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Sammanfattning
Mitt examensarbete gick ut på att bygga en hybrid klient som använder sig av samma 
användargränssnitt som Xcerions redan implementerade webbklient CloudTop. Klienten ska kunna 
köras utan användning av en webbläsare och i stället vara ett installerat program på datorn. 
Källkoden till CloudTop, som är skriven i Javascript, kommunicerar nu med kod skriven i C++ med 
hjälp av en brygga som förbinder dessa två språk. C++-delen hanterar XSLT-förfrågningar, vilket 
normalt hanteras av en webbläsare. Programmet är även förberett för att utökas med kod som 
stödjer att programmet ska kunna köras utan tillgång till internet. När programmet får tillgång till 
internet ska all ändrad data synkroniseras till en server för att undvika behov av konstant 
internetuppkoppling, vilket breddar användningsområdet för den här molntjänsten. Tjänsten 
fungerar både synkront och asynkront för att göra den snabb och effektiv, utan att programmet ska 
behöva låsa sig vid tunga beräkningar.

Abstract
My thesis work was to build a hybrid client that uses the same graphical interface as Xcerions 
current webbclient. The client shall be able to run without any usage of a web browser and it shall 
instead be an installed program on the users computer. The source-code of Cloudtop, written in 
Javascript, now communicates with code written in C++ by using a bridge that bind these languages 
together. XSLT-requests that is used to be handled by the web browser is now handled by the code 
written in C++ . The program is also prepared to be extended by functionality to handle offline 
requests from the user. After such implementation the user no longer is going to need constant 
internet coverage. The service work both synchronous and asynchronous to make it faster and more 
stable at heavy calculations.
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1. Inledning
I den här rapporten kommer examensarbetet jag gjorde på Xcerion1 under vårterminen 2013 att 
presenteras. Inledningsvis beskrivs bakgrunden till vad som ledde till behovet av ett examensarbete. 
Därefter följer en förklaring om vilka krav som ställdes på programmet, vilka källor som använts 
och allmänna begrepp som kommer användas i rapporten. Efter det beskrivs arbetsgången och hur 
den såg ut, vad som implementerades och hur det genomfördes. Avslutningsvis kommer en 
diskussion och slutsats om arbetet.

1.1 Bakgrund
Xcerion grundades 2001 och har specialiserat sig på molntjänster och deras kontor är beläget i 
centrala Linköping. Xcerion har en etablerad molntjänst där du kan dela dokument, bilder, musik 
etc. med andra användare. Data lagras på företagets servrar för att användarna ska kunna komma åt 
dessa var de än är. Tjänsten är dessutom plattformsoberoende och fungerar på Windows, 
Macintosh, Android och ett antal andra plattformar för datorer, telefoner etc. 

Namnet på molntjänsten är CloudTop. Det är en molndator där användaren kan utveckla 
applikationer, redigera dokument, lyssna på musik etc. med hjälp av ett virtuellt skrivbord. Tjänsten 
levereras genom SaaS (software as a Service) vilket betyder att alla tjänster levereras från molnet 
till användaren2. I nuläget kan användaren endast nå molntjänsten genom att logga in från en 
webbsida med användarnamn och lösenord.

För användaren möjliggör den här tjänsten att personen i fråga, oavsett dator, alltid kan ha samma 
användargränssnitt på de datorer de använder. Byter användaren ut sin hemdator kommer även den 
nya med hjälp av den här molntjänsten att få användargränssnittet att se identiskt ut.

1.2 Syfte
För att Xcerions nuvarande molntjänst för datorer ska fungera är det ett måste att ansluta till 
CloudTop via en webbläsare och att ha en konstant internetuppkoppling. Saknas täckning kommer 
inte användaren åt tjänsten, vilket skapar ett måste av att hela tiden vara uppkopplad. Anledningen 
är att all programvara till tjänsten ligger lagrad på en server och att användarens behörighet måste 
kontrolleras innan användaren kan få tillgång till sin personliga data. 

Examensarbetet har handlat om att påbörja arbetet som i framtiden gör att användaren kan köra 
applikationer och använda tjänsten även när det saknas internetuppkoppling, vilket leder till att 
användaren får det enklare att arbeta med den här tjänsten. Exempelvis kan användaren ta med 
datorn ut till sin sommarstuga, där det saknas täckning, men ändå kunna använda tjänsten precis 
som vanligt.

1 http://xcerion.com/
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service
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1.3 Metod och källor
Den största mängden av information som lagt grunden till det här arbetet har kommit från internet. 
Främst från följande sidor:

• QT Creator dokumentation: http://qt-project.org/ 

• QT forum: http://www.qtcentre.org/content/ 

• Xerces dokumentation: http://xerces.apache.org/xerces-c/apiDocs-3/classes.HTML 

• Xalan dokumentation: http://xalan.apache.org/xalan-c/apiDocs/annotated.HTML 

• Xalan officiell hemsida: http://xalan.apache.org/xalan-c/

• Information om XML-/DOM-dokument och liknande: http://www.w3schools.com/ 

Förutom dessa webbsidor har även information tagits från flera andra men inte i lika stor omfattning 
som sidorna ovan. Även kunskaper från min studietid har lagt grunden för mitt arbete och den här 
rapporten. 

I frågor som specifikt rört hur företagets hemsida och servrar är uppbyggda har personal på Xcerion 
bistått med sådan information.

