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Povzetek

V magistrskem delu je predstavljen razvoj JavaScripta skozi čas, moderna ogrodja
JavaScript, ki se uporabljajo za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij, in orodja za razvoj za
odjemalca, ki pospešujejo in pripomorejo k celotnemu razvojniškemu procesu. Analizirana
je arhitektura današnjih dinamičnih spletnih aplikacij ter osnovne funkcionalnosti ogrodij
JavaScript in orodij za razvoj za odjemalca. V namen lažje diferenciacije med ogrodji in lažje
izbire ogrodij za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij je definiran empirični model za
primerjanje in ovrednotenje ogrodij JavaScript. Empirični model je testiran na pet najbolj
priljubljenih ogrodij JavaScript, ki se v praksi uporabljajo za razvoj dinamičnih spletnih
aplikacij. Sodeč po kriterijih, definiranih v empiričnem modelu, so rezultati pokazali, da sta
za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij najbolj primerna knjižnica ReactJS in ogrodje
Angular.
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JavaScript frameworks and front-end development
tools: comparison and evaluation with the empirical
model
Keywords: JavaScript, ECMAScript, JavaScript frameworks, front-end development,
empirical model.

UDK: 004.383.2:004.738.5(043.2)

Abstract

The master's thesis presents development of JavaScript through time, modern frameworks
JavaScript, which are used for development of dynamic web applications, and the tools for
front-end development, which help accelerate the entire development process. The
architecture of today's dynamic web applications and the basic functions of the
frameworks JavaScript for the front-end development have been analysed. For the purpose
of easier differentiation between the tools and easier choice of frameworks to develop
dynamic web applications, an empiric model for comparison and evaluation of JavaScript
frameworks has been defined. The empiric model has been tested on five most popular
JavaScript frameworks, which are used to develop dynamic web applications in practice.
Based on criteria, defined in the empiric model, the results have shown that the library
ReactJS and the framework Angular are the most appropriate for the development of
dynamic web applications.
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1 UVOD
Glavni problem pri razvoju za splet je obilje različnih JavaScript ogrodij in različnih orodij za
razvoj za odjemalca, ki načeloma lahko olajšajo razvoj spletnih aplikacij za spletnega
razvijalca, prav tako pa tudi dodajajo dodatno kompleksnost samemu razvoju, ki lahko tudi
celoten razvoj spletne aplikacije bistveno upočasni in odpira več možnosti za programske
napake. Ker programske napake, počasen in neučinkovit razvoj niso zaželeni, je potrebno
dobro preučiti aktualne tehnologije v ta namen, da lahko spletni razvijalci v fazi načrtovanja
spletne aplikacije vnaprej poznajo prednosti in pomanjkljivosti posameznih orodij in
JavaScript ogrodij in izberejo najbolj ustrezno tehnologijo za razvoj spletne aplikacije.
Ocenjevanje oziroma ovrednotenje teh tehnologij je časovno zamuden proces, saj so
spletni razvijalci soočeni s številnimi izzivi, kot je nenehno učenje novih tehnologij,
testiranje funkcionalnosti novih tehnologij in preverjanje kompatibilnosti novih tehnologij
z obstoječimi rešitvami. Celoten proces izbire pravilnega ogrodja JavaScript za razvoj
dinamičnih spletnih aplikacij je lahko bistveno hitrejši, če za ovrednotenje posameznega
ogrodja JavaScript uporabimo model za ovrednotenje ogrodja JavaScript.

1.1 Cilji raziskave
V magistrskem delu smo naredili naslednje:
•

pregled programskega jezika JavaScript od implementacije JavaScripta do
standardizacije ECMAScript in pomembnih razlik med različnimi standardi,

•

pregled aktualnih orodij za razvoj za odjemalca in aktualnih ogrodij JavaScript,

•

definicija in opredelitev empiričnega modela za primerjavo in ovrednotenje le-teh.

Boljši vpogled programskega jezika omogoča celovitejši pregled nad ogrodji JavaScript in
orodji za razvoj za odjemalca. Izbira najbolj ustreznega ogrodja ali orodja za razvoj za

odjemalca bo učinkovitejša z uporabo lastno ustvarjenega empiričnega modela.
Pomembno je poudariti, kako se je JavaScript kot programski jezik razvijal skozi čas ter
katere bistvene spremembe lahko pričakujemo v prihodnosti z novejšimi standardi
ECMAScripta.

1.2 Raziskovalna vprašanja
Raziskovalna vprašanja magistrske naloge so naslednja:
•

RV1: Katere so bistvene spremembe, ki so pomembne za razvoj spletnih aplikacij
med standardi ECMAScript 5 in ECMAScript 6?

•

RV2: Katera ogrodja JavaScript in orodja za razvoj za odjemalca se uporabljajo v
praksi pri razvoju dinamičnih spletnih aplikacij?

•

RV3: Ali je možna povezljivost med JavaScript ogrodji in orodji za razvoj za
odjemalca?

•

RV4: Kako učinkovito primerjati in ovrednotiti ogrodja JavaScript in orodja za razvoj
za odjemalca s pomočjo empiričnega modela?

1.3 Omejitve
Pri pregledu programskega jezika JavaScript smo se omejili predvsem na ECMAScript 5 in
ECMAScript 6 standarde, saj sta to dva standarda, ki sta v praksi še vedno aktualna in se
uporabljata pri spletnem razvoju. Ostale standarde smo le na kratko omenjali, saj se je
JavaScript skozi leta bistveno spremenil ter menimo, da za našo raziskavo ni potrebno
poudarjati razlike med starejšimi standardi JavaScripta od standarda ECMAScript 5. Pri
pregledu aktualnih ogrodij JavaScript smo se omejili le na 5 trenutno najbolj uporabljanih
orodij. Podatek o najbolj uporabljanih orodjih smo pridobili s pomočjo spletne razvojniške
platforme GitHub, na kateri je možno videti skupen prispevek spletnih razvijalcev za
izboljšavo določenega ogrodja JavaScript ter prav tako, koliko spletnih razvijalcev je
všečkalo določeno JavaScript ogrodje. Pri predlaganju empiričnega modela smo predlagali
svojo izboljšavo obstoječih modelov ovrednotenja JavaScript ogrodja ali orodja za razvoj za

odjemalca, vendar je potrebno empirični model v prihodnosti testirati in narediti ustrezne
spremembe glede na strokovna mnenja spletnih razvijalcev o empiričnem modelu.

1.4 Metode raziskovanja
Glede na zastavljena raziskovalna vprašanja smo uporabili naslednje metode pridobivanja
podatkov in analize:
Tabela 1: Metode raziskovanja
Raziskovalno
vprašanje
RV1

RV2

RV3

RV4

Metode pridobivanja
podatkov
Pregled literature in virov,
pregled
dokumentacije
ECMAScript 5 in ECMAScript 6
Pregled literature in virov,
pregled dokumentacije ogrodij
JavaScript in orodij za razvoj za
odjemalca, primeri uporabe
ogrodij JavaScript in primeri
uporabe orodij za razvoj za
odjemalca, spletna razvojniška
platforma GitHub
Pregled literature in virov,
pregled
dokumentacije
JavaScript orodij in pregled
orodij za razvoj za odjemalca

Metode analize
Primerjava
funkcionalnosti
standardov na lastnih primerih
Primerjava med popularnostjo
posameznega
ogrodja,
predstavitev
posameznega
ogrodja in orodja za razvoj za
odjemalca na lastnih primerih

Testiranje orodij za razvoj za
odjemalca z ogrodji JavaScript,
primerjava uporabe JavaScript
ogrodij brez orodja za razvoj za
odjemalca
Pregled dosedanjih modelov za Uporaba lastno izdelanega
ocenitev JavaScript ogrodij
empiričnega
modela
za
primerjavo in ovrednotenje
JavaScript ogrodij

2 JAVASCRIPT
Svetovni splet je bil v svojih začetkih bistveno bolj statičen kot splet, ki ga poznamo danes
(Zakas, Professional JavaScript for Web Developers 2011). Spletne strani so bile takrat
definirane s pomočjo HTML-ja, in stilno oblikovane s pomočjo CSS-a. Leta 1995 je zaradi
potrebe po dinamičnosti oziroma interaktivnosti spletnih strani nastal JavaScript. JavaScript
je imel na začetku ime LiveScript, vendar se je ime programskega jezika zaradi marketinških
razlogov spremenilo, saj je Java programski jezik, ki je bil takrat eden izmed najbolj
priljubljenih programskih jezikov med razvijalci (McCormick 2015).
Ker raziskujemo področje spletnega razvoja – bolj specifično ogrodja Javascript, je potrebno
razumeti, v kateri smeri se je JavaScript razvijal skozi leta, na kakšen način je standardiziran
in implementiran ter kakšne izboljšave standarda lahko pričakujemo v prihodnosti. Na
začetku se je JavaScript uporabljal le za preverjanje pravilnosti vnesenih podatkov oziroma
za validacijo vnesenih podatkov uporabnika na odjemalčevi strani. V te namene se
JavaScript uporablja še vedno, vendar z vgrajenimi HTML5 atributi, ki delujejo s pomočjo
JavaScripta v ozadju (kot je npr. atribut "required", ki določa, da se polje znotraj HTML
forme izpolni, preden se podatki forme pošljejo na strežnik spletne aplikacije).
Danes je JavaScript nedvomno napredoval in poznamo različne implementacije JavaScripta,
s katerimi je možno narediti kompleksne spletne aplikacije, namizne aplikacije1 ter IOT
rešitve2 (Finley 2016). Podjetja kot Facebook, Google in Microsoft aktivno uporabljajo
JavaScript za razvoj kompleksnih rešitev na spletu, pri mobilnikih in na namiznih
računalnikih (Finley 2016). Popularnost JavaScripta konstantno narašča. Rezultati
raziskave, ki jo je izvedla popularna spletna platforma za učenje in deljenje programerskega

1

https://electron.atom.io/ – Electron je ogrodje JavaScript, v katerem je možno narediti namizne aplikacije s
pomočjo JavaScripta, HTML-ja in CSS-a.
2
https://www.ibm.com/watson/ – IBM-ova umetna inteligenca Watson, za katerega obstaja programsko
okolje JavaScript.

znanja Stack Overflow3 na vzorcu 64.227 razvijalcev iz 213 držav, nakazujejo na to, da je
JavaScript najbolj priljubljeni programski jezik – uporabljalo ga je 62,5 % anketirancev (Stack
Overflow 2017). JavaScript je danes zelo uporaben jezik, ki ga razvijalci lahko uporabljajo
za rešitev različnih problemov na različnih platformah, ki niso omejene samo na splet.
Ker je bil JavaScript leta 1995 novi jezik, ga je bilo potrebno standardizirati, razvijati in
nenehno posodabljati oziroma predstaviti en standard, po katerem se vse implementacije
JavaScripta lahko hkrati razvijajo (Peyrott 2017). Standardizacije se je lotilo podjetje ECMA,
ki je leta 1996 izdalo ECMA-262 standard, s katerim se je začela standardizacija in razvoj
JavaScripta (Finley 2016). JavaScript je namreč implementacija ECMAScript standarda, saj
morajo moderni brskalniki posodobiti svoj pogon JavaScript v skladu z ECMAScript
standardom, če želijo, da imajo njihovi uporabniki dostop do vseh novih možnosti, ki jih
JavaScript z novim standardom ECMAScript omogoča4. To je izredno pomembno, saj z
novejšimi standardi ECMAScripta prihajajo nove možnosti ter prav tako nova JavaScript
ogrodja. Slika 2.1 podrobno prikazuje implementacijo JavaScripta, ki vsebuje ECMAScript,
DOM in BOM.

Slika 2.1: Implementacija JavaScripta
DOM (angl. Document Object Model) je API za HTML in XML dokumente, ki definira logične
strukture dokumentov in način, na katerega manipuliramo z dokumenti ali dostopamo do
dokumentov (Robie 2000). S pomočjo JavaScripta v bistvu manipuliramo z elementi na
spletni strani, ki so definirani v HTML-ju v namen dodajanja interaktivnosti na spletni strani.
World Wide Web Consortium (W3C) je skupnost, ki standardizira DOM (Finley 2016).

3

https://stackoverflow.com/
Razlog za prilagojen razvoj spletnih strani oziroma spletnih aplikacij glede na uporabnikov spletni brskalnik
je različna implementacija JavaScripta pri posameznem spletnem brskalniku.
4

Potreba po standardizaciji DOM-a je nujna, saj bi brez standardizacije obstajale različne
implementacije JavaScripta na različnih platformah z različnimi pravili in ukazi, kar bi
bistveno otežilo razvoj aplikacij. Primer strukture DOM-a je Slika 2.2., kjer lahko vidimo
primer spletne strani, ki vsebuje elemente HTML.

Slika 2.2: Primer DOM strukture
BOM (angl. Browser Object Model) omogoča uporabo metod za interakcijo z brskalnikom,
ki omogočajo: otvoritev novih oken v brskalniku, spremembo velikosti obstoječih oken ter
uporabo različnih objektov, kot so: navigator, location in screen (Zakas, Professional
JavaScript for Web Developers 2011). BOM je predvsem uporaben takrat, kadar želimo
vsebino spletne strani prilagoditi za različne naprave z različnimi velikosti ekranov, saj lahko
takoj dobimo informacijo o velikosti trenutnega okna. Za razliko od ECMAScripta in DOMa, je BOM edini element JavaScript implementacije, ki trenutno ni standardiziran, vendar je
podobno implementiran znotraj vseh modernih spletnih brskalnikov – vsi moderni spletni
brskalniki imajo dostop do objekta window (Zakas, Professional JavaScript for Web
Developers 2011).
Iz informacij, podanih v tem poglavju, lahko zaključimo, da JavaScript in ECMAScript nista
sinonima, vendar je JavaScript v kontekstu spletnega razvoja implementacija ECMAScript
ECMA-262 standarda, DOM-a in BOM-a. V naslednjih podpoglavjih smo se podrobno
osredotočali na ECMAScript standard in smo poudarili, katere verzije ECMAScripta
podpirajo današnji moderni brskalniki. Prav tako smo izpostavili bistvene razlike med

standardi ECMAScript 5 in ECMAScript 6, na katerih temeljijo današnja moderna JavaScript
ogrodja.

2.1 ECMAScript
Kot smo omenili v prejšnjem poglavju, je JavaScript implementacija ECMAScript standarda,
ki ga regulira dokument ECMA-262 in ga razvija podjetje ECMA. Od prve verzije
ECMAScripta, ki je bila objavljena leta 1997, je podjetje ECMA izdalo kar 7 verzij ECMAScript
standarda (Zakas, Professional JavaScript for Web Developers 2011). Tabela 2 prikazuje
razvoj ECMAScript standarda skozi leta (Wikipedia 2017).
Tabela 2: Razvoj ECMAScript standarda
Verzija

Datum objave

Bistvene spremembe

1

Junij 1997

Prva verzija ECMAScripta

2

Junij 1998

Spremembe glede na ISO/IEC 16262 standard

3

December 1999

Splošne izboljšave standarda

4

Ni objavljeno

-

5

December 2009

Splošne izboljšave standarda in nove funkcionalnosti

5.1

Junij 2011

Spremembe glede na ISO/IEC 16262:2011 standard

6 (2015)

Junij 2015

Sprememba sintakse in nove funkcionalnosti

7 (2016)

Junij 2016

Izboljšave standarda in novi operator

8 (2017)

Junij 2017

Splošne izboljšave standarda

Kot lahko razberemo iz Tabele 2, se je s pojavom ECMAScript 5 standarda JavaScript začel
bistveno bolj razvijati. Iz tabele lahko prav tako vidimo, da med letoma 1999 in 2009 ni bilo
objavljenih standardov, vendar je bil zadnja 3 leta vsako leto izdan novi ECMAScript
standard. To pomeni, da se je objava novih ECMAScript standardov drastično zvišala,
vendar tukaj prihaja do naslednjega vprašanja: ali je v vseh modernih brskalnikih

implementirana zadnja verzija ECMAScripta? Tabela 3 prikazuje, katera je trenutna verzija
ECMAScripta, implementirana v modernih spletnih brskalnikih (Wikipedia 2017).
Tabela 3: Trenutna verzija ECMAScripta v modernih spletnih brskalnikih
Implementacija

Spletni brskalnik

ECMAScript verzija

SpiderMonkey

Mozilla Firefox

8 (2017)

V8

Google Chrome, Opera

7 (2016)

Chakra

Microsoft Edge

5.1

JScript 9.0

Internet Explorer

5.1

Carakan

Opera 12

5.1

JavaScriptCore(Nitro)

Safari

8 (2017)

Iz tabele lahko razberemo, da sta le dva popularna moderna spletna brskalnika
implementirala zadnjo verzijo ECMAScript standarda. Zaradi tega lahko sklepamo, da
ECMAScript standardi prihajajo hitreje, kot jih moderni spletni brskalniki lahko
implementirajo. To je zelo pomembna informacija za spletne razvijalce, saj verzija
JavaScripta, v kateri razvijalec razvija spletno aplikacijo, vpliva na to, če bo uporabnik, ki
uporablja spletni brskalnik, sploh lahko imel dostop do spletne aplikacije. Za razvijalca je
zelo zaželeno pisati po najnovejšem standardu, ki omogoča bistveno hitrejši in učinkovitejši
razvoj kot pri starejših standardih. Ta problem se v praksi rešuje z uporabo prevajalnika
JavaScript kode5. Večinoma problemi pri razvoju za splet nastajajo zaradi različnih
implementacij JavaScripta v različnih okoljih, kjer se JavaScript uporablja. ECMAScript je
nedvomno odličen za prihodnost JavaScripta, vendar so z uporabo prevajalnikov v
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https://babeljs.io/ - Babel je JavaScript prevajalnik, ki spletnim razvijalcem omogoča pisanje JavaScript kode
po najnovejšem standardu ECMAScripta. Babel deluje na tak način, da spletni razvijalec piše JavaScript kodo
po specifikaciji najnovejšega ECMAScript standarda ter potem Babel prevaja JavaScript kodo najnovejšega
standarda na JavaScript kodo, ki je sprejemljiva za vsak moderni spletni brskalnik, kar omogoča učinkovit
razvoj spletnih aplikacij, saj uporabnik na tak način ne glede na spletni brskalnik, ki ga uporablja, lahko
dostopa do spletne aplikacije.

produkciji rešitve, ki so napisane sicer v novejših verzijah ECMAScripta, vendar so prevajane
na starejše verzije, ker novejše verzije ECMAScripta niso podprte v vseh spletnih
brskalnikih.

2.2 ECMAScript 5 in ECMAScript 6
V tem poglavju smo raziskovali odgovor na RV1 oziroma smo poudarili bistvene razlike med
ECMAScript 5 in ECMAScript 6 standardi, ki so pomembne za razvoj dinamičnih spletnih
aplikacij.
ECMAScript 5 je izredno pomemben standard, saj je ta ECMAScript standard predstavil
potrebne temelje za razvoj prihodnjih ECMASCript standardov in je prinesel nujne
spremembe in posodobitve celotnega standarda. Pred ECMAScript 5 standardom, ki je
izdan leta 2009, je bil ECMAScript 3 standard, ki je izdan leta 1999. ECMAScript 5 prinaša
številne funkcionalnosti in spremembe; za namene magistrske naloge smo našteli le najbolj
bistvene. Bistvene spremembe in funkcionalnosti, ki jih je prinesel ECMAScript 5, so:
uporaba »strogega načina«, uporaba getterjev in setterjev ter sintaktične spremembe v
jeziku (Janmyr 2011).
Uporaba »strogega načina« je morda najbolj pomembna funkcionalnost ECMAScript 5
standarda, ki se prav tako navezuje tudi na ECMAScript 6 standard (Raushmayer 2014).
»Strogi način« uporabljamo tako, da na začetku JavaScript dokumenta ali na začetku
funkcije v prvi vrstici napišemo »use strict;«. V »strogem načinu« se delovanje JavaScripta
spremeni in ideja s »strogim načinom« je, da se celotna izkušnja razvijanja z JavaScriptom
izboljša oziroma da se problemi, ki nastanejo pri razvoju spletnih aplikacij, minimizirajo
(Allen 2011). Eno izmed pravil, ki »strogi način« diktira, je, da morajo biti spremenljivke
deklarirane in definirane, preden se uporabijo6. ECMA je s standardom ECMAScript 5 tudi
povedala, da bodo vsi prihodnji ECMAScript standardi avtomatsko vsebovali »strogi način«
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JavaScript do ECMAScript 5 standarda ni poznal lokalne in globalne spremenljivke, vsaka spremenljivka, ki
je bila definirana znotraj funkcije, se lahko uporabljala tudi zunaj te funkcije. Z uporabo „strogega načina“ je
potrebno spremenljivko najprej definirati ter potem uporabiti.

delovanja (Raushmayer 2014). Lahko rečemo, da so temelji, ki jih je nastavil ECMAScript 5
standard, osnova, na katerih so zgrajena moderna ogrodja JavaScript.
Za ECMAScript 6 standard lahko rečemo, da je standard, ki je začel razcvet JavaScripta.
ECMAScript 6 je izdan leta 2015 in je popularno dobil ime ECMAScript 2015; prinaša številne
izboljšave celotnega standarda ter bistvene spremembe za jezik kot celoto. ECMAScript 6
standard je predstavil veliko funkcionalnosti, kot so: novi način definiranja spremenljivk,
nova sintaksa za definiranje funkcij, uporaba razredov in nove vgrajene funkcije za nize
(Kappert 2015). Omenjene funkcionalnosti smo podrobneje predstavili in primerjali s
standardom ECMAScript 5. Sliki 2.3 in 2.4 na primeru prikažeta definicijo spremenljivk v
ECMAScript 5 in ECMAScript 6 standardih.

