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Sammanfattning 

Vi lever idag i en värld där sprickan mellan vad som går att skapa med en desktopapplikation och vad 

som är möjligt att implementera på en webbsida har blivit mindre än någonsin. För tio år sedan var 

det inte möjligt att skapa avancerade affärssystem på en webbklient, men i och med att tekniker har 

utvecklats och nya språk har skapats har även nya möjligheter öppnats framför våra ögon. Frågan är 

var gränsen går? Vad kan vi egentligen skapa med de webbramverk som finns tillgängliga idag.  Det är 

en av frågorna denna rapport ska svara på. 

Idag finns det en stor mängd ramverk för att utveckla så kallade Rich Internet Applications, komplexa 

och dynamiska program som körs direkt från webbläsaren. Dessa har alla olika styrkor och svagheter 

som är mycket svåra att känna till om man inte studerar ramverken noggrant. I denna rapport 

beskrivs ramverken Adobe Flex, JavaFX och HTML5. Läsaren kommer få en tydlig bild av hur 

ramverken kom till, vad de bygger på för tekniker, hur koden ser ut för dem olika samt vad de 

använder för tekniker för att kommunicera med applikationer skrivna i andra språk. Rapporten 

kommer även klargöra vilka tekniker de stödjer för att skapa ett snyggt och anpassningsbart grafiskt 

gränssnitt, hur komponentstödet är utformat och huruvida man kan skapa modulära program med 

ramverken. Detta kommer utmynna i en analys där ramverkens för- och nackdelar sammanställs 

vilket slutligen ligger till grund för att jämföra dem med varandra och avgöra vilket ramverk som är 

bäst anpassat för att skapa omfattande desktopliknande applikationer på webben.
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till detta examensarbete, varför det har utförts samt vad arbetet 

gått ut på i sin helhet. Här finns även information om vilka begränsningar som gjorts, de metoder 

som använts och hur denna rapport är strukturerad. 

1.1 Bakgrund 
Internet har ända sedan det skapades växt med en otrolig hastighet och har idag nått en storlek som 

ingen kan ha förutspått. Det är ett dynamiskt kommunikationsmedel som har fått enorm betydelse 

för affärsverksamhet världen över. I begynnelsen var det bara enklare hemsidor som var möjliga att 

skapa, men i takt med att tekniken har utvecklats har även begränsningarna för webbsidor minskat. 

Samtidigt har marknaden för desktop-applikationer länge varit mycket populär bland företag i IT-

branschen och det är där det har funnits pengar att hämta. Vanliga program har ständigt erbjudit 

funktioner och tekniker som inte har varit möjliga att återskapa i en webbapplikation eller hur som 

helst inte på ett kostnadseffektivt sätt. Webbklienter har helt enkelt inte kunnat erbjuda den 

funktionalitet och flexibilitet som under en lång tid har setts som standardmässigt för vanliga 

program. Denna teknikklyfta har dock på senare tid kommit att minska betydligt och är idag mindre 

än någonsin tidigare. Detta har lett till att det blivit allt vanligare att utveckla webbklienter istället för 

desktop-program. Idag kan man implementera en stor mängd komplexa funktioner och bygga upp en 

avancerad design på en internetklient som ger direkt feedback på användarens kommandon likt ett 

vanligt program. En rik klient som denna är vad som vanligen kallas för Rich Internet Applications 

eller RIA. 

Med Rich Internet Applications kan man utveckla klienter som känns som en desktop applikation, 

men som i själva verket är en internetklient som körs från en webbläsare. Det finns många fördelar 

med att använda RIA istället för desktop-applikationer. En av de viktigaste aspekterna är att man får 

en webbklient som alltid är tillgänglig, var och när som helst (förutsatt att man har en dator med 

internet samt att servern som webbapplikationen ligger på inte är nere). Detta gör det till en mycket 

dynamisk och flexibel lösning. Man behöver heller inte installera programmet lokalt vilket sparar 

hårddiskutrymme och tid. 

