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Sammanfattning 

 

DigiExam är ett Edtech företag med huvudfokus kring digital kunskapskontroll och som 

utvecklar en plattform för digitala prov. Fördelen med digital kunskapskontroll är att 

lärare kan minimera den tid det tar att skapa och administrera prov samt att elever får 

tillgång till verktyg som både kan underlätta och effektivisera deras skrivande.  

 

Digitala prov kräver någon form av mjukvara för att vara möjligt. I DigiExams fall så 

tillhandahölls till en början fyra klienter för fyra möjliga operativsystem för att göra prov. 

Två utav klienterna var säregna medan de resterande två baserades på samma kodbas. 

För att minimera utvecklingstiden men även utvecklingskostnaden så valde man att ta 

fram en så kallad cross platform-klient. Denna klient skulle göra det möjligt att ha stöd för 

fyra olika operativsystem men basera applikationen på samma kodbas. 

 

Arbetet visar att det är fullt möjligt att skapa cross platform-klienter som baseras på 

webbteknologi och som kan använda operativsystemets fulla potential. 

 Resultatet blev en applikation som implementerade samma funktionalitet som de tidigare 

Mac OSX och Windows-klienterna, men som baserades på samma källkod som iPad- och 

Chromebook-klienterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 
DigiExam is an Edtech company with main focus on digital assessment. The company 

develops a platform that enables schools to minimize administrative overhead for teachers 

and enables students to use tools to help and improve their writing during an exam. 

 

In order to be able to take a test on a computer or tablet, the student needs to have some 

kind of software installed for digital exams. DigiExam used to have four clients for four 

operative systems. Two of the clients were based on the same source code while the other 

two were unique which made implementation and maintenance of features unnecessarily 

costly and time consuming. To deal with these issues the company decided to develop a 

cross platform-client which enables the developers to use one base source code for all 

clients and operative systems.  

 

The cross platform client developed in this dissertation proves that it is possible to create 

an application based on web technology and that uses the operative systems full potential. 

This dissertation gives an example how a cross platform client can be developed and 

resulted in client for Mac OSX and Windows that shares the same base source code as the 

Chromebook and iOS clients. 
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1 Introduktion 
 

DigiExam tillhandahåller system för att göra prov och tentamen digitalt på en dator eller 

surfplatta. Då många av Sveriges skolor börjat tillämpa ”en-dator-per-elev” i sitt dagliga 

lärande samt att väldigt många studenter på universitet utför sitt dagliga arbete på en 

bärbar enhet så som laptop eller surfplatta, har även efterfrågan för digitala tjänster för 

kunskapskontroll ökat. 

 

I Sverige har ca 73% av befolkningen tillgång till en dator och 99% av de som anses vara 

studerande har tillgång till någon form av dator eller surfplatta, under sin studietid. [1] 

Detta möjliggör för företag att applicera Bring your own Device (BYOD) tänket kring 

tjänster för undervisning som används på skolor och universitet. Med Bring your own 

Device så syftar man på att man låter eleverna själva använda den enhet de anser är 

lämpligast för dem. [3] Under år 2015 slog man rekord i antalet sökande till högskola och 

universitet enligt högskoleverket vilket gör att fler personer förväntas bli antagna. [4] 

Detta sätter allt större press på lärare då fler studenter ej nödvändigtvis betyder ökade 

resurser vilket i sin tur resulterar i att man måste effektivisera sättet man arbetar på.  

 

Samtliga stora universitet och skolor i Sverige förlitar sig i dagsläget på någon form av 

läroplattform (även kallat LMS, Learning management system) [5] så som itslearning, 

blackboard etc. för att hantera kurser. Dock har man än så länge ej gjort någon större 

satsning på plattformar som möjliggör digital kunskapskontroll. Med andra ord görs prov 

och tentamen fortfarande till största del med penna och papper vilket resulterar i extra 

arbete som skulle kunna automatiseras för lärarna.  

 

DigiExams produkt sparar dels tid för lärare samt gör det smidigare för elever och 

studenter att göra prov och ta del av de provresultat som publiceras efter att provet är 

rättat. Att skriva ett prov på en dator eller surfplatta har en rad fördelar. En elev kan bl.a. 

spara en hel del tid vid eventuell omstrukturering av det man skrivit. Man kan även låta 

eleven använda en rad olika hjälpmedel samt få återkoppling relativt snabbt efter att 

provet är  rättat.  
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För en lärare är fördelarna bl.a. att texten blir tydlig för den som rättar, man kan dela 

digitala prov för rättning med arbetskollegor, automatisera rättandet vid ex. flervalsfrågor 

samt återkoppla till elever med några knapptryck. Ett digitalt sätt att examinera elever 

öppnar även upp för implementering av olika hjälpmedel. Man kan bl.a.  göra det lättare 

att skriva matematiska beräkningar samt utveckla hjälpmedel för personer med någon 

form av läs- eller skrivsvårighet då en dator eller surfplatta innehåller exempelvis text-till-

tal funktionalitet samt rättstavning. 

 

1.1. Uppdraget 
 

I och med den ökade efterfrågan för DigiExams tjänster av digital kunskapskontroll, har 

företaget valt att ta fram en prototyp av en cross platform-klient för Mac och Windows.  

En cross platform-klient är en mjukvara som beter sig likadant oavsett operativsystem och 

hårdvara. [6] Utvecklandet av en sådan cross platform-klient gör det lättare att 

implementera och underhålla de klienter som används ihop med DigiExams 

examinationsverktyg som företaget utvecklar. Det kommer även leda till att företagets 

utvecklare sparar tid samt kommer kunna lägga all fokus på en kodbas istället för de fyra 

som tidigare existerade.  

 

Detta examensarbete ger ett exempel på hur man kan gå tillväga för att skapa en klient 

baserad på webbteknologi men som ser ut och beter sig som en plattformsspecifik 

applikation på Mac och Windows. Applikationen baseras på en AngularJS applikation som 

tidigare implementerats i DigiExams Chromebook och iPad klienter och som används av 

elever på skolor som använder sig av dessa enheter. 

 

En applikation som ser och beter sig likadant oavsett operativsystem leder till en mer 

strömlinjeformad användarupplevelse som är konsekvent. Elever kommer därmed att 

kunna installera klienten på Chromebook, iPad, Mac OSX eller Windows och få samma 

funktionalitet, verktyg samt ett enhetligt gränssnitt. 
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1.2. Summering 
 

Projektet resulterade i en cross platform-klient som baseras på den befintliga AngularJS 

kodbas som redan existerade och som en användare kan ladda ner från DigiExams servrar 

för att göra prov. Utvecklandet av cross platform-klienten gjorde det lättare att underhålla 

klienterna och tiden för implementering av nya funktioner kunde därmed sänkas. Kravet 

var att man som elev skulle kunna starta applikationen via en paketerad exekverbar fil  

som gjorde det möjligt för eleven att starta och lämna in ett online eller offline prov med 

samma säkerhetsmekanismer som de tidigare klienterna på Mac OSX och Windows. 

 

1.3. Disposition 
 

Kapitel 1 tar inledningsvis upp skolväsendet och digitalisering av verktyg som används i 

det dagliga lärandet. Man ger även en introduktion till företaget DigiExam och företagets 

målbild.  

Kapitel 2 introducerar DigiExams system för digital kunskapskontroll. Man introduceras 

för problematiken med flera klienter som är programmerade i olika programspråk samt att 

man visar även vilka klienter som existerade innan examensarbetet påbörjades. Några av 

de viktigare teknologier och verktyg presenteras som gjorde det möjligt att skapa klienten. 

Kapitel 3 ger en översiktlig bild över hur cross platform-klienten fungerar, vad som 

behövde implementeras och de olika steg som applikationen går igenom från att klienten 

startas, ett prov startas och slutförs. 

Kapitel 4 visar hur de steg som tas upp i Kapitel 3 implementerats samt att man visar 

skärmdumpar från cross platform-klienten. 

Kapitel 5 tar upp bl.a. vilken tidsbesparing en cross platform-klient innebär för DigiExam, 

för- och nackdelar med att utveckla en cross platform-klient samt några viktiga lärdomar 

och goda praxis som bör tas i beaktning om ett liknande projekt skall genomföras. 

Kapitel 6 ger en kortfattad slutsats om arbetets genomförande. 
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2 Bakgrund 
 

Kapitel 2 introducerar företaget DigiExam och företagets vision med digital 

kunskapskontroll samt problemställningen med de klienter som existerar för att göra prov. 

Man tar även upp vilka klienter som existerade från början och de tekniker som används 

för att utveckla cross platform-klienten. 

 

2.1. Om uppdragsgivaren 
 

DigiExam Solutions Sweden AB är ett IT-företag baserat i Stockholm med fokus på Edtech. 

[7] Med Edtech avses mjukvara och digitala verktyg som har fokus på lärande och 

läromedel och innefattar allt från olika läromedel, sättet man lämnar in hemuppgifter till 

online lösningar för examination. [8]  DigiExams primära fokus när det gäller Edtech är att 

ta fram lösningar för att kunna göra digitala prov på en dator eller surfplatta.  

 

Företagets ambitioner är att försöka ta bort så mycket som möjligt av de besvärliga delarna 

kring att skriva ett prov för en elev, men även försöka avlasta lärare i administration och 

rättning av ett prov så att mer fokus kan läggas på undervisning och elever. De system som 

man utvecklar kräver inte någon form av extra hårdvara eller IT-kompetens då all data 

lagras i ”molnet” i ett datacenter i Europa. Därmed är det enda krav som existerar för att 

kunna använda tjänsten att elever och lärare har en egen dator eller surfplatta. På så sätt så 

är systemet relativt lätt att införa för skolor och universitet och en av grundprinciperna är 

att se till att systemet är lätt att använda ur användarsynpunkt både av elever och lärare. 

 

DigiExams tjänst för digital kunskapskontroll används idag av stora universitet så som 

Stockholms handelshögskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Lunds Universitet, Tel Aviv 

University och även gymnasie- samt grundskolor så som Carlssons skola, Kungsholmens 

Gymnasium, Luleå Gymnasium med fler. Med sitt relativt nyöppnade kontor i New York 

har man även lyckats ta sig in på den amerikanska marknaden där stora universitet så som 

Colombia University i dagsläget utför pilottest av mjukvaran samt att några av New Yorks 

mer välkända skolor använder mjukvaran så som The Hewitt School och NYU Stern School 

of Business. 
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2.2. Terminologi 
 

För att underlätta för läsaren så kommer hädanefter i arbetet, begreppet elev att innefatta 

antingen en elev i grund- eller gymnasieskola eller en student vid högskola/universitet. 

Begreppet skola kommer att innefatta både grund, gymnasie- samt högskolor/universitet. 

 

2.3. Om DigiExams system för digital kunskapsmätning 
 

DigiExam har skapat en tjänst där lärare och elever på ett enkelt sätt kan skapa och göra 

prov digitalt. Ett digitalt verktyg för att skriva prov tar bort en hel del av de svårigheter och 

tidskrävande moment som kan uppstå vid ett prov, bl.a. redigering och omstrukturering 

som kan göras med några få knapptryck istället för att behöva skriva och och sudda stora 

delar. Det går även att anpassa sin skrift genom att bland annat välja typsnitt till ett som är 

lätt att avläsa och som både kan göras större och mindre i mjukvaran beroende på 

preferenser. Många av dagens ungdomar är även såpass vana med datorer och tangentbord 

att många tycker att de kan vara mer produktiva och skriva mer med ett tangentbord än 

med penna och papper. 

 

Plattformen fugnerar även som ett hjälpmedel då man under ett prov har olika 

hjälpverktyg för att skissa och även har stöd för att exempelvis skapa komplexa ekvationer 

i Latex med några knapptryck. Det finns även planer på att introducera rättstavning samt 

text-to-speech och som skulle kunna hjälpa personer med dyslexi att skriva ett prov. 

 

Min personliga erfarenhet av att skriva en flera timmar lång tentamen är att man vanligtvis 

råkar ut för situationer där man måste modifiera en del av det man skrivit och att det ofta 

blir kladdigt eller osammanhängande när man strukturerar om med penna, papper och 

suddgummi. Det händer även ofta att man skriver snabbare än man vad man borde pga. 

tidspress vilket resulterar i dålig handstil som är svår att tyda och som gör skriften svår att 

rätta för en lärare. 
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2.4. Hur DigiExam fungerar 
 

DigiExam består av två delar, en webbaserad del och en klient. Den webbaserade delen 

används av lärare för att skapa och hantera digitala prov. Elever använder den 

webbaserade delen för att se sina resultat samt ladda ner DigiExam klienten som används 

vid provtillfället. 

 

Fig. 1 illustrerar flödet mellan elever, lärare och DigiExams system. 

 

Figur 1 DigiExam, flöde vid prov för elev och lärare 

En elev kommunicerar via en klient med en molnbaserad server för att hämta 

provinformation medan lärare kommunicerar med samma server via ett webbgränssnitt 

för att skapa och rätta prov. I webbgränssnittet kan man som lärare skapa två typer av 

prov, ett öppet prov som en elev kan göra när som helst eller ett planerat prov som läraren 

väljer ska starta ett visst datum och tid. Öppna prov kan göras när som helst så länge 

provet ligger aktivt i systemet. För att en elev ska kunna göra provet krävs det att 

studenten matar in ett prov-ID som handhas av läraren alternativt kursansvarig. 

 

Planerade prov kan enbart göras om provet ligger aktivt och om starttiden nåtts. 

När man skapar ett planerat prov knyter man ihop provtillfället med en klass och kurs 

samt en skola. En elev behöver på så sätt ej ha prov-ID, utan provet visas i en lista över 

tillgängliga prov när användaren loggat in. Läraren sätter ett startdatum samt starttid och 

kan välja om provet skall vara anonym eller ej, dvs. om läraren kommer att kunna se vem 

som skrivit vilket prov.  
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Prov kan göras både online och offline. Ett prov som startats online kan även lämnas in på 

en USB-sticka om man exempelvis tappat internetanslutning under provets gång.  

 

Offline-prov startas från en USB-sticka och när en elev valt att lämna in sitt prov kan man 

antingen lämna in via internet om tillgängligt eller återigen använda en USB-sticka för att 

spara och lämna in provet. Läraren importerar den fil som finns på USB-stickan i 

webbgränssnittet, påbörjar sin rättning och publicerar resultatet i webbgränssnittet när 

provet är rättat. 

 

Det finns även stöd för att återuppta ett påbörjat prov om man exempelvis råkat få slut på 

batteri på datorn, att programmet kraschat eller man av någon anledning varit tvungen att 

starta om datorn. Skulle detta hända så behöver en lärare dock låsa upp provet i 

webbgränssnittet alternativt sätta in USB-stickan för att låta eleven återuppta provet. 

 

När provet startats inuti klienten låser man ner datorn så att inga andra system eller 

program kan användas. Vid eventuella fel eller att enheten av någon anledning ej kan låsas  

kommer systemet ej heller att starta provet förrän felen är åtgärdade. 

 

2.5. Problemställning & uppdraget 
 

DigiExam fanns vid examensarbetets början för Chrome OS, iOS, Mac OSX och Windows. 

Att stödja fler plattformar har nästan blivit en norm för mjukvaruföretag och för en person 

som vill använda dess mjukvara är det positivt, men det medför vissa problem för de 

personer som utvecklar mjukvaran. 

 

I DigiExams fall så är de positiva aspekterna bland annat att studenter har valmöjlighet att 

kunna skriva sitt prov på den enhet de känner sig mest bekväma med eller som skolan har 

bistått med. Det medför att skolan ej behöver ha stora datorsalar som måste underhållas 

och därmed sänker omkostnaderna för skolan då eleverna själva ser till att datorn fungerar 

och att mjukvaran är uppdaterad till senaste versionen.   