Slika 2.3: Definicija spremenljivk v ECMAScript 6 in ECMAScript5
Novost ECMAScript-a 6 je nov način definiranja spremenljivk. Do ECMAScript 6 standarda
se je spremenljivka definirala z ukazom »var«, vendar s pojavo ECMAScript 6 standarda
obstajata dva načina za definiranje spremenljivk ter prav tako dva tipa spremenljivk: »let«
in »const«.

Slika 2.4: Definicija »const« spremenljivk v ECMAScript 6 in ECMAScript 5

Razlika med spremenljivko, ki je definirana z ukazom »var« in z ukazom »let«, je v tem, da
lahko spremenljivko, definirano z ukazom »var«, uporabljamo znotraj celotnega JavaScript
dokumenta, kar lahko povzroči številne probleme v razvoju (Christiani 2016).
Spremenljivka, ki je definirana z ukazom »let«, se lahko uporablja le znotraj funkcije, zanke
ali dokumenta.
Novi tip spremenljivke, ki ga je definiral ECMAScript 6 standard, je »const«. Spremenljivka,
ki je definirana z ukazom »const«, ima vedno isto vrednost in se vrednost spremenljivke ne
more spreminjati (Kappert 2015). Če vrednost spremenljivke ni definirana, bo prišlo do
napake (Kappert 2015). Definicija takšnega tipa spremenljivk je v ECMAScript 5 standardu
problematična, kar je razvidno s Slike 2.4.
Postopek definiranja spremenljivk ostaja enak kot pri vseh standardih ECMAScripta, novost,
ki je prinaša ECMAScript 6, je v tem, da sedaj obstajata dva različna tipa spremenljivk.
Spremenljivke, ki so definirane z ukazi »let« in »const«, so dosegljive samo z uporabo
»strogega načina«, saj je ECMAScript določil s standardom ECMAScript 5 pravilo, da se
mora v praksi vedno uporabljati »strogi način« ECMAScripta, saj »privzeti način« ni več
veljaven (Christiani 2016).

Slika 2.5: Definiranje nove ECMAScript 6 funkcije
ECMAScript 6 standard prinaša novo sintakso za definiranje funkcij. Primer nove funkcije
lahko vidimo na Sliki 2.5. Ključna sintaksa za novo definiranje funkcije je »=>« in nedostatek
besede »function«. Beseda »function« je še vedno ključna pri definiranju funkcij, vendar
ECMA pravi, da je pričakovati, da bo beseda skoraj popolnoma nadomeščena s podobnimi
funkcijami, kot jih vidimo na Sliki 2.5 (Kappert 2015). Prednost takšne funkcije je predvsem,
da poenostavi celoten postopek definiranja funkcije. Pomembno je izpostaviti, da je pri

takšni funkciji »return« impliciten, kar pomeni, da ga ne moremo definirati znotraj funkcije,
da bi dejansko pridobili rezultat funkcije, saj je vgrajen v ozadju funkcije (Christiani 2016).

Slika 2.6: Definiranje iste funkcije v ECMAScript 5
Slika 2.6 prikazuje definicijo iste funkcije v ECMAScript 5. Kot je razvidno iz slike, postopek
ni tako eleganten kot pri standardu ECMAScript 6. Rezultat funkcije je pri obeh standardih
enak, vendar gre za odpravo redundančnosti in spremembo kakovosti pisanja JavaScript
kode. Takšne in podobne spremembe, ki jih je predstavil ECMAScript 6 standard, pomagajo
razvijalcem in so dokaz tega, da se standard razvija v pravi smeri.

Slika 2.7: Definiranje razreda ECMAScript 6
Razredi so implementirani v ECMAScript 6 standardu in vsebujejo dve ključne besedi:
»class« in »constructor«. Z ukazom »class« ustvarimo novi razred, razred mora vsebovati
še »constructor«, ki je dobesedno konstruktor, s pomočjo katerega določimo atribute novo
ustvarjene instance. Če želimo narediti novo instanco razreda, uporabljamo ukaz »new«.
Če želimo ustvariti novi razred, ki podeduje lastnosti že ustvarjenega razreda, uporabljamo
ukaz »extends«.

Slika 2.8: Definiranje razreda ECMAScript 5
Preden je bilo možno v JavaScriptu uporabljati razrede, je bila praksa takšna, da se je s
pomočjo funkcij in prototipov simulirala definicija razreda, kot je pokazano na primeru na
Sliki 2.8 (Christiani 2016). Pojava razredov v standardu ECMAScript je bila kontroverzna, saj
so mnogi zagovarjali način, na katerega se razred definira v ECMAScript 5, vendar je bilo na
koncu odločeno, da je implementacija razredov znotraj ECMAScript standarda pravilna, saj
imajo različni drugi programski jeziki enako funkcionalnost (Christiani 2016).

Slika 2.9: Nove vgrajene funkcije za nize ECMAScript 6
ECMAScript 6 prinaša nove vgrajene funkcije, ki se lahko kličejo na poljuben niz. Funkcija
»startsWith()« preverja, ali se niz začne z vnesenim parametrom funkcije. Funkcija
»includes()« preverja, ali niz vsebuje vneseni parameter funkcije. Funkcija »endsWith()«
preverja, ali se niz konča z vnesenim parametrom funkcije. Namen novih vgrajenih funkcij
za nize je olajševanje dela z nizi, saj bi morali ročno pisati funkcije z isto funkcionalnostjo,
če bi pisali kodo v ECMAScript 5 ali nižjem standardu kode.

Slika 2.10: Izpis vrednosti spremenljivk ECMAScript 6
ECMAScript 6 standard prinaša novosti na področju izpisa vrednosti spremenljivk. V
ECMAScript 5 standardu je bilo izpis vrednosti spremenljivk potrebno narediti z znakom
»+«, kot je razvidno iz Slike 2.11. Vendar je takšen postopek časovno zamuden in
redundančen.

Slika 2.11: Izpis vrednosti spremenljivk ECMAScript 5
Če uporabljamo ECMAScript 6 sintakso, lahko z uporabo znaka »${}« direktno izpišemo
vrednost spremenljivke. Vse, kar je potrebno, da bi se vrednost pravilno izpisovala, je v
oklepajih napisati pravilno ime spremenljivke ter v celoten niz vključiti »``«. Prednost
takšnega izpisovanja je, da lahko znotraj oklepajev vključimo operacije (seštevanje,
odštevanje itd.) (Kappert 2015). Ker je ECMAScCript 6 prinesel številne nove
funkcionalnosti in ker je bil standard ECMAScript 5 izdan 10 let po standardu ECMAScript
3, je nastal problem, da določeni razvijalci niso želeli sprejeti funkcionalnosti, ki jih je
ECMAScript 6 definiral (Wolk Software Engineering 2016). JavaScript razvijalci so bili veliko
odvisni od zunanjih ogrodij in orodij, s katerimi so razvijali spletne aplikacije, vendar so z
ECMAScript 6 standardom prišla nova orodja in posodobljena ogrodja, ki so imela enako
funkcionalnost, ampak lažji in učinkovitejši razvoj (Wolk Software Engineering 2016).
ECMAScript 6 standard bi lahko določene zadeve iz prejšnjih standardov odstranil ali
prepovedal, vendar se je ECMA zavedala dejstva, da se je veliko razvijalcev navadilo pisati
ECMAScript 5 kodo. Iz tega razloga je ECMAScript 6 popolnoma kompatibilen z ECMAScript

5 (Mazaika 2017). Kar v bistvu pomeni, da tudi če razvijalec ne pozna ECMAScript 6 kode,
še vedno lahko piše ECMAScript 5 kodo in počasi začne vključevati ideje in funkcionalnosti,
ki jih je ECMAScript 6 standard predstavil, saj se vsaka ECMAScript 6 koda lahko napiše tudi
v ECMAScript 5 standardu.
Iz navedenega lahko sklepamo, da je odgovor na RV1 naslednji: primerjave med standardi
ECMAScript 6 in ECMAScript 5 so pokazale, da ECMAScript 6 prinaša kopico novosti v
programski jezik JavaScript ter veliko nujnih sintaktičnih posodobitev, ki omogočajo bolj
elegantne in preproste programske rešitve v razvoju dinamičnih spletnih aplikacij.
Spremembe, ki jih je prinesel ECMAScript 6 standard, kot so razredi in ostale
funkcionalnosti, ki smo pokazali na lastnih primerih, so nedvomno vplivale na razvoj
dinamičnih spletnih aplikacij in na vsesplošen razvoj programskega jezika JavaScript. Prav
zaradi pomanjkljivosti starejših standardov ECMAScripta je bilo v starejših ogrodjih
potrebno določene funkcionalnosti, ki so sedaj v standardu ECMAScript 6 domorodne,
simulirati ali programirati ročno. Na funkcionalnosti, ki smo jih prikazali v drugem poglavju,
smo se dodatno navezovali v tretjem poglavju, kjer smo opisali moderna ogrodja JavaScript.

3 OGRODJA JAVASCRIPT
V tem poglavju smo podrobno analizirali moderna ogrodja JavaScript, ki jih danes v praksi
uporabljajo spletni razvijalci. Prav tako smo povedali, kaj je to ogrodje JavaScript, kaj vse
mora ogrodje JavaScript vsebovati in zakaj je uporaba ogrodja JavaScript nujna pri razvoju
spletnih aplikacij. Za izpostavljena ogrodja JavaScript smo na kratko opisali, katere
funkcionalnosti posamezno ogrodje JavaScript ponuja za razvoj dinamičnih spletnih
aplikacij. Prav tako smo poudarili, katere spletne aplikacije so bile narejene s pomočjo
analiziranih ogrodij JavaScript.
V tem poglavju smo raziskovali odgovore na RV2, ki se navezujejo na opredelitev ogrodij
JavaScript in orodij za razvoj za odjemalca, ki so v praksi najbolj priljubljeni med spletnimi
razvijalci. Tretje poglavje se navezuje predvsem na ogrodja JavaScript, četrto poglavje na
orodja za razvoj za odjemalca, tako da smo v tretjem poglavju podrobneje opredelili
ogrodja JavaScript, ki so najbolj priljubljena v razvoju dinamičnih spletnih aplikacij. Podatke
o popularnosti ogrodja JavaScript smo pridobili s spletne razvijalske platforme GitHub7. Na
GitHubu ima vsako ogrodje svoj repozitorij, ki vsebuje izvorno kodo ogrodja ter je
posledično možno predlagati izboljšave za določeno ogrodje.
Razvijalci, ki se prijavljajo na spletno razvijalsko platformo GitHub, lahko sami izdelujejo
svoja orodja ali ogrodja JavaScript ter prav tako komentirajo ali predlagajo izboljšave za
druga orodja ali ogrodja. Posamezno orodje ali ogrodje se lahko meri po popularnosti med
razvijalcem glede na število zvezd, ki je posamezno orodje ali ogrodje dobilo od strani
razvijalcev. Če je razvijalcu orodje ali ogrodje všeč, potem to lahko pokaže na ta način, da
klikne na zvezdo. S številom zvezd, ki ga je posamezno ogrodje JavaScript dobilo na spletni
razvijalski platformi GitHub, smo ugotovili, katera so popularna ogrodja JavaScript, ki se v
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https://github.com/showcases/front-end-javascript-frameworks

praksi uporabljajo pri razvoju za odjemalca. V ta namen smo analizirali pet najbolj
popularnih ogrodij JavaScript oziroma pet ogrodij JavaScript, ki so na spletni razvijalski
platformi GitHub dosegla največje število zvezd. Koliko zvezd je posamezno ogrodje
JavaScript doseglo, smo izpostavili v tabeli. Tabela vsebuje: ime ogrodja JavaScript, čas
zadnje posodobitve ogrodja, število zvezdic, datum, kdaj je bilo posamezno ogrodje
narejeno, število verzij, ki jih je posamezno ogrodje imelo, in trenutna verzija ter število
razvijalcev, ki je aktivno prispevalo k razvoju posameznega ogrodja.
Tabela 4: Prikaz najbolj popularnih ogrodij za razvoj za odjemalca na spletno razvojniški
platformi GitHub (podatki pridobljeni 17. avgusta 2017)

Število verzij
in trenutna
verzija

Število
razvijalcev, ki
je prispevalo
k razvoju
ogrodja

Število
zvezd

Ime ogrodja

Datum
ogrodja

Čas pred
zadnjo
posodobitvijo
(min. 1 dan)

ReactJS

24. 5. 2013

1 dan

67 (v15.6.1)

1 045

73 673

VueJS

29. 7. 2013

1 dan

207 (v2.4.2)

122

63 667

AngularJS

6. 1. 2010

1 dan

189 (v1.6.5)

1 600

56 774

BackboneJS

30. 9. 2010

16 dni

30 (v1.3.3)

297

26 602

EmberJS

25. 5. 2011

1 dan

257 (v2.14.0)

679

18 152

Kot je razvidno iz tabele, je bilo pet najbolj popularnih ogrodij JavaScript na spletni
razvijalski platformi GitHub narejenih, preden je ECMA predstavila standard ECMAScript 6
(leta 2015). Ogrodja JavaScript, ki so najbolj priljubljena med spletnimi razvijalci za razvoj
dinamičnih spletnih aplikacij, so: ReactJS, VueJS, AngularJS, BackboneJS in EmberJS. To je
hkrati odgovor na del RV2, ki se navezuje na ogrodja JavaScript. V nadaljevanju smo
podrobneje predstavili funkcionalnosti posameznega ogrodja JavaScript. Vsako posamezno
ogrodje JavaScript smo analizirali in preverjali, ali je posodobljeno na novejše standarde
ECMAScript. Najprej smo definirali, kaj je ogrodje JavaScript in zakaj se v bistvu sploh
ogrodja JavaScript uporabljajo pri razvoju dinamičnih spletnih aplikacij.

3.1 Kaj so ogrodja JavaScript?
Težko je konkretno opredeliti, kaj je ogrodje JavaScript, saj na področju spletnega razvoja
obstaja kopica različnih knjižnic, ogrodij in ostalih orodij, ki pomagajo pri procesu
učinkovitega razvoja in termin ogrodje ima drugačen pomen kot pri ostalih programskih
jezikih. Splošna definicija ogrodja za razvoj aplikacij je naslednja: ogrodje za razvoj
programske opreme je univerzalno razvojno okolje, ki omogoča določeno funkcionalnost
kot del večje razvojne platforme aplikacij, rešitev ali produktov (Shubham 2015). To
pomeni, da je razvojno ogrodje v bistvu orodje, ki nam s pomočjo svojih že vnaprej
določenih funkcionalnosti in pravil pomaga pri razvoju rešitve, aplikacije ali produkta.
Obstaja bistvena razlika med knjižnico JavaScript in ogrodjem JavaScript. Knjižnica in
ogrodje olajšujeta razvoj spletnih aplikacij s tem, da razvijalcem ponujata že vnaprej
pripravljeno kodo in funkcionalnosti, s katerimi potem razvijalci hitreje in učinkovitejše
razvijajo spletne aplikacije. Vendar obstaja bistvena razlika. Razvijalec lahko uporabi več
različnih knjižnic za razvoj spletne aplikacije, vendar lahko uporabi samo eno ogrodje
JavaScript (Shubham 2015).
Ogrodje JavaScript prevzame kontrolo nad razvojem in nad celotno aplikacijo, kar pomeni,
da ko je aplikacija razvita v določenem ogrodju, je izredno težko aplikacijo ponovno napisati
v drugem ogrodju. Prednost uporabe knjižnice je, da je knjižnica skupek JavaScript
razredov, ki v bistvu rešujejo specifičen problem (Shubham 2015). Če na primer želimo na
spletni strani prikazati koledar, za prikaz koledarja obstajajo različne knjižnice, ki jih lahko
integriramo s spletno stranjo in potem prikažemo koledar. Če nam videz koledarja več ne
ustreza, bi preprosto lahko zamenjali knjižnico (ali sami definirali videz koledarja).
Ogrodje JavaScript je bolj kompleksno in ponavadi že vsebuje določene knjižnice ter se
zaradi svoje kompleksnosti ne more zamenjati tako enostavno kot knjižnica (Keefer 2015).
Potreba po različnih knjižnicah JavaScripta in ogrodjih JavaScript je velika, saj olajšujejo
razvoj spletnih aplikacij. Spletne aplikacije bi brez težav lahko razvijali v navadnem
JavaScriptu, vendar je razlika v času in učinkovitosti razvoja.
Razlog za obstajanje različnih ogrodij in orodij so spreminjajoči trendi in prakse v spletnem
razvoju (A M and Prathamesh 2016). Starejše spletne aplikacije so nekoč imele drugačno

arhitektur. Na Sliki 3.1 lahko vidimo, na kakšen način so "tradicionalne" spletne aplikacije
nekoč delovale. Pri delovanju spletnih aplikacij imamo vedno dve strani: strežnik, na
katerem se nahaja baza podatkov, in zaledni del aplikacije, ter odjemalec, ki zaznamuje vse,
kar se dogaja lokalno na uporabnikovem računalniku (od brskalnika, prikazovanja spletne
strani itd.).

Slika 3.1: Primer delovanja spletnih aplikacij nekoč
Princip prikaza tradicionalne spletne aplikacije je bil naslednji: za prikaz spletne aplikacije
je potrebno prikazati podatke, ki se pridobijo iz baze podatkov, podatke potem zaledni del
sistema zazna, interpretira in generira spletno stran v HTML-ju, stran v HTML-ju se potem
pošlje odjemalcu in odjemalec jo prikaže v spletnem brskalniku. Pomanjkljivost takšnega
pristopa je predvsem v tem, da vsakič, kadar želimo dostopati do katere vsebine na spletni
strani, podatke pridobimo s strežnika (Greif 2016). Ta postopek je neučinkovit, saj
obremenjuje strežnik.