Rika internetapplikationer kan idag utvecklas med hjälp av en mängd ramverk som bygger på olika 

programspråk och metoder. De erbjuder olika funktioner och möjligheter vilket självklart ger dem 

olika styrkor och svagheter. Vilka är dessa fördelar och nackdelar egentligen? Det är inte så lätt att 

svara på utan att studera dem noggrant. Detta är vad som har undersökts under mitt examensarbete. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att i samarbete med företaget Ida Infront AB ge en överblick över 

några av de ramverk som finns för att utveckla avancerade internetklienter. Målet är att genom 

denna rapport ge en tydlig bild av vilken funktionalitet och flexibilitet de olika ramverken erbjuder 

samt tydligt klargöra vilka fördelar och nackdelar det innebär att arbeta med dem. Förhoppningsvis 

ska denna studie vara till hjälp för att avgöra vilket ramverk som är bäst anpassat för att utveckla ett 

större affärssystem i form av en rik internetklient. 
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1.3 Problemställning 
Min uppgift har varit att ta fram en studie om ett antal ramverk som kan användas för att utveckla 

rika internetklienter (klient med stor funktionalitet), så kallade Rich Internet Applications (RIA) och 

klargöra hur väl de lämpar sig för Ida Infronts krav på internetapplikationer.  

De ramverk som undersökts är Adobe Flex, JavaFX samt HTML5. Det sistnämnda ramverket kräver 

inte någon plugin i webbläsaren för att kunna köras. HTML5 är i sig inte ett ramverk för att utveckla 

rika internetklienter, men om man kombinerar det med andra tekniker bör det gå att åstadkomma. 

HTML5 ska därigenom först bedömas om det kan användas för att skapa rika internetapplikationer 

över huvud taget. 

Vid arbetets början fanns ett antal krav som dessa ramverk skulle bedömas utifrån. Dessa var att se 

över ramverkens produktivitet, stylingmöjligheter, stöd för egenanpassade komponenter samt 

möjligheten att skapa och använda pluginer. I detta sammanhang innebär produktivitet hur snabbt 

det går att utveckla nya funktioner och klasser med ramverket samt hur lätt det är att lära sig för en 

van systemutvecklare. 

All bedömning har gjorts med utgångspunkten att ramverken ska användas för att utveckla desktop-

liknande webbapplikationer samt att programmerarna som förväntas arbeta med utveckling av en 

sådan webbklient är vana vid objektorienterad programmering i språk såsom Java. 

1.4 Målgrupp 
Målgruppen för detta arbete är personer som intresserar sig av webbprogrammering och har 

intresse av att lära sig mer detaljer om ramverk för att utveckla interaktiva internetapplikationer. 

Läsaren bör ha en del förkunskaper om programmering då det förekommer praktiska detaljer som 

rör detta. Även ett grundläggande dataterminologiskt kunnande är nödvändigt. 

1.5 Avgränsningar 
Det finns ett stort antal ramverk för att utveckla rika internetapplikationer och det skulle varken vara 

realistiskt eller möjligt att utvärdera alla. Uppgiften har därför begränsats till ett fåtal ramverk. De 

flesta ramverk erbjuder utvecklaren att arbeta i ett antal olika utvecklingsmiljöer för att skapa 

applikationer i ramverket. Varje ramverk har endast studerats i en utvald utvecklingsmiljö. 

Därigenom tar inte studien upp skillnader i exempelvis produktivitet mellan olika utvecklingsmiljöer. 

De applikationer som har skrivits under arbetets gång har inte implementerats med hänsyn till 

datasäkerhet. Detta skulle ta lång tid och kräva mer kunskaper om säkerhet på webbsidor om man 

skulle göra applikationerna helt säkra.  

Ursprungligen diskuterades det om man även skulle undersöka möjligheten att integrera externa 

applikationer och tjänster till ramverket såsom Kerberos[34] och ClearTrust. Detta krav togs dock 

bort i och med att det ansågs för svårt att hitta information om samt testa.  

Förutom detta så finns det mängder med aspekter som man skulle kunna undersöka för varje 

ramverk, men då tiden är begränsad har kraven på denna studie anpassats till en rimlig mängd 

funktioner. Detta bidrar även till att ramverken inte har kunnat studeras på en alltför djup nivå. 
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1.6 Metod 
Följande moment ingick i denna studie: 

 Skriva en planeringsrapport 

 Studera varje ramverk och gör en bedömning av samtliga krav 

 Jämförelsestudie av ramverken, krav för krav 

 Utvärdera vilket av de undersökta ramverken som bäst uppfyller kravbilden 

Som första steg i arbetet skrevs en omfattande planeringsrapport. Där gjordes en första skiss på hur 

denna slutrapport skulle se ut samt att en analys av uppgiften gjordes för att avgöra vad den innebar. 

