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Sammanfattning 

Opera är främst en webbläsare, men innehåller även klienter för bl.a. mail och chat. Innan den här 
rapporten skrevs saknades dock en klient för instant messaging-protokollet Jabber. Denna rapport 
beskriver arbetsgången och resultatet av utvecklandet av en Jabberklient till Opera. 

Eftersom det inte fanns nog med tid att utveckla en fullfjädrad Jabberklient beslutades det att målet 
skulle vara ett s.k. ”proof of concept”. Kraven sattes till grundläggande instant messaging-
funktionalitet, som närvarostatushantering och möjlighet att skicka och ta emot meddelanden. 

Målet uppfylldes och resultatet blev en Jabberklient med grundläggande funktionalitet. I enlighet 
med direktiven lades relativt lite fokus på gränssnittet. Klienten har kända brister och 
användarvänligheten går att öka. 

Resultatet skulle kunna utgöra grunden för en komplett Jabberklient. Kvar att göra är att förbättra 
gränssnittet för att matcha resten av Opera i användbarhet. Alla krav i Jabberspecifikationen bör 
också uppfyllas, speciellt eftersom företaget är stolt över att Opera följer standarder väl1. För att 
inte vara sämre rustad än andra Jabberklienter bör även extra funktionalitet läggas till, såsom 
samtalshistorik, filöverföring och möjligheten att använda andra instant messaging-protokoll via 
Jabberkontot. 

 

Abstract 

Opera is first and foremost a web browser, but it also has e-mail and chat clients. Before this thesis 
was written however, it did not have a client for the instant messaging protocol Jabber. This thesis 
describes the workflow and the results of the development of a Jabber client for Opera. 

Since there wasn’t enough time to develop a full-featured Jabber client, it was decided that the goal 
would be a proof of concept. The requirements were basic instant messaging functionality, which 
means the proper handling of presence information and the ability to send and receive instant 
messages. 

The goal was achieved and the result was a Jabber client with basic functionality. In accordance 
with the directives, the user interface was not a primary focus. The client has known flaws and the 
usability is not as good as it could be. 

The result could be used as the foundation of a releasable Jabber client. One of the things left to do 
is to improve the user interface so it matches the usability of the rest of Opera. All the requirements 
of the Jabber specification should also be fulfilled, especially since the company takes pride in the 
standards compliance of Opera2. In order to match the features of other Jabber clients, extra 
functionality should be added as well. Some examples would be message history, file transfer and 
the ability to use other instant messaging protocols through the Jabber account. 

                                                 
1 ”Web development”. URL: http://www.opera.com/products/desktop/features/ (2008-05-23) 
2 ”Web development”. URL: http://www.opera.com/products/desktop/features/ (2008-05-23) 
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Förord 

Denna rapport är skriven som en del av ett 10-poängs (15 hp) examensarbete inom ämnet 
datateknik och behandlar utvecklandet av en Jabberklient i webbläsaren Opera. Examensarbetet har 
utförts på företaget Opera Software i Linköping. 

Jag vill rikta ett stort tack till min examinator på Institutionen för datavetenskap, Olle Willén, samt 
min handledare på Opera Software, Nicklas Larsson. Jag vill även tacka Johan Borg för varmt 
välkomnande vid Oslokontoret och Frode Gill för vägledning i Operas kod. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Opera Software är ett företag baserat i Oslo. Företagets flaggskeppsprodukt är webbläsaren Opera, 
som efterhand har utvecklats till en hel webbsvit, med inbyggda klienter för bl.a. chat och e-post. 
Trots den omfattande funktionalitet som erbjuds är Opera väldigt liten och snabb. Det är också ett 
relativt portabelt program som kan köras på många olika typer av enheter, som t.ex. mobiltelefoner, 
set-top-boxar, spelkonsoler och vanliga hemdatorer. Tack vare detta har landvinningar gjorts på 
marknaden för mobiltelefoner och andra bärbara enheter. 

Något som Opera inte har idag är en klient för instant messaging, eller IM. IM är i stort sett ännu ett 
sätt att kommunicera med andra människor över Internet. Man skickar meddelanden till varandra, 
ungefär som när man chattar, men med den skillnaden att man kommunicerar med en person i taget. 
Varje användare har vanligtvis en kontaktlista, där de har de personer som de vill kunna 
kommunicera med. Förutom att kunna skicka meddelanden mellan varandra kan användarna även 
ange vilken närvarostatus de har. Om en användare t.ex. inte vill bli störd, eller å andra sidan är 
väldigt pratsugen, finns det möjlighet att visa detta för sina kontakter genom att ange en passande 
närvarostatus. De som har denna användare på sin kontaktlista kan då se detta. Exempel på IM-
protokoll är Jabber, AIM, Windows Live Messenger (tidigare MSN Messenger) och ICQ. 

I tidigare versioner av Opera fanns det en klient för IM-protokollet ICQ. Eftersom det protokollet 
inte är en öppen standard är det dock svårt att garantera en sådan klients funktionalitet. Protokollet 
kan ju ändras på när som helst och därmed göra klienten oanvändbar. Så har det länge varit med de 
flesta protokoll för instant messaging, men nu finns det ett alternativ vid namn Jabber. Det är öppet 
i den meningen att information om hur det fungerar finns tillgänglig på Internet, och standardiserat, 
vilket innebär att den som vill kan skapa programvara för Jabber utan att behöva oroa sig för att 
protokollet ändras. 

1.2 Syfte 

Målet med examensarbetet är att skapa en Jabberklient med grundläggande funktionalitet, 
integrerad i Opera. Man ska alltså kunna lägga till och ta bort kontakter, ändra och se ändrad 
närvarostatus, samt skicka meddelanden till och ta emot meddelanden från kontakter. 

Klienten begränsades till grundläggande funktionalitet för att göra det möjligt att hinna med 
implementation, testning och slutrapport på utsatt tid. 

Handledaren önskade full integration med Opera, vilket innebär att i de fall redan tillgänglig kod 
eller användargränssnitt kan användas till Operas och klientens fördel, ska det göras. Detta för att 
bibehålla Operas höga grad av användarvänlighet och Operas binärfilers små storlekar. 

I slutdiskussionen kommer också vidareutveckling från examensarbetets resultat till en färdig 
produkt att diskuteras. 

1.3 Källor 

Här följer en uppräkning av den litteratur jag har studerat och de personer jag har kommunicerat 
med för att uppnå målet med examensarbetet på bästa sätt. Jag valde just dessa dokument eftersom 
de är officiella och de mest detaljerade som finns att tillgå. Dessutom innehåller de för mig 
användbara tips och riktlinjer för hur man bör gå tillväga när man implementerar funktionaliteten 
som de beskriver. Anledningen till att jag valde just dessa personer är att det enligt personal på 
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Opera3 var de som var mest insatta i den kod jag skulle integrera Jabberklienten med. 

1.3.1 Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Third Edition) 

Denna RFC beskriver XML-syntaxen och hur XML-dokument är uppbyggda.4 

Jag har studerat denna RFC för att ta reda på vad man bör tänka på när man skapar XML-dokument 
och hur man ska hantera avgränsartecken när man t.ex. vill skicka ett XML-dokument genom 
Jabber och inte vill att taggarna man skickar ska räknas som formatering. 

1.3.2 RFC 3920: XMPP: Core 

Denna RFC beskriver kärnfunktionaliteten i Jabberprotokollet, XMPP (Extensible Messaging and 
Presence Protocol), som är det protokoll som anger vilka grundläggande regler som gäller för de 
XML-strömmar som skickas mellan en Jabberklient och en Jabberserver.5 

Jag har studerat denna RFC under planeringsfasen för att skapa en bild av vad och hur mycket som 
måste implementeras för att nå examensarbetets mål. Under implementationsdelen har jag också 
studerat delar av det här dokumentet för att undersöka grundläggande regler om bl.a. 
teckenkodning. 

1.3.3 RFC 3921: XMPP: Instant Messaging and Presence 

Denna RFC bygger på de regler som utgörs av RFC 3920 och beskriver hur man använder sig av 
dessa för att få instant messaging-funktionalitet.6 Förutom att det står vad klienter och servrar ska 
och inte ska göra, finns här också gott om tips om hur de förväntas fungera. 

Detta dokument har jag studerat under planeringsfasen för att skapa en bild av vad och hur mycket 
som måste implementeras. Eftersom det är detta dokument som specificerar och exemplifierar hur 
strömmarna mellan en Jabberklient och en Jabberserver ser ut, har jag även studerat denna RFC 
kontinuerligt under implementationsdelen. 