Slika 3.2: Primer delovanja dinamičnih spletnih aplikacij
Zaradi pomanjkljivosti arhitekture delovanja tradicionalnih spletnih aplikacij je nastala nova
arhitektura, ki se uporablja v praksi – enostranska spletna aplikacija ali SPA (angl. Single
Page Application) (Greif 2016). Primer delovanja enostranskih spletnih aplikacij je prikazan
na Sliki 3.2. Bistvena razlika med tradicionalno arhitekturo in arhitekturo enostranskih
spletnih aplikacij je v tem, da zaledni del sistema ne pošilja generirane HTML strani

odjemalcu. Zaledni del sistema pošlje podatke in kodo, zato se spletna stran generira
lokalno na uporabnikovem računalniku oziroma brskalniku.
Prednost takšne arhitekture je predvsem v tem, da za prikaz novih podatkov na spletni
aplikaciji ne moremo komunicirati s strežnikom, saj smo že pridobili vse potrebne podatke
iz zalednega sistema in se stran generira lokalno s pomočjo JavaScripta, ki interpretira
podatke iz zalednega dela sistema. Prednost je tudi ta, da je spletna aplikacija bistveno
hitrejša, saj se generira pri odjemalcu in je veliko lažje pošiljati podatke kot na strežniku že
generirane spletne strani (A M and Prathamesh 2016).
Pomanjkljivost takšne arhitekture je v tem, da kadar uporabnik prvič dostopa do spletne
aplikacije, odvisno od velikosti spletne aplikacije, bo čas, ki je potreben, da se spletna
aplikacija prikaže v uporabnikovem spletnem brskalniku večji kot čas, ki je potreben, da se
spletna aplikacija prikaže v uporabnikovem spletnem brskalniku z uporabo stare
arhitekture (A M and Prathamesh 2016). To je logično glede na to, da so se pri tradicionalni
arhitekturi pošiljali le podatki, ki so potrebni za prikaz določene strani spletne aplikacije. Pri
moderni arhitekturi temu ni tako, ker se stran vedno generira lokalno in je ideja nove
arhitekture manjša kot obremenitev strežnika. Še ena pomanjkljivost te arhitekture je v
tem, da je sedaj potreben prostor na odjemalčevi strani za shranitev in manipulacijo
podatkov.
Zaradi enostranskih spletnih aplikacij, ki so kompleksne spletne aplikacije, je nastala
potreba za kompleksnimi operacijami na odjemalčevi strani, zato so posledično nastala
različna ogrodja in orodja JavaScript. V naslednjih podpoglavjih smo podrobneje predstavili
pet najbolj popularnih ogrodij JavaScript.

3.2 ReactJS
ReactJS je odprtokodna knjižnica JavaScript, ki se uporablja predvsem za kreiranje
uporabniških vmesnikov (Facebook 2017). Ideja o ReactJS knjižnici in celoten začetni razvoj
knjižnice prihaja iz podjetja Facebook (Facebook 2017). To je predvsem indikator
uveljavljenosti JavaScripta, saj podjetje Facebook uporablja knjižnico ReactJS za svojo
spletno družbeno platformo Facebook. Številne druge popularne in moderne spletne

aplikacije so zgrajene s pomočjo knjižnice ReactJS, kar ne preseneča, ker je ReactJS trenutno
najbolj popularna knjižnica JavaScript na razvojniški platformi GitHub. Knjižnico ReactJS
uporabljajo naslednje spletne strani: Airbnb, BBC, Deezer, Dropbox, Imgur, Instagram in
številni drugi (Facebook 2017).
ReactJS ni ogrodje JavaScript, ampak knjižnica, saj Facebook navaja, da je prednost ReactJS
knjižnice v tem, da se lahko vključi v že narejeno spletno aplikacijo, neodvisno od
arhitekture (Facebook 2017). Čeprav je ReactJS knjižnica JavaScript, se večinoma v današnji
praksi vključuje v ogrodja JavaScript, saj je predvideno, da se zraven ReactJS knjižnice še
uporabljajo druga orodja, ki potem skupno omogočajo učinkovit razvoj aplikacij. Zaradi tega
pogosto v praksi velja pravilo, da je ReactJS ogrodje; kar tehnično ni pravilno, saj se
uporablja le za upodobitev uporabniškega vmesnika in ne omogoča gradnikov za razvoj
spletnih aplikacij.
Namen ReactJS-a je predvsem v tem, da poskrbi za prikaz in upodabljanje uporabniškega
vmesnika. Največja prednost ReactJS knjižnice je hitrost upodabljanja spletne strani
aplikacije, uvedba komponent in "poenostavljanje" kode JavaScript (A M and Prathamesh
2016). Skupaj s številnimi prednosti, ki jih omogoča knjižnica ReactJS, so se pojavile nove
prakse in smernice za razvoj spletnih aplikacij, kar smo podrobneje poudarili v nadaljevanju.
Prav tako je pomembno poudariti, da knjižnica ReactJS ni omejena le na upodabljanje
uporabniških vmesnikov na spletu. Obstajata še dve različni knjižnici JavaScript, ki temeljita
na idejah in arhitekturi knjižnice ReactJS in se v praksi uporabljata: React Native in ReactVR.

React Native je knjižnica JavaScript, ki temelji na ideji knjižnice ReactJS, vendar uporablja
namesto spletnih komponent mobilne komponente kot gradnike (Facebook 2017). React
Native se uporablja za upodabljanje uporabniških vmesnikov pri mobilnih aplikacij.
Trenutno obstaja več različnih ogrodij, s pomočjo katerih razvijalci lahko razvijajo tako
imenovane "hibridne" mobilne aplikacije ali HTML5 mobilne aplikacije. Mobilna aplikacija,
ki je ustvarjena s pomočjo React Native, ni "hibridna" mobilna aplikacija, ampak je narejena
iz istih gradnikov kot navadne iOS in Android mobilne aplikacije (Facebook 2017). Razvoj
"hibridnih" mobilnih aplikacij je pomanjkljiv predvsem zaradi tega, ker so takšne mobilne

aplikacije počasnejše od mobilnih aplikacij, ki so narejene s pomočjo domorodnih gradnikov
operacijskega sistema (Abed 2016). Največja prednost za spletnega razvijalca je predvsem
v tem, da lahko s pomočjo že obstoječega znanja knjižnice React razvijamo tudi mobilne
aplikacije ter lahko vključimo React Native v mobilno aplikacijo brez spreminjanja izvirne
kode (Facebook 2017).
ReactVR je knjižnica JavaScript, ki omogoča razvijalcem razvoj aplikacij, ki temeljijo na
navidezni resničnosti (Facebook 2017). ReactVR razvija podjetje Oculus, ki ga je kupilo
podjetje Facebook in temelji na spletnih tehnologijah, kot sta WebGL in WebVR (Lardinois
2017). Knjižnica ReactVR temelji na idejah knjižnice ReactJS ter omogoča upodabljanje 3D
objektov s hitrostjo, ki je primerljiva upodabljanju spletnih strani. ReactVR je še vedno v
razvoju, vendar je knjižnico možno uporabljati takoj.
Hitrost upodabljanja spletne strani je odvisna od različnih faktorjev, vendar lahko
uporabniški vmesnik, ki je generiran s pomočjo ReactJS, bistveno vpliva na hitrost
upodobitve celotne spletne strani. Eden izmed faktorjev, ki vpliva na hitrost upodobitve
spletne strani, je velikost vključene knjižnice ter logika upodabljanja oziroma pretvarjanja
podatkov, pridobljenih s strežnika na spletno stran oziroma v HTML. ReactJS v kontekstu
spletnega razvoja temelji na dveh različnih knjižnicah, ki morata biti vključeni, da bi lahko
uporabljali številne funkcionalnosti, ki jih ReactJS ponuja spletnim razvijalcem. Ena knjižnica
se uporablja za upodobitev uporabniškega vmesnika, druga knjižnica vsebuje ReactJS
funkcije. Obe knjižnice sta potrebni za pravilno upodabljanje uporabniškega vmesnika
spletne aplikacije. Velikost knjižnic bistveno vpliva na čas, ki je potreben, da se spletna
aplikacija naloži znotraj uporabnikovega brskalnika. Zaradi tega je velikost obeh knjižnic
ReactJS le 133kB (verzija 15.6.1). Kot smo že prej omenili, so danes spletne aplikacije vse
bolj zahtevne na odjemalčevi strani, saj se uporablja JavaScript za pretvarjanje podatkov v
HTML. Kar pomeni, da uporabljamo knjižnico ali ogrodje za upodobitev uporabniškega
vmesnika. ReactJS skrbi za upodabljanje uporabniškega vmesnika na spletni strani, vendar
to naredi učinkovito in hitro s pomočjo virtualnega DOM-a (Krajka 2015).
JavaScript se v svoji osnovi uporablja za manipulacijo DOM-a tako, da dodamo spletni strani
interaktivnost. Zaradi kompleksnosti spletnih aplikacij je pogosto v praksi potrebno večkrat

manipulirati DOM za doseganje interaktivnosti. Operacije manipulacije DOM-a so
specifične za vsak brskalnik in pogosto upočasnijo delovanje spletne strani (Krajka 2015).
Zaradi tega je nastala potreba po virtualnem DOM-u.
Virtualni DOM je v bistvu abstrakcija DOM-a oziroma kopija DOM-a, ki ga knjižnica ReactJS
potem uporabi tako, da najprej naredi manipulacijo DOM-a lokalno znotraj virtualnega
DOM-a in šele potem v dejanskem DOM-u (Krajka 2015). S pomočjo virtualnega DOM-a se
spletne strani, ki so generirane v knjižnici ReactJS, upodabljajo hitreje, manipulacije DOMa pa so bistveno hitrejše kot pri manipulaciji klasičnega DOM-a znotraj spletnega brskalnika.
Knjižnica ReactJS temelji na komponentah, ki so manjši deli kode, ki vsebujejo navodila
oziroma vsebujejo HTML, ki določa, na kakšen način upodobiti komponento na spletni
strani. Logika ReactJS komponent je takšna, da je najprej potrebno narediti komponento,
ter potem določiti, kolikokrat in kje želimo znotraj spletne strani komponento upodobiti.
Komponenta se določi z ukazom createClass(), na spletni strani se upodobi, če damo ukaz
render() (Allbright 2016). Prednost uporabe ReactJS komponent je predvsem v tem, da
lahko komponente določamo tako, kot bi jih določali, če bi direktno pisali HTML kodo v
izvirnem dokumentu. Primer definiranja ReactJS komponente in ukaza render() lahko
vidimo na primeru, prikazanem na Sliki 3.3.

Slika 3.3: Primer ReactJS komponente in upodobitve
Če pogledamo kodo, lahko opazimo, da je veliko bolj podobna HTML-ju kot JavaScriptu. To
je zaradi tega, ker v kodi uporabljamo JSX. JSX je XML/HTML sintaksa, ki uporablja React in

nadgrajuje ECMAScript na ta način, da lahko XML/HTML dokumenti obstajajo znotraj
JavaScript/React kode (Lindley 2017). Pogoj za delovanje JSX-a je uporaba prevajalnika
JavaScript – kot je na primer Babel.
Prednost JSX-a se najbolj čuti predvsem pri velikih komponentah, saj je lažje brati kodo
XML/HTML kot kodo JavaScript. V velikem projektu, na katerem dela več različnih ljudi, je
predvsem prednost v tem, da ljudje, ki niso tehnično podkovani v JavaScriptu, razumejo, na
kakšen način je komponenta zgrajena, saj je enostavneje brati HTML elemente (Lindley
2017). Pomanjkljivost JSX je v tem, da ne prihaja skupaj s knjižnico ReactJS in se je potrebno
naučiti posebnih JSX pravil, ki jih določa JSX specifikacija.
Knjižnica ReactJS se lahko uporablja brez sintakse JSX, vendar to v praksi ni priporočljivo,
saj je brez uporabe sintakse JSX JavaScript koda, ki se uporablja za upodobitev in definiranje
komponent, bistveno bolj abstraktna kot pri uporabi sintakse JSX (Kuba 2017). React je
odlična knjižnica JavaScript za upodabljanje uporabniškega vmesnika za namene spletnih
aplikacij, aplikacij navidezne resničnosti in mobilnih aplikacij. Prednosti knjižnice ReactJS so
številne, novosti, ki jih je ReactJS predstavil, so revolucionalizirale način, na katerega se
spletne strani prikazujejo, in način, na kateri razvijalci realizirajo upodabljanje spletne
strani. Pomanjkljivosti knjižnice ReactJS so predvsem subjektivne in so odvisne od
spletnega razvijalca, ReactJS rešuje le problem uporabniškega vmesnika spletne aplikacije
ter bistveno spremeni logiko upodabljanja in definiranja komponent, še posebej z uporabo
sintakse JSX.

3.3 VueJS
VueJS je ogrodje JavaScript, ki se uporablja za razvoj uporabniških vmesnikov za spletne
aplikacije (VueJS 2017). Za razliko od knjižnice ReactJS, za katero stoji Facebook, je ogrodje
VueJS delo kitajskega razvijalca Evana Youja, ki je zelo aktiven na področju razvoja za
odjemalca (Sidashin 2016). Čeprav je le en razvojnik za idejo celotnega ogrodja, so številni
razvijalci prispevali k nadaljnjemu razvoju VueJS-a skozi spletno razvojniško platformo
GitHub.

Kot smo že prej omenili, velikost ogrodja ali knjižnice vpliva na hitrost oziroma odzivnost
spletne aplikacije, zaradi česar je pomembno, da je velikost ogrodja ali knjižnice čim manjša,
kar rezultira v hitrejši spletni aplikaciji. Velikost ogrodja VueJS verzije 2.4.2 znaša, sodeč po
podatkih s spletne razvojniške platforme GitHub, kar 58,8 kB. Opazimo, da je ogrodje VueJS
bistveno manjše kot knjižnica ReactJS. Temu je tako, ker je za razvoj uporabniških
vmesnikov z uporabo ReactJS potrebno vključiti dve knjižnici v spletno aplikacijo.
Popularnost ogrodja VueJS v industriji konstantno narašča in postaja vse bolj uveljavljeno;
ogrodje uporabljajo spletne strani naslednjih podjetji: Xiaomi, GitLab, Nintendo in drugi
(You 2016).
Čeprav se ogrodje VueJS in knjižnica ReactJS uporabljata za razvoj uporabniških vmesnikov,
je bistvena razlika v logiki oziroma usmerjenosti. Knjižnica ReactJS v svoji osnovi temelji na
logiki abstraktnega virtualnega DOM-a, ki omogoča izvedbo hitrih operacij oziroma
manipulacij dejanskega DOM-a spletne strani. Ogrodje VueJS je podatkovno vodeno, kar
pomeni, da ne manipuliramo DOM-ovih elementov spletne strani, ampak jim le dodajamo
vsebino oziroma podatke, ki jih pridobimo iz zalednega sistema ali iz drugih virov.
Podatkovno vodeni model smo podrobneje predstavili na naslednjih primerih s pomočjo
slik.

Slika 3.4: Primer HTML strukture pri uporabi ogrodja VueJS
Za izpis enostavnega sporočila na spletno stran je potrebna HTML struktura, ki je podobna
primeru, pokazanemu na Sliki 3.4. Glede na imenovane razrede v HTML-ju VueJS pozna
element, v katerem je potrebno izpisati sporočilo. Sintaksa "{{ sporocilo }}" odgovarja
ECMAScript 6 standardu "${ sporocilo }", saj je v tem primeru "{{ }}" enako, kot da v kodi
piše "${ }".

Slika 3.5: Primer uporabe VueJS za izpis enostavnega sporočila
Izpis sporočila omogočimo na ta način, da definiramo novi objekt "new Vue" in definiramo
lastnosti "el" in "data". Lastnost "el" deluje kot referenca za celotno spletno aplikacijo, ki
se v našem primeru polni z vsemi ustreznimi podatki, ki so definirani v lastnosti "data".
Lastnost "data" vsebuje podatke oziroma vsebino sporočila, ki se bo vpisala glede na
ustrezno določeno pozicijo v HTML strukturi.
Iz tega primera lahko vidimo, da je VueJS podatkovno voden zaradi tega, ker v samem
JavaScriptu določimo in posredujemo le vsebino sporočila, ne da bi vnaprej določili razred.
To se bistveno razlikuje od logike, na kateri temelji knjižnica ReactJS, saj pri ReactJS-u
direktno manipuliramo DOM in specifično določamo razred in vsebino HTML elementa.
Potrebno bi bilo izvesti raziskavo, da bi lahko utemeljili, kateri pristop je ustreznejši, vendar
lahko zlahka vidimo prednost, ki ga VueJS ponuja spletnim razvijalcem s takšnim pristopom.
Glavna prednost je izogibanje potencialnim prihodnjim spremembam imena razredov. Če
se v našem primeru spremeni naziv razreda, to ne bo vplivalo na izpis sporočila, ker v sami
kodi JavaScripta nikjer ne določamo specifičnega razreda za izpis sporočila, ampak
določamo samo referenco oziroma ime dejanskega sporočila, ki vsebuje vsebino. Če bi isto
sporočilo želeli izpisati s pomočjo knjižnice ReactJS in bi spremenili razred, bi prišlo do
napake. Napako bi potem morali odpravljati na ta način, da bi bilo potrebno znotraj kode
JavaScript in HTML spreminjati ime razreda. V našem primeru to ni časovno zamuden
proces, vendar bi pri bolj kompleksnih spletnih aplikacijah najbrž prihajalo do problemov.
Prednost ogrodja VueJS je predvsem v tem, da uporaba ogrodja ni pogojena s prevajalci
JavaScript, kot je to na primer slučaj pri knjižnici ReactJS. Zaradi tega je ogrodje VueJS bolj
dostopno razvijalcem, še posebej začetnikom, saj lahko s pomočjo osnovnega znanja HTMLja, CSS-a in JavaScripta začnejo uporabljati ogrodje brez dodatne kompleksnosti namestitve
orodja, ki je pogoj, da se ogrodje sploh uporablja. Dodatna prednost ogrodja je tudi ta, da

je podatkovno usmerjeno, kar pomeni, da je možnost, da pride do napake v kodi, manjša,
če se spreminjajo nazivi CSS razredov. S tem lahko potrdimo, da je ogrodje VueJS
modularno in razširljivo, saj spremembe ne povzročajo napake v izvedbi oziroma prikazu
spletne aplikacije.
Kljub številnim prednostim ima ogrodje VueJS nekatere pomanjkljivosti, ki potencialno
predstavljajo problem za prihodnost in nadaljnji razvoj ogrodja. Prvi problem je v tem, da
je v svoji osnovi VueJS projekt le ene osebe – Evana Youja, ki sam določa, v kateri smeri se
bo celotno ogrodje razvijalo (Sidashin 2016). Čeprav je VueJS na spletni razvojniški
platformi GitHub, kjer lahko razvijalci predlagajo spremembe ali funkcionalnosti ogrodja,
izdelovalec ogrodja zadržuje pravico do zavračanja ali sprejemanja teh sprememb oziroma
funkcionalnosti. Prav tako je dejstvo, da ima lahko le en razvijalec za ogrodjem dolgoročno
negativne posledice za življenjski cikel ogrodja, saj ni možno načrtovati in vzdrževati ogrodja
na isti način, kot bi se lahko, če bi imel na voljo veliko skupino razvijalcev, ki so osredotočeni
le na razvoj ogrodja. Še ena bistvena pomanjkljivost VueJS je, da sta dokumentacija ali
komentarji nekaterih funkcionalnosti pogosto napisani v kitajščini, saj k ogrodju prispevajo
številni kitajski razvijalci za odjemalca (Sidashin 2016). To dejstvo ne preseneča glede na to,
da je Evan You kitajski razvijalec, ampak to pomeni predvsem oteženo učenje ogrodja na
globalni ravni, saj je ponavadi dokumentacija ogrodja pisana v angleškem jeziku.