Det gjordes även en omfattande litteraturstudie och en tidsplan för hela projektet sattes upp. 

När ramverken sedan började studeras inleddes detta med att läsa i böcker och webbsidor med 

koppling till ramverket. Detta gjordes för att ge en bra kunskapsgrund innan själva utvärderingen 

gjordes. Samtidigt som denna inläsning skrevs ett antal mindre applikationer, både för att se att mina 

kunskaper var tillräckliga för att förstå hur ramverket fungerade samt att ge mig lite praktisk 

erfarenhet hur användarvänligt för en utvecklare de verkligen är. Dessa program var direkt kopplade 

till de krav som skulle bedömas för ramverken och kunde på så sätt ge utvärderingen av kraven 

trovärdighet. Exempel på testapplikationer kan vara användande av remoting, undersökningar av 

grafiska attribut, skapande av desktop-inspirerade grafiska gränssnitt och tester av olika typer av 

pluginer. Laborationer utfördes även med olika komponenter och grafiska effekter. När det ansågs 

finnas tillräckliga kunskaper om ramverken gjordes en bedömning. En utvärderande text om varje 

krav skrevs och ett betyg sattes för varje krav på en skala från 1 till 5. Dessa steg utfördes för samtliga 

ramverk. 

Arbetet med HTML5 påbörjades lite annorlunda beroende på att ramverket krävde en analys av 

huruvida det går att skapa rika internetapplikationer med det eller ej. En kravspecifikation togs fram 

över vad som förväntas av en rik internetklient och ramverket undersöktes teoretiskt utifrån dessa. 

När alla ramverk undersökts gjordes en jämförande studie av dessa där hur väl de uppfyllde kraven 

jämfördes med varandra. För varje krav viktades fördelarna och nackdelarna för att avgöra vilket 

ramverk som bäst uppfyllt kravet. När detta var gjort för alla krav undersöktes i första hand vilket 

ramverk som varit bäst på flest krav, dock med viss restriktion att vissa krav kan vara av större vikt än 

andra. En analyserande text skrevs för att tydligt framföra tankebanorna som lett fram till 

bedömningarna. 

1.7 Typografiska konventioner 
I detta avsnitt beskrivs särskilda detaljer i hur texten har utformats för att underlätta läsbarheten. 

Alla engelska uttryck i texten förutom namn och förkortningar är skrivna i kursiv stil. 

De programmeringsrelaterade klasser och funktioner som nämns i texten kommer att skrivas i kursiv 

still och i teckensnittet Courier New. Detta typsnitt kommer även användas för 

exempeldefinitioner av mindre kodsegment. Det kommer se ut på följande sätt.  

Hela kodexempel som förekommer i texten kommer även de skrivas i Courier New, men med 8 

som teckenstorlek så att inte koden fyller ut allt för stor del av avsnitten. Källkoden kommer se ut på 



4 
 

detta sätt. Kod kommer dessutom vara tydligt avgränsat från övrig text så att de blir enkla att 

studera om så önskas. 

Orsaken att dessa format används är för att förtydliga för läsaren vad som är programspråksspecifika 

detaljer vilket förhoppningsvis gör denna rapport tydligare och enklare att läsa. 

1.8 Struktur 
Rapporten har i största möjliga mån utformats enligt de anvisningar som finns i kompendiet 

”Lathund för Rapportskrivning”. Alla referenser är skrivna enligt Vancouversystemet vilket innebär 

att det anges ett referensnummer inom hakparenteser intill det refererade stycket. Referenserna 

finns sammanställda i en referenslista i slutet av rapporten[1]. 

I inledningen av rapporten presenteras problemet som denna studie har gått ut på att lösa och de 

metoder som använts beskrivs. Detta följs upp av ett avsnitt där alla tekniker som är viktiga att förstå 

sig på presenteras. 

I efterföljande kapitel finns tydliga beskrivningar av de krav som ramverken har bedömts utifrån. 

Därefter kommer kapitlet Ramverksstudie. Där presenteras ingående undersökningen av varje 

ramverk. All relevant fakta som legat till grund för det slutliga resultatet beskrivs också här. 