Som skola  har man dock fortfarande möjlighet att hålla prov i datorsalar med 

förkonfigurerade och kontrollerade miljöer. 
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Det problematiska med stöd för fyra operativsystem är att det leder till fyra kodbaser vilket 

i sin tur leder till mer underhåll. Vid implementation av ny funktionalitet måste 

funktionerna programmeras för varje operativsystem även om det är tänkt att den ska 

utföra samma sak.  

 

Fragmentering av klienterna gör det betydligt svårare att implementera nya funktioner 

samt gör det svårare att se till så att användarupplevelsen är konsekvent över samtliga 

operativsystem. En mjukvara som ska kunna vara bäst i sitt segment och överträffa 

konkurrenternas kräver dock att dessa svårigheter åtgärdas. 

 

Tabellen i Fig. 2 visar klienternas olikheter och den fragmentering som existerat bland 

DigiExams klienter.  

 

För DigiExams del så är det mest optimala ifall samtliga klienter har samma 
funktionalitet oavsett vilken klient och vilket operativsystem som används.  
Cross platform-klienten är tänkt att åtgärda fragmenteringen och se till så att 
användarupplevelsen blir konsekvent oavsett om klienten körs på Chromebook, iOS, Mac 
OSX eller Windows.  
 
 
 
 

 

Figur 2 Funktionstabell över samtliga OS och klienter 
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Målbilden med cross platform klienten var att se till att utveckla en ny klient där man 
försöker att sträva efter att all ny funktionalitet finns på samtliga klienter utan att man 
behöver programmera dem i olika programspråk. 
 
De som sitter i DigiExams utvecklingsteam har uttryckt att det vore fördelaktigt att kunna 
implementera nya funktioner och även bugg-fixar på ett ställe och att det skulle underlätta 
deras arbete. Många gånger anser man att det är roligare att utveckla ny funktionalitet 
istället för att behöva underhålla ett befintligt program. 
 
DigiExam har även som önskemål att integrera bygget av applikationen med befintliga 
byggscript. Tanken är att man ska kunna utveckla den plattformsoberoende 
grundfunktionaliteten på valfri plattform, dynamiskt inkludera plattformsberoende filer  
och därefter paketera klienten till en färdig exekverbar fil. 
 
I och med den högre efterfrågan för DigiExams examinationssystem och den pågående 
expansionsfas som råder så har man även insett att cross platform-klienten kommer 
effektivisera sättet man jobbar på och lösa många av de problem som tidigare nämnts.  
Fig. 3 illustrerar antalet skolor som använder DigiExam och som ökat exponentiellt den 
senaste tiden. 

 
 
 

Figur 3 Ökning av skolor som använder DigiExam 
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Cross platform klienten är initialt sett ej tänkt att utföra något som de befintliga klienterna 

ej gör idag utan är ett projekt för att samla alla klienter i en. Framtida vidareutvecklingar 

av produkten behöver sedan bara göras för cross platform-klienten och inte för varje 

operativsystem, vilket behövdes tidigare. 

 

Som riktlinje för mjukvaran som DigiExam utvecklar så har man som krav från skolverket 

att applikationen ska vara fusk-säker så att bland annat användare ej kan komma åt 

internet, filer eller andra enheter där man kan tänkas lagra otillåten information inför 

examinationen. Funktionaliteten för fusksäkerheten måste därmed göras minst lika robust 

som de mekanismer som tidigare använts i de gamla klienterna. 
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2.6. Tillgängligt material 
 

I utgångsläget existerade fyra klienter. Den första är en Chromebook-klient och som 

installeras via Chrome web store. Chromebook-klienten illustreras i Fig. 4. 

 

Figur 4 Chromebook-klient 
 

Chromebook-klienten startas i ett så kallat ”kiosk”-läge från inloggningsskärmen. [9] 

Kiosk är en låsningsmekanism som gör att applikationen alltid körs i helskärmsläge och 

där all interaktion enbart kan ske med applikationen alternativt kan programmet stängas. 

Om programmet stängs blir användaren utloggad, all information i clipboard rensas och 

därefter blir användaren vidarebefordrad tillbaka till inloggningsskärmen i 

operativsystemet.  

 

Då Chromebook applikationer i regel är webbapplikationer med något modifierad kod så 

öppnar det även upp för att använda ramverk så som AngularJS för att skapa applikationer 

och utforma gränssnittet med hjälp av HTML och CSS samt Javascript. [10] Sättet Chrome 

OS arbetar på med kiosk-läget är väldigt intressant och har varit inspiration för hur cross 

platform klienten fungerar. I och med att Mac OSX och Windows ej har kiosk-lägen 

implementerade så var man tvungen att implementera mekanismer som efterliknar 

Chromebooks kiosk-läge. 
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Den andra klienten är en Windows klient och som illustreras i Fig. 5. Denna är skriven i 

WPF [11]och C# och som ser ut som en typisk Windows 8/10 applikation. 

 

 

Figur 5 Windows-klient 

Den tredje klienten som illustreras i Fig. 6 är Mac OSX klienten. Denna klient är helt 

skriven i programspråket Objective-C och använder sig av Cocoa API för att kommunicera 

med operativsystemet. Cocoa API tas upp i avsnitt 2.8.3. 

Figur 6 Mac OSX-klient 
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I Fig. 7 visas iPad klienten. Denna klient distribueras via Apples egen AppStore vilket gör 

det enkelt för studenter att ladda ner och installera mjukvaran. 

 

Applikationen är en iPad-applikation skriven i Objective-C men som använder sig av Apple 

Webkit webview för att rendera applikationen. Webview ger utvecklare möjlighet att 

rendera HTML sidor med tillhörande Javascript och CSS inuti en ram i iOS-applikationer. 

[12] 

 

Figur 7 iPad-klient 
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Detta bidrar till att samma AngularJS-kodbas som Chromebook applikationen använder 

kan nyttjas för iPad klienten. Klienten byggs till en iPad-applikation med webbfilerna 

inkluderade och på så sätt kommer båda applikationerna att innehålla samma 

funktionalitet.   

 

Denna klient skiljer sig dock något från Chromebook på så sätt att man använder sig av 

vissa inbyggda iOS-moduler så som batteri-indikatorn samt klockan som alltid är synlig på 

iOS-enheter. Det gör att de AngularJS-moduler som implementerats för cross platform-

klienten som visar samma information ej behöver visas. Dessa moduler döljs med 

AngularJS-direktiv om det är en iOS-enhet. AngularJS-direktiv gör det möjligt att 

dynamiskt visa och dölja element beroende på vilka attribut som används i direktivets 

uttryck. [13] 

 

Fig. 8 visar skillnaden mellan Chromebook- och iPad-klienternas batteri-indikator och 

klockmoduler. 

 

Figur 8 Skillnaden mellan AngularJS och iOS batteri- och tidindikator 

 
 
För att skolor ska kunna använda sig av DigiExam iPad-klient krävs det att de har någon 
form av mobile device management-lösning (MDM) som ger skolan möjlighet att fjärrstyra 
samtliga iPad-enheter som ska användas vid provtillfällen. [14] Denna MDM-lösning gör 
det möjligt för DigiExam-klienten att aktivera guided access i iOS. Guided-access gör det 
möjligt att starta en applikation och begränsa åtkomst till andra applikationer på iOS 
enheter likt Chromebooks kiosk-läge. [14] Guided-access används på så sätt för att 
förhindra att eleven fuskar när provet startats på enheten. En iPad som ej aktiverats i 
skolans MDM-lösningen går dock ej att sätta i guided-access läge och därmed kan dessa 
enheter ej användas under ett provtillfälle. 
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2.7. Tekniken bakom cross platform klienten 
 

Cross platform-klienten är baserad på en befintlig kodbas som är skriven i AngularJS. 

Denna kodbas som nämnts tidigare används på Chrome OS och iOS enheter och har varit i 

produktion samt använts av skolor och elever i några månader innan detta examensarbete 

påbörjades. 

 

Därmed var jag även försäkrad om att grundfunktionaliteten redan var implementerad och 

testad vilket man även grundade sitt beslut på om att låta samma AngularJS kodbas vara 

till grund för cross platform-klienten för Mac och Windows. 

 

Som tidigare beskrivet så är ChromeOS och iOS klienterna webbapplikationer skrivna i 

HTML, CSS och Javascript vilket gör det möjligt att använda olika ramverk så som 

AngularJS, jQuery och NodeJS. Javascript-ramverket som använts för att skapa cross 

platform klienten heter ”Electron” och är till för att rendera applikationen som om det vore 

en riktig desktop klient trots att det i själva verket är en applikation skriven med 

webbteknologi. [15] 

 

Electron har till sin hjälp ett annat Javascriptramverk vid namn NodeJS. NodeJS är ett 

ramverk för att enkelt bygga skalbara nätverksapplikationer, men som kan användas som 

en brygga mellan Electron och NodeJS-moduler skrivna i C++ och Objective-C. Då NodeJS 

är skrivet med Googles V8 Javascript-motor i C++ så öppnar det även upp för möjligheter 

att skriva egna moduler i programspråket C++ och Objective-C och som dynamiskt kan 

laddas in i cross platform klienten. [16] Dessa moduler har som uppgift att anropa 

plattformsspecifika API:er mot Windows API för Windows samt Cocoa API för Mac OSX. 

 

De plattformsspecifika modulerna används främst för att testa enheten som applikationen 

startas på och för nedlåsning. Testerna används för att kontrollera om miljön som klienten 

startas på når upp till DigiExams krav. Nedlåsningssteget fungerar som ett skydd mot fusk 

så att man kan t.ex. hantera diverse knapptryck så som Alt+F4 på Windows men även 

rensa clipboard, sätta skärmen så att applikationen körs i helskärm och ej kan avslutas 

förrän man är färdig med provet. Nedlåsningen imiterar Chromebooks kiosk-läge i Mac 

OSX och Windows. 
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2.8. Programmerings-/scriptspråk och ramverk som användes 
 

Kapitel 2.8 listar några av de programmeringsspråk och ramverk som används samt hur de 

kommit till användning i cross platform-klienten. Mycket av teknologierna som används av 

DigiExam är eller baseras på open source verktyg vilket gör det lättare att utforma sin 

applikation så som man själv vill ha den istället för att använda välintegrerade mjukvaror 

från några av de större aktörerna som ofta har ett krav att de ska konfigureras på ett visst 

sätt. Dessutom medför val av open source-verktyg att utvecklingskostnaderna kan hållas 

nere. 

 

2.8.1 HTML5 
 

HTML som är det språk som används för att definiera hemsidors utseende och som 

renderas med hjälp av en webbläsare. En HTML sida innehåller ett gränssnitt vid namn 

Document Object Model (DOM) som gör det möjligt att dynamiskt skapa och presentera 

olika element på en HTML sida. [17] Dessa element är dels själva HTML-dokumentet men 

även andra grafiska element som visas på sidan och som kan påverkas/ändras med hjälp 

av stylesheets och script.  Manipulering av objekt i DOMen sker ihop med Javascript och 

CSS vilket gör att man kan ändra utseende eller beteende på objekt som man visar. CSS 

kan användas för att bl.a. sätta och ändra textstorlek, typsnitt, färg etc. på de objekt som 

visas på HTML sidan. 

 

I och med släppet av HTML version 5, har en hel del ny funktionalitet introducerats som 

även gjort det extra intressant att använda som grund för en fullfjädrad applikation. 
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2.8.2 Windows-API 
 

Windows-API är ett application programming interface (API) för att utveckla Windows-

applikationer samt för kommunikation mellan ett program och operativsystemet. [18] 

Detta API exponerar metoder som gör det möjligt att få en applikation att påverka den 

miljö som den körs på. 

 

Klienten använder Windows API ihop med C++ för att bland annat anropa metoder som 

testar miljön som applikationen körs på men även begränsar tillgång till verktyg som kan 

användas för att fuska.  

 

2.8.3 Cocoa-API 
 

Cocoa-API är Apples API för att utveckla Mac OSX-applikationer samt kommunikation 

med Mac OSX-moduler och operativsystemet. [19] Det ger på samma sätt som Windows 

API, tillgång till metoder för att exempelvis arbeta mot GUI eller operativsystemspecifika 

anrop så som clipboard-hantering, stänga av funktioner etc. 

 

2.8.4 AngularJS 
 

AngularJS är ett JavaScript-ramverk utvecklat av Brat Tech LLC och Google som bl.a. 

används för utveckling “single page”-applikationer. [20] En AngularJS sida behöver aldrig 

eller sällan laddas om utan enbart de förändringarna som skett kommer att renderas om 

på sidan. Man kan även uppdatera delar av sidor, så kallade ”partials” och som är relevant 

för en nyligen utförd interaktion. 

 

AngularJS tillämpar Model-View-Controller (MVC) designmönstret. I MVC så använder 

man sig av modeller för att lagra-, vyer för att presentera- och controllers för att ändra 

data. I AngularJS fall är en primitiv variabel eller ett Javascript objekt en modell, HTML 

sidan en vy och Javascript funktioner controllers. 
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AngularJS flödesschema visas i Fig. 9. 

 

Fördelen med AngularJS är att man kan använda sig av ”dependency injection” som gör 

det möjligt att dynamiskt ladda in moduler som man vill använda. Detta underlättar 

utvecklandet av applikationen då man ej behöver ladda in samtliga bibliotek utan laddar 

enbart in de som känns lämpliga för ändamålet. 

 

2.8.5 Electron 
 

GitHub har  utvecklat ett ramverk vid namn Electron och som är tänkt att underlätta 

utvecklingen, paketering samt distribution av cross platform-applikationer för Windows, 

Mac och Linux. [15] Electron är ett Javascript-ramverk som gör det möjligt att bygga 

applikationer med hjälp av HTML, CSS och JavaScript och som har ett brett utbud av 

API:er som gör det möjligt att kommunicera mot operativsystemet som applikationen körs 

på. En Electron applikation består vanligtvis av två processer. En main process som 

huvudsakligen initierar applikationen och som skapar nya instanser av ”BrowserWindow”. 

Varje ny ”BrowserWindow”  är ett fönster som visas när applikationen startats och 

renderar en HTML sida inuti ett Chromium-fönster. 

 

Figur 9 AngularJS flödesschema 



19 

Fig. 10 visar en översiktlig bild på hur Electron fungerar. 

 

 

Figur 10 Electrons olika processer 

 

Applikationer som använder ramverket Electron ger intrycket av att man startar en 

desktop-applikation. I och med att HTML filer används som applikationens GUI som 

renderas i fönster som kör Chromium-processer så är det möjligt att använda ramverk så 

som jQuery, Bootstrap och  AngularJS. Fokus i detta arbete har varit på hur man utvecklar 

och paketerar en cross platform-applikation som får Electron att fungera ihop med 

HTML5, AngularJS och NodeJS på Mac OSX och Windows.  

 

Fullständigt flöde för hur detta går till beskrivs mer detaljerat i kapitel 3, Design. 

 

2.8.6 NodeJS 
 

Electron kommer förpaketerat med Javascript-ramverket NodeJS. Då NodeJS är baserat 

på Googles V8 Javascript-motor så är det därmed skrivet i C++ vilket öppnar upp för att 

låta utvecklare skriva egna moduler i NodeJS. Egna NodeJS-moduler öppnar upp för 

åtkomst av bl.a. operativsystemsvariabler, filsystemet och liknande som Javascript ej har 

tillgång till. Detta ramverk är tänkt att användas på server-sidan av den applikation som 

man skapar och  bör därmed kunna hantera många. [21]  I och med att NodeJS körs i en 

enda tråd så använder man sig av så kallade callbacks och event-driven architecture (EDA) 

för att inte blockera övriga applikationen. 
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Sättet man använder callbacks kan visualiseras med Javascript-koden nedan: 

______________________________________________________________ 

var addOne = function(number, timeout, callback) { 

 setTimeout(function(){}, timeout); 

 number++; 

 callback(); 

} 

var callback = function(number) { 

 console.log(”Added one. Result: ” + number); 

} 

addOne(1, 4,  callback); 

addOne(2, 2, callback); 

______________________________________________________________ 

 

Trots att det första anropet till funktionen addOne körs så slutförs andra addOne anropet i 

och med kortare timeout och kan därmed anropa callback tidigare. Därefter slutförs första 

addOne.  