1.3.4 XEP-0096: File Transfer 

Detta dokument utgör ett förslag på ett sätt att överföra filer med hjälp av Jabber.7 

Jag har studerat detta dokument mer översiktligt, eftersom det inte blev tid över till att uppfylla 
extrakrav såsom filöverföring via Jabber. 

1.3.5 Utvecklare på Opera Software 

För att sätta mig in i Operas kod har jag kommunicerat med de som har varit med om att utveckla 
de delar av koden som jag har satt mig in i. Det är huvudsakligen Frode Gill, som har arbetat 
mycket med Operas e-postklient, och Johan Borg, som har varit med och utvecklat Operas portabla 
användargränssnitt. Tack vare deras vägledning kunde jag snabbt sätta mig in i koden och hitta de 
stycken jag behövde modifiera för att uppnå önskade resultat. 

                                                 
3 Personlig kommunikation (2005-04-22) 
4 T. Bray, J. Paoli, C.M. Sperberg-McQueen, E. Maler, F. Yergeau. (2004). ”Extensible Markup Language (XML) 1.0 

(Third Edition)”. URL: http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/ (2007-09-28) 
5 P. Saint-Andre. (2004). ”Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core”. URL: 

http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3920.html. (2007-09-23) 
6 P. Saint-Andre. (2004). ”Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Instant Messaging and Presence”. 

URL: http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3921.html. (2007-09-23) 
7 T. Muldowney, M. Miller, R. Eatmon. (2004). ”XEP-0096: File Transfer”. URL: 

http://www.xmpp.org/extensions/xep-0096.html (2007-09-25) 
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2 Förstudie 

En inledande studie genomfördes för att ha en grund att stå på inför samtalet med examinator och 
handledare, för att lättare komma fram till vilka krav som är genomförbara och för att kunna 
planera det arbete jag hade framför mig. Det jag främst ansåg mig behöva veta mer om var hur 
Jabber fungerar. 

Jabber Software Foundation 

Organisationen som utvecklar Jabber sedan flera år tillbaka heter XMPP Standards Foundation 
(XSF). De har som uppdrag att skapa världens mest utbyggbara och säkra protokoll för instant 
messaging8. 

Jabber-ID 

För att entydigt identifiera varje Jabberkonto används något som kallas Jabber-ID, eller JID. Det är 
en kombination av ett användarnamn, en Jabberserver och, eventuellt, en plats som Jabberkontot 
används på.9 Ett exempel är: 

user@jabberserver.com/home 

Detta skulle alltså vara en användare vid namn user som har sitt Jabberkonto på servern 
jabberserver.com och för tillfället använder sitt konto från platsen home. 

Jabber är mer 

Förutom den grundläggande instant messaging-funktionalitet som XMPP beskriver arbetar XSF 
med att utveckla så kallade XMPP Extension Protocols (XEP), som är XSF:s motsvarighet till 
RFC:er. Det är förslag på utbyggnader av Jabber, som exempelvis funktionalitet för överföring av 
filer mellan två användare. Man skulle kunna tro att protokollet ändras på i förhållandevis stor 
utsträckning, i och med sådana utökningar, men så är inte fallet. I grund och botten är Jabber 
nämligen XML-strömmar som skickas mellan datorer enligt protokollets regler. Detta gör det 
relativt enkelt att utöka Jabber med mer funktionalitet utan att samtidigt lamslå äldre 
implementationer. 

Gateway-servrar 

Tack vare att Jabber är konstruerat så att all kommunikation till och från en klient sker från och till 
en server, är det möjligt att använda andra instant messaging-protokoll via Jabber med hjälp av så 
kallade gateway-servrar10. Det går till på så sätt att en användare ger en gateway information om sitt 
Jabberkonto och användarnamn och lösenord till ett annat instant messaging-konto. Denna gateway 
kan då logga in på det andra kontot och se till att alla meddelanden som skickas dit skickas vidare 
till Jabberkontot. Kommunikation i andra riktningen är förstås också möjlig genom en gateway. Om 
det andra protokollet ändras på behöver alltså inte Jabberklienten anpassas till det, utan kan behållas 
som den är i väntan på att gateway-servern anpassas istället. Figur 1 visar ett exempel där en 
gatewayserver möjliggör kommunikation mellan en Jabberklient och en ICQ-klient. 

                                                 
8 ”XSF Mission”. URL: http://www.xmpp.org/xsf/mission.shtml. (2008-05-17) 
9 P. Saint-Andre. (2004). ”3. Addressing Scheme”. URL: http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3920.html. (2007-09-23) 
10 P. Saint-Andre. (2004). ”2. Generalized Architecture”. URL: http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3920.html. (2007-09-23) 
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Figur 1: Gatewayserver 

 

En Jabberklients behov 

Under förstudien framgick det att jag skulle behöva en TCP-socket för att göra det möjligt för 
klienten att över huvud taget kommunicera med en server11. Eftersom det är XML-data som 
klienten ska behandla, skulle jag ha nytta av en XML-parser12. Ett samtal med handledaren 
försäkrade mig om att både TCP-socket och XML-parser fanns att tillgå, så det skulle jag inte 
behöva implementera själv, utan bara lära mig att använda. 

Operas källkod 

Jag försökte jag sätta mig in i koden som jag skulle arbeta med för att få en ännu tydligare bild av 
vad jag skulle kunna hinna med på dessa tio veckor. Tyvärr hann jag inte bli så insatt som jag hade 
hoppats. Detta berodde till viss del på att jag till en början inte hade någon utvecklingsmiljö att 
arbeta med, utan istället fick använda mig av generella textredigerare. Till viss del berodde det 
också på att mängden kod var mer än förväntat. 

Jag frågade runt bland utvecklarna på Opera om vem jag borde kontakta för att få vägledning i 
koden. Svaret jag fick var tämligen entydigt; det var Frode Gill jag skulle fråga. Han har haft stor 
del i utvecklandet av Operas mailklient och är antagligen den som har mest erfarenhet av den del av 
koden som jag skulle behöva känna till. Jag skickade ett mail till honom och frågade hur det går till 
att implementera en instant messaging-klient i Opera, och fick ett väldigt utförligt och hjälpsamt 
svar. Jag fick bl.a. reda på vilka klasser som anropar vilka för att utföra det som Opera förväntar sig 
av klienten och det som klienten förväntar sig av Opera. Dessutom blev jag varse att jag skulle få 
lov att använda mig av ett fastslaget gränssnitt till Operas kod vid skapandet av klienten, vilket 
begränsade designmöjligheterna något. Vad gäller användargränssnittet hade jag redan, som flitig 
användare av Opera, tämligen god koll på vad det klarade av. 

 

                                                 
11 P. Saint-Andre. (2004). ”2. Generalized Architecture”. URL: http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3920.html. (2007-09-23) 
12 P. Saint-Andre. (2004). ”4. XML Streams”. URL: http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3920.html. (2007-09-23) 
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Förstudiens utfall 

Efter denna förstudie hade jag klart för mig vad en Jabberklient måste klara av och vad den kan 
vara kapabel till. En imponerande möjlighet är t.ex. att kunna kommunicera via andra, måhända 
mer populära protokoll, såsom ICQ. 

Jag visste också vad som skulle krävas för att kunna skapa en Jabberklient; nämligen en TCP-
socket och en XML-parser. 

Dessutom hade jag fått en insyn i Operas kod och tagit reda på vilka jag skulle kontakta för att få 
hjälp och vägledning bland alla klasser och funktioner. 
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3 Krav och direktiv 

Efter att ha förklarat för handledaren hur Jabber fungerar och vad jag hade kommit fram till att jag 
skulle behöva, fick jag ta del av hans förväntningar. Tillsammans kom vi fram till vilka krav som 
skulle uppfyllas av examensarbetet och vilka direktiv som skulle tas hänsyn till. 

Grundläggande instant messaging-funktionalitet var enligt handledaren obligatoriskt. Man skulle 
alltså kunna skicka och ta emot meddelanden samt visa sin egen och se andras närvarostatus. 