Under kapitlet Analys presenteras först för- och nackdelarna med varje ramverk, krav för krav. Detta 

följs upp av en jämförelsediskussion där ramverkens uppfyllande av kravbilden jämförs med varandra 

för att slutligen ge en åsikt vilket av de studerade ramverken som är bäst anpassad för RIA-

utveckling. Analys-kapitlet avslutas med de erfarenheter jag tagit med mig från arbetet och vad man 

kan göra för att göra studien ännu mer omfattande. 

Avslutningsvis finns en slutsats som sammanfattar undersökning och göra en återkoppling till syftet 

och problemställningen.  
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt följer en introduktion av de ramverk som har studerats under denna studie. Här finns 

lite allmän information om ramverken och vilka programmeringsspråk de använder sig av samt fakta 

om ett antal tekniker som använts under studiens gång. I underkapitlet ”Övriga tekniker” 

sammanfattas kortfattat de tekniker som endast nämns snabbt i rapporten. 

2.1 Adobe Flex 
Flex är ursprungligen ett ramverk som utvecklades av Macromedia 2004[2], men under 2005 tog 

Adobe Systems över utvecklingen i samband med att de köpte upp Macromedia[3]. Flex är skapats 

utifrån plattformen Flash och bygger på öppen källkod. Enligt Adobe själva är det ett ramverk som 

erbjuder hög produktivitet och är väl anpassat för att utveckla omfattande webbapplikationer[4].  

När det gäller programkod skrivs Flex i en kombination av MXML och ActionScript. MXML är ett XML-

baserat språk som främst används för att utveckla det grafiska användargränssnittet medan 

ActionScript hanterar programmets logik.  ActionScript är ett objektorienterat skriptspråk som 

används för att programmera Flash. 

Flex är gratis att använda förutsatt att man använder de kostnadsfria kompilatorer och verktyg som 

finns för att utveckla applikationer med ramverket. Dock har Adobe utvecklat Adobe Flash Builder 

som erbjuder mängder av funktioner för att skapa projekt i Flex. Flash Builder är dessutom skriven 

som en plugin till utvecklingsmiljön Eclipse[35] vilket ger extra funktionalitet direkt i 

utvecklingsmiljön. En nackdel med Adobe Flash Builder är dock att det inte är en gratisprodukt, utan 

kräver att man köper en licens (det finns i skrivande stund möjlighet att prova Flash Builder gratis i 60 

dagar).  

För att kunna se hemsidor utvecklade i Flex måste man ha Flash Player installerat på datorn. I och 

med att det är en produkt som funnits länge så finns det stöd för att använda den i alla större 

operativsystem och webbläsare. Därigenom begränsas inte Adobe Flex till ett fåtal system.  

2.2 JavaFX 
JavaFX är ett ramverk som kan användas för att utveckla allt från vanliga desktop-applikationer till att 

skapa rika internetapplikationer, mobila program samt TV-applikationer. JavaFX är framtaget av Sun 

Microsystems som numera ägs av Oracle och gick ursprungligen under projektnamnet F3 (Form 

Follows Function). Detta projekt utvecklades av en ingenjör på Sun vid namn Christopher Oliver. 

JavaFX introducerades för allmänheten första gången under en konferens i maj 2007, men det dröjde 

dock till december 2008 innan version 1.0 anlände [5]. Ursprungligen hade JavaFX endast stöd för 

operativsystemen Windows XP, Vista och Mac OS X, men senare utökades det till att även stödja 

Linux och OpenSolaris.  

JavaFX är givetvis en Java-plattform och all kod skrivs i språket JavaFX-script. Dock är det möjligt att 

använda vanlig Java-kod tillsammans med skriptspråket. Applikationer i JavaFX körs i en Java Virtual 

Machine (JVM) som kräver att någon version av Java Runtime Environment (JRE) finns installerat för 

att kunna köras. 

JavaFX-applikationer kan utvecklas på ett flertal sätt. Man kan använda sig av JavaFX SDK som är en 

separat kompilator med diverse verktyg, utveckling med Eclipse genom en plugin som kan hämtas 

från Project Kenai[36] eller genom en plugin till utvecklingsmiljön NetBeans[37]. 
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Idag är den senaste versionen av JavaFX 1.3.1, men 2.0 förväntas släppas någon gång under andra 

halvan av 2011. Denna version kommer ha ett antal nya användningsmöjligheter där den stora 

förändringen är att man ska införa stöd för Java APIer vilket i sig ska bidra till att kod skriven i JavaFX-

script kan ersättas. Man hoppas genom detta att fler Java-utvecklare ska välja ramverket i och med 

att de inte behöver lära sig något nytt skriptspråk. Oracle själva verkar ha riktigt stora förhoppningar 

på JavaFX 2.0 och vill att det ska bli det marknadsledande ramverket för att utveckla rika 

internetapplikationer[6]. 