Min arbetsmetod har varit att först skapa mig en överblick över projektet. Därefter börjat med att 
implementera en grund och successivt utöka funktionaliteten på en allt lägre nivå i programmet. Det 
här arbetssätt har gjort det enkelt att under hela arbetsgången felsöka och testa koden, och 
därigenom lösa eventuella problem och brister på programmet.
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2. Krav och avgränsningar
Programmet ska:

• Kunna köras både synkront och asynkront.

• Vara plattformsoberoende till datorer.

• Ha en enkel och tydlig struktur, vilket gör programmet enkelt att bygga ut.

• Vara skrivet i QT Creator i C++.Det här beroende på att personalen som jobbar på Xcerion 
idag har stor kompetens inom den utvecklingsmiljön vilket gör det enklare att efter 
examensarbetet underhålla tjänsten.

• Möjliggöra kommunikation mellan C++ hos native-klienten och befintlig Javascriptkod hos 
webbklienten.

• Innehålla all befintlig funktionalitet som finns i nuvarande webbtjänsten. Programmet får 
med andra ord ej utformas till att inte klara av befintliga applikationer och liknande på 
molntjänsten.

• Innehålla en fungerande XSLT-motor.

• Möjliggöra användning utan uppkoppling till internet.

För att det här ska gå att genomföra på ett effektivt sätt måste även webbklientens funktionalitet 
utökas. Kravet blir att den fortfarande ska fungera för de befintliga körlägena som finns för den 
idag.

Examensarbetet är en grund till vad som kommer att få CloudTop till datorer att fungera även 
offline. Det här gjorde att det inte fanns några klara mål om exakt vad som skulle uppnås i arbetet. 
Min uppgift var i stället att implementera en första prototyp och att upptäcka och lösa de 
grundläggande problemen som det visade sig finnas. Avgränsningen blev antalet timmar motsvarade 
ett kandidatexamensarbete med grundförutsättning att jag under den här tiden uppnått tillräcklig 
akademisk förståelse och lärdom av arbetet. 

Ett första steg i att släppa den uppdaterade tjänsten är att skapa ett lokalt program som kan 
installeras på en dator innehållande en webbläsare, XSLT-motor och cacheminne. Programmet ska 
kommunicera med webbklienten CloudTop för att kunna använda dess funktionalitet.
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3. Begrepp
Nedan presenteras grundläggande koncept och begrepp som kommer användas senare under 
rapporten.

3.1 Native, webb eller hybrid3

I stora drag finns det tre olika sätt att utveckla en applikation. Antingen är applikationen native, 
hybrid eller webb. Olika fördelar finns hos alla dessa tre.

En native-applikation är helt skriven på ett högnivåspråk som exempelvis Java, C++, Objective-C 
eller liknande. Dessa applikationer fungerar på enheter med ett specifikt operativsystem4. Fördelen 
med tekniken är att den ger de snabbaste applikationerna. Dessa applikationer installeras på 
användarens enhet för att köras lokalt.

Är applikationen i stället en webbapplikation betyder det att den körs i en webbläsare och är skriven 
i Javascript eller HTML. Den fungerar för alla enheter som har tillgång till internet och har en 
webbläsare. Den här tekniken är något långsammare än native men har fördelen att den fungerar för 
fler enheter med samma kod. Den behöver därav inte modifieras lika mycket för att fungera till flera 
olika plattformar. Applikationen är till skillnad mot föregående i stället installerad på en server för 
att med hjälp av nätverk kunna köras av en användare på en annan enhet. Eftersom ingenting på en 
webb-applikation är installerat på användarens enhet är det här alternativet bra om det finns brist på 
lagringsutrymme hos användaren.

Den sista tekniken, nämligen hybrid, är en blandning av de två ovan nämnda. I implementationen 
finns både en native-klient och en webbklient. Hybrid-applikationen använder sig därmed av båda 
dess fördelar och är därför den teknik som har använts examensarbetet. Nackdelen blir att med en 
större delad funktionalitet mellan en webbklient skriven i Javascript/HTML och native-klienten 
installerad på en specifik enhet, ökar komplexiteten i koden vilket kan medföra buggar som är svåra 
att spåra5.

Den stora fördelen och huvudsakliga anledningen till att jag valde att använda mig av 
hybridtekniken var ur effektivitetssynpunkt, vilket medför att färre saker behöver lagring på en 
server, och i stället kan köras snabbare direkt hos klienten. Genom att använda mig av 
funktionaliteten hos den befintliga webbklienten (CloudTops befintliga källkod) behövdes endast 
den utökade funktionaliteten, som var uppgiften i examensarbetet, implementeras.

3.2 Molntjänst6

Molntjänster är ett brett koncept som innefattar att en mängd datorer i realtid ansluter sig till samma 
tjänst genom ett nätverk. Tjänsten kan vara allt från en musiktjänst till ett delat filsystem. Nätverket 
som används är i de flesta fall internet men kan även vara det lokala nätverket hos ett företag där 
alla anställda kan ansluta sig till tjänsten när de är på plats på företaget.

Molntjänster slog igenom på riktigt när Amazon släppte sin molntjänst Amazon Web Services 2006 
för att kunna användas av externa parter. Därefter har mängder andra företag följt efter, däribland 
Xcerion.