 

Man gör därmed det möjligt att köra två funktioner asynkront utan att egentligen bry sig 

om vilken som kommer att exekvera färdigt först. Det enda man bryr sig om är att de 

faktiskt exekverar och rapporterar resultatet tillbaka till en metod som hanterar samtliga 

funktioner. Detta är väldigt användbart då vissa av låsningsmekanismerna samt 

förvillkorstester kan ta olika lång tid beroende på användarens dator och därmed kommer 

exempelvis GUI tråden ej att blockeras. På så vis kan man låta tidskrävande funktioner 

exekvera och rapportera till någon form av callbackfunktion när den har exekverat färdigt. 

[22]  
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2.8.7 Chrome V8 
 

Chrome v8 är Googles egna Javascript-motor och som är skriven i C++. [23] V8  låter C++ 

objekt och metoder att exponeras som objekt, variabler och funktioner i JavaScript. 

Fördelen med ett JavaScript-bibliotek skrivet i C++ är dels att man slipper interpretera 

Javascript-koden och på så vis är mycket snabbare än renodlad Javascript men även som i 

fallet med cross platform-klienten, ger möjlighet att programmera direkt mot 

operativsystemet och dess olika API:er.  

 

Ett ex. hur detta kan användas är att man från Javascript anropar v8 som kontrollerar om 

användarens version av Mac OSX når upp till systemspecifikationen. Testet utförs med 

hjälp av Objective-C och returneras till Javascript där man skriver ut antingen ”true” 

eller ”false”. 

 

För att testa operativsystemets versions anropas nativeModule.testOSVersion-metoden i  

Javascript. 

______________________________________________________________ 
 
console.log(nativeModule.testOSVersion()); 
______________________________________________________________ 
 

Då nativeModule är en NodeJS-modul som exponerar C++ och Objective-C metoder till 

Javascript så anropas följande metod: 

______________________________________________________________ 
 
void OSVersionTest::startTest(const FunctionCallbackInfo<Value>& args){ 
 Isolate* isolate = Isolate::GetCurrent(); 
 bool _isSuccess = false; 

 
 NSOperatingSystemVersion ver; 
 ver.majorVersion = 10; 
 ver.minorVersion = 8; 
 ver.patchVersion = 0; 
  if ([[NSProcessInfo processInfo] isOperatingSystemAtLeastVersion:ver]){ 
                    _isSuccess = true; 
          } 
  args.GetReturnValue().Set(Boolean::New(isolate, _isSuccess)); 

} 
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Efter att testet slutförts så kommer v8 att göra om det booleska värdet _isSuccess från en 

primitiv v8 variabel till ett booleskt värde i Javascript. Detta värde skrivs därefter ut i 

konsolen när testet är färdigt. 

 

2.9. Verktyg 
 

Följande verktyg användes vid skapandet av cross platform-klienten. 

 

2.9.1 Atom 

 

Vid utvecklandet av cross platform-klienten och där man ville kunna visa källkod för olika 

programspråk och automatiskt få syntax highlightning så användes GitHubs Atom 

texteditor. Atom är en texteditor utvecklad med samma Electron-ramverk som cross 

platform-klienten baseras på. Att arbeta i en text editor som Atom underlättade när man 

lade till C++ och Objective-C filer till ett projekt som till mestadels innehöll HTML, 

Javascript och CSS-filer. 

 

2.9.2 Visual Studio 2013 

 

Vid utvecklandet av prototyper för Windows och i Visual-C++ så användes Visual Studio 

2013.  

 

2.9.3 Xcode 7.x 

 

Vid utvecklandet av prototyper för Mac OSX och i Objective-C så användes Xcode 7.x 

 

2.9.4 Git/GitHub 

 

Git används för all versionshantering av applikationen. Git gjorde det möjligt att utveckla 

med samma kodbas både på Mac OSX och Windows och publicera till samma repository 

när funktionaliteten gjorts färdigt för det operativsystemet. 
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2.9.5 Node-gyp 

 

Node-gyp används för att bygga NodeJS moduler från C++ eller Objective-C kod. 

NodeJS-moduler byggs genom att man specificerar vilka filer som innehåller källkod och 

därmed skapar en modul med hjälp av Python och via gcc-kompilator på Mac eller Visual 

Studio på Windows. 

 

2.9.6 Gulp 
 

Gulp används för att hantera bygget av applikationen och automatisera de olika 

byggstegen som utförs när man paketerar klienterna. I Gulp kan man lägga in olika 

bygguppgifter beroende på vilket argument som skickas in. Bland annat att man statiskt 

vill kontrollera syntaxen för koden som skrivits med en så kallad ”linter” eller att slå ihop 

samtlig Javascript-kod till en källfil som inkluderas. Man kan även ha Gulp-steg som kallas 

för ”watchers” och som kollar ifall filer ändrats vilket bygger om applikationen när detta 

sker. 
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2.10. Liknande projekt och produkter 
 

Ser man t.ex. på Spotify och deras musikströmmingsklient, Slack och deras chatt klient 

[24] eller GitHub och deras text editor Atom [25], så känner man igen sig i  applikationen 

oavsett vilken plattform man valt att installera mjukvaran på. Denna typ av enhetlighet är 

det som eftersträvats med DigiExams cross platform-klient och som skapades i detta 

examensarbetet. 

 

DigiExam har några direkt konkurrenter. En konkurrent är norska Inspera och som 

baserar sin examinationsplattform på Safe exam browser. [26, 19] 

Safe exam browser är snarlikt sättet Electron arbetar på, man renderar en webbsida inuti 

ett plattformsspecifikt fönster och som sätter datorn i ett nedlåst läge när prov startas.  

 

En annan konkurrent är Danska Uniwise. Deras system, Wiseflow är helt internetbaserat 

och kräver att eleven under provet har tillgång till internet för att kunna göra provet vilket 

är till stor nackdel ifall skolan har dålig internetuppkoppling eller ifall elevens dator ej har  

möjlighet att koppla upp sig på trådlösa nätverk. [27] 

 

 

2.11. Sammanfattning 
 

Kapitel 2 tar upp företaget DigiExam och deras fokus på digital kunskapskontroll. Man 

introducerar även problematiken med fyra kodbaser för fyra olika operativsystem och hur 

man potentiellt sett kan minimera utvecklingstiden för nya funktioner genom att skapa en 

cross platform-klient. En introduktion till de tekniker och verktyg som används för att 

lättare kunna orientera sig och förstå vissa av de designval som gjorts genom projektets 

gång. 
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3 Design 
 

Kapitel 3 tar upp applikationens design och visar översiktliga tillståndsdiagram av de steg 

som görs från att en elev startat klienten, påbörjat ett prov samt slutför provet 

 

3.1. Introduktion till designen 
 

Som grund för en cross platform applikation gäller det att först ta reda på vad 

plattformarna har gemensamt då viss funktionalitet skulle kunna implementeras en gång 

och låta samtliga plattformar att bete sig på samma sätt. För utvecklingen av cross 

platform klienten var det en stor fördel att en AngularJS applikation redan existerade då 

det mesta av utförandet av ett prov redan var färdigställt och därmed var en god grund för 

en cross platform-klient.   

Fig. 11 visar hur de olika DigiExam klienterna hör ihop.  

Figur 11 Klienternas samhörighet 
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3.2. AngularJS applikationer 
 

AngularJS applikationer skrivs i HTML ihop med CSS och Javascript och blir renodlade 

webbapplikationer som kan köras direkt i en webbläsare. I och med att AngularJS 

applikationer är utformade på det här sättet gör dem redan  till cross platform kompatibla 

då samtliga operativsystem som stöds har åtminstone en inbyggd webbläsare och 

möjlighet att kommunicera med internet. Det är även den princip ramverket Electron 

bygger på. Man skapar ett Mac eller Windows  fönster med en inbyggd Chromium 

webbläsare som gör det möjligt att visa en sida/webbapplikation. 

 

Med den befintliga DigiExam-klienten skriven i AngularJS kan man tekniskt sett starta ett 

prov direkt från webbläsaren. Nackdelar med att köra applikationen direkt i webbläsaren 

är att man inte kan applicera de säkerhetsmekanismer som är nödvändiga för att förhindra 

att användaren fuskar. Då en webbläsare jobbar i en så kallad ”sandboxed environment” så 

tillåts man inte att komma åt viktig funktionalitet för att ex. skriva till/från filsystemet, 

avläsa information från operativsystemet samt påverka exempelvis att fönstret maximeras 

och ej går att byta ifrån det. En webbläsare har med andra ord en rad begränsningar som 

gör att ett kiosk-läge blir svårt att implementera.  

 

I och med att Electron kommer förpaketerat med NodeJS så ges utvecklare möjlighet att 

arbeta utanför webbläsares ”sandboxed environment” på det operativsystem som 

applikationen körs på. Detta gör att Javascript funktionalitet kan utökas så att man kan 

arbeta mot filsystem och övriga operativsystems funktioner som olika API:er exponerar i 

C++ och Objective-C  

 

Rent tekniskt skulle man kunna köra webbapplikationen utan en webbläsare installerad 

eftersom Electron renderar applikationen i medföljande Chromium motorn. Man 

inkluderar Chromium motorn helt enkelt med hela ramverket och samtliga bibliotek för att 

rendera sidan och även de dynamiska bibliotek som krävs för att kommunicera med 

operativsystemet. 

 
 



27 

3.3. Projektets omfång 
 

Inledningsvis i projektet var man tvungen att analysera hur de befintliga klienterna 

fungerade samt avgöra vilken funktionalitet som borde finnas i den färdiga cross platform-

klienten. Därefter började man implementera alla cross platform kompatibla funktioner 

för att till sist implementera de funktioner som är operativsystemspecifika. 

 

Projektet kan visualiseras enligt  Fig. 12.  

 

Utvecklandet av cross platform-klienten gör att de tidigare applikationerna kommer att 

ersättas till förmån för den nya cross platform klienten för provskrivning. 

 

Figur 12 Målbilden med cross platform-klienten 
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3.4. Klientens flöde 
 

Samtliga klienter som tidigare existerat men även cross platform klienten går igenom 

samma steg när applikationen startas, ett prov startas till provet slutförts.  

Samtliga steg visas i Fig. 13.  

 Figur 13 Applikationsflöde vid utförande av prov 
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3.5. Start av klienten 
 

Vid start av klienten så skapar Electron typiska Mac OSX och Windowsfönster och som 

renderar AngularJS applikationen för förtester och provskrivning. 

 

Ett typiskt Mac OSX och Windows 10 fönster visas i Fig. 14. 

 

3.6. Förtest 
Inledningsvis körs tester för att kontrollera den miljö som applikationen kommer att 

exekvera på. Testernas huvudsakliga uppgift är att säkerställa att applikationen och 

systemet som klienten kommer att exekveras på är i enlighet med de krav som DigiExam 

kräver för att kunna säkerställa en felfri och fusksäker exekvering. Användaren blir 

informerad om eventuella problem med miljön som måste åtgärdas innan applikationen 

kan startas.  

 

Testerna kontrollerar operativsystemsversion, diskutrymme, internet-åtkomst och 

liknande och som krävas av användarens miljö för att man ska kunna säkerställa att 

exekveringen kommer att kunna ske problemfritt.   

Figur 14 Fönster skapade av Electron. T.v. Electron fönster i Mac OSX och t.h. 
Electron fönster i Windows 10. 
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Anrop av förtester visualiseras i Fig. 15. 

 

När klienten startas så detekteras vilken plattform klienten körs på. NodeJS blir anropat 

från klienten för att starta samtliga förtester som i sin tur anropar de plattformsspecifika 

tester som skall köras.  

Efter att samtliga tester körts för plattformen så skickar de plattformsspecifika testerna 

tillbaka sitt slutresultat, om de slutfördes korrekt eller misslyckades. Dessa tester 

sammanställs i ett fönster som presenteras för användaren så att användaren får 

information om eventuella problem med miljön som måste åtgärdas. 

 

 

 

 

 

Figur 15 Förtestflöde 
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3.6.1 Mac OSX tester 

 

För Mac OSX så gäller följande tester: 

• Verifiering av diskutrymme som säkerställer att användaren har nog med 

diskutrymme för att kunna spara data som applikationen ev. kräver. 

• Verifiering av att applikationen är installerad lokalt på maskinen och ej körs från en 

mount point exempelvis USB sticka, installationsprogrammet eller CD/DVD. 

• Verifiering av operativsystemet och vilken version som är installerad. 

Applikationen stödjer Mac OSX versioner från och med Mountain Lion (10.8.0) 

• Verifiering av att ingen remote session är igång som t.ex. VNC, Teamviewer, Apple 

Remote Management och liknande applikationer 

• Verifiering av att OS:et ej körs i en virtuell maskin. 

Applikationen får ej köras i mjukvaror som virtualiserar ett OS då en person skulle 

kunna tänka sig att starta en VM instans, starta klienten och ”låtsas” göra ett prov i 

en fusksäker miljö men ha möjligheten att byta till andra fönster. 

Mac testerna görs med hjälp av en NodeJS modul som är skriven i Objective-C++. 

 

3.6.2 Windows tester 

 

För Windows körs följande tester med hjälp av C++: 

• Verifiering av att applikationen körs som administratör. 

Windows kräver i vissa fall att applikationen körs som administratör för att kunna 

skriva till mappar samt avläsa viss information om andra processer. 

Därmed ställer man ett krav på att applikationen startas som Administratör. 

• Verifiering av att inga otillåtna processer är igång eller startas. 

Då en användare skulle kunna tänka sig att schemalägga processer efter att ett prov 

startat så implementeras en funktion som tar hand om alla otillåtna processer och 

enbart låter de processer som operativsystemet kräver för att köra samt för att se till 

att klienten kan kommunicera mot DigiExams servrar. 
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• Verifiering av att ingen remote session eller remote desktop session är igång 

På samma sätt som för Mac, så tillåts inga externa sessioner så som fjärrstyrning av 

datorn, SSH eller VNC. 

• Verifiering av att operativsystemet ej körs i en virtuell maskin. 

På samma sätt som för Mac OSX, får ej Windows klienten startas inuti en VM 

instans. 

Windows testerna görs med hjälp av en NodeJS modul som är skriven i C++. 

 

3.6.3 Gemensamma tester som körs via NodeJS och AngularJS 

 

Dessa tester utförs med Angular- och NodeJS inbyggda moduler: 

• Internet access test 

Verifiera så att användaren har internet access och kan kommunicera med 

DigiExams servrar för att hämta och skicka provdata. 

Utförs med AngularJS http-modul och som skickar en ping request till DigiExams 

servrar. 

• Skrivrättigheter till applikationsmappen 

Under tiden som en tenta görs så sparas provdata till disk ifall applikationen skulle 

krascha eller användarens dator av någon anledning stängs av eller startas om. För 

att kunna spara denna information så krävs det att man vid start och exekvering av 

klienten har skrivrättigheter till de mappar som används för att lagra tillfällig 

information. Skrivrättigheter testas med NodeJS fs-modul och som gör det möjligt 

att arbeta mot operativsystemets filsystem från Javascript. 