2.3 HTML5 
HTML (HyperText Markup Language) är ett språk som under en lång tid har varit standard för att 

skapa hemsidor på internet. Det togs fram av Tim Berners-Lee under slutet av 80-talet och under 

1991 publicerades den första HTML-versionen. Det var egentligen inte ett komplett språk vid denna 

tidpunkt utan idéer för hur man skulle kunna använda en mängd taggar för att möjliggöra avläsning 

från en webbläsare. 

Sedan dess har HTML utvecklats och ett flertal nya versioner har skapats. Man har infört stöd att 

använda CSS och JavaScript i HTML samt ett antal andra tekniker. HTML 4 blev tillgängligt för 

allmänheten 1997 och år 2000 gjordes HTML till det internationella standardspråket för webbsidor 

enligt ISO/IEC 15445:2000. Sedan dess har dock inte mycket hänt i utvecklingen och HTML har fått se 

sig ifrån åkta av ett antal ramverk som möjliggör skapandet av mer komplex grafik och logik. 

Under 2004 påbörjade en grupp experter utvecklingen av en ny HTML-version och framförde sin idé 

för organisationen World Wide Web Consortium (W3C) som har hand standardisering på internet. De 

bedömde dock att HTML5 var fel väg att gå och satsade istället på att utveckla XHTML. Utvecklarna 

ville dock inte ge upp och hittade stöd från bland annat Google, Apple, Mozilla och Opera som var 

beredda att förbättra HTML5. Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) 

bildades och man har sedan dess arbetat hårt med utvecklingen av språket. 2007 anslöt sedan W3C 

trots allt efter att de insett att en felaktig bedömning gjorts innan och de bildade en gemensam 

arbetsgrupp [7]. 

HTML5 är just nu under uppbyggnad, men är tillgänglig för allmänheten. Det har många positiva 

kvaliteter där en av de viktigare är att den kan köras i princip vilken webbläsare som helst, dock med 

begränsningen att vissa funktioner i HTML5 i skrivande stund inte stöds av alla webbläsare. Detta 

kommer dock förbättras med tiden och de marknadsledande webbläsarna såsom Internet Explorer, 

Mozilla Firefox och Google Chrome kommer kunna hantera HTML5 fullt ut. 

2.4 CSS 
CSS står för Cascading Style Sheets och är en teknik som idag används av flertalet ramverk som idag 

finns för att utveckla klienter på internet. Språket i sig används för att styra utseendet för 

applikationen och kan bland annat sätta färgscheman, teckensnitt och positioner på olika 

komponenter. En av orsakerna till att CSS används är också att man vill kunna separera de grafiska 

attributen för en sida från källkoden som sköter om all logik. Denna metod är tänkt att ge ett system 

som är lättare att underhålla samt gör det enkelt att använda samma grafiska profil på flera olika 

ställen[23]. Främst brukar man förknippa CSS med HTML, men det används av så många fler språk. 

Både JavaFX och Adobe Flex använder CSS, men då är det egna specialvarianter av det som används. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Hypertext_Application_Technology_Working_Group
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CSS-koden i sig följer standarden att man anger objekttypen för komponenten och därefter sätter 

vilka attribut som ska gälla för den. Det är också möjligt att binda ett särskilt id på ett objekt till en stil 

genom att använda syntaxen #objektId. CSS-filen kan sedan kopplas till exempelvis en HTML-sida 

som då kommer använda alla designspecifikationer i denna för att anpassa utseendet på sina objekt. 

Nedan är ett generellt exempel hur ett CSS-element ser ut. 

Objekt  

{ 

   Attribut1:”värde”; 

   Attribut2:”värde”; 

} 

2.5 JavaScript 
JavaScript är ursprungligen ett skriptspråk som utvecklades för att göra det möjligt att skapa mer 

dynamiska webbsidor. Språket skapades av dåvarande Netscape-utvecklaren Brendan Eich 1995. 

Tanken med JavaScript var att förbättra programmerbarheten för hemsidor för att undvika statiska 

sidor. Det hela resulterade i JavaScript som gav webbutvecklare möjlighet att ändra på attributs 

värden under körning och utföra särskilda uppgifter när händelser (events) aktiverades. På detta sätt 

ville man uppnå ett mer interaktivt internet[24].  