3 http://www.sitepoint.com/native-hybrid-or-web-apps/
4 http://www.Javascriptstyle.com/advantages-and-disadvantages-of-native-web-and-hybrid-apps
5 http://qt-project.org/doc/qt-4.7/qtwebkit-bridge.HTML
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
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3.3 Synkron och asynkron programkörning
I en asynkron programkörning behöver inte en process, som vill skicka ett meddelande till en annan 
process, få en bekräftelse på att meddelandet kom fram, vilket behövs i en synkron 
programkörning7. Processer som körs asynkront kan med andra ord köras samtidigt utan att behöva 
vänta på varandra, till skillnad från om det körs synkront då allt i stället behöver exekveras seriellt. 
Eftersom dagens datorer ofta är flerkärnade och kan köra flera processer samtidigt8, dvs asynkront, 
blir utvecklingen av applikationer som stödjer asynkronitet allt viktigare.

3.4 DOM-dokument
Javascript använder DOM-dokument för att representera dokument av typerna XML, XHTML och 
HTML9. Dokumenten är uppbyggda i en trädstruktur där den översta noden kallas rotnod och är 
ekvivalent med hela dokumentet.

Figur 1 visar ett exempel över strukturen på ett DOM-dokument av typen XML. På dokumentet går 
det att använda samma kommandon som på ett vanligt XML-dokument, nämligen gå upp/ned i 
trädstrukturen eller söka på en nod med ett specifikt namn etc. 

DOM-dokument, som är av typerna XML, XHTML eller HTML, kommer i rapporten att refereras 
till som XML-, XHTML- och HTML-dokument. 

7 https://sv.wikipedia.org/wiki/Asynkron_kommunikation
8 Aho, Lam, Sethi, Ullman, Compilers Principles, Techniques, and Tools, Second Edition. Addison-Wesley, 2006, 

sida 20
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
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3.5 Xpath10

En Xpath har en struktur som är gjord för att likna en sökväg i ett unix-system eller en url. 
Strukturen är enligt följande:

namnPåRotnod/namnPåNod[index1]/namnPåNod[index2]

Här är det noden längst till höger som är noden längst ner i trädstrukturen. Noden till vänster om 
denna är dess förälder och till vänster om den dess förälder etc. De index som används inom 
hakparanteser är till för om flera noder på samma nivå i trädet har samma namn tilldelas de olika 
index räknat från ett och uppåt. Finns det bara en nod med det namnet på samma nivå i trädet får 
den index 1. 

Utöver den här funktionaliteten finns även mer specialanpassade syntaxer men då dessa ej användes 
i arbetet exkluderas dessa i min rapport.

3.6 XSLT
Namnet XSLT står för XSL-transformation. Figur 2 visar grundstrukturen där 
XSLT-processorn har som inparametrar ett XML-dokument tillsammans med 
ett XSL-dokument innehållande en grafisk beskrivning hur XML-dokumentet 
ska transformeras till ett resultat dokument.  XSL-dokumentet har samma 
interna struktur som ett XML-dokument och är således även det ett 
DOM-dokument. Skillnaden mellan XML-dokument och XSL-dokument är 
att den sistnämnda är skapad för att presentera, filtrera och transformera 
XML-dokument11. XSL-dokumentet kan även kompletteras med parametrar 
med ytterligare information och som kan göras användarspecifikt, 
plattformsspecifikt etc. Det här gör den här sortens transformeringar mycket 
dynamiska och gör även att samma kod kan användas till många ändamål. 
Som resultat från transformeringen skapas ett resultatdokument som kan vara 
av flera olika typer beroende på inparametrarna, exempelvis XML-, XHTML- 
eller HTML-dokument vilka var de som visade sig användas av CloudTop.

Exempel på en XSL-transformering med parametrar kan vara ett 
XSL-dokument innehållande en variabel. Dokumentet har även villkor som 
beroende på variabelns värde ger olika instruktioner över hur 
XML-dokumentet ska transformeras. Beroende på variabelns värde kan 
formatet på resultatdokumentet varieras, vilket grafiskt tema resultatet ska ha 
etc. Trots att XML- och XSL-dokumentet är densamma kan helt olika resultat 
av transformeringen skapas med hjälp av dessa parametrar.

XSL-transformatorn kan istället för att ta in ett helt XML-dokument, även ta in enbart en del av det 
som inparameter, det här med hjälp av Xpath. 

Det inte går att skicka in enbart en XML-nod som inte är rotnod till en transformering utan dess 
förälder. Även om transformeringen endast ska ske på en specifik nod kan det finnas variabler över 
i XML-strukturen som används i delträdet. Likna det här med en global variabel eller motsvarande 
inom vanlig programmering det vill säga ärvning från omslutande block. Finns inte hela 
DOM-dokumentet tillgängligt står dessa icke-lokala variabler som odefinierade. Det kan även 
finnas Xpath-parametrar tillhörande ett XSL-dokument som alltid refererar från toppen av 
dokumentet, alltså från rotnoden. Utan att känna till hela DOM-dokumentet blir med andra ord 
dessa referenser felaktiga och antingen pekar på fel noder eller inga alls.

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Xpath
11 http://sv.m.wikipedia.org/wiki/XSL
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3.7 Serialisering och deserialisering

Att göra om ett DOM-dokument till en sträng kallas serialisering och innebär att trädstrukturen i 
dokumentet blir osynlig och inte längre går att använda. När det skapas ett DOM-dokument från en 
sträng kallas det deserialisering och trädstrukturen blir åter synlig igen. 