I och med att AngularJS och NodeJS är cross platform kompatibla ramverk så behöver  

funktionerna enbart implementeras en gång. 
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3.7. Klientens prov-vy 
 

När förtesterna avslutats och applikationen startats för första gången så visas en sida som 

ber användaren att mata in sina uppgifter. Dessa uppgifter används för att identifiera 

användaren och gör det möjligt att hämta prov från internet baserat på vilken skola och 

eventuellt klass/kurs användaren tillhör. 

Flödet för detta visas i Fig. 16. 

 

Efter att användaren registrerat sig så blir denne vidarebefordrad till klientens prov-vy.  

Prov-vyn ger användaren möjlighet att antingen hämta ett tillgängliga prov från Internet 

eller ladda in ett prov från en USB-enhet. Ett prov som hämtas direkt från Internet hämtar 

sitt prov från DigiExams servrar. Provdata erhålls med hjälp av filer som man mottar och 

som innehåller samtlig information som provet samt applikationen kan tänkas behöva. Ett 

prov som däremot laddas in via USB är på samma sätt, en fil med samtlig provdata men 

det enda sätt att erhålla denna fil är genom att be en lärare att skapa en fil och distribuera 

USB enheter vid provtillfället. 

 

Figur 16 Tillståndsdiagram klientens prov-vy 
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3.8. Initiering av nedlåsning. 
 

Vid start av ett prov måste man låsa ner datorn för att se till att användaren ej kan fuska. 

Nedlåsningen är det som tidigare beskrivits som kiosk-läge och som ej existerar på Mac 

OSX och Windows. Innan nedlåsning befinner sig inte enheten i ett säkert tillstånd och 

fuskssäkerhet kan därmed ej garanteras. En nedlåsning innebär i praktiken att datorn sätts 

i ett tillstånd så att fönstret som visar provet maximeras, möjligheten att byta 

processer/fönster stängs av, clipboard rensas, otillåtna processer avslutas m.m. 

Fig. 17 visar övergripande hur nedlåsningen fungerar. 

 

Själva nedlåsningen är den som är viktigast för applikationen och mest säkerhetskritisk. 

Om nedlåsningen ej utförs korrekt ska en elev ej heller kunna starta ett prov. 

Förtesterna som utförts tidigare går hand i hand med nedlåsningen då de kan indikera för 

användaren att vissa problem existerar med miljön som klienten körs på och att 

problemen måste åtgärdas innan man kan starta ett prov. Nedlåsningen gör även om vissa 

av de förtester som körts, bland annat Remote session testningen då det är möjligt att en 

elev startat klienten utan en remote session igång men startat den efter att man passerat 

förtesterna. 

Figur 17 Tillståndsdiagram nedlåsning 
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Om nedlåsningen utförts korrekt, befinner sig datorn i ett fusksäkert tillstånd och ett prov 

kan därefter startas och lämnas in.  Nedlåsningen görs med hjälp utav NodeJS moduler 

som är skrivna i C++ för Windows och Objective-C för Mac. 

 

Flödet för nedlåsningen visualiseras i Fig. 18. 

 

Nedlåsningen påminner väldigt mycket om förtesterna och själva grundflödet är 

detsamma. Applikationen kommer begära att enheten sätts i nedlåst läge med hjälp av 

NodeJS. NodeJS i sin tur anropar de plattformsspecifika funktioner som låser ner 

applikationen och ser till att enheten sätts i ett fusksäkert tillstånd.  

Nedlåsningen imiterar Chrome OS kiosk mode med andra ord. 

 

 

Figur 18 Plattformsspecifik nedlåsning 
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Om samtliga funktioner körts och inga fel erhållits så rapporterar de plattformsspecifika 

metoder att de genomförts korrekt varpå NodeJS samlar ihop samtliga testresultat och 

skickar vidare att samtliga slutförts korrekt så att AngularJS kan vidarebefordra 

användaren till provsidan. I de fall där en eller flera nedlåssningssteg ej kunnat slutföras så 

meddelas användaren om eventuella fel som måste åtgärdas och därefter återgår till 

huvudsidan. 
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3.9. Prov-vyn under aktivt prov 
 

Prov-vyn ersätter penna och papper och innehåller samma sak som ett motsvarande prov 

på papper. Den innehåller verktyg, svarsalternativ och/eller textboxar beroende på vad för 

typ av fråga det är. Under tiden som ett prov skrivs  körs en bakgrundsprocess som håller 

koll på applikationen och som ser till att inga otillåtna processer startas eller att 

användaren lyckas lämna provsidan i mer än någon sekund.  

 

Fig. 19 visar provsidan under ett prov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 19 Prov-vyn under ett aktivt prov 
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Om en användare trots de olika säkerhetsmekanismerna lyckats se till att provsidan varit 

ur fokus i mer än någon sekund kommer provet att stoppas och låsas. Användaren blir 

meddelad om att provet låsts och kan enbart återupptas om provet låses upp av en lärare. 

 

3.10. Inlämning av prov 
 

När ett prov är färdigt att lämnas in klickar användaren på ”Finish Exam” knappen. 

Användaren får en förfrågan om man är säker på att man vill lämna in varvid man måste 

bekräfta med att mata in ”I UNDERSTAND” i ett textfält och klicka på ”OK” för att lämna 

in och avsluta provet. 

 

När provet lämnas in kommer samtlig provdata så som svar och även information om 

användaren att laddas upp till DigiExams servrar så att en lärare kan ta del av svaren och 

rätta provet. Om internet-access saknas så kommer användaren få ett meddelande om att 

online-inlämning ej är möjlig och därmed ges möjlighet att spara provet på en USB-sticka 

eller någon annan typ av enhet som drivs via USB. Provet sparas i en offline-fil på enheten 

och som läraren senare laddar upp på DigiExams hemsida för att rätta elevens inlämnade 

prov. Därefter kan resultatet publicera på DigiExams webbsida. 

 

Vid online-inlämning så sparas elevens provdata på samma sätt oavsett operativsystem då 

inlämningen sker genom att man laddar upp informationen via REST-API till DigiExams 

servrar. Offline-inlämning till USB är dock plattformsspecifika moduler då Mac OSX och 

Windows behandlar föra in och ta ut händelsen för USB enheter på olika sätt samt att 

filsystemen är olika. 
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Fig. 20 visar flödet för att lämna in ett prov. 

 

 

3.11. Återställning av nedlåsning 
 

Efter att systemet fått bekräftat att eleven valt att avsluta och lämna in provet så måste 

applikationen återställa samtliga ändringar som gjorts i systemet och därefter logga ut 

användaren. Återställningen skall inkludera samtliga ändringar som nedlåsningen gjort så 

att operativsystemet återställs till det tillstånd som det var  innan provet startades. 

Återställning fungerar med andra ord som tillståndsdiagrammet visar i Fig. 21. 

Flödet vid återställning är snarlikt det vid nedlåsning, dock med undantaget att 

återställning är obligatorisk.  

Figur 20 Tillståndsdiagram vid inlämning av prov 

Figur 21 Tillståndsdiagram nedlåsning 
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Att det är obligatoriskt syftar till att användarens dator  måste återställas till dess 

ursprungliga skick utan undantag. När återställning sker så anropar klienten först NodeJS 

som i sin tur anropar de plattformsspecifika  C++/Objective-C modulerna för att återställa 

den påverkan som nedlåsningen initialt sätt gjorde.  

 

Detta illustreras i Fig. 22. 

 

 

 

 

 

 

Figur 22 Återställning av nedlåsning 
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3.12. Eventuella systemfel 
 

Datorer har en tendens att krångla och kan ibland avsluta program eller operativsystemet 

utan förvarning. DigiExams klienter har möjligheten att låta en elev återuppta sitt prov där 

man slutade. 

 

För att göra detta möjligt så lagras det man skriver kontinuerligt på användarens dator 

samt på DigiExams servrar. Om användarens dator av någon anledning skulle sluta att 

fungera eller startas om så har eleven möjlighet att återuppta provet utan att ha förlorat 

data. Därmed krävs det att applikationen kan läsa och skriva till och från 

operativsystemets filsystem. En webbläsare kan i regel ej arbeta direkt mot filsystemet då 

de arbetar i så kallade ”sandboxed environments” i och med att webbsidor ej ska kunna 

spara oönskade filer som kan vara skadliga och innehålla trojaner eller virus. [28, 22] 

NodeJS innehåller moduler som gör det möjligt att istället för att jobba mot ett filsystem 

inuti en ”sandboxed environment” arbeta direkt mot filsystemet på operativsystemet som 

applikationen körs på. Dessa moduler är cross platform kompatibla och på så vis slipper 

man att skriva separata metoder för Mac OSX och Windows. 

 

Denna funktionalitet gjorde det möjligt att implementera auto-spara funktionaliteten och 

ihop med Electrons ”Öppna” samt ”Spara” dialogrutor så kunde man även implementera 

Offline start samt Spara filer som om det vore en riktig applikation skriven i C# eller 

Objective-C. 

 

3.13. Sammanfattning 
 

Kapitel 3 tar upp de olika stegen som utförs från att klienten startas, ett prov startas och 

slutförs av en användare. Man visar även tillståndsdiagram hur tester och nedlåsning 

arbetar ihop med Javascript och C++/Objective-C för att låsa ner och återställa systemet. 

Sista delen av kapitlet tar upp hur man hanterar eventuella systemfel och hur man gör för 

att en användare ska kunna återuppta ett prov vid ex. oönskad omstart av 

operativsystemet under provtillfället. 
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4 Implementation 
 

I kapitel 4 beskrivs hur DigiExam klienter hör ihop, vad de har gemensamt och hur de 

byggs samt paketeras till en färdig exekverbar fil. 

Det tas även upp hur samtliga nya funktioner i cross platform klienten implementerats och 

hur man dynamiskt inkluderat filer i C++ och Objective-C för respektive plattform. 

 

Strukturen för kapitel 4 baseras på de steg som beskrivits i kapitel 3 och visar 

implementationen för några av de viktigare funktioner som de olika stegen utför. 

 

4.1. Bygget av applikationerna 
  

Samtliga DigiExam klienter som baseras på AngularJS byggs automatiskt med hjälp av 

verktyget Gulp. Gulp är ett Javascript-verktyg för att automatisera bland annat byggen av 

applikationer och som beskrivits i avsnitt 2.9.6.  Gulp stegen är uppdelade så att varje 

plattform har sina egna byggsteg och där vissa byggsteg delas mellan plattformarna. Detta 

möjliggör att man kan kopiera in filer som är gemensamma för alla klienter men även 

utföra vissa steg som är specifika för just den plattformen. 

 

Översiktlig illustration av hur klienterna byggs visas i Fig. 23. 

Figur 23 Hur de olika klienterna byggs 

Include in 
project 
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För att bygga klienterna så skapar man inledningsvis mappstrukturen för AngularJS  

applikationen. Därefter kopieras alla övriga filer som används så som html, CSS filer och 

konkatenerade Javascript filer. Konkatenering innebär att man slår ihop samtliga 

Javascript filer, dvs AngularJS moduler, controllers och övriga Javascript filer ex. jQuery 

till en. Detta görs för att kunna använda så få <script>-taggar som möjligt i vyerna, dvs. 

html filerna som renderar applikationen. 

 

När AngularJS applikationen är färdig är nästa steg att bygga klienterna för Chromebook, 

Mac och Windows. Bygget av Chromebook-klienten inleds med att skapa en Chromebook 

mapp varpå AngularJS applikationen kopieras in i mappen. Efter att det är gjort kopieras 

de filer som operativsystemet kräver för att kunna paketera, distribuera och för att kunna 

köras på en Chromebook enhet. Bland annat så krävs en så kallad manifest fil i json-format 

och som innehåller vissa parametrar som ChromeOS kräver. [29] Man kopierar även in 

ikoner och den skriptfil som används för att hantera applikationens livscykel. Chromebook 

bygget avslutas med att man skapar en zip fil som används för distribution av 

applikationen i Chrome webstore. 

 

Efter att Chromebook applikationen byggt så bygger man strukturen för Mac och Windows 

klienterna. Likt inledande steget för Chromebook så skapas först en mapp för plattformen, 

dvs en för Mac och en  för Windows. Därefter kopieras AngularJS applikationen in i 

mapparna för båda klienter och övriga filer som Electron kräver för att applikationen ska 

kunna gå att köra. 

 

Cross platform applikationen för Mac och Windows kräver exempelvis att man lägger till 

en flagga om att det är en Electron applikation så att AngularJS applikationen dynamiskt 

laddar in rätt moduler vid uppstart. Detta möjliggör att man ex. använder sig av en specifik 

modul som är skriven i NodeJS för filsystem-anrop och som fungerar i Electron för både 

Mac OSX och Windows men som exkluderas om det är Chromebook eller iPad klienten. 

 

Ett annat exempel är att man kan utöka filer med så kallade ”code injection”-verktyg i 

Gulp. Detta möjliggör att man mellan ett visst kommentarsblock i html filer kan lägga in 

mer kod eller scriptfiler som är plattformsspecifka när inject steget används.  
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Vid bygget av cross platform-klienten så läggs extra <script>-taggar in i 

preconditiontest.html samt index.html och som är specifik för cross platform-klienten. 

 

Nedan visas det kommentarsblock som måste finnas i samtliga html filer som ska utökas 

med plattformsspecifik kod. 

______________________________________________________________ 

 

<!-- inject:js --> 

<!-- endinject --> 

______________________________________________________________ 

 

Därefter skapades de Javascript-filer med den extra plattformsspecifika kod som ska 

läggas in. 

 

Electron-settings.js innehåller samtliga inställningar krävs för cross platform klienten. 

Denna fil sätter bl. a. en flagga på window-objektet i Javascript om att det är en Electron 

applikation samt stänger av pinch to zoom när AngularJS applikationen startas i cross 

platform klienten.  

Pinch to zoom stängs av i cross platform klienten när den körs på Mac OSX och Windows 

på följande sätt: 

______________________________________________________________ 

 

if (require) { 

 // Disable pinch-to-zoom. 

 window.isElectron = true; 

 require("web-frame").setZoomLevelLimits(1, 1); 

} 

______________________________________________________________ 

För att moduler så som jQuery och fastKlick ska kunna gå att använda i cross platform 

klienten så måste de inkluderas på ett speciellt sätt. I en vanlig webbapplikation inkluderas  

ramverk och moduler med <script>-taggar som pekar på källfilen. [30] Men i och med att 

cross platform klienten körs i en commonJS miljö tack vare Electron-ramverket så räcker 

det inte att enbart lägga in <script>-taggar.  
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I jQuery källkoden finns följande: 

______________________________________________________________ 

 

if ( typeof module === "object" && typeof module.exports === "object" ) { 

 // set jQuery in `module` 

} else { 

// set jQuery in `window` 

} 

______________________________________________________________ 

 

Samtliga moduler som används laddas därmed in i projektet med hjälp av 

CommonJS-”require” vilket är ett sätt att ladda in externa moduler när man kör en 

applikation i CommonJS miljö. [31] Eftersom AngularJS applikationen som används i 

cross platform-klienten är implementerad på så sätt att den förväntar sig att jQuery ska 

finnas som en global variabel på window-objektet i Javascript krävs det att den inkluderas 

med require som visat ovan. Samma princip gäller för övriga moduler som fastKlick och 

det är därmed som inject över huvud taget används. 

 

Problemet som beskrivs löstes med hjälp av att skapa commonjs-window-bindings.js med 

följande innehåll: 

______________________________________________________________ 

 

if (require) { 

 window.$ = window.jQuery = require("./js/jquery.js"); 

 window.FastClick = require("./js/fastclick.js").FastClick; 

 ... 