Ovanstående krav innebär viss underförstådd funktionalitet, både för klientens protokoll och dess 
användargränssnitt. Först och främst måste man nämligen ha ett Jabberkonto i Opera för att över 
huvud taget kunna använda sig av en korrekt implementerad Jabberklient, så funktionalitet för att 
skapa ett sådant föreslog jag skulle finnas med bland de grundläggande kraven. Handledaren höll 
med om detta. För att sedan kunna utbyta närvarostatus med någon annan måste båda parter ha 
kommit överens om att detta ska vara möjligt. Den som vill se en användares närvarostatus måste 
först, via Jabberprotokollet, be om att få se den. Sedan måste den som får förfrågan tillåta att den 
som frågar får se dennes närvarostatus. Rent praktiskt innebär det att man måste kunna be om att få 
se kontakters närvarostatus och tillåta kontakter att se den egna. 

3.1 Preliminära krav 

Här följer de krav som jag och handledaren kom överens om först. Dessa kom att ändras senare, 
enligt stycket ”Kravändringar”, nedan. 

Krav 1: Eget konto 

Operas guide för skapande av nya konton ska utökas för att även innefatta Jabberkonton, där man i 
guiden anger sitt befintliga JID och tillhörande lösenord. 

Krav 2: Kontakter 

I Opera finns en lista med kontakter. Dessa är associerade med diverse information såsom namn, 
telefonnummer och e-postadresser. Denna lista ska användas även för Jabberklientens kontakter. 

Med denna lista ska man kunna göra följande: 

Krav 2.1: Man ska kunna tilldela en kontakt ett JID 

Krav 2.2: Man ska kunna välja huruvida man vill prenumerera på en kontakts närvarostatus 

Krav 2.3: Man ska kunna välja om en kontakt ska få prenumerera på ens egen närvarostatus 

Krav 2.4: Man ska kunna se nuvarande närvarostatus på de kontakter man prenumererar på 

Krav 2.5: Man ska kunna skicka meddelanden via Jabber till en kontakt som har ett JID 

Krav 2.6: Man ska kunna ta emot meddelanden via Jabber från en kontakt som har ett JID 

Krav 3: Panel 

Opera har så kallade paneler för olika funktionalitet. En panel är en specifik del av gränssnittet som 
är avsedd för en viss funktionalitet. Det finns exempelvis paneler för e-post, bokmärken och 
filöverföring. Jag föreslog att en panel för Jabberklienten skulle tas med bland de grundläggande 
kraven, för att kunna samla den Jabberspecifika funktionaliteten på ett ställe. Speciellt ville jag ha 
ett intuitivt ställe för användarna att ändra närvarostatus på. 

Krav 3.1: Ändra sin närvarostatus 

Krav 3.2: Se en lista på kontakter vilkas närvarostatus man prenumererar på 

Krav 3.3: Ovanstående lista ska, med de restriktioner som ovanstående funktionalitet utgör, 

tillhandahålla samma funktionalitet som kontaktlistan (se ”Krav 2: Kontakter”, ovan) 



 

 7 

3.2 Extrakrav 

Handledaren hade också några extra önskemål, ifall det fanns tid över när de grundläggande kraven 
var uppfyllda. Eftersom det är en flitigt använd funktion i instant messaging-klienter att skicka filer 
till och från sina kontakter, ville han att det även skulle vara möjligt att göra så via Jabberklienten. 
Anledningen var att utan den funktionaliteten skulle Opera inte ha särskilt mycket konkurrenskraft. 
Ett annat extrakrav var att man skulle kunna använda Jabberklienten för att skicka meddelanden till 
ICQ-användare. Eftersom ICQ har funnits längre än Jabber är det fler som använder det protokollet, 
så därför tyckte handledaren att den funktionaliteten vore ett starkt argument för ICQ-användare att 
prova på Operas Jabberklient. 

Som ytterligare extrakrav föreslog jag själv att man, via Opera, skulle kunna registrera ett nytt JID 
på en Jabberserver. På det viset skulle man kunna använda Operas Jabberklient direkt, utan att först 
behöva skaffa sig ett JID med hjälp av en annan Jabberklient. Handledaren höll med om att det vore 
bra. 

Krav 4: Nytt konto 

Utöka ytterligare Operas guide för skapande av nya konton så att det är möjligt att registrera ett nytt 
JID. 

Krav 5: Filöverföring 

Det finns en utökning av Jabberprotokollet (XEP-0096) som föreslår en metod att överföra filer 
med hjälp av Jabber.13 Implementera den funktionalitet som det dokumentet beskriver, i 
Jabberklienten. 

Krav 6: ICQ 

Gör det möjligt att köra ICQ-protokollet genom Jabberklienten, med funktionalitet som motsvarar 
Jabberklientens grundkrav. 

3.3 Kravändringar 

Enligt krav 3 var det tänkt att jag skulle använda koden till Operas kontaktlista för att göra en till, 
som ser likadan ut, förutom att endast de kontakter som har ett JID skulle vara synliga. Anledningen 
till att jag föreslog detta var att jag tyckte att det skulle bli ett naturligt ställe att placera en 
rullgardinsmeny för att ändra sin närvarostatus. Senare under arbetets fortskridande hittade jag 
Chat-menyn, som inte visar sig förrän man skapar ett Chat-konto. I den kunde man, efter att ha 
anslutit sig mot en server, välja den närvarostatus man vill ha. När Chat-menyn uppdagades ansåg 
jag inte längre att en extra kontaktlista var en bra idé, så efter samtal med handledaren togs det 
kravet bort. Istället beslutade jag mig för att använda Chat-menyn för att sätta närvarostatus, 
eftersom jag ansåg det vara mer i enlighet med direktiven (se ”Direktiv”, nedan). Se Figur 3 för en 
bild på Chat-menyn. 

Ännu en fördel med att ta bort detta krav var att jag själv inte behövde implementera funktionalitet 
för att ändra närvarostatus. Dessutom behövde jag inte kopiera och filtrera kontaktlistan. 

Det tredje kravet kom till slut att se ut på följande vis. 

Krav 3: Egen närvarostatus 

I gränssnittet till klienten ska det finnas möjlighet att ändra närvarostatusen för det, för Opera, 
aktuella Jabberkontot. 

 

                                                 
13 T. Muldowney, M. Miller, R. Eatmon. (2004). ”XEP-0096: File Transfer”. URL: 

http://www.xmpp.org/extensions/xep-0096.html (2007-09-25) 
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3.4 Slutliga krav 

Här följer de krav som slutligen kom att användas till examensarbetet. 

Krav 1: Eget konto 

Operas guide för skapande av nya konton ska utökas för att även innefatta Jabberkonton, där man i 
guiden anger sitt befintliga JID och tillhörande lösenord. 

Krav 2: Kontakter 

I Opera finns en lista med kontakter. Dessa är associerade med diverse information såsom namn, 
telefonnummer och e-postadresser. Denna lista ska användas även för Jabberklientens kontakter. 

Med denna lista ska man kunna göra följande: 

Krav 2.1: Man ska kunna tilldela en kontakt ett JID 

Krav 2.2: Man ska kunna välja huruvida man vill prenumerera på en kontakts närvarostatus 

Krav 2.3: Man ska kunna välja om en kontakt ska få prenumerera på ens egen närvarostatus 

Krav 2.4: Man ska kunna se nuvarande närvarostatus på de kontakter man prenumererar på 

Krav 2.5: Man ska kunna skicka meddelanden via Jabber till en kontakt som har ett JID 

Krav 2.6: Man ska kunna ta emot meddelanden via Jabber från en kontakt som har ett JID 

Krav 3: Egen närvarostatus 

I gränssnittet till klienten ska det finnas möjlighet att ändra närvarostatusen för det, för Opera, 
aktuella Jabberkontot. 

Krav 4: Nytt konto 

Utöka ytterligare Operas guide för skapande av nya konton så att det är möjligt att registrera ett nytt 
JID. 

Krav 5: Filöverföring 

Det finns en utökning av Jabberprotokollet (XEP-0096) som föreslår en metod att överföra filer 
med hjälp av Jabber.14 Implementera den funktionalitet som det dokumentet beskriver, i 
Jabberklienten. 

Krav 6: ICQ 

Gör det möjligt att köra ICQ-protokollet genom Jabberklienten, med funktionalitet som motsvarar 
Jabberklientens grundkrav. 

3.5 Direktiv 

Det handledaren väntade sig av examensarbetet var vad han kallade ett ”proof of concept”. Han 
ville se att det över huvud taget var möjligt att skapa och integrera en Jabberklient i Opera. Därför 
fanns det inga större förväntningar på användargränssnittet från hans sida. Viktigt var ändå att 
Jabberklienten integrerades i Operas användargränssnitt i så stor utsträckning som möjligt. Det som 
redan fanns skulle användas om det var till både Operas och Jabberklientens fördel. När det gällde 
Jabberspecifik funktionalitet, som inte hade någon motsvarighet i Opera, var det däremot mindre 
viktigt hur användargränssnittet såg ut. Det är enligt handledaren ingen större operation att ändra på 
det så länge gränssnittet mellan klienten och Opera har använts i så stor utsträckning som möjligt. 
Förutom dessa direktiv var designen av användargränssnittet upp till mig. 