Den största fördelen med DOM-dokument, i jämförelse med att hantera strängar, är att det snabbt 
går att hitta en önskad nod i ett DOM-dokument med hjälp av Xpath. Hos strängar måste den här 
sökningen istället göras seriellt över hela strängen.
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4. Genomförande

4.1 Initieringsfas
Första delen av arbetet gick ut på att integrera CloudTops inloggningssida12, webbklienten som 
normalt visas i en webbläsare, in i en native-klient skriven i C++ i utvecklingsmiljön QT Creator13. 
Qt Creator är ett ”cross platform” IDE (Integrated Development Enviroment) som innehåller 
grafiska bibliotek och som automatiskt gör att programmet fungerar för likväl Linux, Windows och 
Macintosh enligt specifikationen för examensarbetet. Qt Creator kan förutom C++ hantera flertalet 
andra språk och skapa program till ett antal andra plattformar, inte bara till datorer. 

Första steget var att lära mig grunderna i den här utvecklingsmiljön, med dess inbyggda klasser och 
funktioner, för att kunna få en överblick över hur man bäst skulle kunna utforma grunden för 
programmet. 

Därefter följde implementationen att visa CloudTops inloggningssida i ett fönster genom att från 
min huvudklass, skapa ett fönsterobjekt, där CloudTop-startsidans url länkades. Fönsterobjektet 
gjordes därefter till ett helskärmsfönster för att på det viset ge användaren känslan av att det var ett 
program på datorn i stället för en webbklient på en hemsida. Programmet var nu en primitiv 
webbläsare som öppnade ett fönster innehållande en webbsida. Min native-klient innehöll ingen 
utökad funktionalitet utan använde sig enbart av den befintliga webbklienten.

Till fönsterobjektet kopplades en event-lyssnare som vid knapptryckningen 'q' stängde ner 
programmet, vilket undvek behovet av att behöva implementera in en fysisk nedstängningsknapp 
som var tvungen att visas i fönstret. Event-lyssnaren skulle därefter när arbetet fortskridit en del 
komma att ändras till att den Javascriptkod, som är kopplad till utloggning, istället skulle kalla det 
här eventet för att stänga ner programmet. Då mycket extra arbete dök upp fick det här bli en 
uppgift för framtida utvecklare av tjänsten.

I fönsterobjektet fanns det färdigimplementerade flaggor från QT Creator som kontrollerade 
användningen av Javascript-förfrågningar. Dessa sattes till sant eftersom de var tvungna att vara 
aktiverade då CloudTop, precis som många andra hemsidor, bygger mycket på förfrågningar från 
Javascript. Även en Web Inspector implementerades, vilket fanns inbyggt i QT Creator, som 
komplement till standard debuggern i QT Creator. I stället för att kontrollera C++-koden, 
kontrollerade denna Web Inspector programflödet i Javascript och HTML, det vill säga 
webbklienten.

12 https://cloudtop.com/
13 http://qt.digia.com/
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4.1.1 Bygga in Xalan/Xerces i QT Creator

När det var dags att testa inloggningen visade det sig att QT Creator saknade en XSLT-motor 
liknande den de vanligaste webbläsarna har. Den XSLT-motor, som fanns inbyggt QT Creator, 
klarade endast de mest simpla transformationerna och innehöll inte något stöd för utbyggnad. För 
att kunna fortsätta mitt examensarbete krävdes därför att den här utökade funktionaliteten manuellt 
implementerades i programmet.

Xalan/Xerces är en XSL-transformator med tillhörande XML hantering och öppen källkod. Den 
bygger på W3C-standarden (World Wide Web Consortium) för XSL-transformationer precis som en 
vanlig webbläsare vilken gör den perfekt i ett ändamål som det här14. Med W3C-standarden menas 
standarden för hur webbapplikationer och webbsidor ska utformas enligt den vanligaste standarden 
för internet.

Transformatorn som finns i Xalan tar endast DOM-dokument som inparametrar, precis som många 
andra transformatorer. Det medför att i min native-klient, vilket beskrivs mer senare, måste skapa 
sådana dokument.

Nackdelen var att Xalan/Xerces endast fanns som ”source-filer”, dvs ren kod, vilket medförde att 
dessa först var tvungna att byggas om till bibliotek. Med hjälp av Visual studio som stödde sådana 
operationer, diverse namnjusteringar, skapade mappar etc. kunde jag ta fram biblioteken med hjälp 
av en guide på Xalans hemsida15. Tyvärr var dessa inte kompatibla med kompilatorn hos den 
versionen av QT Creator som vid den här tidpunkten användes, vilket medförde att den fick bytas ut 
till en ny med visual studio kompilatorn.

14 https://xalan.apache.org/  
15 http://xalan.apache.org/xalan-c/buildlibs.HTML
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4.1.2 Brygga mellan webbklient och native-klient

Nu var nästa steg att få native-klienten, skriven i C++, att kunna kommunicera med webbklienten, 
skriven i Javascript/HTML, vilket löstes genom att bygga en brygga mellan dessa med hjälp av QT 
Creator-klassen QtWebkitBridge16. För att bibehålla funktionaliteten av den här bryggan även efter 
att en sida uppdaterats implementerades här en lyssnare. Lyssnaren såg automatiskt till att varje ny 
sida som öppnades av mitt fönsterobjekt introducerades för den utökade funktionaliteten skriven i 
C++. Det här blev grunden för mitt hybrida program och kommunikationen mellan native-klienten 
och webbklienten. 

Inbyggt i QtWebkitBridge fanns endast stöd för att skicka objekt av typer QT Creator själv kunde 
skapa. Med andra ord kunde webbklienten inte skicka sina egna DOM-dokument utan i stället fick 
serialiserade strängar från DOM-dokumenten skickas. Mer om det senare. 