3.4 AngularJS
AngularJS je strukturirano ogrodje Javascript, s katerim lahko razvijamo dinamične spletne
aplikacije (Jain, Priyanka in Deepak 2014). Ogrodje AngularJS nadgrajuje HTML sintakso z
namenom učinkovitejšega in enostavnejšega razvoja dinamičnih spletnih aplikacij
(AngularJS 2017). Ogrodje AngularJS lahko uporabimo za celoten razvoj spletne aplikacije,
osnovna ideja je nadgrajevanje HTML-ja z novimi AngularJS atributi, ki omogočajo hiter
razvoj dinamičnih spletnih aplikacij.
Ogrodje AngularJS razvija podjetje Google, ki pravi, da je pomanjkljivost drugih ogrodij in
knjižnic v tem, da pomanjkljivosti HTML-ja rešujejo z manipulacijo DOM-a ali s pomočjo
drugih tehnologij (AngularJS 2017). To je razvidno iz knjižnice ReactJS, kjer v bistvu
specifično manipuliramo DOM znotraj JavaScripta tako, da omogočamo dinamičen prikaz

uporabniškega vmesnika. Google pravi, da je osnovna pomanjkljivost HTML-ja ta, da je
narejen predvsem za prikaz statičnih spletnih strani, kar v praksi vsekakor ni standard
(AngularJS 2017). Zaradi tega so začeli z razvojem ogrodja AngularJS, ki je tretje najbolj
popularno ogrodje JavaScript na spletnih razvojniški platformi GitHub. Ogrodje AngularJS
je zelo priljubljeno med razvijalci, naslednja podjetja so uporabila ogrodje AngularJS za
razvoj njihove spletne podobe: YouTube za PlayStation3, GoodFilms, Netflix, Vevo,
Guardian, PayPal in drugi (Shaikh, Top 15 websites and apps built with AngularJS 2015).
Velikost ogrodja AngularJS znaša kar 566kB, kar je bistveno več od ogrodja VueJS in
knjižnice ReactJS. Razlog za večjo velikostjo je predvsem v tem, da ogrodje AngularJS ponuja
celovito rešitev za razvoj spletnih aplikacij; ogrodje VueJS in knjižnica ReactJS sta oba
osredotočena le na razvoj uporabniških vmesnikov.
Ogrodje AngularJS prav tako kot knjižnica ReactJS v obliki React Mobile ponuja možnost
razvoja mobilnih aplikacij s pomočjo uporabe ogrodja Mobile Angular UI (Raj 2014).
Ogrodje Mobile Angular UI se bistveno razlikuje od knjižnice React Mobile, saj je z ogrodjem
Mobile Angular UI možno razviti HTML 5 mobilne aplikacije, ki niso narejene z domorodnimi
gradniki mobilnega operacijskega sistema. Prav tako je, če želimo razviti mobilno aplikacijo
s pomočjo ogrodja Mobile Angular UI, potrebno uporabiti knjižnico Twitter Bootstrap, ki
vsebuje vnaprej pripravljena CSS pravila za razporejanje elementov znotraj mobilne
aplikacije (Raj 2014). Prednost takšne vrste razvoja je predvsem v tem, da je razvoj
aplikacije podoben razvoju spletne aplikacije, ker so v takšnem primeru uporabljene
tehnologije za razvoj spletnih aplikacij.
Prednosti uporabe ogrodja AngularJS so številne, ker je AngularJS po definiciji ogrodje, ki
razvojnikom omogoča širok nabor funkcionalnosti in novosti, saj omogočajo hitrejši in
učinkovitejši razvoj dinamičnih spletnih aplikacij. Ogrodje AngularJS prinaša direktive, ki so
nadgrajene funkcionalnosti HTML-ja, na katerih temelji celotno ogrodje (Jain, Priyanka in
Deepak 2014).

Slika 3.6: Primer uporabe AngularJS direktive
Na sliki 3.6 lahko opazimo več različnih atributov, ki ne pripadajo osnovni HTML sintaksi. To
so AngularJS direktive. Atribut "ng-app" je AngularJS direktiva, ki se uporablja za
inicializacijo AngularJS aplikacije. Atribut "ng-init" je AngularJS direktiva, ki se uporablja za
definiranje podatkov, ki bo AngularJS aplikacija prikazovala ali manipulirala. Atribut "ngmodel" je direktiva, ki iz definiranih podatkov v direktivi "ng-init" definira model, na
katerega se podatki spletne aplikacije vežejo. S pomočjo uporabe "{{ }}" (ista sintaksa kot
pri ogrodju VueJS) lahko prikažemo podatke, ki so definirani v modelu spletne aplikacije z
AngularJS direktivo "ng-model".
Direktive se lahko uporabijo v različnih oblikah: od HTML elementov, atributov do različnih
že vnaprej pripravljenih CSS razredov (Jain, Priyanka in Deepak 2014). Direktive so narejene
na takšen način, da so elementi, ki se lahko večkrat uporabljajo, znotraj spletne aplikacije.
Praksa ogrodja AngularJS je, da se vse manipulacije DOM izvajajo izključno z uporabo
direktiv (Lau 2013).
Ogrodje AngularJS prav tako omogoča uporabo filtriranja podatkov, testiranja spletnih
aplikacij, definiranja uporabniškega vmesnika znotraj HTML-ja in številne druge
funkcionalnosti, ki spletnim razvijalcem omogočajo razvoj dinamičnih spletnih aplikacij brez
potrebe pisanja veliko kode JavaScript (Jain, Priyanka in Deepak 2014). S pomočjo ogrodja
AngularJS definiramo uporabniški vmesnik znotraj HTML dokumenta spletne aplikacije. Ta
logika definiranja uporabniškega vmesnika se bistveno razlikuje od logike ogrodja VueJS in
knjižnice ReactJs. Prednost takšne logike je predvsem v tem, da imamo na eni strani celoten
pregled uporabniškega vmesnika in ne uporabljamo kode JavaScript za specifično
definiranje uporabniškega vmesnika. Pomanjkljivost takega pristopa je, da nimamo
kontrole nad uporabniškim vmesnikom, saj smo prepuščeni že vnaprej definiranim
AngularJS direktivama. Pri ogrodju VueJS in knjižnici ReactJS specifično definiramo

dokument JavaScript, katerega namen je upodobitev in definiranje uporabniškega
vmesnika dinamične spletne aplikacije.
Ogrodje AngularJS ima prav tako odlično dokumentacijo vseh funkcionalnosti, ki so na voljo
spletnim razvijalcem, kar je izredno pomembno, saj ima ogrodje veliko različnih
funkcionalnosti, ki morajo biti dobro dokumentirane, če se želi zagotoviti dober razvoj
dinamičnih spletnih aplikacij. Prav tako ima ogrodje AngularJS zelo dobro prihodnost, saj
ga razvija skupina razvijalcev iz podjetja Google, ki prav tako uporablja ogrodje za razvoj
lastnih spletnih produktov (Jain, Priyanka in Deepak 2014).
Ker je ogrodje AngularJS popolnoma zgrajeno s pomočjo JavaScripta in ker je ogrodje
AngularJS popolnoma odvisno od JavaScripta, uporabnik, ki v svojem brskalniku onemogoči
JavaScript, ne bo imel dostopa do spletne aplikacije, ki je razvita s pomočjo ogrodja
AngularJS. Ker uporabljamo direktive oziroma atribute, ki niso definirani v domorodnem
HTML-ju, jih brskalnik ne zna pravilno interpretirati, če je JavaScript znotraj brskalnika
onemogočen. Glavna pomanjkljivost uporabe ogrodja AngularJS po mnenju spletnega
razvijalca Novosiolov Andrzeja je v tem, da ogrodje AngularJS preprosto ponuja preveč
različnih funkcionalnosti oziroma preveč različnih načinov rešitve problemov pri razvoju
dinamičnih spletnih aplikacij (Novosiolov 2015). To posledično vpliva na veliko količino
različnih funkcionalnosti, ki jih mora spletni razvijalec poznati, da pravilno razvija spletno
aplikacijo v ogrodju AngularJS. Prav tako prejšnje znanje jezika JavaScript ne vpliva bistveno
na znanje ogrodja AngularJS, saj AngularJS uvaja popolnoma nove abstrakcije in termine, ki
se jih spletni razvijalec mora naučiti, če želi učinkovito izkoristiti različne funkcionalnosti, ki
jih ogrodje AngularJS ponuja za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij.

3.5 BackboneJS
BackboneJS je ogrodje JavaScript, ki je zgrajeno iz naborov drugih orodij za razvoj za
odjemalca, ki omogočajo številne funkcionalnosti za učinkovit in hiter razvoj dinamičnih
spletnih aplikacij (Shiotsu 2016). Za razliko od drugih ogrodij, ki smo omenili v tem poglavju,

BackboneJS predvsem temelji na knjižnici Underscore.js8, ki vsebuje številne vgrajene
funkcionalnosti, ki so v pomoč pri razvoju dinamičnih spletnih aplikacij. BackboneJS je
ogrodje, ki je nastalo septembra leta 2010, razvijal ga je Jeremy Ashkenas (Shiotsu 2016).
JavaScript ogrodje BackboneJS na spletni razvojni platformi GitHub zaostaja v popularnosti
za AngularJS, VueJS in ReactJS, vendar se ogrodje še vedno aktivno uporablja. Pomembno
je poudariti, da je BackboneJS relativno star z ostalimi tekmeci na področju razvoja za
odjemalca, vendar je še vedno četrti na listi najbolj uporabljanih ogrodij JavaScript za razvoj
za odjemalca na spletni razvojni platformi GitHub. Naslednja podjetja so uporabila ogrodje
BackboneJS za upodobitev njihove spletne podobe: USAToday, Bitbucket, Soundcloud,
Hulu in številni drugi (Shaikh, 12 Web Apps Built With Backbone.js 2015). Velikost ogrodja
BackboneJs je le 72 kB, kar je za ogrodje JavaScript izredno malo v primerjavi z ostalimi
ogrodji na spletni razvojni platformi GitHub. Vendar je temu tako zaradi funkcionalnosti, ki
jih ima BackboneJS in niso odvisne le od samega ogrodja, ampak je potrebno vključiti še vse
ostale knjižnice, da bi ogrodje pravilno delovalo. V primerjavi z ostalimi orodji, ki smo
predstavili, je takšno vključevanje dodatnih knjižnic v razvoju dinamičnih spletnih aplikacij
nezaželeno, saj bistveno upočasni delovanje spletne aplikacije.
BackboneJS se v svoji osnovi deli na šest različnih komponent, ki so na voljo spletnim
razvijalcem: model, view, collection, event, router in sync (Shiotsu 2016). Model se
uporablja za shrambo podatkov, view za prikaz podatkov znotraj modela, kolekcija je skup
modelov, s pomočjo eventov lahko dogodke, kot je klik z miško, vežemo za kodo JavaScript,
router uporabljamo za vzpostavitev navigacijske strukture aplikacije in sync se uporablja za
komunikacijo med ogrodjem in zalednim delom spletne aplikacije (Shiotsu 2016).
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Slika 3.7: Primer uporabe ogrodja BackboneJS
Primer na Sliki 3.7 prikazuje, na kakšen način se lahko izpisuje sporočilo "Pozdravljeni,
Janez!" s pomočjo uporabe ogrodja BackboneJS. Kot je razvidno iz primera, je sintaksa
ogrodja BackboneJS dokaj podobna uporabi JavaScript knjižnice jQuery, vendar sama
rešitev ni tako elegantna kot pri uporabi drugih ogrodij/knjižnic, ki smo predstavili
predhodno. Z uporabo VueJS smo na primer dosegli enak rezultat z bistveno manj vrsticami
kode, hkrati pa je bila ta rešitev v VueJS zelo berljiva in semantično ustrezna ter za njo ni
bilo potrebno vključevati več različnih drugih knjižnic.
Prednosti uporabe ogrodja BackboneJS so številne, vendar je najbolj pomembna prednost,
da BackboneJS omogoča enostavnejše strukturiranje JavaScript kode in bistveno olajšuje
razvoj dinamičnih spletnih aplikacij kot z uporabo domorodnega JavaScripta (Gidalevitz
2015). Ker skupaj z ogrodjem BackboneJS dobimo širok nabor različnih, že vnaprej
pripravljenih funkcionalnosti, se lahko posvečamo razvoju dinamične spletne aplikacije, ne
da bi morali določati logiko delovanja spletne aplikacije sami (Little 2012). Za vsako ogrodje
je potrebno, da ima enostavno berljivo in podrobno napisano dokumentacijo, ki opisuje
številne funkcionalnosti, ki ponuja. Vsekakor je dobra dokumentacija velika prednost
ogrodja. Ogrodje BackboneJS ima zelo obsežno dokumentacijo in številne smernice za
pomoč, če se prvič srečujemo z ogrodjem, kar je velika prednost ogrodja (Little 2012).
Glavna pomanjkljivost uporabe ogrodja BackboneJS je v tem, da je tehnologija, na kateri
ogrodje temelji, zastarela in je nujna posodobitev celotnega ogrodja, saj je v takšni obliki
primerneje uporabljati ogrodje AngularJS, knjižnico ReactJS ali knjižnico VueJS. To je
razvidno iz številnih drugih ogrodij/knjižnic, ki smo jih predstavili v predhodnih poglavjih.

AngularJS, ReactJS in VueJS preprosto omogočajo več veliko hitreje, učinkoviteje in
enostavneje, kot to lahko naredi uporaba ogrodja BackboneJS. Vsekakor je velika
pomanjkljivost, da BackboneJS temelji na več različnih knjižnicah za pravilno delovanje
ogrodja (Underscore.js in jQuery). Prednost predhodnih ogrodij/knjižnic, ki smo jih
predstavili, je tudi v tem, da se kakršnekoli spremembe v modelu posodobijo takoj znotraj
spletne aplikacije, vendar ogrodje BackboneJS tega ne omogoča.
Sklepamo, da je BackboneJS primernejši za razvoj manjše enostavne spletne aplikacije, saj
bi zaradi omenjenih pomanjkljivosti nastalo veliko različnih problemov, kar bi naredilo
razvoj kompleksne dinamične spletne aplikacije časovno zamudno. Menimo, da ogrodje
BackboneJS nujno potrebuje posodobitve, ki bi olajšale razvoj dinamičnih spletnih aplikacij:
posodobitve oziroma funkcionalnosti, ki v praksi vsebujejo druga moderna ogrodja ali
knjižnice.

3.6 EmberJS
EmberJS je odprtokodno spletno ogrodje JavaScript, ki omogoča razvoj dinamičnih spletnih
aplikacij (Knebel 2013). Ogrodje EmberJS vsebuje vse potrebne funkcionalnosti in orodja za
razvoj celotne spletne aplikacije (takšni rešitvi pravimo CLI – Complete Development Stack),
prav tako kot ogrodje AngularJS (Biles 2015). Ogrodje EmberJS si prav tako deli še eno
lastnost ogrodja AngularJS: obe ogrodji sta izjemno veliki. Velikost ogrodja EmberJS znaša
435 kB, kar je nekoliko manj kot ogrodje AngularJS, vendar bistveno večje od VueJS in
ReactJS. Idejo o ogrodju EmberJS je imel razvijalec Yehuda Katz, ki skupaj s svojo ekipo
trdno dela na posodobitvah ogrodja od objave ogrodja leta 2011 (Kozlov 2016). Številna
znana podjetja so uporabila EmberJS za razvoj njihove spletne podobe: Yahoo!, twitch.tv,
Microsoft, LinkedIn, Kickstarter in drugi9. Podjetji LinkedIn in Yahoo! sta sponzorja10
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ogrodja EmberJS, kar je še en pokazatelj, da velika podjetja podpirajo razvoj JavaScripta in
da je JavaScript nedvomno standard za razvoj spletnih aplikacij.
Ogrodje EmberJS vsebuje kopico različnih orodij, ki pomagajo pri razvoju dinamičnih
spletnih aplikacij. Proste izbire orodij za razvoj znotraj ogrodja EmberJS ni, saj je ogrodje
specifično definirano in deluje le z uporabo vnaprej določenih orodij, česar ni možno
spreminjati (Wodehouse 2016). Ogrodje EmberJS ima na primer že avtomatsko vključen
prevajalnik JavaScript Babel, tako da omogoča takojšnjo uporabo najnovejših ECMAScript
standardov, prav tako prihaja z orodjem za generiranje HTML predlog Handlebars ter
številnimi drugimi orodji, ki pomagajo pri razvoju dinamičnih spletnih aplikacij (Wodehouse
2016). Takšen pristop ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Glavna prednost takšnega
pristopa je v tem, da se lahko znotraj ogrodja EmberJS problemi rešujejo enolično oziroma
na specifičen način. Glavna pomanjkljivost takšnega pristopa je v tem, da je delovanje
ogrodja EmberJS odvisno od podpore vključenih orodij, glede na to, da ekipa, ki razvija
ogrodje EmberJS, ne razvija vseh ostalih orodij, ki so vključena v samo ogrodje. Ogrodje
EmberJS ni omejeno le na razvoj spletnih aplikacij; z uporabo ogrodja in drugih potrebnih
orodij je prav tako možno razvijati aplikacije za osebni računalnik (DeBlois 2015).
Glavni koncepti ogrodja EmberJS so: route, model, template, component in service (Knebel
2013). Route se uporablja za vzpostavitev navigacijske strukture znotraj spletne aplikacije
in vsebuje model, ki vsebuje podatke za specifičen route znotraj spletne aplikacije,
template se uporablja kot generator HTML strani, s pomočjo koncepta component lahko
sami definiramo HTML atribute in s pomočjo service lahko obdržimo podatke, kot so
uporabniške seje (Knebel 2013). Nekatere glavne koncepte ogrodja EmberJS smo
predstavili v naslednjem primeru.

Slika 3.8: Primer uporabe ogrodja EmberJS za izpis sporočila "Hello world!"
Kot je razvidno iz primera na Sliki 3.8, je potrebno uporabljati Handlebars.js11, ki je vgrajen
znotraj ogrodja EmberJS za prikaz določene strani znotraj spletne aplikacije. V primeru smo
določili dve smeri route ter definirali dve različni predlogi s pomočjo knjižnice Handlebars.
Prvi route, ki je "/index", se avtomatsko generira ter vsebuje povezavo do drugega
"/pozdrav", ki vsebuje sporočilo "Hello world!". To je klasični primer, na kakšen način deluje
dinamična spletna aplikacija, ki je bila razvita v ogrodju EmberJS. S pomočjo route
definiramo navigacijsko strukturo ter za vsak route definiramo HTML predlogo s pomočjo
knjižnice Handlebars.
Prednost uporabe ogrodja EmberJS je predvsem v tem, da ponuja zelo specifično celovito
rešitev za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij. Pri razvoju dinamičnih spletnih aplikacij s
pomočjo ogrodja EmberJS se spletnim razvijalcem ni treba ukvarjati s tem, na kakšen način
realizirati določeno idejo znotraj spletne aplikacije, saj ogrodje EmberJS prihaja s številnimi
že vključenimi orodij, ki natančno opredelijo, na kakšen način se določenega problema v
razvoju lotiti (Johnson 2015). To omogoča hiter razvoj dinamičnih spletnih aplikacij, saj
omogoča spletnim razvijalcem, da se osredotočijo na realizacijo spletne aplikacije. Prednost
uporabe ogrodja EmberJS je prav tako v tem, da spletnim razvijalcem ni treba skrbeti, da
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njihove spletne aplikacije z novimi verzijami ogrodja ne bodo več pravilno delovale, saj je
ogrodje EmberJS združljivo z vsemi starejšimi verzijami ogrodja (Wodehouse 2016).
Problem razvoja dinamičnih spletnih aplikacij z ogrodjem EmberJS je v tem, da zaradi veliko
vključenih drugih knjižnic težko ugotovimo, kako in zakaj je prišlo do napake v delovanju
spletne aplikacije (Okolish 2014). Kot opisuje Okolish, je pri uporabi JavaScript knjižnice
Handlebars nenamerno prišlo do napake v črkovanju, zaradi katere se ni pravilno
prikazovala stran spletne aplikacije. V takšnem primeru spletni razvijalec pričakuje, da bo
lahko iz sporočila napake ugotovil, zakaj se spletna stran ne prikazuje, vendar temu ni bilo
tako, saj sporočilo ni bilo prikazano (Okolish 2014). To je nedvomno posledica tega, da je
razvoj spletne aplikacije v ogrodju EmberJS zelo odvisen od zunanjih knjižnic, ki so
avtomatsko vključene z uporabo ogrodja. Problem tega, da EmberJS specifično določa, na
kakšen način je potrebno določene stvari znotraj spletne aplikacije realizirati, je v tem, da
je proces učenja časovno bistveno zahtevnejši kot pri drugih ogrodjih JavaScript (Kozlov
2016). Zaradi tega prihaja tudi do problema z dokumentacijo, saj ima ogrodje svojo lastno
dokumentacijo s primeri implementacije rešitev, vendar ima vsaka posamezna knjižnica
prav tako svojo dokumentacijo, kar pomeni, da če pride do spremembe v novejših verzijah
knjižnicah, ki so vključene z ogrodjem, lahko pride do nepravilnega delovanja spletne
aplikacije in nepravilnosti znotraj dokumentacije ogrodja.
Zaradi predhodno omenjenih prednosti in pomanjkljivosti lahko sklepamo, da je ogrodje
EmberJS primerno za hiter in specifičen razvoj dinamičnih spletnih aplikacij različnih
kompleksnosti. Vendar se moramo zavedati, da pri uporabi ogrodja EmberJS prihaja do
vprašanja življenjskega cikla dinamične spletne aplikacije, predvsem zaradi tega, ker smo
pri razvoju odvisni od zunanjih knjižnic in ne moremo vedeti, na kakšen način bodo skozi
čas vključene knjižnice vplivale na našo spletno aplikacijo.