                                                 
14 T. Muldowney, M. Miller, R. Eatmon. (2004). ”XEP-0096: File Transfer”. URL: 

http://www.xmpp.org/extensions/xep-0096.html (2007-09-25) 
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Avseende själva protokollet gällde ungefär samma direktiv. I de fall redan tillgänglig kod fanns och 
kunde användas till Operas och Jabberklientens fördel, skulle det göras. Detta för att bl.a. bibehålla 
Operas binärfilers små storlekar. 
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4 Utvecklingsmetod 

Eftersom Opera är skrivet i C++ är det det språket som jag också har använt mig av när jag har 
utvecklat Jabberklienten. Utvecklingsmiljön som jag fick att arbeta med var Microsoft Visual C++ 
.NET. 

För att kunna välja en passande utvecklingsmetod för examensarbetet tog jag reda på för- och 
nackdelar med några av de mest använda metoderna. Därefter valde jag ut den som bäst motsvarade 
behoven.  

4.1 Tänkbara utvecklingsmetoder 

Här följer de utvecklingsmetoder som jag har övervägt. Det är värt att notera att dessa metoder ofta 
kan vara delar av varandra, kombineras på olika vis och t.o.m. användas samtidigt. 

Förutsägbara metoder 

Förutsägbara utvecklingsmetoder har den nackdelen att de tar för givet att mjukvaruutveckling är 
förutsägbart, vilket det sällan är. Dessa metoder strävar efter att planera framtiden så detaljerat som 
möjligt. Det görs upp en plan för utvecklingen som baseras på kundens krav. Eftersom utvecklingen 
ska vara förutsägbar är planen tämligen detaljerad. Tanken är att planen ska följas till punkt och 
pricka. Om utvecklingen avviker från denna plan var ju inte utvecklingen förutsägbar från första 
början. Det finns alltså ingen mekanism för att rätta till misstag när man använder dessa metoder.15 
Ett exempel är vattenfallsmodellen16. 

Iterativa metoder 

När man utvecklar iterativt genomför man stegen kravbestämning, design, implementation och 
testning, i ett antal perioder. Efter varje period finns det alltså möjlighet att ändra på kraven eller 
designen för att möta de problem som har stötts på.17 Givetvis innebär detta att dessa metoder inte 
är lika förutsägbara som t.ex. vattenfallsmodellen. 

Adaptiva metoder 

Dessa metoder fokuserar på snabb anpassning till ändrade förutsättningar, till skillnad från de 
förutsägbara metoderna. Nackdelen med detta är dock att de bara är någorlunda förutsägbara en 
kort tid framöver. Eftersom kommunikation är en viktig del lämpar sig adaptiva metoder bäst för 
små arbetslag. Adaptiva metoder bygger ofta på iterativ utveckling, men använder då kortare 
perioder. Exempel är Scrum och eXtreme Programming (XP).18 

Formella metoder 

Dessa metoder skiljer sig markant från de tre ovanstående på det viset att utvecklingens olika faser, 
såsom kravbestämning, design och implementation, är mycket mer låsta vid varandra. Resultatet av 
kravbestämningen är i andra metoder en kravspecifikation, som ofta är informell, i det att den är 
skriven i ett talat språk. I formella metoder däremot strävar man efter att göra kravspecifikationen 
så formell som möjligt, med hjälp av olika matematiska och logiska notationer. Denna specifikation 
raffineras sedan först till en designspecifikation och, slutligen, till en implementation, genom 
formella steg.19 

                                                 
15 S. Hayes (2002). ”The Problems of Predictive Development”. Methods and Tools. URL: 

http://www.methodsandtools.com/PDF/dmt0402.pdf (2007-10-04) 
16 ”Vattenfallsmodellen”. URL: http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenfallsmodellen (2008-05-23) 
17 A. Cockburn (1997). ”Using VW staging to clarify spiral development”. URL: 

http://alistair.cockburn.us/index.php/Using_VW_staging_to_clarify_spiral_development#Iterative_development_def
ined (2007-10-04) 

18 ”Agile software development”. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development (2007-10-04) 
19 D. Bell (2000). Software engineering: a programming approach. 3:e upplagan. Boston: Addison Wesley. 199-201. 
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Prototyping 

Prototyping är en cyklisk utvecklingsmetod, som börjar med att samla in krav från kunden. Därefter 
tillverkar man en prototyp av vad man har uppfattat att kunden vill ha. Kunden får sedan utvärdera 
prototypen. Cykeln startar sedan på nytt med att kunden berättar hur prototypen skiljer sig från vad 
kunden vill ha.20  

Bottom-up-metoden 

Bottom-up-metoden fokuserar på kodning och tidig testning som kan påbörjas redan när den första 
modulen är färdig. Nackdelen med detta är att man kan komma att utveckla moduler utan att ha 
klart för sig hur de ska sitta ihop med resten av systemet. Att koppla ihop moduler är ofta inte så lätt 
som man först tror.21 

Top-down-metoden 

När man använder sig av top-down-metoden koncentrerar man sig först på att planera och få 
fullständig översikt över hela systemet. Ingen kod bör alltså skrivas innan man har nått en 
tillräckligt hög detaljnivå i designen. Detta innebär följaktligen att testandet av systemets olika delar 
också måste vänta.22 

4.2 Vald utvecklingsmetod 

Eftersom jag inte var helt införstådd med Operas kod använde jag mig av en bottom-up-metod när 
jag kodade. Efter en periods studerande av koden insåg jag nämligen att det antagligen skulle ta 
ungefär lika lång tid att lära mig allt som skulle behövas om koden för att använda mig av top-
down-metoden, som det skulle ta att koda och därigenom lära mig samma sak. 

Att använda prototyping kändes överflödigt, eftersom det var fråga om ett ”proof of concept”. 
Handledaren visste också i det här fallet mer eller mindre precis vad som önskades. Prototyping är 
dessutom en väldigt tidskrävande metod, och tid hade jag ont om. 

Formella metoder valdes bort eftersom jag inte hade någon erfarenhet av sådana och eftersom både 
jag och handledaren ansåg att det skulle bli för tidskrävande att sätta sig in i hur dessa metoder 
används i praktiken. 

En förutsägbar metod hade varit planeringsmässigt fördelaktig, men hade också krävt så pass 
mycket kunskap om Operas kod för att vara realistisk att en sådan metod uteslöts. 
Implementationen skedde istället i iterationer av varierande period, med varje iteration fokuserad på 
färdiggörandet av en viss del av Jabberklienten. Jag planerade dock inte detaljerat så väldigt långt i 
förväg eftersom jag lärde mig vilka förutsättningar jag hade allt eftersom jag kodade och studerade 
den befintliga koden. Min utvecklingsmetod var med andra ord adaptiv. 

Planeringsmässigt är adaptiva metoder inte de bästa att arbeta enligt, vilket gjorde att min 
preliminära planering inte höll länge. Detta var inte förvånande, men eftersom både jag och 
handledaren, som är väl insatt i hur Opera är uppbyggt och fungerar, trodde att jag skulle klara det 
på den utsatta tiden ansåg jag ändå att en adaptiv utvecklingsmetod var mest passande för 
uppgiften. 

                                                 
20 D. Bell (2000). Software engineering: a programming approach. 3:e upplagan. Boston: Addison Wesley. 28. 
21 D. Bell (2000). Software engineering: a programming approach. 3:e upplagan. Boston: Addison Wesley. 386-387. 
22 D. Bell (2000). Software engineering: a programming approach. 3:e upplagan. Boston: Addison Wesley. 387-390. 
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5 Design 

Här nedan redovisas designen av Jabberklienten och dess användargränssnitt. 

5.1 Design av användargränssnitt 

I designen av användargränssnittet följde jag direktiven i så hög utsträckning som möjligt givet 
förutsättningarna, genom att noga se efter om funktionalitet som liknade den jag skulle 
implementera redan fanns. Om den fanns och gick att använda till Jabberklientens och Operas 
fördel försökte jag också göra det. Annars försökte jag placera funktionaliteten i närheten av 
funktionalitet av motsvarande kategori för att göra den så lättåtkomlig som möjligt för användaren. 