Trots namnet är JavaScript och Java inte särskilt relaterade till varandra. Namnet kommer egentligen 

från att JavaScript var influerat av Java när det skapades. Java är ett mer komplext språk som kräver 

kompilering medan JavaScript är ett objektorienterat skriptspråk som körs direkt från webbläsaren. 

JavaScript är utformat att vara enkelt att använda även för folk som inte är programmerare och 

kopplas vanligtvis samman med HTML för att skapa mer interaktiva webbsidor[25]. 

2.6 HTTP 
HyperText Transfer Protocol (HTTP) är standardprotokollet för hur överföringar av data ska ske på 

internet. Varje gång man går in på en hemsida bygger webbläsaren upp ett HTTP-anrop som den 

sedan skickar till den ansvariga webbservern. Var denna webbserver befinner sig slår den upp genom 

den URL (sökväg) sidan hade och får då fram en IP-adress (Internet Protocol address) till servern. 

Detta anrop anger att den använda datorn vill ha all information som krävs för att visa den 

efterfrågade hemsidan vilket den givetvis får tillbaka i form av filer såvida inga särskilda 

behörighetskrav finns för sidan[26]. Konceptet med HTTP utnyttjas av flertalet webbramverk som 

använder protokollet för att hämta information från andra servrar. 

2.7 Application Server och Data Service 
Applikationsserver är en ganska svårdefinierad term som kan ha flera olika betydelser. Orsaken till 

detta är att en applikationsserver kan användas till ett flertal olika saker vilket kan ge folk 

uppfattningen att det är just det som de använder den till som är det rätta.  Som namnet antyder kan 

man köra sina program genom en applikationsserver som ger den en egen exekveringsmiljö som 

fungerar oavsett vad programmets uppgift är. Några av de uppgifter applikationsservern kan utföra 

är att köra programmet enligt en standardiserad modell, erbjuda tjänster till programmet som annars 

inte varit tillgängliga såsom en databaskoppling, fördela inkommande förfrågningar till ett flertal 

servrar samt erbjuda utvecklings- och förvaltningsverktyg. Applikationsservern är ofta uppdelad i ett 

flertal moduler som utför olika tjänster. Dessa tjänster är vad som vanligtvis kallas för Data Services 

och kan vara allt från meddelande- och filhanteringstjänster till moduler som tolkar ett visst 
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programspråk. När den sedan tar emot en förfrågan från ett annat nät analyseras frågan och skickas 

sedan vidare till den modul som kan utföra den tjänst som efterfrågats[27]. 

Det finns idag ett flertal applikationsservrar som är olika omfattande vilka tjänster de erbjuder. Några 

vanliga applikationsservrar är JBoss[38], Apache Tomcat[39] och Oracle WebLogic Server[40]. 

2.8 Övriga tekniker 
AJAX som står för Asynchronous JavaScript and XML och är en teknik som används på websidor 

främst för att utföra serveranrop i bakgrunden och sedan läsa om delar av informationen på sidan 

utan att kräva en fullständig omläsning av den[28]. 

Det finns idag ett flertal språk som vanligtvis används för att göra serverimplementationer till 

webbsidor. Några av dessa är ASP.NET, Java Server Pages (JSP), PHP och Ruby on rails.  Dessa kan 

sedan användas för att anropas av klienten för att exempelvis returnera data som motsvarar svaret 

på en sökfråga eller göra ändringar i applikationens databas[28]. 

Groovy är ett ganska nytt programspråk som har utvecklats för att fungera på Java-plattformar. 

Språket har formats utifrån hur Java Virtual Machine (JVM) fungerar och implementerar egna 

utökningar av Java APIer genom Groovy Development Kit (GDK)[29].  

GWT (Google WebTool kit) är en teknik som kombinerar Java och AJAX för att skapa dynamiska 

hemsidor. GWT-applikationer är utformade på ett sådant sätt att när programmet kompileras 

omvandlas källkoden till optimerad JavaScript-kod som kan läsas direkt av webbläsaren[30].  

JQuery är i grunden ett JavaScript-bibliotek som är skapat för att förenkla arbetet för utvecklare att 

utöka existerande JavaScript-funktionalitet. I sig innehåller inte JQuery något nytt jämfört med 

JavaScript, men har gjort det betydligt enklare att använda vissa existerande funktioner genom att 

baka in komplicerade JavaScript funktioner i en enkel JQuery-syntax[31]. 