4 ORODJA ZA RAZVOJ ZA ODJEMALCA
V tem poglavju smo podrobneje opredelili, kaj so to orodja za razvoj za odjemalca, zakaj se
uporabljajo in ali je njihova uporaba nujna za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij. V ta
namen smo najprej opredelili orodja za razvoj za odjemalca po kategorijah, pri vsaki
kategoriji smo našteli najbolj popularna orodja in podali primer vsakega tipa orodja za
razvoj za odjemalca. Pomembno je izpostaviti razlike med uporabo ogrodij ali knjižnic
JavaScript in med orodji za razvoj za odjemalca.
V tem poglavju smo ugotovili, katera orodja za razvoj za odjemalca se uporabljajo v praksi
pri razvoju dinamičnih spletnih aplikacij (RV2) in ali je smiselna povezljivost orodij za razvoj
za odjemalca in ogrodij JavaScript (RV3). Prav tako smo podali odgovor na vprašanje, ali je
povezljivost med ogrodji JavaScript in orodji za razvoj za odjemalca zaželena in ali obstaja
primer, kadar je ta povezljivost nujna za pravilno delovanje ogrodja JavaScript.
Orodja za razvoj za odjemalca lahko opredelimo kot orodja oziroma pripomočke, ki
avtomatsko ali z bistveno manjšim naporom kot z neuporabo takšnih orodij podpirajo
celoten razvojni proces. Potreba za orodje za razvoj za odjemalca je nastala predvsem
zaradi tega, ker so s časom spletni razvijalci ugotovili, da morajo pri vsakem novem projektu
znova vključevati in ponavljati iste stvari, da bi lahko razvili spletno aplikacijo. Ključna
beseda pri orodjih za razvoj za odjemalca je, da podpirajo celoten razvojni proces, kar
pomeni, da lahko dinamično spletno aplikacijo spletni razvijalci razvijajo brez takšnih orodij,
saj ta orodja nimajo direktnega vpliva na razvoj razen pospeševanja in olajševanja
razvojnega procesa.
Ta razlika je izredno pomembna, saj to pomeni naslednje: če skupina spletnih razvijalcev
razvija dinamično spletno aplikacijo, morajo vsi v skupini uporabljati isto ogrodje in
vključevati iste knjižnice, saj so funkcionalnosti in pravilno delovanje aplikacije odvisni od
uporabe knjižnic. Zaradi tega ker orodja za razvoj za odjemalca direktno ne vplivajo na
funkcionalnosti dinamične spletne aplikacije, lahko vsak spletni razvijalec namesti različna

orodja za razvoj za odjemalca, ne da bi to vplivalo na dejansko delovanje ali funkcionalnost
dinamične spletne aplikacije. V praksi lahko spletni razvijalci uporabljajo orodja za razvoj
za odjemalca po njihovi lastni presoji, razen v primeru, če je to določeno drugače.
V praksi je postalo nujno uporabljati orodja za razvoj za odjemalca pri razvoju dinamičnih
spletnih aplikacij (Harding 2016). Orodja za razvoj za odjemalca spletnim razvijalcem
prihranijo dragoceni čas, ki se lahko uporabi za razvojni proces. Naloge orodij za razvoj za
odjemalca so različne, vendar so pri iskanju takšnih orodij pomembni naslednji faktorji:
orodje je enostavno za uporabo, orodje ima podrobno dokumentacijo s primeri, orodje je
zelo priročno za uporabo pri razvoju dinamičnih spletnih aplikacij in avtomatizira naloge, ki
jih morajo spletni razvijalci večkrat ponavljati v času razvoj dinamične spletne aplikacije,
orodje je zelo dobro podprto (skupina razvijalcev namensko razvija orodje in odstranjuje
potencialne probleme orodja).
Razlikujemo med številnimi kategorijami orodij za razvoj za odjemalca. To je predvsem zato,
ker obstaja širok nabor stvari, ki orodja lahko avtomatizirajo ali pomagajo spletnim
razvijalcem pri razvoju dinamičnih spletnih aplikacij. Razlikujemo med naslednjimi orodji za
razvoj za odjemalca: orodja za upravljanje programskih paketov, orodja za pripravo datotek
za produkcijo, orodja za validacijo kode JavaScript, orodja za upravljanje z izvorno kodo,
orodja za odpravljanje napak v delovanju spletne aplikacije in številna druga. Za namene
magistrske naloge smo se omejili na tri kategorije orodij za razvoj za odjemalca: orodja za
upravljanje programskih paketov, orodja za pripravo datotek za produkcijo in orodja za
validacijo kode JavaScript.
Opredeliti vse kategorije orodij za razvoj za odjemalca je problematično, saj pridejo z novimi
praksami razvoja dinamičnih spletnih aplikacij nova orodja za razvoj za odjemalca, ki
pomagajo pri pospeševanju celotnega razvojnega procesa. Zaradi tega smo se omejili le na
tri kategorije orodij za razvoj za odjemalca in za vsako kategorijo predstavili najbolj
popularno orodje.

4.1 Upravljanje programskih paketov
Orodje za upravljanje programskih paketov avtomatizira proces inštalacije, posodobitve in
brisanja datotek, ki so vključene v razvojni proces pri razvoju dinamične spletne aplikacije
(Jalan 2016). Orodja za upravljanje programskih paketov so zelo uporabna, saj omogočajo
hitro vključevanje in posodabljanje različnih knjižnic, ogrodij ali drugih zunanjih "paketov"
v dinamično spletno aplikacijo. Namen orodij za upravljanje programskih paketov je
odstraniti potrebo po ročni inštalaciji ali brisanju paketov, saj to predstavlja časovno
zamudno delo za spletnega razvijalca.
Orodja za upravljanje programskih paketov uporabljajo pakete, ki so koščki programske
opreme, ki jih orodje prevzame iz globalnega registra paketov in lokalno shrani na
računalnik (Jalan 2016). Pomembno je izpostaviti, da je praksa v orodjih za upravljanje
programskih paketov JavaScript ustvarjanje datoteke package.json, ki vsebuje
metapodatke o vključenih paketih (Jalan 2016). Datoteka package.json je izredno
pomembna, saj omogoča predvsem to, da v skupinskem razvoju vsi spletni razvijalci
uporabljajo iste pakete. To omogoča tako, da orodje prebere metapodatke, ki vsebuje
package.json datoteko in glede na metapodatke, opisane v datoteki, inštalira vse potrebne
pakete znotraj datoteke dinamične spletne aplikacije.
Uporaba orodja za upravljanje programskih paketov je zelo zaželena, saj spletnem
razvijalcu daje več kontrole nad vključenimi paketi znotraj dinamične spletne aplikacije. V
nadaljevanju smo predstavili tri najbolj popularna orodja za upravljanje programskih
paketov, ki so najbolj razširjena in se v praksi najbolj pogosto uporabljajo pri spletnem
razvoju.
NPM (Node Package Manager) je orodje, ki se uporablja za upravljanje programskih
paketov in se temelji na platformi Node.js12 (Turner 2017). NPM ni omejen le na upravljanje
programskih paketov, možno je prav tako razvijati različna orodja za razvoj za odjemalca in
jih naložiti v podatkovno bazo paketov, ki je največja podatkovna baza paketov za spletni
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https://nodejs.org/en/ – Node.js je odprtokodna platforma, zgrajena na Chromeovem JavaScript engine, ki
omogoča pisanje aplikacij JavaScript na strežniku.

razvoj (Turner 2017). NPM je razvit leta 2009 kot posledica frustracije upravljanja nad
različnimi knjižnicami, ogrodji in ostalimi datotekami, ki so potrebne za razvoj dinamičnih
spletnih aplikacij (Turner 2017). Delovanje NPM-a smo pojasnili v nadaljevanju na
praktičnem primeru, v katerem smo s pomočjo NPM-a inštalirali knjižnico ReactJS.

Slika 4.1: Uporaba orodja NPM za iskanje knjižnice ReactJS
NPM se uporablja skozi ukazno vrstico Node.js-a, kar pomeni, da je za pravilno delovanje
NPM-ja potrebno predhodno inštalirati Node.js. NPM ukazi so enostavni za uporabo in
omogočajo hitro brskanje po podatkovni bazi za inštalacijo ustreznega paketa. Kot je
razvidno iz primera, je najprej potrebno navigirati lokalno do datoteke, kjer se nahaja
spletna aplikacija. Ko smo uspešno navigirali do omenjene datoteke, je potrebno z ukazom
"npm search" iskati podatkovno bazo NPM-ja za knjižnico ReactJS. Rezultat ukaza "npm
search" so vsi paketi, ki vsebujejo v svojem nazivu "React".

Slika 4.2: Uporaba orodja NPM za inštalacijo knjižnice ReactJS
Potem ko smo ReactJS knjižnico našli v podatkovni bazi NPM-ja, je potrebno paket prevzeti
na računalnik. To lahko storimo z ukazom "npm install" in zraven še dodamo specifičen
naziv paketa v NPM podatkovni bazi. Potem nam ukazna vrstica prikaže, kateri vse paketi
so se inštalirali skupaj s paketom React. Na primeru vidimo, da se je velika količina paketov
inštalirala naenkrat z le enim ukazom. To je zaradi tega, ker NPM avtomatsko pri inštalaciji
paketa inštalira tudi druge pakete, od katerih je inštalirani paket odvisen oziroma inštalira
druge pakete, ki so potrebni, da bi inštalirani paket pravilno deloval.

4.2 Priprava datotek za produkcijo
Dinamična spletna aplikacija ponavadi vsebuje večje število medsebojno povezanih datotek
za pravilno delovanje. Če je spletna aplikacija večja in v svoji naravi bolj kompleksna, se
število datotek bistveno zviša. Delovanje dinamične spletne aplikacije je bistveno
počasnejše, če v trenutku nalaganja potrebnih podatkov za prikaz dinamične spletne
aplikacije prenašamo več različnih medsebojno povezanih datotek (Nelson 2015). Zaradi
tega je nastala potreba za orodji za pripravo datotek za produkcijo.
Orodja za pripravo datotek za produkcijo so orodja, ki ustrezno pripravijo vse medsebojno
povezane datoteke, ki so potrebne za delovanje dinamične spletne aplikacije in jih združijo
v ustrezno obliko za produkcijo (Nelson 2015). V produkciji je predvsem pomembno to, da
zmanjšamo velikost datotek uporabljanih v razvoju dinamične spletne aplikacije in da

pripravimo datoteke na tak način, da je potrebno poslati čim manj zahtev strežniku za vse
datoteke dinamične spletne aplikacije (Nelson 2015). Obstaja več takšnih različnih orodij,
vendar je eno izmed najbolj popularnih med spletnimi razvijalci orodje Webpack.
Webpack je orodje, ki pripravlja datoteke dinamične spletne aplikacije za produkcijo z
namenom hitrejšega prikaza spletne strani. Webpack se najbolj pogosto uporablja za
ustrezno združitev vseh medsebojno povezanih datotek v eno glavno datoteko (Nelson
2015). To je pomembna funkcionalnost, saj zmanjšamo število zahtev pri nalaganju
dinamične spletne aplikacije, kar pozitivno vpliva na hitrost nalaganja spletne strani.
Velika prednost Webpacka je predvsem v tem, da ni omejen le na datoteke JavaScript
(Nelson 2015). Webpack lahko združi tudi CSS datoteke v eno glavno CSS datoteko. Pri
uporabi predprocesorskega jezika za CSS, kot je SASS, lahko Webpack najprej vse SASS
datoteke pretvori v CSS datoteke in jih potem združi v eno glavno CSS datoteko, ki jo lahko
vključimo v HTML strani.
Webpack je prav tako združljiv z ostalimi orodji za razvoj za odjemalca, kot je recimo
prevajalnik Babel (Nelson 2015). Webpack se lahko namesti na ta način, da preden združi
vse JavaScript datoteke, najprej dovoli Babelu, da vse JavaScript datoteke ustrezno pretvori
v EcmaScript 5 obliko. Webpack je priročen za uporabo, ker vsebuje testni produkcijski
strežnik, na katerem lahko celotno dinamično spletno aplikacijo testiramo in avtomatsko
spremljamo spremembe, ki smo jih naredili v kodi v poljubnem spletnem brskalniku.
Delovanje Webpacka smo pojasnili v nadaljevanju na praktičnem primeru, v kateremu smo
konfigurirali Webpack na način, da združi vse JavaScript datoteke iz vhodne datoteke v eno
glavno datoteko.

Slika 4.3: Konfiguracija orodja Webpack za združitev vseh JavaScript datotek
Kot je razvidno iz primera na Sliki 4.3, se Webpack konfigurira v jeziku JavaScript. Znotraj
JavaScript datoteke določimo, na kakšen način bo Webpack manipuliral z datotekami
dinamične spletne aplikacije. Na primeru smo določili, da je glavna JavaScript datoteka
aplikacije

index.js.

Prav

tako

smo

določili,

da

bo

ime

združene

datoteke

"glavna_datoteka.js" in bo shranjena v datoteko pod nazivom "produkcija". Prednost
Webpacka je tudi v tem, da kadarkoli naredimo spremembo v JavaScript datoteki, se
združena datoteka ponovno generira.

4.3 Validacija kode JavaScript
ESLint je orodje, ki ga spletni razvijalci uporabljajo za validacijo kode JavaScript. Validacija
kode JavaScript je izredno pomembna, saj program za validacijo lahko opozori, če so
sintaktične napake ali druge nelogičnosti, ki jih je potrebno spremeniti v kodi JavaScript
(Zakas, ESLint: The Next-Generation JavaScript Linter 2015). Eno izmed najbolj razširjenih
orodij za validacijo kode JavaScript je ESLint, ki ga je razvil leta 2013 spletni razvijalec
Nicholas C. Zakas (Schultz 2015). Druga orodja za validacijo kode JavaScript so JSHint, JSLint
in druga, vendar ESLint trenutno edini omogoča širok nabor različnih funkcionalnosti ter
podporo za različne ECMAScript standarde.
ESLint deluje na naslednji način: orodje je pred uporabo potrebno pravilno konfigurirati
glede na stil kode JavaScript, potrebno je določiti, kateri standard ECMAScripta se bo v kodi
JavaScript uporabljal, ob ostalih pravilih pa je potrebno določiti še, katero JavaScript
datoteko je potrebno preveriti z orodjem. ESLint tako kot vsa ostala orodja za razvoj za
odjemalca ni nujen za razvoj spletnih aplikacij, vendar omogoča hitrejši in učinkovitejši

razvoj dinamičnih spletnih aplikacij. Ob tem, da ESLint podpira ECMAScript 6 standard, prav
tako podpira uporabo JSX, kar pomeni, da je odličen za uporabo s knjižnico JavaScript
ReactJS (Schultz 2015). Prav tako obstaja dodatek ESLintu, ki omogoča validacijo
TypeScripta, ki ga uporablja najnovejša verzija ogrodja AngularJS (Tamminen 2016).
Združljivost ESLinta z ostalimi orodji ali modernimi praksami v spletnem razvoju dinamičnih
spletnih aplikacij je velika, saj se ESLint lahko integrira z orodji za pripravo datotek za
produkcijo – kot je npr. Webpack (Schultz 2015). Integracija deluje na takšen način, da
preden Webpack združi vse datoteke JavaScript v eno glavno datoteko, ESLint najprej
validira vsako posamezno datoteko in če najde probleme v kodi JavaScript, bo ustavil
proces združitve datotek JavaScript. Združitev in integracija z ostalimi orodij ima velike
prednosti za spletne razvijalce, saj pomagajo pri celotnem razvojnem procesu dinamične
spletne aplikacije.
Prav tako je ESLint možno nastaviti z lastno ustvarjenimi sintaktičnimi pravili, v kolikor
skupina spletnih razvijalcev vztraja z uporabo lastno določenih stilnih pravil pisanja kode
JavaScript (Schultz 2015). To je izredno pomembna funkcionalnost za spletne razvijalce, ki
razvijajo dinamično spletno aplikacijo v veliki skupini, saj to zagotovi stroga sintaktična in
stilna pravila pisanja kode JavaScript. Posledica takšnih pravil je, da dobimo občutek, da je
celotno kodo JavaScript pisala le ena oseba, saj v praksi pogosto pride do razlik v stilnih
pravilih pisanja kode JavaScript.
Osnovno delovanje orodja ESLint smo pokazali v nadaljevanju na kratkem praktičnem
primeru. Priporočeno je inštalirati orodje ESLint s pomočjo orodja za upravljanje
programskih paketov NPM z uporabo ukazne vrstice Node.js. Po inštalaciji je potrebno
ESLint pravilno namestiti in potem je možno vsako datoteko dinamične spletne aplikacije,
ki vsebuje kodo JavaScript, v skladu s predhodno definiranimi pravili validirati in bodo
rezultati validacije izpisani v ukazno vrstico Node.js. V primeru smo prikazali, kako izgleda
osnovna namestitev orodja ESLint in smo zagnali validacijo ene datoteke JavaScript z
vnaprej določenimi pravili validacije.

Slika 4.4: Primer namestitve orodja za validacijo ESLint
Znotraj ukazne vrstice Node.js je potrebno zagnati predhodno inštaliran paket ESLint z
ustreznim ukazom. Ukaz »eslint –init« sproži nastavitveni proces orodja ESLint, ki omogoča
izbiro treh različnih nastavitev: nastavitev skozi vnaprej pripravljen vprašalnik, obstoječe
popularne nastavitve in skeniranje obstoječih datotek JavaScript. Pri skeniranju obstoječih
datotek JavaScript ESLint glede na strukturo kode lahko sam prilagodi pravila in zazna
pravilen standard ECMAScript. Za namene naše magistrske naloge smo izbrali prvo opcijo
predhodno narejenega vprašalnika.

Slika 4.5: Postopek namestitve orodja za validacijo ESLint skozi vprašalnik
Slika 4.5 podrobno prikazuje vsa vprašanja, ki jih vprašalnik vsebuje. Glede na odgovor, ki
ga posredujemo, bo ESLint naredil datoteko JSON ali JavaScript z ustreznimi validacijskimi
pravili. Vprašalnik vsebuje osnovna vprašanja o tem, na kakšen način je najbolje nastaviti
ESLint za namene določenega projekta, potem ustvari datoteko JSON ali JavaScript, iz
katere ESLint definirana pravila prebere in v skladu z njimi validira kodo JavaScript.

Slika 4.6: Primer datoteke JavaScript »index.js«
Slika 4.6 prikazuje primer datoteke JavaScript z nazivom »index.js«, ki je testna datoteka,
katero smo validirali skozi orodje ESLint. V testni datoteki sta namerno dve napaki, ker
poskušamo ugotoviti, ali ju bo orodje ESLint v procesu validacije prepoznalo in nas ustrezno
opozorilo. Prva napaka je, da je definirana spremenljivka »const«, ki po ECMAScript 6
standardu ne more spreminjati vrednosti, vendar ji vseeno želimo spremeniti vrednost v
številko 10. Druga napaka je, da po ukazu »stevilo = 10« manjka podpičje. Pri Sliki 4.5, ki
prikazuje konfiguracijo ESLint-a za testno datoteko, smo določili, da je obvezno definirati
podpičje za vsakim ukazom.

Slika 4.7: Rezultat validacije datoteke »index.js«
Za validacijo datoteke JavaScript je potrebno v ukazno vrstico Node.js napisati ukaz »eslint
index.js«. Glede na to, v kateri mapi se trenutno nahajamo, bo ESLint poiskal nastavitveno
datoteko JSON ali JavaScript, iz katere bo prebral pravila validacije in datoteko validiral po
teh pravilih. Rezultat validacije lahko vidimo na Sliki 4.7. ESLint je pravilno zaznal obe
napaki, ki sta bili namerno vstavljeni v datoteko index.js in nas je o tem ustrezno opozoril s
točno lokacijo oziroma vrstico napake v kodi JavaScript in z manjšim opisom napake,
obarvanim rdeče.