5.1.1 Kontaktlistan 

Vad gäller instant messaging-klienter är det något av en standard att ha en kontaktlista där man ser 
namnen på de man kommunicerar med. Om man vill skicka ett meddelande till en av dessa 
kontakter utgår man vanligtvis från denna lista.23 

I Opera fanns redan en lista på kontakter som var associerade med diverse information, såsom namn 
och e-postadress.24 Man kunde t.o.m. skicka e-post till kontakterna i denna lista på ungefär samma 
sätt som man skickar meddelanden i de vanligaste instant messaging-klienterna. Det var precis vad 
som behövdes till Jabberklienten. Att utnyttja denna lista skulle också innebära att jag använde mig 
av det som redan fanns, vilket stämde väl in med direktiven, så jag beslutade mig för att göra det. 
Att skapa en ny lista som bara var till för Jabberklienten valdes bort, eftersom jag då inte skulle 
utnyttja det befintliga användargränssnittet, vilket jag ju kunde göra. Alternativet att frångå normen 
och skapa ett gränssnitt som var något annat än en kontaktlista övervägdes inte, eftersom det 
antagligen skulle ha inneburit mer arbete än att använda den befintliga listan. Dessutom var det 
inget annat än ett ”proof of concept” som skulle skapas. 

Av den funktionalitet som skulle implementeras var det följande som utgick från kontaktlistan. 

Krav 2.1: Man ska kunna tilldela en kontakt ett JID 

Krav 2.2: Man ska kunna välja huruvida man vill prenumerera på en kontakts närvarostatus 

Krav 2.3: Man ska kunna välja om en kontakt ska få prenumerera på ens egen närvarostatus 

Krav 2.4: Man ska kunna se nuvarande närvarostatus på de kontakter man prenumererar på 

Krav 2.5: Man ska kunna skicka meddelanden via Jabber till en kontakt som har ett JID 

 

För att koppla listan till Jabberklienten måste varje kontakt kunna associeras med ett JID. Det var 
under en kontakts egenskaper som all dess information kunde ses och ändras på, så jag lade till ett 
fält för JabberID där. 

Enligt normen dubbelklickar man på den kontakt man vill skicka ett meddelande till och får därmed 
upp ett fönster att skriva meddelandet i. Den funktionen användes dock redan i Opera till att skicka 
e-post. Istället för att ersätta den funktionen valde jag att skapa ett alternativ för att skicka 
meddelanden i kontakternas högerklicksmeny. För övrig kontaktspecifik funktionalitet enligt 
kraven 2.2 och 2.3, valde jag att utöka kontakternas högerklicksmeny med ytterligare fyra 
alternativ, enligt Figur 2. 

Enligt normen visas en kontakts närvarostatus som en, för statusen passande, bild bredvid 

                                                 
23 M. Day, J. Rosenberg, H. Sugano (2000). ”2.7 Examples”. URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc2778.txt (2007-10-06) 
24 ”Opera’s Panels”. URL: http://www.opera.com/support/tutorials/opera/using/hotlist/#contacts (2007-10-06) 
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kontaktens namn.25 En Opera-kontakt har också en bild bredvid namnet, som manuellt kan väljas ur 
en lista i fönstret för kontaktens egenskaper. Denna användes inte för närvaroinformation, men 
eftersom det grafiska gränssnittet inte var så viktigt valde jag ändå att använda den till det. Efter att 
ha tittat igenom alla ikonerna i listan26 kom jag fram till vilka som jag lättast kunde associeras med 
Jabbers olika närvarostatus. Dessa illustreras för sig i Tabell 1 och i kontaktlistan i Figur 2. 

 

Närvarostatus Kontaktikon 

Online   (grön blomma) 

Away   (gul blomma) 

Extended away   (ölstop) 

Do not disturb   (röd blomma) 

Free for chat   (två ansikten) 

Offline   (dödskalle) 

Tabell 1: Jabbers närvarostatus och motsvarande kontaktikoner i Jabberklienten 

 

De ikoner som fanns att välja på i Opera illustrerade övervägande ansikten av olika utseenden. 
Dessa uteslöt jag som alternativ, eftersom jag ansåg att de var alltför lika varandra för att 
användaren lätt skulle kunna skilja på olika närvarostatus. Förutom dessa ansikten och de ikoner jag 
valde till Jabberklienten fanns ett hjärta, ett brustet hjärta och en flaska med ett glas att välja på. 

De olikfärgade blommorna valde jag på grund av deras likhet med trafikljus. Istället för att 
signalera att det är klart att gå eller köra, kan den gröna färgen i det här sammanhanget tolkas som 
att det är fritt fram att skicka meddelanden. Samma resonemang gäller för den gula och röda 
blomman. Dessutom har instant messaging-klienten ICQ också använt sig av olikfärgade blommor 
för att indikera motsvarande närvarostatus.27 

Ikonen som visar statusen ”Free for chat” valde jag just för att det är två ansikten. Det var det 
närmaste en illustrering av ett chatrum jag kunde finna bland alternativen. 

Dödskallen tyckte jag var ett tydligt sätt att visa att anslutningen till användaren där denna ikon 
finns är död, så att säga. 

Ölstopet för statusen ”Extended away” tänkte jag kunde tolkas av användaren som att denna 
kontakt antingen är borta från datorn och dricker öl, eller att denna är klar med sitt öldrickande och 
därmed eventuellt ”borta” i en annan mening. 

 

                                                 
25 ”Presence information”. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Presence_information (2007-10-14) 
26 Se Bilaga 2: Kontaktikoner i Opera 
27 ”What is a Status?”. Get Answers to Your Problems - ICQ.com. URL: 

http://www.icq.com/help/view_faq.php?faq_id=4324 (2007-10-15) 
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Figur 2: Högerklicksmenyn för kontakter 

 

5.1.2 Sätta status 

Chat-menyn (se Figur 3) erbjuder fler typer av närvarostatus än de som Jabberprotokollet stöder.28 
Varje närvarostatus i Jabber är dock associerad med en text, som kan användas för att närmare 
förklara ens närvarostatus.29 För att lösa detta valde jag att sätta den närvarostatus i Jabber som jag 
ansåg låg närmast den man valde i menyn. Sedan använde jag mig av texten för att närmare förklara 
aktuell närvarostatus. Vad de olika menyvalen motsvarar i Jabber visas i Tabell 2. 

                                                 
28 P. Saint-Andre. (2004). ”2.2.2.1. Show”. URL: http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3921.html. (2007-09-23) 
29 P. Saint-Andre. (2004). ”2.2.2.2. Status”. URL: http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3921.html. (2007-09-23) 
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Menyval Motsvarigheten i Jabber 

Online 
Närvarostatus: Online 

Text: Online 

Busy 
Närvarostatus: Do not disturb 

Text: Busy 

Be right back 
Närvarostatus: Away 

Text: Be right back 

Away 
Närvarostatus: Extended away 

Text: Away 

On the phone 
Närvarostatus: Do not disturb 

Text: On the phone 

Out to lunch 
Närvarostatus: Extended away 

Text: Out to lunch 

Tabell 2: Menyval i Opera och dess motsvarighet i Jabber 

 

5.1.3 Ansluta och koppla från 

I Operas Chat-meny (se Figur 3) finns menyval för att ansluta till en chatserver och att terminera en 
sådan anslutning. För att följa direktiven valde jag att utnyttja dessa befintliga menyval till 
Jabberklienten också. Det finns dock en skillnad mellan funktionaliteten som denna meny erbjuder 
och den som finns i Jabber. I Jabber kan man nämligen välja vilken närvarostatus man vill ha när 
man ansluter till sin Jabberserver.30 Menyvalen för att sätta närvarostatus är dock bortkopplade när 
man inte är ansluten till en chatserver. Det som sker när man väljer att ansluta via menyvalen är att 
klienten ansluter och att närvarostatusen direkt sätts till Online. Först därefter kan man välja vilken 
närvarostatus man vill visa. Jag valde trots detta att använda mig av denna meny eftersom den var 
så väl integrerad i Opera. Dessutom skulle klienten ändå uppfylla kraven. Ett sätt att lösa detta på 
tas upp i slutdiskussionen. 

 

 
Figur 3: Chat-menyn 

 

                                                 
30 P. Saint-Andre. (2004). ”5.1.1 Initial Presence”. URL: http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3921.html. (2007-09-23) 
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5.1.4 Meddelandefönstret 

Eftersom det är normen bland IM-klienter, valde jag att använda mig av ett fönster för varje 
meddelandesession. Om användaren skulle välja alternativet att skicka ett meddelande, i 
högerklicksmenyn för någon av sina kontakter, skulle detta meddelandefönster skapas och vara 
dedikerat till instant messaging med just denna kontakt. 