} 

______________________________________________________________ 

 

Två gulp-steg skapades vid namn ”mac-inject-js” samt ”win-inject-js” och vars uppgift är 

att med hjälp av ett verktyget gulp-inject, att lägga in <script>-taggar med sökvägen till 

filerna. 
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Aktiveringen av inject steget resulterar i att följande kod i läggs till i  index.html och 

preconditiontest.html.: 

______________________________________________________________ 

 

<!-- inject:js → 

 <script src="js/commonjs-window-bindings.js"></script> 

 <script src="js/electron-settings.js"></script> 

<!-- endinject → 

______________________________________________________________ 

 

Just denna typ av inject gör det möjligt att utöka en befintlig applikation med kod som är 

specifika för plattformen genom att exempelvis utöka med fler JavaScript filer och attribut, 

CSS klasser och liknande om så önskas. 

 

4.2. Paketering 
 

Sista steget i bygg proceduren är att paketera applikationen i en körbar fil. Paketeringen 

görs med ett JavaScript verktyg som heter electron-packager och som skapar .dmg-filer för 

Mac och .exe-filer för Windows. [32] Då electron-packager är Javascript baserat så går det 

att skapa steg i Gulp som automatiserar paketeringen av applikationen. 
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Gulp steget utformades på följande sätt för Mac OSX: 

______________________________________________________________ 

gulp.task("mac-package-client", function () { 

 return electronPackager( 

 { 

  dir: "bin/mac", 

  name: "DigiExam Client", 

  platform: "darwin", 

  arch: "x64", 

  version: packageJson.devDependencies["electron-    

 prebuilt"].replace("~",""), 

  "app-version": packageJson.version, 

  icon: src.mac.copy.appIcon, 

  asar: true, 

  overwrite: true 

 },function callback(err, appPath){ 

  if(err) { 

   taskErrorHandler 

 } else { 

  console.log("Application destination path: ", appPath) 

 }  

 }); 

}); 

______________________________________________________________ 
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För Windows så är Gulp steget nästintill identiskt som för Mac men med några ändringar: 

______________________________________________________________ 

gulp.task("win-package-client", function () { 

 return electronPackager( 

 { 

  dir: "bin/win", 

  name: "DigiExam Client", 

  platform: "win32", 

  arch: "ia32", 

  version: packageJson.devDependencies["electron- 

 prebuilt"].replace("~",""), 

  "app-version": packageJson.version, 

  icon: src.win.copy.appIcon, 

  asar: true, 

  overwrite: true 

 },function callback(err, appPath){ 

  if(err) { 

   taskErrorHandler 

 } else { 

  console.log("Application destination path: ", appPath) 

 }  

 }); 

}); 

Electron packager kommer därmed skapa exekverbara filer av mappstrukturen och den 

källkod som användes för cross platform-klienten. Dessa exekverbara filer kan därefter 

köra på Mac OSX och Windows efter att de paketerats. De parametrar som skiljer Mac 

OSX och Windows är bland annat vilken plattform man bygger för, vilken arkitektur som 

operativsystemet använder och vilken ikon applikationen ska använda. 

 

Platform argumentet anger vilket operativsystem applikationen byggs för. 

”Darwin” avser operativsystemet som Mac OSX bygger på och därmed används just det 

argumentet när man bygger för Mac OSX. [33] 
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När ”Darwin”-argumentet används i platform så skapas en exekverbar fil av 

typen .dmg. ”Win32” avser Windows och används när man bygger applikationen för de 

olika Windows operativsystemen. När ”Win32” används som argument i platform så 

skapas en exekverbar fil av typen .exe. 

 

Samtliga versioner av Mac OSX som DigiExam stödjer är x64 baserade och därmed byggs 

applikationen med ”x64”-argumentet i arch. För Windows däremot så stöds både x86 och 

x64 versioner av Windows 7-10 och därmed byggs det med ”ia32”-argumentet. Ia32 står 

för ”Intel Architecture 32-bit” och möjliggör att applikationen både kan köras på x64 och 

x86 varianter av operativsystemet. [34] 

 

Mac OSX och Windows har olika filformat för de applikationsikoner som operativsystemet 

använder. På Mac OSX så måste ikonerna vara av typen .icns medan Windows använder 

sig av ikoner av typen .ico. Detta gör att man måste ha två likadana ikoner men med olika 

filformat när man bygger applikationen. 

 

4.3. Start av klienten 
 

Vid start av klienten så skapar Electron minst två processer, en main process som hanterar 

applikationens livscykel samt en process för varje fönster som applikationen använder. 

De fönster som startas, startar en Chromium process och som gör det möjligt att rendera 

exempelvis DigiExam AngularJS klienten inuti fönstret likt en webbläsare. 

 

Main-processen initierar Electron applikationen genom att först ladda in de moduler som 

applikationen kommer att använda: 

______________________________________________________________ 

 

var app = require("app"); 

var BrowserWindow = require("browser-window"); 

______________________________________________________________ 

 

Modulen ”app” är den modul som kontrollerar klientens exekveringen och livscykeln. 

Denna modul innehåller en rad händelser som kan ske och som man kan interagera med. 
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En sådan händelse är ”ready” vilket sker när Electron är färdig med initialisering. 

______________________________________________________________ 

 

app.on("ready", function applicationStart() { …  

______________________________________________________________  

I regel sker all interaktion med klienten inuti funktionen applicationStart() eftersom den 

körs när eventet ”ready” händer. 

 

Eftersom applikationen renderas inuti ett Chromium-fönster så är det möjligt att använda 

knappkombinationer för att ladda om sidan och komma åt debugverktyg. Detta är dock 

oönskat ur användarens perspektiv och därmed måste möjligheterna stängas av. Några av 

de knappkombinationer som ej ska kunna användas är F5 och Ctrl+R på Windows, samt 

CMD+R på Mac m.fl. 

För att göra detta möjligt används en Electron-modul vid namn ”global-shortcut” vars 

uppgift är att registrera och hantera knappkombinationer:  

______________________________________________________________ 

 

var globalShortcut = require("global-shortcut"); 

______________________________________________________________ 

Därefter anropas globalShortcut med den knappkombination man vill hantera och som 

använder sig av en tom funktion vilket gör knappkombinationen oanvändbar: 

______________________________________________________________ 

 

function disableGlobalShortcuts() { 

 if(currentOS === "Mac") { 

  globalShortcut.register("Cmd+r", function   

 disableMacRefreshCombination() {}); 

  ... 

 } else if (currentOS === "Win") { 

  globalShortcut.register("Ctrl+r", function disableWinRefreshCombination() {}); 

  globalShortcut.register("F5", function disableWinF5RefreshCombination() {}); 

  ... 

 }} 
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Variabeln currentOS sätts i AngularJS applikationen i samband med plattformdetektering 

som beskrivs i avsnitt 4.4.1. Denna variabel kan således användas för att hantera olika 

knappkombinationer beroende på vilket operativsystem applikationen körs på.   

För att skapa och visa Electron-fönster måste man först inkluderar modulen ”browser-

window” som används för att skapa nya Chromium-fönster som kan rendera html-filer. 

______________________________________________________________ 

var browserWindow = require('browser-window'); 

______________________________________________________________ 

Nästa  steg är att skapa det fönster som förtestapplikationen körs i: 

______________________________________________________________ 

 

showPreconditionWindow(); 

 

function showPreconditionWindow(){ 

 preconditionWindow = new browserWindow({width: 400, height: 320, resizable: 

 true, center: true}); 

 preconditionWindow.loadUrl('file://' + __dirname + 

 '/preconditiontest.html'); 

______________________________________________________________ 

 

Förtestapplikationen är likt DigiExam klienten en AngularJS applikation med en vy och en 

controller. När preconditiontest.html URL:en laddas så startas förtestapplikation. 

 

Under tiden förtesterna körs så visar förtestapplikationens vy en text som indikerar att 

applikationen håller på att starta samt en förloppsindikator som snurrar. Om ett eller flera 

test misslyckas så kommer förtestfönstret att ändra skepnad för att indikera de fel som 

upptäckts. Man visar även ett informationsmeddelande om hur felet kan åtgärdas samt en 

knapp som antingen stänger applikationen om testerna är kritiska eller om man tillåts att 

köra programmet trots felen. Förtestförloppet beskrivs i avsnitt 3.6 

Har förtesterna körts och inga fel upptäckts så stängs förtestapplikationen och användaren 

blir vidarebefordrad till DigiExamklientens huvudsida. 
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Fig. 24 och Fig. 25 visar hur förtestfönstret ser ut när förtesterna inleds på Mac OSX och 

Windows. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 Förtestfönster i Mac OSX 

Figur 25 Förtestfönster i Windows 
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Fig. 26 och Fig. 27 visar hur förtestfönstret ser ut om ett simulerat kritiskt fel upptäckts 

som ej låter applikationen att fortsätta exekvera. Fortsatt exekvering tillåts ej då man ej har 

tillgång till nödvändiga resurser eller ej kan garantera att applikationen körs i en fusksäker 

miljö.  

  

 

 

Figur 26 Simulerat förtest som misslyckas på Mac OSX 

Figur 27 Simulerat förtest som misslyckas på Windows 
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4.4. Plattformdetektering och förtest 
 

Olika operativsystem kräver olika moduler och för att inkludera rätt modul för rätt 

operativsystem så krävs det att man har någon form av mekanism som detekterar vilken  

plattform och operativsystem applikationen körs på. Detta kapitel tar upp hur man skapat 

mekanismerna som utför  plattformdetektering samt några av de tester som klienten 

använder. 

 

4.4.1 Plattformdetektering 

 

I samband med att förtestsidan visas startas AngularJS-applikationen för förtesterna. När 

förtestapplikationen startat så tar man först reda på vilken plattform och operativsystem 

applikationen körs på. På så vis kan man inkludera rätt filer i applikationen för 

operativsystemet som klienten körs på. Därmed slipper man inkludera samtliga filer för 

alla klienter utan använder enbart de som är aktuella för operativsystemet vilket visas i 

Fig. 28 

 

För att detektera plattform skapades en modul i AngularJS som kontrollerar vilket 

plattform samt operativsystem som koden exekveras på. Detta möjliggör att man enkelt 

kan strukturera och separera plattformarna som kommer att stödjas men använda samma 

logik för att starta förtesterna. Förtesterna använder samma metodsignatur men innehållet 

skiljs åt genom att man kompilerar de plattformsberoende modulerna med olika källkod. 

 

Figur 28 Plattformssdetektering 
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Dessa tester kontroller bl. a. att man har nog med utrymme på disk, att internet-anslutning 

kan erhållas, att operativsystemsversionen stöds och liknande som beskrivet i avsnitt 3.6. 

Plattformdetekteringen görs i JavaScript genom att antingen kontrollera webbläsarens 

userAgent variabel som applikationen renderas i eller genom att kontrollera om det finns 

flaggor satta för den specifika plattformen. 

 

UserAgent variabeln används i webbläsare när man vill hämta en sida och där servern kan 

svara med innehåll som är anpassat för användarens webbläsare och operativsystem. [35] 

______________________________________________________________ 

 
factory("dxDetectPlatform", function detectPlatformService( 

 $window 

) { 

 "use strict"; 

 $window.console.log("DXDetectPlatform"); 

 return function detectPlatform() { 

  var navigatorUA = $window.navigator.userAgent; 

  if ($window.chrome && $window.chrome.runtime &&   

 $window.chrome.runtime.id) { 

   return "CHROME_APP"; 

  } else if ($window.isElectron === true) { 

   return "ELECTRON_APP"; 

  } else if (/(iPhone|iPod|

 iPad).*AppleWebKit(?!.*Safari)/i.test(navigatorUA)) { 

   return "IOS_WEBVIEW"; 

  } 

  ... //Additional detection 

 

  return "BROWSER"; 

 }; 

}); 

______________________________________________________________ 
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Denna detektering kommer i Cross platform applikationens returnera att applikationen är 

en ”ELECTRON_APP” i och med att flaggan som sattes i samband med  kod injektion 

(avsnitt 4.1) hittas. Detekteringen möjliggör att man  dynamiskt kan ladda in de filer och 

funktionalitet som enbart är väsentliga för cross platform klienten så som 

filsystemshanteringen och de plattformsberoende testerna. 

 

4.4.2 Förtester 

 

Som tidigare beskrivet så hanteras samtliga tester i en AngularJS applikation för förtest 

som både kör och hanterar Angular-/NodeJS-test och plattformsberoende-test. 

Angular-/NodeJS testerna använder ramverkens inbyggda moduler för att verifiera att 

exempelvis internet access finns och att verifiera så att mappar som klienten är beroende 

av, existerar. De plattformsberoende testerna är däremot implementerade i C++ och 

Objective-C och som byggs till en NodeJS modul. Denna modul gör det möjligt att med V8 

anropa plattformsspecifika tester och återkoppla med resultat till Javascript.  

 

Men eftersom det är önskvärt att både plattformsberoende- och de övriga testerna ska 

startas och hanteras på samma sätt så är tanken att låta samtliga tester att skötas av 

Javascript och via callbackfunktioner rapportera när de är klara med ev. felmeddelanden 

eller varningar. 

 

De plattformsberoende testerna är implementerade så att samtliga plattformsspecifika 

tester skapas och läggs till i en vektor i C++ när NodeJS modulen laddas in i AngularJS 

applikationen via Javascript: 

______________________________________________________________ 

 

var nativeModule = $window.require(”nativeModule”); 

______________________________________________________________ 

 

I det skede NodeJS laddar in en plattformsspecifik modul skapad i C++ så sker en 

initiering för att sammankoppla JavaScript och C++/Objective-C kod.  [16] 
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______________________________________________________________ 

 

void init(Local<Object> exports) { 

 setupTests(); 

  NODE_SET_METHOD(exports, "getTestCount", getTestCount); 

 NODE_SET_METHOD(exports, "run", run); 

} 

  NODE_MODULE(nativeModule, init) 

______________________________________________________________ 

 

NODE_MODULE gör två saker, dels namnger den plattformsberoende modulen vad den 

kommer heta så att den kan användas i JavaScript samt att man anger vilken metod som 

körs för att initialisera C++ modulen så att JavaScript kan använda sig utav den. 

 

Initialiseringsmetoden init har i sin tur hand om två saker, dels initialisera de 

plattformsberoende tester som ska köras på operativsystemet samt skapa och exponera de 

C++ metoder som ska vara möjliga att anropa från Javascript. 

 

Med hjälp av preprocessor-direktiv så kan man med if-satser samt plattformsvariabler 

importera rätt filer, skapa samt lägga till olika tester dynamiskt enligt nedan kod. 

SetupTests-metoden är den som körs när man laddar in ”nativeModules” modulen som 

visat tidigare. 

______________________________________________________________ 

 

#if defined(_WIN32) 

 #include "win/native_windows_test1.h" 

 #include "win/native_windows_test2.h" 

#endif 

#if defined(__APPLE__) 

 #include "mac/native_mac_test1.h" 

 #include "mac/native_mac_test2.h" 

#endif 
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std::vector<BasePreConditionTest*> tests; 

void setupTests() { 

 #if defined(_WIN32) 

  tests.push_back(new nativeWindowsTest1()); 

  tests.push_back(new nativeWindowsTest2()); 

 #endif 

 #if defined(__APPLE__) 

  tests.push_back(new nativeMacTest1()); 

  tests.push_back(new nativeMacTest2()); 

 #endif 

 

______________________________________________________________ 

 

De riktiga testerna har dock namngivits annorlunda och ovanstående tester är bara för att 

illustrera hur man kan separera testerna.  

 

En vektor skapas där samtliga tester som ska köras läggs till. Varje test innehåller en 

metod som heter startTests och som tar emot adress till en callback funktion i Javascript. 