Odgovor na RV2, ki se navezuje na orodja za odjemalca, je naslednji: orodij za razvoj za
odjemalca, ki so najbolj priljubljena v praksi pri razvoju dinamičnih spletnih aplikacij, je
veliko, vendar se delijo po kategorijah glede na njihov namen. V magistrski nalogi smo
predstavili tri kategorije orodij za razvoj za odjemalca in za vsako kategorijo smo predstavili
eno izmed najbolj priljubljenih orodij za razvoj za odjemalca znotraj te kategorije. Orodja
za razvoj za odjemalca, ki se uporabljajo pri razvoju dinamičnih spletnih aplikacij znotraj teh
treh kategorij, katere smo tudi podrobneje predstavili, so: NPM, Webpack in ESLint.

4.4 Povezljivost orodij za razvoj za odjemalca z ogrodji JavaScript
Kot je razvidno iz snovi, ki je obravnavana v tem poglavju, lahko zaključimo, da trenutno
obstaja širok nabor različnih orodij za razvoj za odjemalca, ki opravljajo različne specifične
naloge. Namen teh nalog je predvsem olajševanje oziroma pomoč pri celotnem razvojnem
procesu dinamičnih spletnih aplikacij. Ker obstaja veliko različnih orodij za razvoj za
odjemalca, je pomembno, da se lahko orodja med seboj integrirajo. Integracija oziroma
povezljivost teh orodij je za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij vsekakor pozitivna. Razvoj
dinamičnih spletnih aplikacij ni učinkovit, če je inštalacija in nastavitev vseh njemu
potrebnih orodij za razvoj za odjemalca časovno zamudna.
Pri RV3 ugotavljamo, ali je možna povezljivost med ogrodji JavaScript in orodji za razvoj za
odjemalca. Skozi pregled orodij v predhodnih podpoglavjih ugotavljamo, da je povezljivost
med orodji za razvoj za odjemalca in med ogrodji vsekakor možna ter tudi zaželena.
Povezljivost dejansko olajšuje celoten razvoj ter je za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij
izredno pomembno to, da posodobitve, ki so predstavljene v novejših verzijah ECMAScript
standardov in nove funkcionalnosti, ki prihajajo s posodobitvami ogrodij, sledijo tudi
ustreznim posodobitvam različnih orodij za razvoj za odjemalca. Za orodja za razvoj
odjemalca je izredno pomembno kolektivno delo in podpora teh orodij oziroma prispevek
razvijalcev, ki skrbijo za določeno orodje, ali razvijalcev, ki vsakodnevno določeno orodje
uporabljajo pri razvoju dinamičnih spletnih aplikacij.
Primer medsebojne povezljivosti med orodij za razvoj za odjemalca je orodje za validacijo
kode JavaScript ESLint. Orodje za validacijo kode JavaScript ESLint lahko namreč inštaliramo
s pomočjo orodja za upravljanje programskih paketov npm ter lahko povežemo validacijo z

orodjem za pripravo datotek za produkcijo Webpack. Orodje za pripravo datotek za
produkcijo Webpack lahko nastavimo na takšen način, da kadarkoli datoteko JavaScript, na
kateri trenutno delamo, shranimo spremembe avtomatsko (tudi kodo JavaScript validira s
pomočjo orodja za validacijo kode JavaScript).
Pri razvoju kompleksnih dinamičnih spletnih aplikacij je posebej prednostno uporabljati
orodja za razvoj za odjemalca, saj orodja manipulirajo z več različnimi datotekami in hkrati
zmanjšajo možnost napake. Pomembno je poudariti, da je namestitev orodij za razvoj za
odjemalca in učenje vseh potrebnih funkcionalnosti teh orodij časovno zahteven proces,
saj obstaja širok nabor problemov, ki lahko orodja za razvoj za odjemalca avtomatizirajo.
Ko se funkcionalnosti teh orodij premagajo s pomočjo avtomatizacije, zmanjšamo možnost
napake pri razvoju dinamične spletne aplikacije.
Vsakega orodja za razvoj za odjemalca ne moremo uspešno povezati z vsemi ogrodji
JavaScript. To je predvsem odvisno od dinamične spletne aplikacije in od ogrodja, ki se
uporablja za razvoj te aplikacije. V primeru, da za razvoj dinamične spletne aplikacije
uporabljamo knjižnico ReactJS, je velika prednost, če imamo orodja, ki podpirajo in uspešno
berejo kodo JSX.

5 EMPIRIČNI MODEL ZA PRIMERJAVO IN OVREDNOTENJE
V praksi se uporabljajo številna ogrodja JavaScript in orodja za razvoj za odjemalca. Prakse
v razvoju dinamičnih spletnih aplikacij se pogosto spreminjajo s pojavo novejših standardov
ECMAScript in z novimi možnostmi, ki jih ta standard omogoča. Glede na RV4 se v tem
poglavju in v nadaljevanju ukvarjamo z učinkovito definicijo lastnega empiričnega modela
za primerjanje in ovrednotenje ogrodij JavaScript za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij.
Namen je ustvariti model za ovrednotenje in primerjanje ogrodij JavaScript v namen lažje
diferenciacije med ogrodji in lažje izbire najbolj ustreznega ogrodja JavaScript za razvoj
določene dinamične spletne aplikacije. V ta namen je tudi nujno vključiti predloge orodij za
razvoj za odjemalca za določeno ogrodje JavaScript, če takšno orodje za specifično ogrodje
trenutno obstaja.
Prav tako je pomembno ogrodje znotraj empiričnega modela ustrezno opredeliti. Kot smo
videli v tretjem poglavju, v praksi ni nujno uporabljati le ogrodja JavaScript za razvoj
dinamičnih spletnih aplikacij, ampak je možno uporabljati knjižnice JavaScript (kot sta VueJS
ali ReactJS) z ustreznimi drugimi orodji za razvoj, ki omogočajo funkcionalnosti ogrodja
JavaScript. Pomembno je tudi ustrezno opredeliti, na kakšen način ogrodje ali knjižnica
JavaScript deluje oziroma katere funkcionalnosti za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij
ponuja.
V ta namen smo najprej v literaturi analizirali obstoječe modele za ovrednotenje in
primerjanje ogrodij JavaScript. Potrebno je ugotoviti, kakšne so pomanjkljivosti obstoječih
modelov in ali je možno obstoječe modele nadgraditi tako, da dobimo bolj učinkovit model
za ovrednotenje in primerjanje ogrodij JavaScript. V nadaljevanju smo definirali lasten
empiričen model za ovrednotenje in primerjanje ogrodij JavaScript in ga v naslednjem
poglavju testirali na vseh predhodno analiziranih ogrodjih JavaScript (VueJS, ReactJS,
AngularJS, BackboneJS in EmberJS).

5.1 Pregled in analiza dosedanjih raziskav
V literaturi smo zasledili številne primerjalne metode ogrodij JavaScript, vendar je bilo
zadnje ovrednotenje modernih ogrodij JavaScript leta 2012 (Gizas, Christodoulou in
Papatheodorou 2012). Gizas, Christodoulou in Papatheodorou so naredili validacijske teste,
teste zmogljivosti in teste kakovosti JavaScript kode naslednjih ogrodij: Dojo 1.7.2, ExtJS
4.0.7, jQuery 1.7.0, MooTools 1.4.4, Prototype 1.7, YUI2.2.9.0 in YUI3.3.4.1 in rezultate med
seboj primerjali in grafično poudarili (Gizas, Christodoulou in Papatheodorou 2012). Kot je
razvidno iz prikazanih podatkov, so se leta 2012 uporabljala popolnoma drugačna ogrodja
JavaScript za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij, kot se uporabljajo v praksi. Ker je bil zadnji
takšen pregled narejen leta 2012, menimo, da je nujno narediti nov pregled ogrodij
JavaScript s tehnologijami, ki se uporabljajo v praksi.
Gizas, Christodoulou in Papatheodorou so definirali metodologijo v skladu s splošno
znanimi parametri ovrednotenja programske opreme. Parametri ovrednotenja so se
razdelili v tri kategorije: parametri velikosti, parametri kompleksnosti in parametri
vzdrževanja. Pri parametrih velikosti so raziskovali, koliko vrstic kode ima posamezno
ogrodje in kakšno je razmerje med komentarji v kodi in številom vrstic kode. Pri parametrih
kompleksnosti so merili ciklomatično kompleksnost kode JavaScript. Parametre
vzdrževanja ogrodja so merili s pomočjo vzdrževalnega indeksa in Halsteadovega merila
kompleksnosti. Za merjenje teh parametrov so uporabili naslednja orodja: Jsmeter, Cloc,
Understand in Yasca. Rezultati raziskave so pokazali, da so ogrodja JavaScript slabo
optimizirana in da je potreben nadaljnji razvoj ogrodij za večjo optimizacijo (Gizas,
Christodoulou in Papatheodorou 2012).
Prednost takšne raziskave je predvsem združitev splošnih standardov za ovrednotenje
kakovosti programske opreme. Gizas, Christodoulou in Papatheodorou so uporabljali
parametre, ki so jih definirali v kvantitativnem ovrednotenju kakovosti odprtokodnih
projektov (Barkmann, Lincke in Lőwe 2009). V raziskavi so predstavljeni kvantitativni
podatki, ki so predvsem koristni za razvijalce, ki razvijajo analizirana ogrodja JavaScript.
Pomanjkljivost te raziskave je predvsem v tem, da so rezultati raziskave odvisni od uporabe
zunanjih orodij in je vprašanje, na kakšen način ta orodja delujejo in ali delujejo pravilno.

Prav tako je smiselno v takšnem primeru raziskovati zmogljivost posameznega ogrodja
JavaScript in preveriti kakovost dokumentacije posameznega ogrodja, saj je možno, da
imajo določena ogrodja namesto direktnega komentiranja v kodi ogrodja podrobno
opisano dokumentacijo s primeri, na katerih je lažje usvojiti celotno funkcionalnost ogrodja.
Dalmasso in drugi so primerjali, analizirali in ovrednotili ogrodja JavaScript, ki se uporabljajo
za razvoj mobilnih aplikacij (Dalmasso, in drugi 2013). Ta raziskava je zelo pomembna za
našo raziskavo zaradi definicije osnovnih zahtev za izbiro ogrodja JavaScript za razvoj
aplikacij. To so naredili tako, da so določili osnovne zahteve vsakega ogrodja JavaScript za
razvoj mobilnih aplikacij, potem so definirali tabelo, s katero so opisovali, kakšna je
kakovost uporabniške izkušnje, kvalitete mobilnih aplikacij, kakšni so potencialni
uporabniki aplikacije, varnost aplikacije in drugi parametri za ovrednotenje izbire
ustreznega ogrodja JavaScript za razvoj hibridnih mobilnih aplikacij. Prav tako so merili
zmogljivost posameznega ogrodja JavaScript in so rezultate primerjali z ostalimi
analiziranimi ogrodji. Vsako ogrodje so opredelili z naslednjimi parametri: dokumentacija
ogrodja, okolje, v katerem je možno ogrodje implementirati, na kakšen način aplikacijo,
razvito v ogrodje, pripraviti za produkcijo, koliko je ogrodje stabilno, katere so glavne
prednosti in pomanjkljivosti ogrodja. Prednost takega pristopa je, da je možno takoj v
rezultatih razbrati, katero ogrodje je najbolj ustrezno glede na potrebe aplikacije. Dalmasso
in drugi so primerjali, analizirali in ovrednotili ogrodja PhoneGap, jQuery Mobile in Sencha
Touch 2.0 (Dalmasso, in drugi 2013). Rezultati raziskave so pokazali, da je PhoneGap najbolj
ustrezno ogrodje za razvoj hibridnih mobilnih aplikacij, saj je aplikacija, razvita v tem
ogrodju, najbolj učinkovita s strani zahtevnosti za procesno enoto, RAM memorijo in
baterijo mobilne naprave (Dalmasso, in drugi 2013).
Enache je v svoji raziskavi definirala, kaj morajo ogrodja za razvoj dinamičnih spletnih
aplikacij vsebovati in na kakšen način lahko diferenciramo med ogrodji glede na različne
razvojne vzorce (Enache 2015). Enache v svoji raziskavi opisuje razvojni model MVC, ki ga
sestavljajo tri različne komponente: modela (model), prikaza (view) in kontrolerja
(controller) (Enache 2015). Enache pravi, da skoraj vsa ogrodja JavaScript temeljijo na
modelu MVC (Enache 2015). Model vsebuje logiko poslovanja in pridobi ali pošilja podatke
kontrolerju. Kontroler je komponenta, ki kontrolira zahteve in odgovore strežnika,

povpraševanje podatkovne baze in surove podatke. Prikaz je predstavitev uporabniku
uporabnih podatkov ali uporabniško prijaznih podatkov, prikaz zajema vsebino, ki jo
uporabnik lahko vidi in interaktivno spreminja. Enache na primeru ogrodja PHP za razvoj
dinamičnih spletnih aplikacij pojasnjuje principe razvojnega modela MVC, prav tako
omenja, da mora imeti vsako ogrodje, ki temelji na MVC-ju, možnost pošiljanja podatkov
na prikaz ter mora imeti specifičen način za definiranje predlog za posamezno spletno stran
aplikacije (Enache 2015). Pomanjkljivost raziskave je predvsem v tem, da obstaja več
različnih razvojnih modelov, ki temeljijo na MVC-ju in v raziskavi niso definirani, ampak jih
današnja moderna ogrodja JavaScript uporabljajo.
Madsen, Livshits in Fanning so analizirali aplikacije JavaScript pri razvoju aplikacij za
Windows 8 s poudarkom na ogrodju in knjižnici JavaScript (Madsen, Livshits in Fanning
2013). Prišli so do ugotovitve, da se JavaScript veliko uporablja za razvoj spletnih aplikacij
in aplikacij na strežniku, vendar je velik izziv v analizi JavaScripta zaradi njegove dinamične
narave (Madsen, Livshits in Fanning 2013). Madsen, Livshits in Fanning pravijo, da je
kompozicija JavaScript aplikacije izredno pomembna za hitrost, zmogljivost in pravilno
delovanje aplikacije (Madsen, Livshits in Fanning 2013). Kompozicija Windows 8 JavaScript
aplikacije je kompleksna, vsebuje slike, HTML, knjižnice JavaScript, ki komunicirajo z DOM,
in ogrodje WinJS, ki vsebuje API za razvoj Windows 8 HTML aplikacij. Za vsako od
komponent v aplikaciji so merili, koliko funkcij in vrstic kode vsebuje. Rezultati vzorčne
aplikacije so pokazali, da takšna aplikacija vsebuje 30000 vrstic kode, kar pomeni, da
ogrodje, ki je manjše velikosti in je napisano v manj vrsticah kode, rezultira v hitrejšem
delovanju aplikacije.
V pregledu dosedanjih raziskav na področju analize, ovrednotenja in primerjanja ogrodij
JavaScript smo ugotovili, da obstaja več različnih raziskav, ki ocenjujejo in primerjajo
zmogljivost ogrodij JavaScript ali tehnično analizirajo ogrodja JavaScript. Pomanjkljivost teh
raziskav je predvsem v tem, da ne pomagajo spletnim razvijalcem pri izbiri ustreznega
ogrodja JavaScript in prav tako ne predlagajo, kakšna orodja za razvoj za odjemalca
podpirajo funkcionalnosti določenega ogrodja. Menimo, da je potrebno definirati empirični
model, s pomočjo katerega lahko transparentno opredelimo pomembne informacije o
posameznem ogrodju JavaScript.

5.2 Empirični model za primerjavo in ovrednotenje ogrodij JavaScript
Glede na analizirano literaturo in RV4 smo v tem podpoglavju opredelili empirični model za
ovrednotenje in primerjanje ogrodij JavaScript. Za ustrezno izbiro ogrodja JavaScript za
razvoj dinamičnih spletnih aplikacij mora ogrodje izpolnjevati določene pogoje, ki smo jih
definirali znotraj empiričnega modela. Ti pogoji so: popularnost ogrodja v industriji,
ustrezna dokumentacija funkcionalnosti s primeri uporabe in ustrezne tehnične
funkcionalnosti ogrodja. Glede na zadane pogoje v empiričnem modelu smo ogrodja
JavaScript ovrednotili in primerjali.
Opredelitev popularnosti ogrodja JavaScript je izredno pomembna, saj podaja informacijo
o tem, koliko je ogrodje JavaScript razširjeno med spletnimi razvijalci in koliko se v praksi
trenutno uporablja. Opredelitev popularnosti ogrodja JavaScript v našem empiričnem
modelu zajema naslednje: popularnost ogrodja na spletni razvojni platformi GitHub,
velikost razvojne ekipe, ki posodablja ogrodje, podjetja, ki podpirajo razvoj ogrodja, in
podjetja, ki uporabljajo ogrodja za upodobitev njihove spletne podobe. Pomembno je
poudariti, da smo podatke o popularnosti posameznega ogrodja pridobili s spletne razvojne
platforme GitHub. Vsi od naštetih parametrov so pomembni za ustrezno izbiro ogrodja
JavaScript, saj nam podajajo informacijo o tem, koliko je ogrodje priljubljeno med spletnimi
razvijalci ter o prihodnosti podjetja – v primeru, da stoji veliko razvojno podjetje za
razvojem ogrodja, je večja možnost za to, da se bo ogrodje naprej razvijalo in da bo splošno
dobro podprto.
Ustrezna dokumentacija funkcionalnosti s primeri uporabe je nujna za ogrodje JavaScript,
saj omogoča spletnim razvijalcem, da hitro usvojijo funkcionalnosti ogrodja in začnejo
ogrodje pravilno uporabljati. Dokumentacija je za ustreznost izbire ogrodja JavaScript
izredno pomembna, saj lahko ogrodje JavaScript vsebuje zelo zanimive in uporabne
funkcionalnosti, vendar se brez ustrezne dokumentacije za opis in uporabo teh
funkcionalnosti ogrodje žal ne more pravilno uporabljati. Parametri za določanje
ustreznosti dokumentacije funkcionalnosti ogrodja JavaScript so: pogostost posodobitve
dokumentacije, vsebina

dokumentacije

(ustrezen

opis osnovnih

in

naprednih

funkcionalnosti ogrodja), navodila za integracijo v obstoječe spletne aplikacije, navodila za

izdelavo osnovne spletne aplikacije z uporabo ogrodja in splošna skupna ocena ustreznosti
dokumentacije glede na naštete parametre. Skozi definirane parametre smo lahko
opredelili skupno oceno in ustreznost dokumentacije ogrodja JavaScript, kar smo potem
lahko primerjali med različnimi analiziranimi ogrodji.
Opredelitev tehničnih specifikacij ogrodja je pomembna za diferenciacijo, pravilno
ovrednotenje in primerjanje med ogrodji JavaScript. Parametri za opredelitev tehnične
specifikacije ogrodja so: podpora v starejših spletnih brskalnikih, opredelitev orodij za
razvoj za odjemalca, ki so nujna za pravilno delovanje funkcionalnosti, opredelitev in število
vseh knjižnic, ogrodij ali orodij, od katerih je delovanje ogrodja odvisno, opredelitev
filozofije ogrodja (fleksibilno ali mnenjsko), način vzpostavitve navigacijske strukture
(usmerjanje), način uporabe AJAX in način ustvarjanja HTML predlog. Vsi parametri pri tem
pogoju so pomembni za hitro seznanitev tehničnih podrobnosti in specifikacij za
posamezno analizirano ogrodje JavaScript in za lažje medsebojno primerjanje ogrodij
JavaScript.
Empirični model za ovrednotenje in primerjanje ogrodij JavaScript smo razdelili v štiri
skupine glede na predhodno definirane pogoje: splošne informacije o ogrodju/knjižnici
JavaScript,

ustreznost

dokumentacije

ogrodja/knjižnice

JavaScript,

popularnost

ogrodja/knjižnice JavaScript in tehnična specifikacija ogrodja/knjižnice JavaScript.
Prva skupina empiričnega modela vsebuje splošne informacije o ogrodju/knjižnici
JavaScript. V tej kategoriji je pomembno opredeliti, ali obravnavamo ogrodje ali knjižnico,
katera je zadnja verzija ogrodja/knjižnice in kdaj je ogrodje/knjižnica nastalo, kakšna je
velikost ogrodja/knjižnice v produkciji in v razvoju, kateri razvojni model ogrodja/knjižnica
uporablja (MVC, Flux itd.) in kateri ECMAScript standard ogrodje/knjižnica podpira.
Tabela 5: Primer splošnih informacij o knjižnici ReactJS
Ime in verzija ogrodja/knjižnice

ReactJS v15.6.1

Ogrodje ali knjižnica

Knjižnica JavaScript

Leto nastanka knjižnice

2013

Razvojni model

(M)V(C) – zadolžen za V

ECMAScript standard

ES6

Namen knjižnice

Izdelava uporabniških vmesnikov

Licenca

BSD

Namen prve skupine empiričnega modela je predvsem seznaniti razvijalce o splošnih
informacijah analiziranih ogrodij JavaScript. Primer prve skupine empiričnega modela je
prikazan v Tabeli 5. Za primer prve skupine empiričnega modela smo izbrali knjižnico
ReactJS.
V drugi skupini empiričnega modela za ovrednotenje in primerjanje ogrodij JavaScript smo
opredelili priljubljenost analiziranega ogrodja. Primer opredelitve priljubljenosti ogrodja je
prikazan na lastnem primeru v Tabeli 6. Na primeru je s pomočjo predhodno definiranih
parametrov analizirana popularnost knjižnice ReactJS.
Tabela 6: Primer priljubljenosti knjižnice ReactJS
Mesto na lestvici najbolj popularnih
ogrodij na GitHub-u

1

Število zvezdic na GitHub-u

75817

Število razvijalcev, ki posodabljajo
knjižnico

-

Datum zadnje posodobitve knjižnice

15. september 2017

Razvoj podpirajo naslednja podjetja

Facebook

Podjetja, ki uporabljajo ogrodje/knjižnico

-

Zvezdice na spletni razvojni platformi GitHub pomenijo, da je spletnim razvijalcem ogrodje
ali knjižnica JavaScript všeč. Ekvivalent zvezdice na spletni razvojni platformi GitHub je
Facebookov gumb za všečkanje.
V tretji kategoriji empiričnega modela za primerjanje in ovrednotenje ogrodij JavaScript
merimo ustreznost dokumentacije analiziranega ogrodja. Primer meritve ustreznosti
dokumentacije ogrodja je prikazan na lastnem primeru v Tabeli 7. Na primeru je s pomočjo
predhodno definiranih parametrov v empiričnem modelu analizirana ustreznost
dokumentacije knjižnice ReactJS.