För att skapa en brygga med hjälp av QT Creator i C++ skapades en klass som ärvde klassen 
Object. Den här klassen presenterades därefter för Javascript med följande anrop:

page()->mainFrame()->addToJavascriptWindowObject("nameToCallFromJavasript", 
objectName);

page är själva webbsidan i mitt fönsterobjekt som skapar det nya objektet, som ska kunna nås av 
webbklienten, och som här heter objectName. Namnet inom citattecken är det namn webbklienten 
använder för att nå objektet. Efter ovanstående operation är det möjligt för native-klienten att nå 
webbklienten och vice versa.

Webbklienten gör följande anrop för att nå funktionen functionNameInC++ hos native-klienten:

nameToCallFromJavasript.functionNameInC++(parameters);

Native-klienten kör i stället följande anrop för att nå webbklienten:

page()->mainFrame()->evaluateJavascript(functionNameInJavascript(parameters));

Där functionNameInJavascript är namnet på funktionen hos webbklienten programmeraren vill 
anropa med parametrarna parameters.

På grund av bristerna på den här bryggan undersöktes även alternativa lösningar med andra bryggor 
men som inte under den avsatta tiden ledde till någon bättre lösning. 

4.2 Arbete i C++ på native-klienten
En XSL-transformering får in antingen ett helt DOM-dokument, eller endast en del av det som 
inparameter. Då tiden var begränsad fanns inte tiden att få det sistnämnda att fungera felfritt, utan 
fokus låg i stället på resterande funktionalitet, och att strukturen av programmet skulle vara 
förberett för den här sista delen av XSLT-motorn. 

XSLT delen av mitt program använder sig av Xalan och Xerces som nämnt tidigare. Xalan 
innehåller transformatorn medan Xerces innehåller stöd till att bygga DOM-dokument. Xalan 
innehåller även denna stöd för att bygga DOM-dokument, men vilket är mycket mindre utvecklat än 
det i Xerces, vilket gjorde det fördelaktigt använda Xerces för att bygga DOM-dokumenten.

16 http://qt-project.org/doc/qt-4.8/qtwebkit-bridge.HTML  
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Då kravspecifikationen sa att programmet skulle innehålla möjligheten att använda en asynkron 
programkörning var trådning av operationer tvunget att implementeras i native-klienten. 
Webbklienten ansågs så pass snabb i jämförelse att det inte var meningsfullt att få även den 
asynkron. Det räckte helt enkelt med att ett synkront anrop från webbklienten kunde anropa 
native-klienten, som asynkront utförde sitt arbete, för att därefter skicka tillbaka svaret till 
webbklienten. 

4.2.1 Huvudklassen local_processors

En huvudklass sköter all kommunikation med webbklienten och kopplar samman alla resterande 
klasserna i native-klienten gällande XSLT-förfrågningar. Alla klasser gällande XSLT är 
implementerade efter designmönstret Facade där alla anrop sker till denna klass som sedan skickar 
vidare förfrågan till någon av sina underklasser. I figur 4 är det den klassen som heter 
local_processors. 

Den här klassen väljer även om en förfrågan från webbklienten ska skötas synkront eller asynkront. 
Skickar webbklienten med en icke-tom callback-sträng körs programmet asynkront, i annat fall körs 
den synkront. Anropen till och från local_processors är de som beskrevs under rubriken Brygga 
mellan webbklient och native-klient. 

En callback-sträng är en sträng som namnger funktionen som ska anropas efter att en funktion är 
färdig. Tekniken används vid asynkron programkörning där det inte finns någon återhoppsadress.

Vid det synkrona körläget skapar local_processors ett nytt objekt av önskad typ, där den utför den 
förfrågan den är avsedd att göra, för att därefter lägga in resultatet i result_storage. Om 
webbklienten kräver tillbaka ett svar på sin förfrågan ordnas även det. Allt sker i huvudtråden. 
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Fig 4: UML-diagram över XSLT-delen av native-klienten skrivet i C++.



Om programmet i stället körs asynkront skapar local_processors först ett objekt som ska hantera 
förfrågan vartefter den skapar en ny tråd där den lägger objektet. Från tråden skickas det ut en 
signal, när objektet är klar med förfrågan, som kopplas samman med en slot, som uppfattar signalen 
och tar resultatet för att sedan spara det i result_storage. På det här sättet behöver huvudtråden inte 
användas mer än när programmet tar emot en förfrågan, och när resultatet läggs in, vilket möjliggör 
att flera förfrågningar kan exekveras samtidigt. Anledningen att inte allt kan ske i en egen tråd är 
för att QT Creator inte låter trådar kommunicera med objekt skapade i andra trådar. Endast 
huvudtråden innehåller stöd för sådana operationer. Förklaringen är att användargränssnittet brukar 
ligga i huvudtråden och genom den här begränsningen kan inte nyskapade trådar ändra på det, vilket 
minskar antalet vanliga fel som kan uppkomma i ett program.

Resultaten av en transformation är tvungna att först lagras lokalt, för att därefter hämtas av 
webbklienten och kan inte skickas tillbaka av native-klienten direkt som först var tanken. Det här 
beroende på att QtWebkitBridge inte innehåller någon implementering som stödjer en sådan 
operation. I stället får native-klienten enbart skicka ett kortare meddelande till processen hos 
webbklienten att transformationen är färdig. Webbklienten kan då hämta sitt resultat med hjälp av 
en get-funktion och ett särskilt index som visar var resultatet är lagrat. När resultatet därefter 
hämtats tas resultatet i native-klienten bort för att minska lagringen av onödig data.

