessed:	01-Jun-
2015].	

[22]	 “About	Octane	2.0,”	2013.	[Online].	Available:	
https://developers.google.com/octane/benchmark.	[Accessed:	27-Jul-2015].	

[23]	 “Kraken.”	[Online].	Available:	https://wiki.mozilla.org/Kraken.	[Accessed:	01-Jun-2015].	

[24]	 I.	Lobb,	A.	Lobb,	and	Goodboy,	“Bunnymark,”	2013.	.	

[25]	 “Goodboy,”	2014.	[Online].	Available:	http://www.goodboydigital.com/.	[Accessed:	29-Jul-
2015].	

[26]	 “stats.js,”	2015.	[Online].	Available:	https://github.com/mrdoob/stats.js/.	[Accessed:	29-
Jul-2015].	

[27]	 R.	O’Callahan,	“Measuring	FPS,”	2010.	[Online].	Available:	
http://robert.ocallahan.org/2010/11/measuring-fps_26.html.	[Accessed:	29-Jul-2015].	

[28]	 M.	Maule,	A.	Maciel,	and	L.	Nedel,	“Efficient	collision	detection	and	physics-based	
deformation	for	haptic	simulation	with	local	spherical	hash,”	Proc.	-	23rd	SIBGRAPI	Conf.	
Graph.	Patterns	Images,	SIBGRAPI	2010,	pp.	9–16,	2010.	

[29]	 J.	K.	Martinsen,	H.	Grahn,	and	A.	Isberg,	“Using	speculation	to	enhance	JavaScript	
performance	in	web	applications,”	IEEE	Internet	Comput.,	vol.	17,	no.	2,	pp.	10–19,	2013.	

[30]	 R.	Niwa,	“Speedometer:	Benchmark	for	Web	App	Responsiveness,”	2014.	[Online].	
Available:	https://www.webkit.org/blog/3395/speedometer-benchmark-for-web-app-
responsiveness/.	[Accessed:	12-Aug-2015].	



	 22	

[31]	 J.	K.	Martinsen	and	H.	Grahn,	“A	methodology	for	evaluating	JavaScript	execution	behavior	
in	interactive	web	applications,”	Proc.	IEEE/ACS	Int.	Conf.	Comput.	Syst.	Appl.	AICCSA,	pp.	
241–248,	2011.		

	