För att köra samtliga tester så itererar man igenom tests-vektorn och startar samtliga 

tester genom att anropa testklassens startTest metod: 

______________________________________________________________ 

 

for(int i = 0; i < tests.size() ; ++i) { 

 tests[i]->startTest(cb); 

} 

______________________________________________________________ 

 

Callback funktionen anropas med returvärde från C++/Objective-C för att återrapportera 

med testresultat till JavaScript. Varje testklass baseras på en abstrakt klass vilket gör att 

samtliga tester innehåller samma metoder, metodsignaturer och variabler.  

Abstrakta klasser och strukturen för testerna beskrivs i kapitel 4.3.4. 
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Javascript kommer efter initialiseringen av de plattformsspecifika testerna att hämta 

antalet tester som ska köras med hjälp av en getTestCount metod i C++/Objective-C. 

______________________________________________________________ 

 

void getTestCount(const FunctionCallbackInfo<Value>& args) { 

 args.GetReturnValue().Set(Number::New(Isolate::GetCurrent(), tests.size())); 

} 

______________________________________________________________ 

 

Trots att getTestCount-metoden ej ska returnera något i och med ”void”-inledningen i 

metodsignaturen så kommer denna metod att returnera tests.size()-värdet till Javascript. 

Parametern ”args” används i C++som utparameter till JavaScript och möjliggör att man 

returnerar värden från C++ och Objective-C till JavaScript med hjälp av V8.  

 

För att returnera antalet tester som körs från C++ och Objective-C så skapar man en 

primitiv v8 nummervariabel som sätts till tests.size(). Då JavaScript och  

C++/Objective-C hanterar siffror på olika sätt så krävs det att man skapar primitiva v8 

variabler innan värdet returneras. Dessa variabler använder v8:as VM instans för att göra 

om till siffror som JavaScript kan hantera. 

 

En primitiv v8 nummervariabel skapas på följande sätt: 

______________________________________________________________ 

 

Number::New(Isolate::GetCurrent(), tests.size() 

______________________________________________________________ 

 

Då man vill slippa att hårdkoda antalet tester som körs via Angular- eller NodeJS så 

hanteras de på ett snarlikt sätt som de plattformsberoende testerna. Dels så skapas 

testfunktionen som ska köras i JavaScript samt att man lägger till funktionsnamnet i en 

array vid namn javaScriptsTest. Denna array innehåller samtliga tester som körs antingen 

via Angular- eller NodeJS.  
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Likt for-loopen för de plattformsberoende testerna så itererar man igenom 

javaScriptsTest-arrayen för att starta samtliga tester. Antalet JavaScript tester fås ut 

genom att använda javaScriptsTest.length funktionen. 

JavaScriptsTest-array: 

______________________________________________________________ 

 

var javascriptTests = [ 

 javaScriptTest1, 

 javaScriptTest2, 

 ..., 

 javaScriptTestN 

]; 

______________________________________________________________ 

 

Variabeln testCount används för att hålla reda på när samtliga plattformsberoende- och 

Javascripttester har körts.  

Det antalet totala tester, plattformsberoende som JavaScripttester som ska köras kan 

därmed fås på följande sätt: 

______________________________________________________________ 

 

testCount =  nativeModule.getTestCount() + javascriptTests.length; 

______________________________________________________________ 

Därefter kan de plattformsberoende testerna startas med funktionen nativeModule.run: 

______________________________________________________________ 

 

nativeModule.run(onTestDone); 

______________________________________________________________ 

Javascript testerna körs med hjälp av följande funktion: 

______________________________________________________________ 

 

for (var i = 0; i < javascriptTests.length; i++) { 

 javascriptTests[i](onTestDone); 

} 
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For loopen kommer att köra samtliga tester i javascriptTests-arrayen och använder samma 

callbackfunktion som argument som de plattformsberoende testerna. Callback funktionen 

fungerar som en indikator på att testet är färdigt, inkrementera räknaren med antalet 

tester som körts och samlar in resultatet från testet som just slutfördes. 

 

Fig. 29 visar en bild hur callback används för samtliga tester som körs. 

 

Callbackfunktionen är implementerad enligt nedan: 

______________________________________________________________ 

function onTestDone(result) { 
                        if (!result.isSuccess) { 
                                if (result.isFailFatal) { 
                                        fatalFailArray.push(result); 
                                } else { 
                                        warningArray.push(result); 
                                } 
                        } 
                        if (++finishedTests === testCount) { 
                                onAllTestsDoneCallback(warningArray, fatalFailArray); 
                        } 

} 

______________________________________________________________ 

Varje tests-resultat skickas tillbaka till callbackfunktionen i form av ett JavaScriptobjekt. 

Objektets variabler granskas och om testet returnerat ett fel så läggs det till i fatalFail-

arrayen eller warning-arrayen. Tester som körts och passerat inkrementerar enbart 

finishedTests räknaren och behöver ej läggas ej till i någon array då denna data ej behövs 

visas för användaren. 

Figur 29 Flöde för tester med callback 
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Result-objektet innehåller följande attribut:  

failTitle – Felmeddelandets titel och beskriver felet överskådligt. 

failMessage – Beskriver felet mer i detalj så att användaren kan åtgärda eventuella fel. 

isSuccess – Sätts till ”false” som default-värde och ändras till ”true” om testet passerat. 

isFailFatal -  Avser om felet är kritiskt för klientens fortsatta exekvering eller ej. 

När samtliga tester är färdiga och finishedTests === testCount valideras till true så 

returneras fatalFail och/eller warning-arrayen till vyn. 

 

Vyn itererar igenom båda arrayer och skapa eventuella felmeddelanden med följande kod: 

______________________________________________________________ 

<div ng-show="vm.hasWarnings() || vm.hasFatalFails()"> 

 <div ng-show="vm.hasWarnings()"> 

  <div ng-repeat="warning in vm.warningArray" class="mb"> 

   <h2 class="mb">{{warning.failTitle}}</h2> 

   <p>{{warning.failMessage}}</p> 

  </div> 

 </div> 

 <div ng-show="vm.hasFatalFails()"> 

  <div ng-repeat="fatal in vm.fatalFailArray" class="mb"> 

   <h2 class="mb">{{fatal.failTitle}}</h2> 

   <p>{{fatal.failMessage}}</p> 

  </div> 

 </div> 

 <div ng-switch="vm.state"> 

  <div ng-switch-when="warning"> 

   <button class="btn btn-raised" ng- 

 click="vm.continue()">Continue</button> 

  </div> 

  <div ng-switch-when="fatal"> 

   <button class="btn btn-raised" ng- click="vm.close()">Close</button> 

  </div> 

 </div> 

</div> 
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Direktivet ng-show är ett AngularJS direktiv som gör att man dynamiskt kan visa innehåll 

baserat på de attribut man använder i uttrycket. 

 

Detta direktiv används för att skapa det divblock som innehåller samtliga felmeddelanden 

när antingen vm.HasWarnings eller vm.hasFatalFails returnerar true. Därefter skapas nya 

divblock för den sorts fel som upptäckts och som fylls på med felmeddelande genom ng-

repeat direktivet som itererar igenom JavaScript arrayer. vm.WarningArray och 

vm.FatalFailArray innehåller de objekt som testresultaten skapade och som används för att 

bygga upp felmeddelandevyn. 

 

Felmeddelandevyn informerar därefter användaren om samtliga varningar och fel som 

testerna stött på och som bör åtgärdas innan provläget visas. Ng-switch ett annat 

AngularJS direktiv och som jämför attributet i uttrycket mot ng-switch-when för att visa 

innehåll. I cross platform klienten används det för att visa rätt knapp när testerna slutförts 

och som avgör om applikationen kan fortsätta att exekvera eller ej beroende på vilka tester 

som misslyckats. 

 

4.4.3 Tester i AngularJS och NodeJS 

 

Angular- och NodeJS innehåller en rad inbyggda moduler som kan användas för att bl. a. 

göra anrop via GET i dess HTTP-modul [36] samt få tillgång till operativsystemets 

filsystem. [37] AngularJS moduler är cross platform kompatibla så en HTTP-get kommer 

att behandlas på samma sätt i Mac OSX som i Windows. Detsamma gäller för 

filsystemaccess trots att de båda operativsystemet har två helt olika filsystem som skiljer 

sig åt en hel del. 
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Just för att kontrollera internet access så skickas ett HTTP-GET anrop mot DigiExams 

servrar och anropas rätt funktion beroende på vad testet resulterar i.  

______________________________________________________________ 

 

function internetTest(onTestDoneCallback) { 

 var result = { 

  failTitle: "Server communication error", 

  failMessage: "Could not communicate with the DigiExam servers, check 

that your Internet connection is enabled and   working.", 

  isFailFatal: false, 

  isSuccess: false, 

 }; 

 $http.get($window._apiBaseUrl + "ping").then(function success() { 

  result.isSuccess = true; 

  onTestDoneCallback(result); 

 }, function errorHandler() { 

  onTestDoneCallback(result); 

 }); 

} 

 

______________________________________________________________ 

 

Vid en lyckad anslutning så kommer funktionen success() att anropas vilket sätter result 

objektets isSuccess attribut till true. 

 

Om testet däremot misslyckas anropas errorHandler funktionen som anropar callback 

men där result objektets isSuccess variabel är satt till false och vilket indikerar på att testet 

misslyckats och att internetaccess saknas. När klienten startas kontrollerar man om 

samtliga mappar som behövs för att programmet ska exekvera, existerar. Gör de ej det 

skapar man de önskade mappar med hjälp av NodeJS fs-modul och tillhörande funktioner. 
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Kontroll av skrivrättighet till mappar kan göras på följande sätt i NodeJS: 

______________________________________________________________ 

 

function folderPermissionTest(folder) { 
                        var retval = false; 
                        if (fs.statSync(folder).isDirectory()) { 
                                try { 
                                        if (!fs.accessSync(folder, fs.W_OK)) { 
                                                retval = true; 
                                        } 
                                } catch (ex) { 
                                        $window.console.log(ex); 
                                } 
                        } 
                        return retval; 
                } 
 
                function writePermissionTest(onTestDoneCallback) { 
                        var result = { 
                                failTitle: "Write permission error.", 
                                failMessage: "DigiExam does not have write permission in the cache 
      directory on the file system. " + 
                                                                "Make sure that you have sufficient privileges to the 
      DigiExam cache directories, " + 
                                                                "otherwise please contact DigiExam for further   
      troubleshooting.", 
                                isFailFatal: true, 
                                isSuccess: false, 
                        }; 
 
                        result.isSuccess = folderPermissionTest(DXFileSystem.getAppDataDir()) && 
                                folderPermissionTest(DXFileSystem.getExamDir()) && 
                                folderPermissionTest(DXFileSystem.getLogDir()); 
 
                        onTestDoneCallback(result); 
                } 

______________________________________________________________ 

 

WritePermissionTest anropar folderPermissionTest-funktionen med samtliga cache 

mappar som användaren måste ha skrivaccess till när applikationen startas. Därmed 

skickas sökvägen in till folderPermissionTestfunktionen varpå man med NodeJS fs-modul 

först kontrollerar att sökvägen är en mapp med fs.statSync(folder).isDirectory(). Därefter 

kontrollerar man att användaren har skrivrättigheter till mappen genom att använda 

fs.accessSync-funktionen med mappens sökväg och fs.W_OK som argument. Argumentet 

fs.W_OK används för att testa skrivrättigheter men man kan även kontrollera att 

användaren har andra rättigheter så som skrivrättigheter till filer genom att använda 

fs.R_OK . 
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Enligt NodeJS API dokumentationen validerar funktionen enbart fs.AccessSync till true 

när önskad rättighet ej tillåts och därmed negeras den för att se till att 

folderPermissionTest-funktionen enbart returnerar true när skrivrättighet tillåts. [37] 

 

4.4.4 Abstrakta klasser och arv 

 

Samtliga tester i C++ och Objective-C skapas från en härledd klass vid namn 

basepreconditiontest. De testklasser som härleds från basepreconditiontest tvingas 

därmed att ha sin egen implementation av de metoder som testerna använder. Detta görs 

genom att sätta samtliga funktionerna i basepreconditiontest till så kallade virtuella 

funktioner med hjälp av inledande ”virtual” och avslutande ”= 0;”. [38] 

 

Basepreconditiontests innehåll: 

______________________________________________________________ 

 

class BasePreConditionTest { 

 public: 

  virtual void startTest(Local<Function> callback) = 0; 

  virtual std::string failTitle() const = 0; 

  virtual std::string failMessage() const = 0; 

}; 

 

BasePreconditionTest kan därmed ej heller instansieras utan enbart härledas vilket är 

önskvärt då inget test är det andra likt men man vill ha samma metoder för att kunna köra 

samtliga tester som visat i avsnitt 4.4.2. Varje nytt test som skapas måste dels inkludera 

header-filen för basepreconditiontest men även sätta basepreconditiontest som dess 

superklass. Den nya klassen kommer därmed att ärva samtliga abstrakta funktioner men 

tvingas att definiera om dem för att kunna instansieras till ett nytt testobjekt.  
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Header-filen för en ny testklass ser ut på följande sätt: 

______________________________________________________________ 

#include ”basepreconditiontest.h” 

class NativeTest : public BasePreConditionTest { 

 public: 

  void startTest(Local<Function> callback); 

  bool isFailFatal() const; 

  bool isSuccess() const; 

  std::string failTitle() const; 

  std::string failMessage() const; 

 private: 

  bool _isSuccess = false; 

  bool _isFailFatal = false; 

  std::string _failTitle = "This is a native test"; 

  std::string _failMessage = "Fail message for native test to present  

 for user"; 

}; 

______________________________________________________________ 

Samtliga virtuella funktioner som finns i BasePreconditionTest definieras samt att 

variabler skapas och sätts till önskade värden för det testet. 
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Därefter skapar man implementationen i .cc filen enligt nedan: 

______________________________________________________________ 

 

bool NativeTest::isFailFatal() const { return _isFailFatal; } 

bool NativeTest::isSuccess() const { return _isSuccess; } 

void NativeTest::startTest(Local<Function> callback) { 

 Isolate* isolate = Isolate::GetCurrent(); 

 const unsigned callbackArgsLength = 1; 

 TestObjectFactory* testObjFactory = new TestObjectFactory(); 

 Local<Object> jsTestObject = testObjFactory->createTestObject(*this); 

 Local<Value> callbackArgs[callbackArgsLength] = { jsTestObject }; 

 

 delete testObjFactory; 

 callback->Call(isolate->GetCurrentContext()->Global(), callbackArgsLength, 

callbackArgs); 

} 

 

std::string MockTest::failTitle() const { return _failTitle; } 

std::string MockTest::failMessage() const { return _failMessage; } 

______________________________________________________________ 

 

Denna implementation kan nyttjas både för C++ och Objective-C tester då dessa 

programmeringsspråk kan kombineras när man programmerar för Mac OSX. [39] 

Klasstrukturen som används i C++ används även för att omsluta de tester som görs med 

Objective-C kod. Det som skiljer C++ testerna åt från Objective-C är de metodanrop och 

objekt som instansieras i startTest-metoden för Mac OSX tester samt de filer som måste 

inkluderas/importeras för att man ska kunna anropa Cocoa- och Windows-API. 

 

I och med att samtliga tester härleds från samma basklass så används polymorphism för 

att köra samtliga tester.  
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Då samtliga klasser läggs till i samma vektor och implementerar en startTest metod gör att 

man kan iterera och köra samtliga test i testvektorn med samma callbackargument enligt 

följande: 

______________________________________________________________ 

 

for(int i = 0; i < tests.size() ; ++i) { 

 tests[i]->startTest(cb); 

} 

______________________________________________________________ 

TestObjectFactory som används i varje testklass skapar ett liknande Javascript objekt som 

Angular- och NodeJS testerna av de testresultat som erhålls i C++ och Objective-C.  