När man tar emot ett meddelande är det vanligt för IM-klienter att visa detta genom att ändra 
utseendet på kontakten i kontaktlistan som skickade det. Ett exempel är att ändra bilden som 
indikerar närvarostatus till ett blinkande kuvert. För att göra det enkelt för mig valde jag istället att 
implementera instant messaging på samma sätt som Operas IRC-klient har gjort med privatchat; 
nämligen att direkt öppna ett meddelandefönster när en kontakt vill kommunicera med användaren. 

Jag valde att använda mig av IRC-klientens redan existerande meddelandefönster, och följde 
därmed även i detta fall direktiven. Meddelandefönstret illustreras av Figur 4. 

 

 
Figur 4: Meddelandefönstret 

 

5.2 Design av protokoll 

För att kunna skapa själva kärnan i klienten, det vill säga den delen som skickar, tar emot och tolkar 
data i enighet med Jabberprotokollet, skulle enligt förstudien en XML-parser och en TCP-socket 
behövas. Bådadera fanns redan i Opera, så jag behövde inte implementera dessa själv utan endast 
lära mig hur de fungerar. 

5.2.1 TCP-socketen 

I Opera fanns en väldigt lättanvänd TCP-socket, i form av en klass, som jag använde mig av. Man 
skickade data genom en funktion och en annan funktion anropades när det fanns data att ta emot. 
Allt som behövde göras med dessa data var att hämta den och skicka den vidare till parsern. 

5.2.2 XML-parsern 

Den XML-parser som fanns att tillgå var expat; ett bibliotek för XML-parsing. Den skapades inte 
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av Opera Software, men användes ändå som XML-parser under MIT-licensen31. Version 1.0 av 
XML-parsern expat kom ut 1998 och var då en av de första att släppas som open source. Den har 
också använts i många större open source projekt, såsom t.ex. webbläsaren Mozilla, så det var 
förhållandevis lätt att hitta information om hur den fungerar.32 

Man använder denna parser genom att ange vilken XML-parserklient som har de funktioner som 
ska anropas när en viss typ av XML-kod har parsats. Det kan vara starttaggar, sluttaggar eller data. 
Sedan skickar man in den XML-ström som man vill ska parsas. Funktionerna i den XML-
parserklient man har registrerat anropas sedan av expat.33 

Eftersom TCP-socketen returnerar en dataström var det helt enkelt fråga om att koppla ihop denna 
med expat för att få allt som behövs för att börja tolka XML-strömmen. Därefter var det endast 
själva funktionerna som saknades. 

5.2.3 Jabberklienten 

Se Figur 5, för ett klassdiagram över Jabberklienten. 

Jag skapade en klass med namnet JabberClient, vars uppgift var att sköta all kommunikation med 
Jabberservern. Den fick bli en arvinge till både TCP-socketen och XML-parserklienten. Att göra 
skilda klasser för socketen och parserklienten hade varit onödigt komplicerat eftersom de var så 
pass enkla var för sig. Backendklassen fick ett JabberClient-objekt som medlemsvariabel och kunde 
använda dess funktioner för att t.ex. skicka meddelanden och ändra närvarostatus. För 
kommunikation i andra riktningen vidareförmedlade JabberClient till backendklassen. 

Det finns olika sorters ”stanzas”34 eller strofer (min översättning) beroende på vad det är för data 
som kommuniceras via Jabber. (Se Bilaga 1: Terminologi, för en närmare beskrivning av stanza.) 
<message/> används för att skicka meddelanden och <presence/> används för att skicka 
närvaroinformation. För att lagra denna information enhetligt skapade jag varsin klass för dessa 
strofer; JabberMessage och JabberPresence. JabberClient fick ett objekt av båda dessa klasser som 
medlemsvariabler. Dessa kunde då JabberClient fylla på med information allt eftersom den kom in. 
När slutet på strofen nåddes innehöll motsvarande objekt all nödvändig information för att visa 
antingen den nya närvarostatusen eller det nya meddelandet för användaren. 

För att lätt kunna arbeta med inkommande JabberID-strängar skapade jag en JabberID-klass. Med 
dess hjälp kunde jag ta ett JabberID och plocka ut användarnamnet, Jabberservern och 
lokaliseringen på ett enkelt sätt. 

 

                                                 
31 Se http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php (2007-10-15) 
32 ”Expat (XML)”. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Expat_(XML) (2007-10-15) 
33 Clark Cooper (1999). ”Overview of Expat”. XML.com: Using Expat. URL: 

http://www.xml.com/pub/a/1999/09/expat/index.html?page=2 (2007-10-15) 
34 P. Saint-Andre. (2004). ”4.1. Overview”. URL: http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3920.html. (2007-09-23) 
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Figur 5: Klassdiagram över Jabberklienten 
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6 Implementation  

Under implementationen har jag i stort strävat efter att först implementera gränssnittet mellan 
Jabberklienten och Opera. Genom denna arbetsgång skulle jag få reda på vilka förutsättningar som 
fanns för själva klienten, innan den implementerades, och därmed ha möjlighet att implementera 
den på ett bra sätt. Om jag hade gjort på motsatt sätt hade jag riskerat att få vänta med testning till 
dess att kopplingarna till Opera var färdiga, vilket hade stridit mot vald utvecklingsmetod och 
därmed inte varit särskilt gynnande för klienten. Jag hade dessutom riskerat att behöva göra om 
klienten för att passa de kopplingar som Opera kräver. 

Som första mål valde jag att ha minsta möjliga grund till en klient i Opera. Med andra ord, ett 
körbart klientskal med de kopplingar till Opera som är nödvändiga för alla Operas klienter, men 
med så gott som ingen funktionalitet. 

För att fortsätta utveckla klientskalet till något mer behövde jag kunna ge kommandon till klienten 
via Opera. Nästa mål blev därför att implementera funktionaliteten för att skapa ett Opera-internt 
Jabberkonto, för att ha något att skicka meddelanden och närvaroinformation från och dessutom ta 
emot meddelanden och närvaroinformation till. Krav 1 blev med andra ord det första kravet som 
uppfylldes. 

Nu hade jag något att skicka från, men inget att skicka till. Nästa steg blev därför att implementera 
möjligheten att tilldela kontakter ett JabberID; krav 2.1. 

Det enda som saknades efter detta för att skicka kommandon via Opera till klienten var ett 
användargränssnitt. Nästa mål blev således att skapa de Jabberspecifika alternativen i kontaktlistans 
högerklicksmeny. 

Nu hade jag allt som behövdes för att börja implementera själva klienten, alltså den delen som 
använder en XML-parser och en TCP-socket. Jag läste först och främst in mig på hur XML-parsern 
och TCP-socketen fungerade. När jag ansåg mig ha tillräcklig kunskap för att använda dem, började 
jag med funktionaliteten för att koppla upp klienten mot en Jabberserver. Anledningen till att jag 
började med just detta var att all annan relaterad funktionalitet var beroende av att det fanns en 
server att kommunicera med. 

Vid det här laget hade jag god insikt i hur XML-parsern och TCP-socketen fungerade, vilket gjorde 
att implementationen av resten av klienten gick relativt fort. Det jag implementerade var, i 
kronologisk ordning, funktionalitet för att skicka och ta emot meddelanden, prenumerera och säga 
upp prenumerationer, och för att se och sätta närvarostatus. 
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7 Tester 

För att kolla om kraven var uppfyllda använde jag ett antal tester. Vart och ett av testerna skapades 
för att testa ett specifikt krav. För att veta om klienten klarade testet jämförde jag resultatet med vad 
jag väntade mig skulle inträffa om kravet var uppfyllt. 

 

Test för krav 1: 

Test: Lägg till en kontakt. 

Väntat resultat: Man ska kunna ange ett JID och ett tillhörande lösenord. 

Resultat: Enligt kravspecifikationen. 

 

Test för krav 2.1: 

Test: Tilldela en befintlig kontakt ett JID. 

Väntat resultat: Kontakten associeras med ett JID. 

Resultat: Enligt kravspecifikationen. 

 

Test för krav 2.2: 

Test: Anslut och välj subscribe/unsubscribe i högerklicksmenyn på en kontakt som har ett JID. Se 
till att kontakten ändrar sin närvarostatus. 