Tabela 7: Primer ustreznosti dokumentacije za knjižnico ReactJS
Zadnja posodobitev dokumentacije

14. september 2017

Dokumentacija vsebuje opis osnovnih
funkcionalnosti

Da

Dokumentacija vsebuje opis za napredne
funkcionalnosti

Da

Dokumentacija vsebuje primere uporabe
funkcionalnosti (slika, video)

Da (Da, Ne)

Dokumentacija vsebuje navodila za
izdelavo osnovne spletne aplikacije

Da

Dokumentacija vsebuje navodila, kako
vključiti knjižnico v obstoječo spletno
aplikacijo

Da

Skupna ocena ustreznosti dokumentacije
(1–5)

5

Za meritev ustreznosti dokumentacije ogrodja je predvsem pomembno to, da so znotraj
dokumentacije funkcionalnosti ogrodja dobro opisane in podkrepljene s podrobnimi
primeri uporabe (tako v tekstualni obliki kot tudi v grafični obliki s pomočjo slik ali video
posnetkov). Prav tako je za ustreznost dokumentacije pomembno to, da vsebuje navodila
v obliki priprave enostavne spletne aplikacije s pomočjo uporabe ogrodja. Na ta način lahko
spletni razvijalec v skladu z navodili sproti razvija aplikacijo in se uči uporabljati
funkcionalnosti ogrodja JavaScript. Skupna ocena ustreznosti dokumentacije se podaja
glede na rezultate pogojev, ki so definirani v tretji skupini empiričnega modela za
ovrednotenje in primerjanje ogrodij JavaScript. Ocene ustreznosti dokumentacije so
naslednje: 1 – nezadostno, 2 – zadostno, 3 – dobro, 4 – prav dobro in 5 – odlično (prikaz
opisa ocen v Tabeli 8).
Tabela 8: Prikaz kriterijev za opredelitev ustreznosti dokumentacije ogrodja JavaScript
Ocena

Opis ocene

1 – nezadostno

Ogrodje ne vsebuje dokumentacije, navodil uporabe funkcionalnosti ali primerov
uporabe funkcionalnosti.

2 – zadostno

Ogrodje vsebuje dokumentacijo s kratko opredelitvijo osnovnih funkcionalnosti in
kratkimi primeri uporabe. Dokumentacija ne vsebuje dodatnih navodil o ogrodju.

3 – dobro

4 – prav dobro

Ogrodje vsebuje dokumentacijo z opredelitvijo osnovnih funkcionalnosti, ki
vsebuje primere uporabe teh funkcionalnosti.
Dodatna kratka navodila za integracijo ogrodja so opcijska, dokumentacija se
redko posodablja z novimi verzijami ogrodja.
Ogrodje vsebuje dokumentacijo z opredelitvijo osnovnih in naprednih
funkcionalnosti, ki so grafično podkrepljeni s slikami ali videi uporabe teh
funkcionalnosti.
Podane so dodatne informacije o ogrodju (npr. Integracija z orodji za razvoj za
odjemalca). Dokumentacija se posodablja z vsako novo verzijo ogrodja.
Ogrodje vsebujejo podrobno opredelitev osnovnih in naprednih funkcionalnosti, ki
so grafično podkrepljene s slikami ali videi uporabe teh funkcionalnosti.

5 – odlično

Dokumentacija vsebuje navodila v korakih za izdelavo preproste spletne aplikacije
z uporabo ogrodja.
Dokumentacija se z vsako novo verzijo ogrodja posodablja in vsebuje veliko
podrobnih dodatnih informacij o ogrodju (integracija z orodji za razvoj, napotki za
implementacijo v obstoječe spletne aplikacije itd.).

V četrti skupini empiričnega modela za ovrednotenje in primerjanje ogrodij JavaScript
opredeljujemo tehnične specifikacije analiziranega ogrodja. Primer opredelitve tehnične
specifikacije analiziranega ogrodja je prikazan na lastnem primeru v Tabeli 9. Na primeru
je s pomočjo predhodno definiranih parametrov v empiričnem modelu analizirana tehnična
specifikacija knjižnice ReactJS.
Tabela 9: Primer opredelitve tehnične specifikacije knjižnice ReactJS
Delovanje ogrodja ali knjižnice v spletnih
brskalnikih

Internet Explorer 9+
Vsi moderni spletni brskalniki, ki podpirajo
ES5

Orodja za razvoj za odjemalca, ki jih je
potrebno uporabljati

Prevajalnik kode za JSX in ES6

Knjižnice, ki jih je potrebno vključiti zraven
ogrodja ali knjižnice

ReactDOM

Skupno število vseh knjižnic, ki jih je
potrebno vključiti

2 (ReactJS, ReactDOM)

Fleksibilno ali mnenjsko

Fleksibilno

Podpora kompletnega razvojnega modela
(MV*, Flux)

Da, integracija z ogrodji MV* možna
Ne, možno z uporabo knjižnice Redux
(Flux)

Usmerjanje

Ne, možno z uporabo knjižnice Reactrouter

HTML predloga

Da, z uporabo JSX sintakse

AJAX

Ne, možno z uporabo knjižnice HTTP

Velikost knjižnice (v produkciji/v razvoju)

22.5KB / 142KB (brez React DOM)

Skupna ocena ustreznosti tehničnih
specifikacij ogrodja ali knjižnice

5

Pomembno je poudariti filozofijo ogrodja, ki ga v empiričnem modelu merimo s tem, ali je
ogrodje fleksibilno ali mnenjsko. Fleksibilno ogrodje je takšno ogrodje, ki spletnemu
razvijalcu pušča proste roke glede zadev, kot so vzpostavitev navigacijske strukture spletne
aplikacije, uporaba AJAX itd. Mnenjsko ogrodje je takšno ogrodje, v katerem je specifično
in vnaprej definirano, na kakšen način se morajo zadeve znotraj razvoja dinamične spletne
aplikacije realizirati.
Parameter usmerjanja zajema vzpostavitev navigacijske strukture znotraj dinamične
spletne aplikacije in v njem je potrebno definirati, ali ogrodje domorodno podpira
vzpostavitev navigacijske strukture ali je za to potrebno vključiti dodatno zunanjo knjižnico
(potrebno je podati primer knjižnice, ki se ujema z analiziranim ogrodjem JavaScript).
Parameter predlog se nanaša na zmogljivost analiziranega ogrodja JavaScript za ustvarjanje
HTML predlog, potrebno je opredeliti, na kakšen način funkcionira ustvarjanje predlog
znotraj ogrodja in ustrezno podati ime knjižnice, če se uporablja za izdelavo predlog.
Parameter uporabe AJAX-a se nanaša na zmogljivost analiziranega ogrodja za asinhrone
zahtevke strežniku. Pri tem parametru je prav tako potrebno opredeliti, če to ogrodje
podpira domorodno ali je potrebno za to vključiti ustrezno knjižnico (v primeru vključevanja
knjižnice je potrebno opredeliti naziv knjižnice).
Skupno oceno tehnične specifikacije ogrodja ali knjižnice JavaScript podajamo po kriterijih,
opisanih v Tabeli 10. Glavni pogoj je podpora ogrodja JavaScript ali knjižnice JavaScript v
modernih spletnih brskalnikih, število knjižnic, ki jih je potrebno vključiti za pravilno
delovanje ogrodja ali knjižnice, ter splošna odvisnost zunanje razvitih knjižnic od
funkcionalnosti, ki jih ponuja knjižnica ali ogrodje. Podpora razvojnega koncepta MVC ali
Flux ter standarda ES5 je samoumevna.

Tabela 10: Prikaz kriterijev za ocenitev tehnične specifikacije
Ocena

Opis ocene

1 – nezadostno

Delovanje ogrodja ali knjižnice ne deluje v modernih spletnih brskalnikih ali v zadnjih
dveh verzijah modernih spletnih brskalnikov.
Delovanje ogrodja ali knjižnice je podprto v vsaj dveh modernih spletnih brskalnikih
(zadnji dve verziji).

2 – zadostno

Skupno število knjižnic, ki jih je potrebno vključiti zraven ogrodja ali knjižnice, je večje
od 5.
Ogrodje ali knjižnica je zelo odvisno od funkcionalnosti zunanjih knjižnic ali orodij.
Delovanje ogrodja ali knjižnice deluje v vseh modernih spletnih brskalnikih ali v
zadnjih dveh verzijah modernih spletnih brskalnikov.

3 – dobro

V primeru knjižnice

Velikost knjižnice v produkciji mora biti manjša od 100
kB.
Število knjižnic, ki jih je potrebno vključiti, je manjše od 3.

V primeru ogrodja

Velikost ogrodja v produkciji mora biti manjša od 900 kB.

Delovanje ogrodja ali knjižnice deluje v vseh modernih spletnih brskalnikih ali v
zadnjih dveh verzijah modernih spletnih brskalnikov.

V primeru knjižnice

Funkcionalnosti so lahko odvisne od druge knjižnice, ki jo
razvija drugo podjetje kot obravnavano knjižnico.
Velikost knjižnice v produkciji mora biti manjša od 100
kB.

4 – prav dobro
Delovanje ogrodja JavaScript je lahko odvisno od
zunanjih knjižnic, ki ga ne kontrolira podjetje, ki razvija
ogrodje.
V primeru ogrodja

Ogrodje JavaScript mora podpirati funkcionalnost
usmerjanja AJAX in HTML predlog.
Velikost knjižnice v produkciji mora biti dinamična
(odvisna od vključenih funkcionalnosti aplikacije) ali
manjša od 750 kB.

Delovanje ogrodja ali knjižnice deluje v vseh modernih spletnih brskalnikih ali v
zadnjih dveh verzijah modernih spletnih brskalnikov.
Knjižnica JavaScript mora biti samostojna oziroma njena
glavna funkcionalnost mora biti odvisna od druge
knjižnice, ki jo razvija isto podjetje kot obravnavano
knjižnico.

5 – odlično
V primeru knjižnice

Knjižnica podpira standard ES5 in ES6.
Za knjižnico JavaScript morajo biti na voljo kompatibilne
knjižnice, ki ponujajo funkcionalnosti za razvoj celovite
dinamične spletne aplikacije.
Velikost knjižnice v produkciji mora biti manjša od 50 kB.

Delovanje ogrodja JavaScript ne sme biti odvisno od
zunanjih knjižnic, ki jih ne kontrolira podjetje, ki razvija
ogrodje.
Ogrodje podpira standard ES5 in ES6.
V primeru ogrodja

Ogrodje JavaScript mora domorodno podpirati
funkcionalnost usmerjanja AJAX in HTML predlog.
Velikost knjižnice v produkciji mora biti dinamična
(odvisna od vključenih funkcionalnosti aplikacije) ali
manjša od 500 kB.

Če določeno ogrodje ali knjižnica JavaScript ne ustreza pogojem za določeno oceno, se
gleda najnižja ocena, ki izpolnjuje vse pogoje. Pri oceni odlično ogrodje ali knjižnica
JavaScript za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij mora biti optimizirana za produkcijo glede
na velikost, mora ponujati celovito rešitev za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij in mora
biti samostojna oziroma morajo biti funkcionalnosti, ki jih ogrodje ali knjižnica ponuja,
domorodne ali odvisne od drugih zunanjih knjižnic, ki jih razvija enako podjetje kot
obravnavano ogrodje ali knjižnico.

6 PRIMERJAVA IN OVREDNOTENJE OGRODIJ JAVASCRIPT
V nadaljevanju smo testirali lastno definirani empirični model za ovrednotenje in
primerjanje ogrodij JavaScript. S pomočjo empiričnega modela smo ocenili in primerjali
najnovejše verzije predhodno analiziranih ogrodij JavaScript: ReactJS, VueJS, Angular,
BackboneJS in EmberJS. Vsi podatki, ki so definirani v empiričnem modelu, so pridobljeni
17. 9. 2017.

6.1 Splošne informacije ogrodij/knjižnic JavaScript
V Tabeli 11 je prikazana prva skupina empiričnega modela, ki opredeljuje splošne
informacije za analizirana ogrodja JavaScript.
Tabela 11: Prikaz splošnih informacij obravnavanih ogrodij in knjižnic JavaScript
Ime in verzija

ReactJS v15.6.1

VueJS v2.4.4

Angular v4.4.1

BackboneJS v1.3.3

EmberJS v2.16.0

Ogrodje ali
knjižnica

Knjižnica

Knjižnica

Ogrodje

Ogrodje

Ogrodje

Leto nastanka
knjižnice

2013

2013

2010

2010

2011

Razvojni model

(M)V(C) ali Flux

(M)V(C) ali Flux

MVC

MVC

MVC

ECMAScript
standard

(JSX)

ES5

ES6

ES6

ES5 ali ES6

ES6
(TypeScript)

Namen knjižnice

Razvoj
uporabniških
vmesnikov za
spletne in mobilne
aplikacije

Razvoj
uporabniških
vmesnikov za
spletne aplikacije

Razvoj spletnih in
mobilnih aplikacij

Razvoj spletnih
aplikacij

Razvoj spletnih
aplikacij

Licenca

BSD

MIT

MIT

MIT

MIT

6.2 Priljubljenost ogrodij/knjižnic JavaScript
V Tabeli 12 je prikazana druga skupina empiričnega modela, ki opredeljuje priljubljenost
analiziranih ogrodij in knjižnic JavaScript. Podatki o priljubljenosti so pridobljeni s pomočjo
spletne razvojne platforme GitHub. Podatka o številu razvijalcev, ki posodabljajo ogrodje
ali knjižico za ReactJS in BackboneJS, ni bilo možno pridobiti, saj nismo zasledili kredibilnega

vira, ki bi vseboval ta podatek. Pomembno je poudariti, da spletna razvojna platforma
GitHub Angular vsebuje vse verzije ogrodja (v1, v2 in v4), kar posledično vpliva na število
zvezdic in na mesto na lestvici najbolj priljubljenih ogrodij. Podatek o številu zvezdic
obravnavanega ogrodja je zapisan v oklepaje, mesto na lestvici najbolj priljubljenih ogrodij
za Angular je seštevek vseh verzij tega ogrodja. Podatek o podjetjih, ki uporabljajo ogrodje
ali knjižnico, je pridobljen z uradne strani ali GitHub strani ogrodja ali knjižnice.
Tabela 12: Prikaz priljubljenosti obravnavanih ogrodij in knjižnic JavaScript
Mesto na lestvici
najbolj popularnih
ogrodij

1

2

3

4

7

Število zvezdic

75817

67094

57101 (27872)

26697

18243

Število razvijalcev,
ki posodabljajo
ogrodje ali
knjižnico

-

18

25

-

15

Datum zadnje
posodobitve

15. 9. 2017

14. 9. 2017

13. 9. 2017

5. 9. 2017

14. 9. 2017

Razvoj podpira

Facebook

Samostojni razvoj

Google

Samostojni razvoj

LinkedIn

Podjetja, ki
uporabljajo
ogrodje ali
knjižnico

Airbnb, BBC, eBay

Laravel, Gitlab,
Thermondo

Tesla, Udemy,
Microsoft Support,
Wolfram Alpha

Sony
Entertainment
Network, GistBox,
Bitbucket

LinkedIn, Canvas,
Apple Music

Število zvezdic na GitHub-u
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
ReactJS

VueJS

Angular

BackboneJS

EmberJS

Število zvezdic na GitHub-u

Graf 1: Prikaz števila zvezdic na GitHub-u
Graf 1 grafično ponazarja število zvezdic posameznega analiziranega ogrodja ali knjižnice
JavaScript. Lahko razberemo, da je ReactJS najbolj priljubljena knjižnice za razvoj
dinamičnih spletnih aplikacij na spletni razvojni platformi GitHub s 75.817 zvezdicami.

Najmanj priljubljeno ogrodje JavaScript za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij na spletni
razvojni platformi GitHub je EmberJS z 18.243 zvezdicami.

6.3 Ustreznost dokumentacije ogrodij/knjižnic JavaScript
V Tabeli 13 je prikazana tretja skupina empiričnega modela, ki opredeljuje ustreznost
dokumentacije analiziranih ogrodij ali knjižnic JavaScript.
Tabela 13: Prikaz ustreznosti dokumentacije obravnavanih ogrodij in knjižnic JavaScript
Zadnja
posodobitev
dokumentacije

15. 9. 2017

17. 9. 2017

-

5. 4. 2016

6. 9. 2017

Možen prenos
dokumentacije

Da

Da

Ne

Ne

Da

Vsebuje opis
osnovnih
funkcionalnosti

Da

Da

Da

Da

Da

Vsebuje opis
naprednih
funkcionalnosti

Da

Da

Da

Ne

Da

Vsebuje primere
uporabe
funkcionalnosti

Da

Da

Da

Da

Da

(Da, Ne)

(Da, Ne)

(Da, Ne)

(Da, Ne)

(Da, Ne)

Navodila za
izdelavo osnovne
spletne aplikacije

Da

Ne

Da

Ne

Da

Navodila, kako
vključiti knjižnico v
obstoječo
aplikacijo

Da

Ne

-

-

-

5

4

5

3

4

(slika, video)

Skupna ocena
ustreznosti
dokumentacije
(1–5)

Dokumentacija je pridobljena z uradnih strani posameznega ogrodja ali knjižnice.
Dokumentacija je vsebinsko analizirana in je podana ocena v skladu z merili, ki so opisana
v prejšnjem poglavju. Graf 2 grafično ponazarja skupno oceno ustreznosti dokumentacije
za posamezno ogrodje ali knjižnico JavaScript. Najvišjo oceno ustreznosti dokumentacije
(odlično) glede na merila, ki smo jih predstavili, imata ReactJS in AngularJS. Najmanjšo
oceno ustreznosti dokumentacije (dobro) ima BackboneJS. Knjižnica VueJS in ogrodje
EmberJS imata oceno ustreznosti dokumentacije prav dobro.