En mer detaljerad beskrivning till att native-klienten inte kan skicka tillbaka resultatet till 
webbklienten direkt är för att allt som skickas i den riktningen i QtWebkitBridge måste skickas som 
en ström av data. Med andra ord kan inte en hel sträng skickas direkt utan är tvungen att skickas 
tecken för tecken. Då resultatet består av tecken som blir feltolkade på det här viset var detta därför 
inget alternativ. En annan lösning på problemet hade varit att seriellt gå igenom strängen innan man 
skickade den och då byta ut alla tecken som hade komma att tolkats fel, vilket hade varit en 
ineffektiv lösning.

Till local_processors kommer från webbklienten endast textsträngar och heltal och det är därefter 
upp till native-klienten och dess klasser att göra om dessa. Med XSL-sträng menas ett 
XSL-dokument som serialiserats om till en sträng och samma sak även med en XML-sträng.

4.2.2 Lagring av resultat och värden

Alla resultat från transformationer, alla XSL-strängar med tillhörande parametrar, och tillhörande 
hjälpklasser för lagring och hämtning av data, lagras i result_storage (se Fig 4). Result_storage har 
det huvudsakliga ansvaret över att se till att bara en process i taget hos en klient kan använda sig av 
en specifik lokalt lagrad data. Det här löstes genom att använda flaggor, som visar om en viss data 
används av någon process, och då låta de andra vänta till flaggan är satt tillbaka till sitt ordinarie 
läge. Värt att anmärka är att det här endast gäller det asynkrona körläget då inga kollisioner kan ske 
när allt körs synkront i samma tråd.

XSL-strängar i den här klassen lagras permanent till det att användaren väljer att ta bort dem och 
fungerar därför som ett cacheminne. Det här ger transformationer som använder sig av samma 
XSL-sträng en snabbare exekvering. För att sammankoppla varje XSL-sträng med dess tillhörande 
parametrar skapades ett särskilt objekt för det här, stylesheet_data (se Fig 4), som endast innehåller 
en XSL-sträng och dess parametrar. ”Stylesheet” är en synonym till XSL-dokument och är det ord 
som används i dokumentationer av XSL-transformationer på engelska. Result_storage innehåller en 
lista med alla stylesheet_data-objekt beskrivas utförligare här nedan. 
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4.2.3 Lagring av Stylesheet_data-objekt

Qlist17 är en datatyp skapad av QT Creator och är en blandning av en array och en lista. I den går det 
antingen söka på ett index eller efter en data med ett visst namn. Klassen innehåller även funktioner 
för att ta bort element etc.

För att möjliggöra åtkomst av ett stylesheet_data-objekt på ett specifikt processorindex i 
result_storage skapas i resultatklassen ett Qlist-objekt. Processorindex väljs av webbklienten och 
beror på vilken process som där kallade native-klienten. Mer exakt hur detta index skapas förklaras 
under rubriken Arbete i Javascript på webbklienten.

I det nyskapade Qlist-objektet lägger programmet in 
det önskade processorindexet, för ett 
stylesheet_data-objekt, på nästa lediga plats. 
Därefter låter denna peka på den fysiska platsen där 
stylesheet_data-objektet ligger. Egentligen är det 
ingen pekare utan det skapas två olika Qlist-objekt, 
den ovan nämnda lagrar processorindex och den 
andra stylesheet-data-objekt. Dessa Qlist-objekt 
sammankopplas genom att varje index 'n' (där 
n=0,1,2...) hos båda dessa Qlist-objekt specificerar 
information om samma objekt. Det här visas i bilden 
till höger (Fig 5) där den vänstra är den första listan 
och innehåller dels ett index för varje plats och även ett processorindex från webbklienten. Den 
högra listan består även den av ett index men där den högra spalten nu består av ett 
stylesheet_data-objekt.

Anledningen till att inte faktiska pekare användes, som nu i efterhand kanske varit mer effektivt, var 
för att jag under min utbildning mestadels programmerat objektorienterat i Java och därmed fann 
den här lösningen mer naturlig. Hade mer utredning lagts på det här hade möjligtvis slutsatsen blivit 
annorlunda. 

Add_parameter lägger till och remove_parameter tar bort parametrar som är kopplade till ett 
stylesheet_data-objekt. Dessa ändringar synkroniseras med result_storage för att lagras i 
cacheminnet och göra det möjligt att använda dessa ändringar vid framtida transformationer. 

4.2.4 Transformklass

Den sista klassen som rör XSLT hos native-klienten är transform_to_document som utför en 
XSL-transformation och finns i två varianter. En som skapar HTML-dokument i transformationen 
och en som skapar ett XML-dokument. Båda dessa programkörningar har stöd att både kunna köras 
synkront och asynkront.

Det är även den här klassen som deserialiserar XML- och XSL-strängar till DOM-dokument. Det 
här gör den genom att initialt skapa ett nytt tomt DOM-dokument, för att därefter seriellt lägga in 
den önskade strängen i dokumentet. När transformeringen är klar används en serialiserande 
funktion som lägger ett DOM-dokument i en minnesbuffert som den därefter överför till en sträng. 
Teckenkodningen hos en sträng eller ett DOM-dokument upptäckts automatiskt i den nuvarande 
implementationen. Det minskar risken att byta teckenkodning och på det viset få felaktiga tecken i 
dokumentet/strängen. Finns det ingen teckenkodning specificerad används UTF-8 som är den 
dominerande teckenkodningen på internet idag18.