Väntat resultat: Kontaktens ikon ändras/ändras inte till en ikon som representerar kontaktens nya 
närvarostatus. 

Resultat: Enligt kravspecifikationen. 

 

Test för krav 2.3: 

Test: Anslut och välj allow subscription/deny subscription i högerklicksmenyn på en kontakt som 
har ett JID. Ändra sedan närvarostatus. 

Väntat resultat: Närvarostatusen ändras/ändras inte i kontaktens kontaktlista. 

Resultat: Enligt kravspecifikationen. 

 

Test för krav 2.4: 

Test: Anslut och se till att en av kontakterna i kontaktlistan ändrar sin närvarostatus. 

Väntat resultat: Kontaktens ikon ändras till en ikon som representerar kontaktens nya närvarostatus. 

Resultat: Enligt kravspecifikationen. 

 

Test för krav 2.5: 

Test: Anslut och skicka ett meddelande till en kontakt som har ett JID. 

Väntat resultat: Kontakten tar emot meddelandet. 

Resultat: Enligt kravspecifikationen. 
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Test för krav 2.6: 

Test: Anslut och se till att en av kontakterna i kontaktlistan skickar ett meddelande till 
Jabberklienten. 

Väntat resultat: Jabberklienten tar emot meddelandet. 

Resultat: Enligt kravspecifikationen. 
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8 Resultat 

Generellt 

Målet med examensarbetet var att visa att det går att skapa en Jabberklient i Opera, ett s.k. ”proof of 
concept”. De krav och direktiv jag, handledaren och examinatorn kommit överens om, uppfylldes, 
vilket visar att det är möjligt att skapa en Jabberklient i Opera. 

Handledaren var också nöjd med resultatet och det är möjligt att Jabberklienten kommer med i 
framtida versioner av Opera. 

Mina åsikter 

Som ett ”proof of concept” är jag i huvudsak nöjd med resultatet. Jag är dock mindre nöjd med 
hanteringen av kontaktikoner. 

Som det ser ut nu illustrerar kontakternas ikoner deras närvarostatus när Jabberklienten är ansluten, 
vilket är precis som det ska vara. När klienten kopplar från sätts dock kontakternas ikoner till den 
första ikonen i listan, som är den förvalda ikonen för nya kontakter. Om användaren hade ändrat en 
kontakts ikon till någon annan än den förvalda innan Jabberklienten kopplades upp, hade alltså den 
inställningen gått förlorad när Jabberklienten kopplades ned igen. Detta är enligt min åsikt en brist 
som bör åtgärdas eftersom det tar bort funktionalitet från Opera. Det borde vara fullt möjligt att fixa 
detta genom att exempelvis sätta kontakternas ikoner till de som finns i Operas sparade inställningar 
för varje kontakt. Anledningen till att det ännu inte är åtgärdat är en kombination av att det inte 
fanns med i kravspecifikationen och att det inte fanns nog med tid för att implementera den 
funktionaliteten inom ramarna för examensarbetet. 
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9 Slutdiskussion 

9.1 Svårigheter 

Utvecklingsmetoden jag valde var en adaptiv sådan, vilket gjorde att min ursprungliga planering 
inte höll särskilt länge. Mer precist höll den ungefär fram till att jag började implementera. Det 
ligger i de adaptiva utvecklingsmetodernas natur att man inte kan planera särskilt långt i förväg. 

Ett felaktigt antagande som jag hade gjort när jag skrev planeringen var att jag skulle kunna 
utveckla funktionaliteten innan gränssnittet. Det visade sig istället vara mer lämpligt att utveckla 
gränssnittet parallellt med funktionaliteten. Ett annat felaktigt antagande var att jag skulle kunna 
sätta mig in i koden snabbare än vad som visade sig vara rimligt, vilket resulterade i att det mesta av 
det planerade kodandet sköts fram. 

Trots ovanstående svårigheter, som ju var väntade med denna utvecklingsmetod, nåddes målet inom 
utsatt tid. Jag anser därför att det var en passande utvecklingsmetod för detta projekt. Hur det hade 
gått om jag istället hade valt en förutsägbar metod kan jag inte med säkerhet veta. Karaktäristiskt 
för sådana metoder är den detaljerade planeringsfasen, där hela utvecklingsförloppet planeras i så 
hög utsträckning som möjligt35, vilket antagligen skulle ha resulterat i en mer hållbar planering. Jag 
misstänker dock att eftersom det tog så lång tid för mig att sätta mig in i koden, hade jag nog, trots 
en detaljerad planering, inte blivit färdig på tio veckor. Dessutom är förutsägbara 
utvecklingsmetoder huvudsakligen avsedda för många utvecklare per projekt, medan adaptiva är 
mer lämpade för få, eller i det här fallet, en utvecklare36. 

9.2 Vidareutveckling 

9.2.1 Från ”proof of concept” till klient enligt RFC 3921 

Enligt RFC 392137 måste en klient först och främst leva upp till kraven i RFC 3920. Dessa krav är 
att en klient måste stödja följande i RFC 392038: 

• XML-strömmar (kapitel 4), inklusive användning av TLS (kapitel 5), användning av SASL 
(kapitel 6), och att binda resurser (kapitel 7). 

• Den grundläggande semantiken för de tre typerna av strofer (d.v.s. <message/>, <presence/> 
och <iq/>) enligt kapitlet om semantik för strofer (kapitel 9.2). 

• Att hantera (och, där det är passande, att skapa) errorsyntax och semantik som är relaterad 
till strömmar, TLS, SASL och XML-strofer. 

Jabberklienten uppfyller inte fullt ut kravet på hantering av XML-strömmar. TLS och SASL är inte 
implementerat och Jabberklienten kan inte binda resurser enligt RFC 3920. Stöd för den 
grundläggande semantiken för strofer är dock implementerat. Felhanteringen som nämns i den sista 
punkten ovan behöver också förbättras och implementeras för TLS och SASL för att göra klienten 
kravenlig. 

 

                                                 
35 S. Hayes (2002). ”The Problems of Predictive Development”. Methods and Tools. URL: 

http://www.methodsandtools.com/PDF/dmt0402.pdf (2007-10-04) 
36 ”Suitability of agile methods”. Agile software development. URL: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development (2007-10-21) 
37 P. Saint-Andre. (2004). ”12.2 Clients”. URL: http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3921.html. (2007-09-23) 
38 P. Saint-Andre. (2004). ”12.2 Clients”. URL: http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3920.html. (2008-04-19) 
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Övriga krav som RFC 3921 har på en Jabberklient är följande39: 

• Att skapa och hantera IM-specifik semantik för strofer enligt XML-scheman (appendix B), 
inklusive message- och presence-strofernas attribut "type" och dess barnelement. 

• All klient-relaterad instant messaging-syntax och -semantik definierad i RFC 3921, 
inklusive närvaroprenumeration, rosterhantering och privacy-listor. 

• Kryptering enligt RFC 3923 (”End-to-End Object Encryption in the Extensible Messaging 
and Presence Protocol (XMPP)”). 

• Hantera adresser som är kodade som ”im:”-URIer, enligt RFC 3860 (”Common Profile for 
Instant Messaging (CPIM)”), vilket klienten är tillåten att göra genom att ta bort "im:"-
schemat och låta servern ta reda på adressen, enligt kapitel 11.2. 

Första och andra punkten ovan är endast delvis uppfyllda av Jabberklienten. Kryptering enligt RFC 
3923 och hantering av ”im:”-URIer saknas helt. 

9.2.2 Från klient enligt RFC 3921 till produkt 

Det som jag anser är mest angeläget att göra för att få detta till en färdig produkt, efter det att 
ovanstående krav har uppfyllts, är att förbättra användargränssnittet visuellt. Det gäller bland annat 
meddelandefönstret, som för nuvarande har element kopplade till funktionalitet som inte finns i 
Jabberklienten. Antingen borde den saknade funktionaliteten implementeras, eller så borde 
elementen tas bort från meddelandefönstret. Jabberspecifik funktionalitet skulle även kunna läggas 
till i meddelandefönstret, såsom att kunna välja att prenumerera eller avsluta en prenumeration på 
den man samtalar med. 

Annan putsning skulle kunna vara att byta ut ikonerna mot mer passande sådana, och att göra viss 
funktionalitet kontextkänslig. Till exempel skulle man kunna göra möjligheten att avsluta 
prenumerationen på en kontakt tillgänglig endast om man redan prenumererar på den och tvärtom. 
Detta skulle också passa väl in i hur användargränssnittet fungerar i Opera i övrigt. 