Ocena ustreznosti dokumentacije
6
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1
0
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Graf 2: Prikaz ustreznosti dokumentacije analiziranih ogrodij in knjižnic JavaScript

6.4 Tehnična specifikacija ogrodij/knjižnic JavaScript
V Tabeli 14 je prikazana četrta skupina empiričnega modela, ki opredeljuje tehnične
specifikacije analiziranih ogrodij in knjižnic JavaScript ter prav tako skupno oceno tehnične
specifikacije. Pomembno je razlikovati med tem, da pri tej skupini posebej gledamo na
knjižnice JavaScript in ogrodja JavaScript, saj so tehnično drugače zasnovane.
Tabela 14: Prikaz tehnične specifikacije obravnavanih ogrodij in knjižnic JavaScript
Internet Explorer
9+
Internet Explorer
9+
Delovanje ogrodja
ali knjižnice v
spletnih
brskalnikih

Internet Explorer
9+

Internet Explorer
9+

Google Chrome
54+

Vsi moderni
spletni brskalniki,
ki podpirajo ES5

Vsi moderni
spletni brskalniki,
ki podpirajo ES5

Mozilla Firefox 50+
Android 4.4+
Android 5.1+
iOS 10.0+

Zadnja ali
predzadnja verzija
naslednjih spletnih
brskalnikov:
Google Chrome,
Mozilla Firefox,
Opera, Safari, Edge
(in drugi moderni
spletni brskalniki,
ki podpirajo ES5 in
jQuery)

Vsi moderni
spletni brskalniki,
ki podpirajo ES5

Internet Explorer
9+

Orodja za razvoj za
odjemalca, ki je
potrebno
uporabljati

Prevajalnik kode za
JSX in ES6

-

Angular CLI

-

Ember CLI

Knjižnice, ki jih je
potrebno vključiti
zraven ogrodja ali
knjižnice

ReactDOM

-

Angular CLI

jQuery,
UnderscoreJS

Ember CLI

Skupno število
vseh knjižnic, ki jih
je potrebno
vključiti

2 (ReactJS,
ReactDOM)

1 (VueJS)

-

3 (BackboneJS,
UnderscoreJS,
jQuery)

-

Fleksibilno ali
mnenjsko

Fleksibilno

Fleksibilno

Mnenjsko

Fleksibilno

Mnenjsko

Da, integracija z
ogrodji MV*
možna

Da, integracija z
ogrodji MV*
možna

Da (MVC)

Da (MVC)

Da (MVC)

Ne, možno z
uporabo knjižnice
Vuex (Flux)

Ne

Ne

Ne

(MV*, Flux)

Ne, možno z
uporabo knjižnice
Redux (Flux)

Usmerjanje

Ne, možno z
uporabo knjižnice
React-router

Ne, možno z
uporabo knjižnice
Vue-router

Da

Da

Da

HTML predloga

Da, z uporabo JSX
sintakse

Da, HTML z VueJS
atributi in
elementi

Da, HTML z
Angular atributi in
elementi

Da

Da, z uporabo
avtomatsko
vključene knjižnice
HandlebarsJS

AJAX

Ne, možno z
uporabo knjižnice
HTTP

Ne, možno z
uporabo knjižnice
HTTP

Da

Da

Da

142KB / 22.5kB

263KB / 81 kB

26.8MB / -

70.5KB / 22.8kB

1.52MB / 475kB

5

5

5

4

4

Podpora
kompletnega
razvojnega modela

Velikost ogrodja ali
knjižnice
(v razvoju / v
produkciji)
Skupna ocena
ustreznosti
tehničnih
specifikacij ogrodja
ali knjižnice

Podatkov o velikosti Angular v4.4.1 ogrodja v produkciji ni možno pridobiti, saj je odvisno
od obsega in funkcionalnosti dinamične spletne aplikacije. Podatek o velikosti Angular
v4.4.1. v razvoju je okvirna velikost celotnega Angular CLI v trenutku razvoja brez vsebinskih
datotek (pravil stilnih podlog, HTML strani, slik in ostalih vsebinskih resursov spletne
aplikacije).
Za pravilno delovanje knjižnice VueJS ni potrebno vključevati zunanjih knjižnic. Angular in
EmberJS oba delujeta s pomočjo CLI, kar pomeni, da je dejansko število vključenih knjižnic
odvisno od dinamične spletne aplikacije. BackboneJS ne vsebuje dodatnih orodij za razvoj
za odjemalca in za pravilno delovanje tega ogrodja ni potrebno vključevati ali nastavljati
dodatnega orodja za razvoj za odjemalca – izbira tega, ali se bodo orodja za razvoj za
odjemalca uporabljala, je prostovoljna in odvisna od spletnih razvijalcev, ki razvijajo
dinamično spletno aplikacijo v ogrodju EmberJS.

Velikost knjižnic in ogrodij v razvoju v kB (format .js)
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Graf 3: Prikaz velikosti analiziranih knjižnic in ogrodij v razvoju v kB
Graf 3 grafično ponazarja velikosti analiziranih knjižnic in ogrodij v razvoju. Angular ni
prikazan v grafu, saj velikosti Angularja v razvoju ni bilo možno pridobiti.
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Graf 4: Prikaz ocen tehnične specifikacije
Graf 4 prikazuje ocene tehnične specifikacije analiziranih ogrodij in knjižnic JavaScript za
razvoj dinamičnih spletnih aplikacij. Najvišjo oceno, odlično, ima knjižnica VueJS ter ogrodja
BackboneJS in EmberJS glede na kriterije, ki smo jih definirali v empiričnem modelu.
Najnižjo oceno, prav dobro, imata knjižnica ReactJS in ogrodje BackboneJS.

7 REZULTATI
V tem poglavju smo interpretirali rezultate, pridobljene s pomočjo lastno definiranega
empiričnega modela za vrednotenje in primerjanje ogrodij JavaScript. Predvsem smo se
osredotočili na analizo podatkov, ki jih vsebuje empirični model, in na korelacije med
podatki in obravnavanimi ogrodji ali knjižnicami JavaScript.
Prva skupina empiričnega modela se nanaša na splošne informacije o knjižnici ali ogrodju
JavaScript. V prvi skupini empiričnega modela smo zasledili zanimivosti pri licenci knjižnice
ReactJS. Vsa obravnavana ogrodja ali knjižnice imajo licenco MIT (razen ReactJS, ki ima
licenco BSD). BSD licenca, katero uporablja knjižnica ReactJS, ima določene pomanjkljivosti
za spletne razvijalce. ReactJS je odprtokodna knjižnica, vendar avtorske pravice knjižnice
pripadajo Facebooku (Laurent 2004). BSD licenca določa, da lahko vsak posameznik ali
podjetje uporablja ReactJS, vendar če pride v sodni spor s podjetjem Facebook, posameznik
ali podjetje nimata več pravice uporabljati ReactJS. Pri ogrodjih ali knjižnicah, ki so
objavljene s pomočjo MIT licence, je potrebno vključiti podjetje ali avtorja knjižnice ali
ogrodja znotraj izvirne kode aplikacije (Laurent 2004).
V drugi skupini empiričnega modela smo opredelili popularnost posamezne knjižnice ali
ogrodja JavaScript. V podatkih smo zasledili, da je ReactJS najbolj popularna knjižnica ali
ogrodje na spletni razvojni platformi GitHub. Če pogledamo podatek o številu zvezdic vseh
obravnavanih ogrodij ali knjižnic JavaScript, lahko zaključimo, da število zvezdic bistveno
variira med prvim mestom in med zadnjima dvema mestoma. Razlika med najbolj
popularno knjižnico/ogrodjem za razvoj za odjemalca ReactJS in ogrodjem BackboneJS je
kar 49.120 zvezdic. Zanimivo je, da razvoj knjižnice ReactJS in ogrodja Angular podpirata
veliki podjetji, kot sta Facebook in Google, vendar VueJS podpira samostojni tim spletnih
razvijalcev in prepričljivo drži drugo mesto na lestvici popularnosti ogrodij za razvoj za
odjemalca. To je bistveni kontrast med drugim samostojnim ogrodjem za razvoj za
odjemalca BackboneJS, ki ima bistveno nižje število zvezdic kot VueJS, čeprav je BackboneJS

starejše ogrodje. Lahko zaključimo, da se vse knjižnice in ogrodja regularno posodabljajo,
saj je razmik med zadnjim posodobljenim ogrodjem ali knjižnico in prvim posodobljenim
ogrodjem ali knjižnico le 10 dni.
V tretji skupini empiričnega model smo opredelili ustreznost dokumentacije obravnavanih
ogrodij in knjižnic JavaScript. Najbolj ustrezno dokumentacijo glede na kriterije, ki smo jih
opredelili v empiričnem modelu, imata ReactJS in AngularJS. Ta podatek ne preseneča, ker
ReactJS in AngularJS podpirata Facebook in Google. VueJS ima prav dobro dokumentacijo,
vendar manjkajo navodila, kako vključiti knjižnico v obstoječo aplikacijo in VueJS ima to
pomanjkljivost, da vsebuje manj obsežno dokumentacijo v angleščini kot v kitajščini.
Dokumentacije vseh obravnavanih knjižni ali ogrodij vsebujejo opis osnovnih
funkcionalnosti in primere uporabe funkcionalnosti. Pomanjkljivost BackboneJS-a pri opisu
naprednih funkcionalnosti je, da je BackboneJS odvisen od delovanja drugih knjižnic, kar
pomeni, da je potrebno zraven tega, da poznamo funkcionalnosti BackboneJS-a, tudi
usvojiti napredne funkcionalnosti drugih vključenih knjižnic. Vsa obravnavana ogrodja ali
knjižnice, razen ogrodja BackboneJS in Angular (za Angular ni možno pridobiti podatka o
zadnji posodobitvi dokumentacije), regularno posodabljajo dokumentacijo. Glede na to,
kdaj je bila zadnja posodobitev ogrodja BackboneJS in kdaj je bila zadnja posodobitev
dokumentacije za ogrodje BackboneJS, lahko zaključimo, da je BackboneJS edino ogrodje
JavaScript, ki nima redno posodobljene dokumentacije. Ta podatek lahko pomeni, da
dokumentacija ne vsebuje funkcionalnosti, ki so prihajale z zadnjimi verzijami ogrodja, saj
posodobitve dokumentacije in ogrodja niso paralelne.
V četrti skupini empiričnega modela smo opredelili tehnično specifikacijo ogrodij in knjižnic
JavaScript. Zasledili smo, da vsa ogrodja ali knjižnice delujejo v vseh verzijah Internet
Explorerja od 9. verzije naprej in na vseh spletnih brskalnikih, ki podpirajo ES5 (razen pri
BackboneJS, kjer je specifično definirano, da deluje v zadnji ali predzadnji verziji modernih
spletnih brskalnikov). Knjižnica ReactJS je edina, ki potrebuje prevajalnik kode za JSX in ES6
za pravilno delovanje, vendar je pomembno omeniti, da Angular CLI in Ember CLI vsebujeta
že vnaprej inštalirana in nastavljena orodja za razvoj za odjemalec. Angular CLI prav tako
vsebuje prevajalnik kode za TypeScript in ES6 kot ReactJS za JSX. Za pravilno delovanje

knjižnice VueJS in ogrodja BackboneJS ni potrebno vključevati orodja za razvoj za
odjemalca, razen v primerih, kadar uporabljamo kodo JavaScript ES6.
Pri VueJS ni potrebno vključevati dodatne knjižnice JavaScript za pravilno delovanje
knjižnice. Temu ni tako za ostala ogrodja in orodja za razvoj za odjemalca. ReactJS za razvoj
spletnih uporabniških vmesnikov potrebuje knjižnico ReactDOM. Angular CLI in Ember CLI
vsebujeta v produkciji tiste knjižnice, od katerih je funkcionalnost dinamične spletne
aplikacije odvisna, in BackboneJS vsebuje največ knjižnic, ki jih je potrebno vključiti od vseh
obravnavanih ogrodij ali knjižnic JavaScript. Skupno število knjižnic ali ogrodij, ki jih je
potrebno vključiti, je zaradi tega najvišje pri BackboneJS, pri Angular in EmberJS je ta
številka različna, saj bo orodje za upravljanje paketov za produkcijo ustrezno vključilo tiste
knjižnice, ki določena dinamične spletna aplikacije uporabljajo.
Pri velikosti ogrodja ali knjižnice v razvoju preseneča podatek, da je BackboneJS ogrodje,
vendar je za 0,3 kB večje od knjižnice ReactJS, ker ima BackboneJS največje število knjižnic,
ki jih je potrebno vključiti za pravilno delovanje vseh obravnavanih knjižnic ali ogrodij
JavaScript. Če bi ta parameter vključeval še velikost vseh knjižnic, od katerih je delovanje
BackboneJS odvisno, bi se celotna velikost v razvoju bistveno razlikovala od velikosti le
ogrodja BackboneJS. Podobno velja za knjižnico ReactJS, ki za razvoj uporabniških
vmesnikov za spletne aplikacije potrebuje še knjižnico ReactDOM. To pomeni, da je celotna
velikost v razvoju (vključena z vsemi knjižnicami, ki so potrebni za razvoj) najmanjša pri
knjižnici VueJS, ki je samostojna knjižnica za razvoj uporabniški vmesnikov pri dinamičnih
spletnih aplikacijah. EmberJS ima po parametrih, definiranih v empiričnem modelu,
največjo velikost v razvoju od vseh obravnavanih ogrodij ali knjižnic. Pomembno je tudi
poudariti, da imata EmberJS in Angular CLI, kar pomeni, da je skupna velikost ogrodij
odvisna od orodij za razvoj za odjemalca, ki vsebuje CLI, in od funkcionalnosti, ki jih vsebuje
dinamična spletna aplikacija, razvita s tem ogrodjem.
Angular in EmberJS sta mnenjski ogrodji, saj Angular CLI in Ember CLI vsebujeta celovito
razvojno rešitev za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij, kar pomeni, da so vse knjižnice in
orodja že vnaprej pripravljeni za uporabo. Vsa ogrodja JavaScript vsebujejo podporo za
MVC razvojni model, vendar knjižnici ReactJS in VueJS podpirata razvojne modele MV* in

Flux. Flux podpirata samo z uporabo specifične knjižnice (React - Redux, Vue - Vuex).
Ogrodja Angular, EmberJS in BackboneJS domorodno podpirajo usmerjanje, ustvarjanje
HTML predlog, AJAX in številne druge funkcionalnosti. Glavna funkcionalnost knjižnic
ReactJS in VueJS je ustvarjanje HTML predlog, saj HTML stran vsebuje pravila za definiranje
uporabniškega vmesnika. S pomočjo knjižnice ReactJS in VueJS je možno razviti dinamične
spletne aplikacije enako kot z obravnavanimi ogrodji, vendar je za to potrebno vključiti
dodatne knjižnice.
Iz rezultatov lahko zaključimo, da je najbolj ustrezna knjižnica za razvoj dinamičnih spletnih
aplikacij knjižnica ReactJS. V primerjavi s knjižnico VueJS ima številne prednosti, saj ReactJS
razvija podjetje Facebook, ima odlično dokumentacijo, je trenutno najbolj priljubljena
knjižnica na spletni razvojni platformi GitHub ter prav tako ima odlično tehnično
specifikacijo. Poleg tega lahko ReactJS uporabljamo prav tako za razvoj VR aplikacij in
mobilnih aplikacij. Edina pomanjkljivost knjižnice je licenca knjižnice, vendar v svoji osnovi
omogoča odprto uporabo knjižnice. V primerjavi je VueJS prav tako odlična knjižnica za
razvoj dinamičnih spletnih aplikacij, vendar je popolnoma odprtokodna in je njen razvoj
samostojen ter je dokumentacija knjižnice pomanjkljiva glede na ReactJS.
Prav tako lahko iz rezultatov zaključimo, da je najbolj ustrezno ogrodje za razvoj dinamičnih
spletnih aplikacij ogrodje Angular. Ogrodje Angular ima številne prednosti pred ostalimi
analiziranimi ogrodij JavaScript. Te prednosti so: zadnja verzija Angularja je bolj priljubljena
kot BackboneJS in EmberJS, Angular ima odlično tehnično specifikacijo in raven ustreznosti
dokumentacije ter ga aktivno razvija podjetje Google. Angular je prav tako možno
uporabljati za razvoj mobilnih in spletnih aplikacij.

8 ZAKLJUČEK
Naredili smo pregled programskega jezika JavaScript skozi čas ter poudarili pomembnost
razvoja standarda ECMAScript. Lahko zaključimo, da je JavaScript standard za razvoj
spletnih aplikacij in se širi na razvoj mobilnih in namiznih aplikacij. Poudarili smo bistvene
razlike med ECMAScript 5 in ECMAScript 6 standardi, ki so pozitivno spremenile sintakso
jezika in bistveno vplivale na uveljavljenost celotnega jezika. Prihodnost JavaScripta je
nedvomno pozitivna, saj vsako leto poleti prihaja nov ECMAScript standard, ki prinaša nove
funkcionalnosti in sintakso za lažji, hitrejši in učinkovitejši razvoj dinamičnih spletnih
aplikacij.
Razvoj dinamičnih spletnih aplikacij je postal skoraj nemogoč brez uporabe ogrodij ali
knjižnic JavaScript. V razvoju za odjemalca obstaja kopica različnih ogrodij JavaScript in
orodij za razvoj za odjemalca, ki pomagajo pri hitrem in učinkovitem razvoju dinamičnih
spletnih aplikacij. Nova orodja JavaScript, knjižnice JavaScript in orodja za razvoj za
odjemalca morajo biti ustrezno razvita, narejena po določenih standardih in vsebovati
morajo podrobno dokumentacijo. Ogrodja JavaScript, ki so se uporabljala 2010, se bistveno
razlikujejo od ogrodij JavaScript, ki se uporabljajo danes, vendar je bistvena razlika v tem,
da so današnja ogrodja JavaScript napredna v posodabljanju ogrodja, dokumentacije in
nadaljnjem razvoju ogrodja. Najbolj popularna ogrodja glede na podatke, pridobljene s
spletne razvojne platforme GitHub, smo analizirali in predstavili v magistrski nalogi. Prav
tako smo predstavili nekatera orodja za razvoj za odjemalca, ki se v praksi uporabljajo in
smo poudarili pomembnost povezljivosti med orodji za razvoj za odjemalca in ogrodji
JavaScript. Ta povezljivost se najbolj vidi pri uporabi prevajalnika kode JavaScript, saj
določeni spletni brskalniki niso v celoti ali sploh niso implementirali novejših standardov
ECMAScripta in je kodo, napisano v novejšem standardu, potrebno prevajati v starejši
standard, ki ga podpira večina spletnih brskalnikov.

Ogrodij JavaScript, knjižnic JavaScript in različnih orodij za razvoj za odjemalca je v praksi
veliko. Prav zaradi tega smo zasledili, da ogrodji, kot sta EmberJS in Angular, ponujata
spletnim razvijalcem CLI rešitev, ki vsebuje vsa potrebna orodja za razvoj za odjemalca in
knjižnice JavaScript, ki omogočajo celovito razvojno rešitev za razvoj dinamičnih spletnih
aplikacij. Spletni razvijalci morajo slediti trendom, ki jih nova ogrodja, knjižnice, orodja in
novi standardi ECMAScript prinašajo, saj je splet postal živ organizem, ki se nenehno
spreminja in razvija naprej. V namen lažje izbire, primerjanja in ovrednotenja ogrodij
JavaScript smo definirali lasten empirični model. Empirični model smo testirali na najbolj
priljubljenih ogrodjih JavaScript za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij v praksi in smo
razlike med ogrodji in knjižnicami opredelili znotraj modela. Ugotovili smo, da je najbolj
primerno ogrodje za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij Angular ter najbolj primerna
knjižnica za razvoj dinamičnih spletnih aplikacij ReactJS.
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