När ett test i C++ och Objective-C körts kommer startTest metoden med v8 att återkoppla 

till JavaScript med objektet som testObjectFactory skapat. Det är därmed varför 

callbackargumentet skickas med till startTest-metoden. 

______________________________________________________________ 

 

Local<Object> TestObjectFactory::createTestObject(const BasePreConditionTest& t) { 

 Isolate* isolate = Isolate::GetCurrent(); 

 Local<Object> jsTestObject = Object::New(isolate); 

 jsTestObject->Set(String::NewFromUtf8(isolate, "failTitle"), 

 String::NewFromUtf8(isolate, t.failTitle().c_str())); 

  jsTestObject->Set(String::NewFromUtf8(isolate, "failMessage"), 

 String::NewFromUtf8(isolate, t.failMessage().c_str())); 

 

 jsTestObject->Set(String::NewFromUtf8(isolate, "isFailFatal"), 

 Boolean::New(isolate, t.isFailFatal())); 

 

 jsTestObject->Set(String::NewFromUtf8(isolate, "isSuccess"), 

 Boolean::New(isolate, t.isSuccess())); 

 

 return jsTestObject; 

} 
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Ett alternativt sätt att implementera de plattformsspecifika tester hade varit att ej använda 

testvektorn utan enbart skapa testobjekten och köra startTest metoden. Detta hade dock 

gjort att man varit tvungen att hårdkoda antalet tester som körs istället för att använda 

tests.size() vilket returnerar antalet tester i vektorn. 

 

4.4.5 Separering av C++ och Objective-C filer 
 

Node-Gyp bygger NodeJS moduler från C++/Objective-C med hjälp av en .json fil som 

innehåller information om vilka filer som ska inkluderas, vart man ska spara slutresultatet 

samt kan bygga olika filer baserat på vilket operativsystem man bygger för och eventuellt 

med de kompileringsflaggor som används. Separering av källkod för Mac och Windows 

kan göras med ”OS==”-attribut i json filen enligt nedan.  

______________________________________________________________  

{ 

 'targets': [ 

  { 

   'target_name': 'testmodule', 

   'sources': [ 

    'testfolder/base_test_file.h', 

    'testfolder/base_test_file.cc' 

   ], 

   'conditions': [ 

    ['OS=="win"', { 

     'sources': [ 

      'testfolder/win/win_test_file1.h', 

      'testfolder/win/win_test_file1.cc' 

     ] 

    }], 

    ['OS=="mac"',{ 

     'sources': [ 

      'testfolder/mac/mac_test_file1.h', 

      'testfolder/mac/mac_test_file1.cc' 

     ] ... 
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Node-Gyp kommer därmed detekterar vilket operativsystemet verktyget körs i och därefter 

kompilerar moduler baserat på de filer som man anser skall vara med i förtester och 

nedlåsning för det operativsystemet. [40] 

 

Denna separering i binding.gyp-filen som node-gyp använder sig av kommer att bygga en 

modul som heter testmodule.node på både Mac och Windows men innehålla olika källkod 

bortsett från de filer som båda operativsystem har gemensamt. Separeringen gör även så 

att preprocessor-direktiv kan användas för att ladda in olika filer beroende på vilket 

operativsystem kompilatorn körs på. 

 

Separering av inkluderade headers med preprocessord-direktiv illustreras nedan: 

______________________________________________________________ 

 

#include <node.h> 

#include <string> 

#if defined(_WIN32) 

 #include <windows.h> 

 #include ”win/win_test_file_1.h” 

#endif 

#if defined(__APPLE__) 

 #import <Cocoa/Cocoa.h> 

 #import <Foundation/Foundation.h> 

 #import ”mac/mac_test_file_1.h” 

#endif 

______________________________________________________________ 

 

En sak som visade sig vara viktiga när man blandar C++ och Objective-C är att tänka på 

hur man använder #include och #import även fast de gör samma sak i programspråket där 

de används. Samtliga filer som skall inkluderas i ett C++ projekt använder sig av #include 

och i Objective-C så används #import. Skillnaderna ligger i att #import per automatik har 

så kallade header guards och gör det omöjligt att inkludera samma fil flera gånger. [41] 

Då C++ standard ej innehåller möjlighet att använda #import måste samtliga header filer 

som skapas för C++ ha header guards. 
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Best practice visade sig vara att samtliga filer som skapas skapas som renodlade C++ filer 

med .cpp filändelsen enbart ska använda sig av #include. De filer som skapats som 

Objective-C++ filer med .mm filändelsen kunde använda både #include och #import men 

där #import enbart användes när man ville inkludera filer som är specifika för Mac OSX så 

som Cocoa-API header filen. De header filer som skapades för testklasserna i klienten har 

samtliga header guards och på så vis slipper man använda import vilket kan vara något 

förvirrande. 
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4.5. Klientens prov-vy 
 

När cross platform klienten startas så skapas en cache mapp för att lokalt lagra 

information som rör applikationen. Om en användare ej använt DigiExam tidigare så visas 

en ruta där man ber användaren att mata in sina uppgifter så som studentkod, för-, 

efternamn samt e-postadress. Denna data sparas  i cache mappen i Mac OSX eller 

Windows och uppgifterna lagras därmed på disk så att användaren slipper att mata in det 

varje gång.  

 

Fig. 30 visar hur registreringsvy ser ut i ett Mac OSX fönster och som renderar 

applikationen. 

 

 

 

 

Figur 30 Registreringsvyn Mac OSX 
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Fig. 31 visar registreringsvyn i Windows. 

 

Som synes så skiljer sig inte registreringssidorna något förutom att de renderas i olika 

typer av fönster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31 Registreringsvyn Windows 
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Prov-vyn är som tidigare beskrivet en AngularJS applikation som används som grund för 

samtliga plattformar. Denna sida är egentligen en befintlig applikation som låter elever att 

starta öppna eller planerade prov. 

 

Fig. 32 visar hur prov-vyns huvudsida ser ut i Mac OSX och Fig. 33 visar samma sida i 

Windows. 

 

Figur 32 Prov-vyns huvudsida Mac OSX 
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För att ett prov ska vara tillgängligt gäller det för en lärare eller administratör att ha skapat 

ett prov på hemsidan som de har tillgång till. När en användare väljer att göra ett prov så 

låses provet så att samma elev ej kan starta samma prov på fler enheter. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33 Prov-vyns huvudsida Windows 
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4.5.1 Starta offline prov 

 

Något som är specifikt för just cross platform klienten är att man kan starta prov direkt 

från en USB-sticka. NodeJS gör det möjligt att arbeta direkt mot operativsystemets 

filsystemet till skillnad från ChromeOS och iPad där denna typ av åtkomst är begränsad 

eller ej möjlig. 

 

Fig. 34 visar hur man öppnar ett offlineprov i Mac OSX. 

 

 

 

Figur 34 Öppna offlienfil-dialog Mac OSX 
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Fig. 35 visar hur man öppnar ett offlineprov i Windows 

 

 

Om man väljer att starta ett prov från en USB-sticka så visas en dialogruta som listar 

samtliga mappar och filer på datorn. 

Dock kan enbart filer av typen .dxe användas då de innehåller provdata som möjliggör att  

offline-prov startas. När en fil valts och man klickat på OK laddas provet in och finns 

tillgängligt i listan över tillgängliga prov. 

 

Dialogrutorna för offline start skapas med Electrons ”dialog”-modul. 

Dialogmodulen gör att man kan visa plattformsspecifika Öppna och Spara som 

dialogrutor.  

När en dialogruta visats, en fil valts och man klickat på ”öppna” returneras en fildeskriptor 

till NodeJS.  

Figur 35 Öppna offlinefil-dialog Windows 
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Denna fildeskriptor används ihop med NodeJS fs-modul & funktionen fs.open för att 

öppna filen och läsa filens innehåll. I och med att både Electrons dialogmodul och NodeJS 

fs-modul är cross platform kompatibla så behöver man ej skriva operativsystemsspecifika 

funktioner utan de funktioner som används i klienten fungerar både för Mac och Windows. 

 

Som beskrivet i avsnitt 2.8.5 så består Electron av två processer, dels en huvudprocess som 

hanterar applikationens livscykel samt renderingsprocesseer för varje fönster som är 

aktivt. Node JS körs i samma process som renderar AngularJS applikationen då den 

används intensivt i AngularJS applikationens filsystemcontroller. De dialogrutor som visas 

arbetar dock direkt mot huvudprocessen. När en öppna eller spara som dialogruta visas så 

måste man från renderingsprocessen anropa huvudprocessen för att skapa och visa önskad 

dialogruta.  

 

Kommunikation mellan Electrons processer sker med så kallade inter process 

communications (ipc) meddelanden.  

Ipc-meddelanden gör det möjligt att från renderingsprocessen skapa dialogrutor i 

huvudprocessen som returnerar fildeskriptorn till AngularJS applikationen så att önskad 

fil kan öppnas med Node JS. 

______________________________________________________________  

var ipc = $window.require("ipc"); 

function openFile(accepts) { 

 var fileType = accepts[0].extensions[0];  

 var fileDescriptor = ipc.sendSync("openFile", fileType); 

 … 

______________________________________________________________ 
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I Javascript filen som instansierar huvudprocessen skapas följande funktion:  

______________________________________________________________ 

 

ipc.on("openFile", function ipcOpenFile(event, fileType) { 

 var dialogResult = dialog.showOpenDialog(mainWindow, { 

  title: "Open offline exam", 

  filters: [ 

   { 

    name: fileType.toUpperCase(), 

    extensions: [fileType], 

    properties: "openFile" 

    

   }, 

  ], 

 }); 

 event.returnValue = dialogResult || null; 

}); 

______________________________________________________________ 

 

När eventet ”openFile” sker från AngularJS så kommer ett ipc meddelande att skickas till 

huvudprocessen med filtyp som argument. Main processen anropar rätt funktion genom 

att matcha första argumentet i ipc.sendSync vilket är ”openFile” med event-hanteraren 

ipc.on(”openFile”, …) 

 

Filtypargumentet används som filter för dialogrutan och som enbart gör de filer med 

samma filändelse valbara i dialogrutan. På så sätt hindrar man användaren från att ladda 

in felaktiga filer av misstag i klienten. Till denna dialogruta sätts fönstret som dialogrutan 

visas för till förälder för att förhindra att flera dialogrutor öppnas då varje fönster enbart 

kan ha en dialogruta aktiv. 

 

Ipc meddelanden är väldigt användbara och öppnar upp för en hel del lågnivå moduler i 

Electron som kan kommunicera med operativsystemet. Dock är syntaxen något besvärlig 

men till hjälp har man en Electron modul vid namn ”remote”. 
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Remote-modulen är snarlik ipc-meddelanden men kräver inga event-hanterare i 

mainprocessen och har betydligt enklare syntax.  

 

Istället för att göra som tidigare, att delvis skapa en ipc-funktion i AngularJS och en ipc-

funktion som hanterar ipc-anropet i main-filen så är följande möjligt att göra i AngularJS: 

______________________________________________________________ 

 

var remote = $window.require(”remote”); 

var dialog = remote.require(”dialog”); 

 

function openFile(accepts) { 

 var fileType = accepts[0].extensions[0];  

 var currentWindow = remote.GetCurrentWindow(); 

 var fileDescriptor = dialog.showOpenDialog(currentWindow, { 

  title: "Open offline exam", 

  filters: [ 

   { 

    name: fileType.toUpperCase(), 

    extensions: [fileType], 

    properties: "openFile" 

    

   }, 

  ], 

 }); 

} 

______________________________________________________________ 

 

Detta gör att man slipper skapa separata ipc-hanterare på main-sidan för att visa öppna 

och spara som dialogrutor utan allting sköts med remote-modulen. I dagsläget är ipc-

metoden implementerad i klienten men man kommer gå över till den mer simplare 

remote-modellen där allting sker i AngularJS. 
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Efter att användaren valt rätt offline-fil så kommer provet att laddas in i applikationen och 

visas i listan över tillgängliga prov. Användaren väljer provet och klickar på ”Start Exam” 

för att göra provet som om det vore ett online-prov.  

 

Fig. 36 visar ett offlineprov som laddats in i cross platform klienten. 

 

 

 

 

 

Figur 36 Offlineprov som laddats in i Mac OSX klienten 
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4.6. Nedlåsning 
 

Nedlåsningen är till för att se till så att användaren ej får tillgång till verktyg som kan 

användas för att fuska på ett prov. Därför implementerades en låsningsmekanism som ska 

sätta applikationen i så kallat kiosk-läge. Chromebook applikationen har ett färdig 

implementerat kiosk-läge till skillnad från Mac och Windows-klienterna. Nedlåsningen är 

tänkt att imitera Chromebooks kiosk läge men då dessa operativsystem inte riktigt 

fungerar på samma sätt var man tvungen att implementera liknande funktionalitet via  

C++ och Objective-C. 

 

På samma sätt som för förtesterna i klienten använder sig nedlåsningen av samma struktur 

av abstrakta klasser och härledda klasser som startar testerna oberoende av 

operativsystem. Metodsignaturerna är snarlika de som används för förtesterna men då 

nedlåsningen ej behöver återkopplas till användaren så visas ingen information om 

nedlåsningen utan man ser helt enkelt till att nedlåsningen sker och vidarebefordrar 

användaren till provet. 

 

I och med sekretess så uteblir detaljer kring nedlåsning och hur den görs. 

 

4.7.  Provsidan 
 

Provsidan har vid projektets slutförande ej ändrats. Dock är planen att implementera en 

processhanterare likt den som existerar för Windows klienten. Denna processhanterare 

kontrollerar samtliga processer som körs efter att nedlåsningen gjorts. Processhanteraren 

kommer även att avsluta de processer som inte är kritiska för operativsystemet eller cross 

platform klienten. Detta ser till att användaren ej kan exempelvis schemalägga att 

applikationer startas i bakgrunden och som skulle kunna användas för att fuska. 

 

Man har även planer att vidareutveckla provsidan så att den innehåller ett ritverktyg som i 

dagsläget saknas i AngularJS applikationen enligt matrisen i Fig. 2 som visas i avsnitt 2.5. 
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4.8. Inlämning av prov 
 

Användaren avslutar ett prov genom att klicka på knappen ”Finish Exam”. För att provet 

ska avslutas måste eleven bekräfta att provet ska lämnas in genom att mata in texten ”I 

UNDERSTAND” i dialogrutan som visas i Fig. 37.  

 

 

Vill användaren däremot fortsätta att skriva provet så klickar användaren på avbryt för att 

återgå till provläget. När provet lämnas in så försöker applikationen först och främst att 

lämna in via Internet och skicka provinformationen till DigiExams servrar.  

 

Därefter visas en dialogruta som bekräftar att provet lämnats in som visat i Fig. 38. 

 

 

 

 

 

 

Figur 37 Dialogruta vid inlämning av prov 

Figur 38 Bekräftelse att provet lämnats in via internet 



85 

I de fall där användaren saknar Internetaccess så visas en dialogruta som informerar om 

detta och ger användaren möjlighet att spara till USB enligt Fig. 39. 

Efter att man klickat på ”Save to device” så visas en dialogruta med en spinner och en text 

som instruerar eleven att sätta in en USB-sticka i någon utav datorns USB-portar.  

Dialogrutan ser ut som visat i Fig. 40. 

 

När användaren matat in en USB sticka så kommer USB stickan som satts in att detekteras 

av C++/Objective-C. 

Vid detektering så kommer C++/Objective-C att ta reda på vilken sökväg USB enheten har 

samt spara offlinefilen på enheten med Node JS fs-modul. 