Jabberklienten saknar också funktionalitet för att meddela användaren om olika fel som kan uppstå. 
Ett exempel är att om användaren skulle skriva in fel JID så skulle inte Jabberklienten meddela vad 
som har gått fel. 

9.2.3 Funktionalitet 

Som jag skrev i kapitel 5 erbjuder Jabberprotokollet möjlighet att välja den närvarostatus man 
önskar ha när man ansluter. Opera erbjuder inte samma funktionalitet, men det skulle tämligen 
enkelt kunna lösas med exempelvis en dialogruta som dyker upp när man ansluter med 
Jabberklienten, där användaren själv får välja sin närvarostatus. 

Samtalshistorik är en annan funktion som saknas i Jabberklienten, men är vanlig i IM-klienter. Det 
innebär att man sparar samtalssessioner, så att användaren kan titta på dem senare. 

Det finns möjlighet i Jabberprotokollet att, med hjälp av protokollet TLS, förhindra att andra 
tjuvlyssnar eller ändrar på XML-datat som skickas mellan klienten och servern.40 Denna 
funktionalitet krävs av vissa servrar och skulle alltså göra klienten användbar även för dessa 
servrars Jabberkonton. 

Även om den skulle vara en möjlig produkt efter att ovanstående har implementerats tror jag att den 
skulle vara för grundläggande för att vara särskilt konkurrenskraftig. Att kunna skapa ett nytt JID 
genom Opera, skicka filer mellan användare och nyttja sitt gamla ICQ-konto tror jag är viktigt för 
att attrahera eventuella nya instant messaging-användare, liksom mer vana sådana. Jag anser därför 
                                                 
39 P. Saint-Andre. (2004). ”12.2 Clients”. URL: http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3921.html. (2007-09-23) 
40 P. Saint-Andre. (2004). ”5.1. Overview”. URL: http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3920.html. (2008-04-19) 
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att extrakraven borde uppfyllas före en eventuell lansering. Det finns antagligen även andra Jabber 
Enhancement Proposals som skulle kunna gynna klientens popularitet. 

 

 



 

 26 

Referenser 

 

Tryckta källor 

D. Bell (2000). Software engineering: a programming approach. 3:e upplagan. Boston: Addison 
Wesley. 

 

Elektroniska källor 

Cockburn (1997). ”Using VW staging to clarify spiral development”. URL: 
http://alistair.cockburn.us/index.php/Using_VW_staging_to_clarify_spiral_development (2007-
10-04) 

”Agile software development”. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Agile_software_development 
(2007-10-04) 

Clark Cooper (1999). ” XML.com: Using Expat”. URL: 
http://www.xml.com/pub/a/1999/09/expat/index.html?page=2 (2007-10-15) 

”Expat (XML)”. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Expat_(XML) (2007-10-15) 

”Get Answers to Your Problems - ICQ.com”. URL: 
http://www.icq.com/help/view_faq.php?faq_id=4324 (2007-10-15) 

M. Day, J. Rosenberg, H. Sugano (2000). ”2.7 Examples”. URL: http://www.ietf.org/rfc/rfc2778.txt 
(2007-10-06) 

”Opera’s Panels”. URL: http://www.opera.com/support/tutorials/opera/using/hotlist/ (2007-10-06) 

”Presence information”. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Presence_information (2007-10-14) 

P. Saint-Andre. (2004). ”Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Core”. URL: 
http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3920.html. (2007-09-23) 

P. Saint-Andre. (2004). ”Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP): Instant Messaging 
and Presence”. URL: http://www.xmpp.org/rfcs/rfc3921.html. (2007-09-23) 

S. Hayes (2002). ”Methods and Tools”. URL: http://www.methodsandtools.com/PDF/dmt0402.pdf 
(2007-10-04) 

T. Bray, J. Paoli, C.M. Sperberg-McQueen, E. Maler, F. Yergeau. (2004). ”Extensible Markup 
Language (XML) 1.0 (Third Edition)”. URL: http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/ 
(2007-09-28) 

T. Muldowney, M. Miller, R. Eatmon. (2004). ”XEP-0096: File Transfer”. URL: 
http://www.xmpp.org/extensions/xep-0096.html (2007-09-25) 

”Vattenfallsmodellen”. URL: http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenfallsmodellen (2008-05-23) 

”Web development”. URL: http://www.opera.com/products/desktop/features/ (2008-05-23) 

”XSF Mission”. URL: http://www.xmpp.org/xsf/mission.shtml. (2008-05-17) 



 

 27 

Bilaga 1: Terminologi 

Här förklaras ord, förkortningar och uttryck i rapporten som kanske inte är självklara för läsare som 
saknar datateknisk utbildning. 

 

IM Se instant messaging. 

instant messaging Ett system som tillåter dess användare att se sina kontakters 
närvarostatus och att chatta med dem. 

instant messaging-klient Klienten är den del av instant messaging-systemet som 
installeras på användarens dator. Det är denna del som 
användaren interagerar direkt med. 

instant messaging-server Servern är den del av instant messaging-systemet som klienterna 
kommunicerar med. Servern håller reda på användarnas 
närvarostatus och kommunikation mellan användare går genom 
servern. 

Jabber Se XMPP. 

Jabberklient Se instant messaging-klient. 

Jabberserver Se instant messaging-server. 

JID JID står för Jabber-ID. Det kan liknas vid ett telefonnummer. En 
användare får ett unikt JID när den registrerar ett konto på en 
Jabberserver. När ett meddelande skickas till en Jabberkontakt 
är det egentligen kontaktens JID det skickas till. 

OSCAR OSCAR står för Open System for CommunicAtion in Realtime. 
Det är ett stängt instant messaging-protokoll. 

protokoll Ett protokoll beskriver hur en viss typ av kommunikation 
(mellan datorer) ska gå till. Jabberprotokollet beskriver t.ex. 
vilka regler som ska följas när Jabberklienter och Jabberservrar 
kommunicerar med varandra. 

RFC RFC står för Request For Comments. RFC:er är en serie 
dokument som bl.a. beskriver i detalj hur olika protokoll 
fungerar. Denna dokumentserie är den officiella kanalen för 
föreslagna Internetstandarder. 

SASL SASL står för Simple Authentication and Security Layer. Det är 
ett ramverk för att tillhandahålla autentisering och datasäkerhet 
över Internetprotokoll. 

stanza Se strof. 

strof En strof är ett XML-element som skickas över ett nätverk i en 
XML-ström. Det kan t.ex. vara ett Jabbermeddelande eller data 
som representerar ett byte av närvarostatus. 

tagg XML-element börjar alltid med en starttagg och slutar med en 
sluttagg. Ett exempel på ett XML-element skulle kunna vara 
<message>Hello world!</message>, där <message> är 
starttaggen, </message> är sluttaggen och Hello world! är 
XML-elementets innehåll. 
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TCP TCP står för Transmission Control Protocol. Det är ett protokoll 
som används för att skicka data över nätverk. 

TCP-socket En socket är ena änden av en kommunikationslänk mellan två 
datorer. En TCP-socket kommunicerar över TCP. 

TLS TLS står för Transport Layer Security. Det är ett 
krypteringsprotokoll, som tillhandahåller säker kommunikation 
över Internet för applikationer som t.ex. instant messaging. 

URI URI står för Uniform Resource Identifier. URI:er används 
huvudsakligen för att komma åt olika resurser över nätverk för 
att kunna kommunicera med dem med hjälp av olika protokoll. 
Ett exempel är en vanlig webbadress, som t.ex. 
http://www.example.com/index.html, där http är protokollet och 
www.example.com/index.html är resursen. 

XEP XEP står för XMPP Extension Protocol. XEP:er är dokument 
som beskriver utökningar av XMPP. 

XML XML står för eXtensible Markup Language. Det är ett generellt 
märkspråk, med en specificerad syntax. Jabber kommunicerar 
med XML-formaterad data. 

XML-element En enhet XML-formaterad data. 

XML-parser En XML-parser analyserar och tolkar XML-formaterad data. 

XMPP XMPP står för eXtensible Messaging and Presence Protocol. 
Det är ett öppet, standardiserat och utbyggbart instant 
messaging-protokoll. XMPP kallas även Jabber. 

XSF XSF står för XMPP Standards Foundation. Det är en 
organisation vars mål är att utveckla och definiera standarder för 
XMPP. 
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Bilaga 2: Kontaktikoner i Opera 

 

 



   

På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 
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