I den här klassen finns även en felhanterare som skapar felmeddelanden om något går fel vid 

17 http://qt-project.org/doc/qt-5.0/qtcore/qlist.html
18 www.wikipedia.org/wiki/UTF-8
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serialiseringen, deserialiseringen eller i någon annan del av transformeringen. Felhanteraren är 
skapad med hjälp av en rent virtuell (”pure virtual”) klass i Xerces som blivit överskuggad med 
utökad funktionalitet (”override”).

Funktioner har implementerats, som med hjälp av en Xpath som skickades till native-klienten från 
webbklienten, tar fram rätt nod av XML-dokumentet att använda i transformeringen. Dessa 
funktioner ska komma att användas för att slutföra programmet för en framtida utvecklare som 
måste utöka funktionaliteten hos transformatorn. Det för att även stödja transformationer där noden 
som skickas in till transformatorn inte är rotnoden till ett DOM-dokument.

4.3 Arbete i Javascript på webbklienten

4.3.1 Hantering av DOM-dokument

Ovan skrevs att webbklienten skickar textsträngar, att transformera till native-klienten. Givetvis är 
dessa serialiserade från DOM-dokument och det lättaste vore att skicka dessa direkt. Tyvärr klarar 
den implementerade bryggan inte det som nämnt tidigare, vilket medför att DOM-dokumenten är 
tvungna att serialiseras, för att därefter skickas till native-klienten. För att göra processen effektivare 
följde en optimering efter den här lösningen. Det här beskrivs mer senare under rubriken 
Optimering. Hade bryggan klarat av att skicka DOM-dokument hade den delen av arbetet varit 
överflödig.

Hos native-klienten deserialiseras dessa strängar återigen till DOM-dokument med hjälp av 
funktioner som använder sig av funktionalitet från Xerces-biblioteket. När native-klienten är klar 
med transformationen och har svaret som ett DOM-dokument serialiseras den och webbklienten får 
tillbaka resultatet som en sträng, vilket den får deserialisera om till ett DOM-dokument. 

En XSLT-förfrågan bygger på att webbklienten skickar in hela serialiserade DOM-dokument till 
native-klienten, inte bara den nod som ska transformeras. Det medför att webbklienten därför är 
tvungen att skicka med en Xpath som visar vilken nod i DOM-dokumentet som ska användas i 
transformationen. För att få fram denna Xpath skapas en tvådimensionell loop där den yttre loopen 
ordnade nodnamnen och den inre indexen.

4.3.2 Optimering

För att göra min webbklient effektivare gjordes en del ändringar i Javascriptkoden. Därigenom 
hindras webbklienten från att initialt skapa några DOM-dokument för XSL-filerna som den därefter 
är tvungen att serialisera. I stället skapas en sträng att direkt skicka till native-klienten. 
XML-dokument är i jämförelse med XSL-dokument försumbart små och där fanns det även behov 
att först göra om dessa till DOM-dokument för att kunna ta fram en Xpath. Därav fick 
XML-dokument skapas även i fortsättningen.

Som nämnt tidigare finns det tre olika typer av transformationer. En gav ett XML-dokument som 
resultat, den andra ett HTML-dokument och den tredje ett XHTML-dokument. Genom ytterligare 
ändringar fanns inte längre något behov att deserialisera HTML- eller XHTML-strängarna från 
native-klienten utan det går nu hantera dessa direkt som strängar.
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4.3.3 Programflöde

Då specifikationen över examensarbetet sa att native-klienten var tvungen att innehålla både ett 
synkront- och ett asynkront körläge tvingades programstrukturen att anpassas efter det. Då det på 
sikt endast var det asynkrona körläget som kommer att användas valde jag att utgå från en design 
som möjliggjorde det på enklaste sätt. Därefter anpassades den synkrona delen till att även den 
skulle fungera i en sådan implementation. 

Själva programflödet hos webbklienten blev enligt följande.

• En XSLT-processor skapas och får ett unikt processorindex. Detta index används både i 
webbklienten och i native-klienten för att identifiera vem som skickat en specifik 
XSLT-förfrågan. Ett processorindex är ett heltal räknat från 1 och uppåt och ökar för varje 
XSLT-processor som skapas.

• Webbklienten ser med hjälp av en flagga att användaren kör CloudTop via en native-klient 
och XSLT-processorn får informationen att skicka vidare alla förfrågningar den får till 
denna.

•  När funktionen transform_to_document anropas är callback-strängen icke-tom om 
native-klienten ska köras asynkront, i annat fall körs native-klienten synkront. Övriga 
förfrågningar skickas till native-klienten utan att kräva ett svar när dessa är färdiga och 
kräver således ingen callback-sträng. Ur säkerhetsynpunkt körs alla anrop förutom 
transform_to_document synkront för att minska risken för buggar då hundratusentals 
användare kommer att anropa dessa funktioner samtidigt när programmet släppts på 
marknaden. Även att om de övriga anropen kördes asynkront skulle det med stor säkerhet 
inte ske några kollisioner men då deras tidsåtgång är försumbar i jämförelse med 
transform_to_document ansågs det här som den bästa lösningen.