 

Detektering av USB enhet görs i Mac OSX med hjälp av Cocoa-API och 

NSNotificationCenter. NSNotificationCenter används i Mac OSX för att skicka 

meddelanden fram och tillbaka mellan program och händelser som sker när 

operativsystemet kör. [42] NSNotificationCenter kan bland annat reagerar på att eventet 

NSWorkspaceDidMountNotification sker och som aktiveras när en USB enhet sätts in. 

 

Figur 39 Dialogruta vid misslyckad inlämning via internet 

Figur 40 Dialog som visar USB detektering 
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Därefter körs en funktion som hämtar ut vilken sökväg (/Volume/PATH) som enheten fick 

och returnerar detta värdet till Javascript med hjälp av v8. 

Sökvägen fås ut på följande sätt: 

______________________________________________________________ 

 

mountPath = [[NSString alloc] initWithUTF8String:[[notification 

userInfo][@"NSDevicePath"] UTF8String]]; 

______________________________________________________________ 

 

Filen sparas därefter på enheten med Node JS fs.writeFile. 

 

Windows har ett liknande tillvägagångssätt för USB detektering men använder sig av 

Windows-API. I Windows applikationer skrivna med C++ så skickas olika meddelanden 

till/från olika processer och fönster i operativsystemet och man väljer själv vilka händelser 

applikationen ska reagera på likt metoden som används i Objective-C. [43] En sådan 

händelse är när en media enhet enhet sätts in och som triggas när WM_DEVICECHANGE 

meddelandet skickas till applikationen. [44] I C++ klassas CD, DVD, USB etc. som en 

mediaenhet och därmed måste man använda en switch sats som jämför de parametrar som 

WM_DEVICECHANGE meddelandet skickat till applikationen. 

Nedan visas hur USB detektering implementerats i C++: 

______________________________________________________________ 
switch (message) { 
 case WM_DEVICECHANGE: 
 { 
  PDEV_BROADCAST_HDR lpdb = (PDEV_BROADCAST_HDR)lParam; 
  switch (wParam) 
  { 
   case DBT_DEVICEARRIVAL: 
   { 
    if (lpdb->dbch_devicetype == DBT_DEVTYP_VOLUME) 
    { 
     PDEV_BROADCAST_VOLUME lpdbv = (PDEV_BROADCAST_VOLUME)lpdb; 
      StringCchPrintf(driveLetter, sizeof(driveLetter) /  
       sizeof(driveLetter[0]), TEXT("%c:\\"), 
      FirstDriveFromMask(lpdbv->dbcv_unitmask));  
    } 
   break; 
   } ... 
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För att särskilja event som sker, dvs. vilken typ av händelse som mediaenheten aktiverar så 

används en parameter som heter ”wParam”. Denna parameter innehåller information om 

vilken händelse som upptäckts. I detta fall är händelsen ”DBT_DEVICEARRIVAL” av 

intresse då det är denna händelse som aktiveras när en mediaenheter sätts in i datorn. 

 

Parametern ”lParam” innehåller detaljerad information om händelsen och med hjälp av 

denna parameter så kan man särskilja vilken typ av mediaenhet som aktiverat händelsen. 

Detta görs genom att man cast:ar om ”lParam” parametern till 

en ”PDEV_BROADCAST_HDR” struct vid namn lpdb. Denna struct innehåller en strukt-

medlem vid namn ”DBT_DEVTYP_VOLUME” som avser att mediaenheten är en logisk 

volym och som kan identifieras med hjälp av en unik bokstav i operativsystemet. Eftersom 

enheten som upptäcks är av typen ”DBT_DEVTYP_VOLUME” så castas lpdb om till denna 

typ för att kunna anropa lpdbv->dbcv_unitmask vilket innehåller USB stickans 

enhetsbeteckning på datorn. Med hjälp av StringCchPrintf skapas en C++ sträng och som 

innehåller enhetsbeteckningen. Denna sträng returneras med v8 till JavaScript och 

används av Node JS för att skapa och skriva till offlinefilen på USB enheten likt sättet man 

gör för Mac OSX. 

 

När filen sparats på USB stickan så visas ett meddelande för användaren och applikationen 

kan därefter stängas genom att användaren klickar på ”Close DigiExam”.  

Detta illustreras i Fig. 41. 

 

 

 

 

 

 

Figur 41 Dialogruta som bekräftar att USB inlämning 
slutförts 



88 

4.9.  Återställning av systemet 
 

Efter att provet lämnats in så måste datorn återställas till ursprungsläget. 

En återställning innebär i praktiken att man gör det omvända som gjordes i nedlåsningen. 

I och med att processhanteraren kommer att avsluta vissa processer som möjligtvis är 

kritiska för operativsystemets fortsatta exekvering så ser man till att användaren loggas ut 

efter provets slutförande och måste logga in igen. Detta gör att dels winlogon.exe i 

Windows och launchd i Mac OSX kan starta processer som är nödvändiga för 

operativsystemet. 

 

Chromebook och kiosk-läget fungerar på samma sätt, att efter att man gjort provet så blir 

man automatiskt utloggad. I och med att man inriktat sig på att imitera Chromebooks 

kiosk mode så valdes denna lösning istället för att behöva spara vilka processer som kördes 

innan klienten låstes ned i kiosk mode. På så vis slipper man implementera funktioner som 

gör att DigiExam sparar information om körande processer innan nedlåsning och behöver 

ej manuellt  starta samtliga processer innan klienten avslutas. 

 

4.10. Sammanfattning 
 

I detta kapitel visades stora delar av klientens viktigare funktioner. Man visar även hur 

man skapat en brygga mellan Javascript och C++/Objective-C för att skapa moduler och 

funktionalitet som ramverken saknar i grund men som är väsentlig för klienten. 
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5 Resultat & Utvärdering 
 

Kapitel 5 utvärderar utvecklingen av cross platform-klienten och tar upp fördelarna man 

ser med att ha en cross platform-klient. Det nämns även vilka följder detta projekt har och 

kommer att ha i framtiden för DigiExam. För och nackdelar med cross platform utveckling 

tas upp samt några goda praxis som bör tas i åtanke om liknande projekt ska genomföras. 

 

5.1. Introduktion 
 

Som kapitel 4 visat så är det fullt möjligt att skapa en cross platform-klient som är baserad 

på webbteknologi och som kan implementera samtliga säkerhetsmekanismer som fanns i 

DigiExams ursprungliga klienter. AngularJS kodbasen som användes kunde därmed 

nyttjas till samtliga klienter och operativsystem och den extra funktionalitet som behövdes 

för ex. låsningsmekanismer och tester implementerades med programspråk och 

operativsystemsspecifika API:er. På så sätt kan tiden det tar för att implementera nya 

funktioner och underhåll göras betydligt kortare. Cross platform-klienten är såpass färdig 

att en elev kan starta klienten från en exekverbar fil, göra och lämna in ett prov både online 

och offline samt med samma förtest och låsningsmekanismer som Mac OSX och Windows 

klienterna har implementerade. Dock återstår några bitar som måste lösas innan 

applikationen tas i bruk och ersätter de klienter som används idag. 

 

DigiExam lade år 2014 ca 306 dagar på att utveckla och underhålla två klienter samt 

webbgränssnittet och de API:er som används för kommunikation mot DigiExams servrar. 

Under 2015 spenderades ca 575 dagar på utveckling och underhåll och för 2016 är 

prognosen att lägga ca 1362 dagar på utveckling och underhåll. Tidigare har man varit tre 

utvecklare som delat på arbetsuppgifterna samt att konsulter anlitats när det behövs. 

Teknikavdelningen har fram till årsskiftet 2015/2016 växt till sex heltidsanställda 

utvecklare som kommer att implementera nya funktioner och se till att de befintliga 

systemen fungerar som de ska.  
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Räknar man med att ca 60% av de 1362 timmar som man prognostiserat läggs på 

klientutveckling så kommer ca 820 timmar att kunna läggas på att vidareutveckla en cross 

platform-klient som har stöd för fyra operativsystem istället för att fyra separata klienter 

ska dela på utvecklingstiden. 

 

Implementeringen av matematikfunktionen i DigiExam är ett exempel på när cross 

platform utveckling har sparat utvecklarna tid och fått funktionen att fungera på samtliga 

operativsystem som stöds. Mattefunktionen implementerades som ett Javascriptverktyg 

som renderas inuti ett Chromium och Apple WebKit fönster i Windows och Mac OSX.  

I Chromebook och iOS applikationen så renderas verktyget inuti AngularJS applikationen 

som används. På så sätt kunde man implementera funktioner som fungerade på samtliga 

klienter och som tog kortare tid att implementera än om man hade implementerat samma 

funktionaliteten i C# för Windows, Javascript för AngularJS/Chromebook och Objective-C 

för Mac OSX och iOS. 

 

Implementationen var dock ej helt problemfri i och med att Apple Webkit och Chromium 

beter sig olika då de är två helt olika webbläsarmotorer utvecklade av två olika företag. 

Buggar som uppenbarade sig i Chromium dök för det mesta ej upp i Apple WebKit och vice 

versa vilket gjorde felsökningen svårare än om samma webbläsarmotor använts i båda 

klienterna. Cross platform-klienten har dock ej detta bekymmer då Electron använder 

samma Chromium motor på Mac OSX och i Windows samt att Chromium används per 

default på Chromebook enheter för att rendera Chromebook applikationens GUI.  
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Fig. 42 visar matteverktyget som är implementerat med HTML, CSS och Javascript. 

 

5.2. För- och nackdelar med cross platform utveckling 
 

Som avsnitt 5.1 redan antytt så är de positiva aspekterna med cross platform utveckling att 

tiden för utveckling och underhåll kan kortas betydligt samt att man enklare kan applicera 

ett enhetligt GUI om man använder ramverk där GUIt baseras på HTML och CSS och 

renderas med samma webbläsarmotor på samtliga operativsystem. Man kan även dela kod 

mellan projekten vilket gör att man slipper implementera en funktion mer än en gång. 

Många ramverk så som AngularJS och NodeJS har cross platform stöd för de mest 

grundläggande funktioner så som HTTP anrop, hämta filinformation samt arbeta mot 

filsystemet. På så sätt kan utvecklingskostnaderna och utvecklingstiden hållas nere för 

företaget och man får enhetlighet över samtliga klienter.  

 

Dock så har cross platform utveckling några nackdelar. Bland annat så är det inte säkert 

att ramverket som används kommer att underhållas lika mycket och länge som de 

plattformsspecifika programspråken och ramverken. Man bör även tänka på att det inte är 

alla gånger som ramverket stöder samtliga funktioner som de plattformsspecifika 

ramverken har stöd för och därmed kommer man ej ifrån att behöva implementera egna 

Figur 42 Cross platform matematikverktyg för ekvationer 
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funktioner som används ihop med ramverken. Ett exempel är kiosk-läget som inkluderas i 

Electron. Detta kiosk-läge visar applikationen i fullskärm men är för enkel att komma runt 

och därmed var man tvungen att implementera en egen kiosk-imitation som var mer 

robust och som gör andra saker utöver att sätta applikationen i helskärm. På så sätt kom 

man inte ifrån att behöva implementera extra funktionalitet i C++ och Objective-C då 

Electron ramverket helt enkelt saknade några grundläggande funktioner för att garantera 

att cross platform-klienten körs i ett fusksäkert tillstånd. 

 

5.3. Klientens vidareutveckling och tekniska frågor som återstår att 
lösa 

 

Cross platform-klienten kommer att vidareutvecklas för att ersätta de nuvarande Mac OSX 

och Windows klienterna och i samma takt som nya funktioner implementeras så kommer 

man även försöka att implementera den likt mattefunktionen för att lätt kunna 

implementera den i cross platform-klienten. 

 

Dock är valet av programspråk som klienten utformats i till en stor nackdel då HTML, CSS 

och Javascript interpreteras istället för att kompileras. Därmed blir applikationen sårbar 

för modifieringar och då en datorvan person med lite större datorkompetens skulle kunna 

modifiera applikationen för att gå runt vissa av de mer kritiska steg som krävs. Idén är  att 

motverka detta genom olika metoder och på så sätt ej exponera källkod. 

 

En annan teknisk fråga som återstår att lösa är hur uppdateringar ska ske. Några av de 

skolor som använder sig av DigiExams system måste idag betala sin IT-leverantör av 

infrastruktur en viss summa för varje uppdatering DigiExam släpper.  

Detta vill man kunna gå runt genom att använda så kallade ”silent updates” likt Chrome 

och Spotify och som uppdateras i bakgrunden utan att användaren behöver ha 

administratörsrättigheter på datorn. Denna lösning kommer därmed göra att 

uppdateringar kan skjutas ut till användarna via någon sorts service eller daemon och som 

automatiskt uppdaterar och installerar applikationen utan att användaren behöver göra 

något och ser därmed till att användarens klient alltid är uppdaterad med senaste 

versionen inför kommande prov. 
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5.4. Goda praxis inför liknande projekt 
 

Val av ramverk bör göras efter popularitet samt storleken på mängden av användare som 

använder ramverket. På så vis försäkrar man sig om att ramverket kommer underhållas en 

längre period i och med att det är så många som använder det. 

Man bör även välja ett ramverk som man själv kan skriva moduler till likt Angular- och 

NodeJS för på så vis blir man inte låst till att enbart använda de moduler som ramverket 

erbjuder. 

 

När man utvecklar egna NodeJS moduler som skrivs i C++ och Objective-C är det många 

gånger lättare att implementera funktionaliteten i Visual Studio och Xcode  i form av 

konsollapplikationer eller rena prototyper som ej har fokus på gränssnitt utan enbart 

funktionalitet som skulle uppnås. Det gör att Visual Studio 2013 (VS2013) och Xcode kan 

hjälpa till med att ge förslag på tillgängliga metoder, metodsignaturer och visar bättre 

felmeddelanden än vad utveckling direkt i texteditorn Atom och gcc på Mac visar. 

Därefter kan NodeJS modulen integreras via v8 och testas direkt från cross platform-

klienten ifall samma funktionalitet uppnås som vid utveckling i VS2013/Xcode. 

 

En viktig lärdom är att försöka att undvika att använda för många olika ramverk då fler 

ramverk kan göra så att applikationen blir segare då fler JavaScript loopar och ramverk 

kommer att ha färre resurser att dela på. Vanilla applikationer, dvs de som enbart 

använder sig av JavaScript är mycket snabbare än applikationer som använder sig av t.ex. 

React- och AngularJS. [45] Att enbart använda sig av Javascript är dock mer krävande då 

man själv behöver implementera samtliga funktioner som utgör en single page applikation 

från grunden. Lägger man till tid för testning och optimering  hade det krävts ett 

heltidsarbete att enbart vidareutveckla och optimera ramverket istället för att fokusera på 

applikationen. I mitt tycker är det mer lämpligt att använda ett beprövat ramverk.  

Därmed bör prestanda och nytta balanseras.  
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6 Utvärdering av projektet 
 

Som arbetet visat så är det fullt möjligt att skapa cross platform-klienter baserade på 

webbteknologi och som kan använda operativsystemets fulla potential. De tekniker som 

användes i arbetet har varit lätta att arbeta med samt att det finns mycket material och 

exempel att tillgå på internet då ramverken används av många företag och utvecklare runt 

om i världen.   

 

Samtliga i DigiExams teknikavdelning har agerat mentorer under arbetets gång vilket har 

lett till att jag lärt mig otroligt mycket om systemutveckling på väldigt kort tid. Samtidigt 

har teamet haft stort fokus och driv att förbättra produkten vilket varit väldigt 

engagerande. Det har även varit kul att få använda de teoretiska och praktiska kunskaper 

som man byggt upp under de senaste tre åren som student vid Datavetenskap på Karlstads 

Universitet. 
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