• Med dessa anrop skickas även det processorindex som skapades i första punkten och som är 
grunden för dess lagring i native-klienten. Utöver det skickas även en XSL-sträng om 
funktionen import_stylesheet anropas, parametrar att ta bort/lägga till en XSL-sträng om 
remove_parameter eller add_parameter anropas och en XML- och XSL-sträng om 
transform_to_document anropas (se Fig 4).

Resterande punkter gäller endast anrop till transform_to_document. Övriga anrop är nu färdiga ur 
webbklientens synvinkel.

• Är körläget synkront väntar webbklienten på att transformationen ska bli klar medan om den 
är asynkron kör den vidare med andra processer.

• När en transformationen är klar anropar native-klienten webbklienten som hämtar resultaten 
genom en get-funktion. Webbklienten får även i anropet tillbaka det processorindex den 
skickade till native-klienten och använder det för att veta vilken process som skickade den 
ursprungliga förfrågan. 

• Önskade ändringar görs på resultatet innan det skickas vidare till processen som anropade 
XSLT-processorn om programmet körs synkront, medan callback-funktionen givet 
callback-strängen anropas om körläget är asynkront.
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5. Diskussion

5.1 Handledning
Initialt i arbetet fick jag bra stöd gällande arkitekturen av programmet. Vidare handledning fick 
därefter läggas åt sidan, då en stor del av arbetet kom att bli att sätta sig in i olika typer av 
dokumentationer och där främst för Xalan och Xerces. Den här delen av arbetet innehöll mycket 
självständigt arbete eftersom ingen på Xcerion hade någon tidigare erfarenhet i att arbeta med dessa 
bibliotek, vilket medförde flertalet sidospår innan allt fungerade.

Det positiva är att min förmåga att arbeta självständigt, och att själv hitta lösningar på problem man 
kan stöta på inom mjukvarutveckling, har blivit avsevärt mycket bättre. Den här färdigheten hade 
inte utvecklats lika mycket om jag fått mer handledning under arbetets gång. Före examensarbetet 
hade jag ingen tidigare erfarenhet av QT Creator, Xalan eller Xerces vilket ledde till en hel del 
genomgång av dokumentationen för dessa bibliotek. Examensarbetet var mycket nyttigt och lärorikt 
och har lett till att jag nu har lättare att sätta mig in i olika typer av dokumentationer. 

5.2 Mer fokus på UML-diagram
En annan sak som hade kunnat gjorts bättre är att ha ritat tydliga diagram över den önskade 
programstrukturen. Det här både för min egen del och även för att göra det lättare för min 
handledare att sätta sig in i mina tankar om utformningen av programmet. Innan examensarbetet 
hade jag bara vid något enstaka tillfälle skapat ett program från grunden av den här storleken. En tid 
in i arbetet stod det därför klart att ha alla tankar och idéer endast i huvudet i stället för nedskrivet 
medförde flertalet fel i koden som troligtvis annars aldrig hade uppkommit. 

Initialt fanns en tanke över grundstrukturen för programmet men den här idén kom att stöta på 
ändringar under arbetets gång, då problem dök upp. Hade ett tydligt UML-diagram funnits uppritat 
hade man enkelt kunnat se vilka delar av klasser som berodde på varandra och ändrat dessa i 
UML-diagrammet vid behov i stället för att genom felsökning efter en ändring upptäcka detta.

5.3 Källor
QT Creator har ett väldokumenterat API vilket gjorde det mycket lättare att programmera med 
dessa bibliotek jämförelsevis med Xalan och Xerces. Dokumentationen som fanns där saknade 
enligt min mening beskrivningar för den som inte redan var mycket bekant med 
XSL-transformationer. Av den här anledning kom mycket tid att gå åt att sätta sig in i miljön, 
eftersom en stor del av informationen fick tas från andra källor som forum och liknande, för att 
förstå hur allt hängde ihop. Xalan och Xerces bibliotek förändras ständigt och byggs om vilket 
ledde till flertalet sidospår eftersom metoder som fungerat ett par år tidigare inte längre fungerade. 
Tillslut visade det sig att, trots dålig dokumentation, var det effektivaste arbetssättet att ändå gå efter 
Xalan och Xerces egna dokumentation på grund av att det endast här fanns aktuell information. All 
information äldre än 2-3 år hos andra källor var i stort sätt oanvändbar utan diverse modifieringar.

I övrigt anser jag att de källor som använts i examensarbetet har varit bra och relevanta till 
uppgiften. Det har även funnits tillgång till böcker hos företaget även om dessa inte använts då jag 
funnit det enklare att söka och hitta relevant information på internet.
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6. Resultat och slutsats
Resultatet av arbetet blev en hybrid klient till en molntjänst som även blev titeln till examensarbetet. 
Kommunikationen mellan webbklienten och min native-klient skriven i C++ fungerar problemfritt 
enligt de krav som ställdes på programmet. Även den största delen av XSLT-motorn är 
implementerad och programmet är utformat för att utökas med resterande funktionalitet.

Kvar att uppnå för att programmet ska kunna släppas och användas av allmänheten är att 
XSLT-hanteringen även måste kunna hantera XML-noder som inte är rotnoder. Efter det ska 
programmet byggas ut med stöd för offline-användning som är nästa del av projektet. Utan 
offline-hanteringen förlorar applikationen dess största fördel och ger användaren mycket liten 
uppmuntran att använda den här tjänsten i stället för den helt webb-baserade webbklienten. 
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7. Bilagor

7.1 UML-diagram för native-klienten
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