Python är ett kraftfullt objektorienterat programmeringsspråk som kom till redan 1991. Python sägs 

vara lätt att lära sig och är anpassat både för stora och mindre applikationer. Dessutom har det 

styrkan att det lätt kan användas tillsammans med andra objektorienterade språk[32]. 

Swing är en samling dynamiska GUI verktyg och komponenter som används för att skapa grafiska 

gränssnitt i Java. 

Wicket är ett komponent orienterat webbramverk som baseras på Java. Det bygger främst på att 

händelser (events) aktiveras vid användarinteraktion som sedan komponenterna själva svarar på[33].  
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3 Bedömningskriterier 
I detta avsnitt finns djupgående information om kraven som ramverken har bedömts utifrån. Här 

presenteras vad kraven verkligen innebär och varför de är viktiga för studien. 

3.1 Produktivitet 
Produktivitet är ett krav som är mycket viktigt. Att kunna utveckla nya funktioner snabbt och smidigt 

är av stor vikt för programmerarens effektivitet och kan innebära skillnaden mellan ett utmärkt och 

ett helt oanvändbart ramverk.  

För att det inte ska bli för kostsamt att utveckla en rik internetklient från grunden måste ramverket 

som används vara lätt att lära sig. Om det är ett omständligt språk med en ovanlig kodstruktur kan 

det ta mycket lång tid, även för en van utvecklare att bli tillräckligt duktig på ramverket för att kunna 

skapa den komplexa funktionalitet som exempelvis ett ärendehanteringssystem kräver. Utvecklingen 

skulle då ta mycket extra tid och som vi alla vet är tid något som kostar pengar inom all 

affärsverksamhet. För att minska inlärningsperioden måste det därigenom bedömas hur lätta 

ramverken är att lära sig. Man kan tjäna väldigt mycket på att någon som är ny med ramverket 

snabbt kan sätta sig och skriva fullt fungerande applikationer.  

I och med att Ida Infront idag är ett företag som utvecklar programvara så har man tillgång till ett 

stort antal skickliga systemutvecklare som är vana att programmera i objektorienterade språk såsom 

Java. Om dessa på ett smidigt sätt kan byta inriktning och utveckla webbklienter istället innebär det 

en stor fördel om man bestämmer sig för att skapa en rik internetapplikation. Därigenom är det 

viktigt att bedöma likheterna mellan objektorienterad desktopprogrammering och utveckling av 

webbklienter med ramverken för att kunna avgöra om de är enkla att anpassa sig till för en van 

programmerare. 

För att ett ramverk ska kunna användas på bästa sätt bör det kunna kopplas till externa servrar som 

erbjuder särskild funktionalitet. Detta kallas för remoting och ger applikationen möjlighet att 

kommunicera med serverfunktionalitet oberoende av vilket ramverk eller språk den är skriven i. 

Detta är mycket praktiskt och innebär i praktiken att all kommunikation ut på internet kan hanteras 

av en server som man antingen skrivit själv eller som något externt företag erbjuder funktioner 

genom. Exempelvis kan man ha en server som hanterar alla databashämtningar istället för att 

webbklienten själv ska utföra detta. Remoting är ett krav som ska undersökas för alla ramverk som 

ingår i studien. 

Slutligen så är det också intressant att bedöma om det är enkelt att sätta upp utvecklingsmiljön för 

ramverket. Att kunna komma igång snabbt är givetvis något som är positivt. Dock är denna 

bedömningspunkt inte av lika stor vikt som ovan nämnda kriterier. 

3.2 Styling 
Det är väldigt viktigt att enkelt kunna ändra designen för en applikation, särskilt för en 

företagsprodukt. Det händer med jämna mellanrum att företag ändrar på sin grafiska profil och då 

skapar nya logotyper, byter färgscheman på marknadsföring och allt annat som är relaterat till 

företaget. Då detta görs ska man kunna byta designen även i produkterna för att anpassa dem till 

den nya grafiska profilen. Om det är omständligt för ramverket riskerar det att hämma företaget och 

få dem att inte uppdatera sin profil så ofta som de egentligen vill. Antingen gör man förändringen 

fullt ut eller görs den inte alls, det finns inga mellanting. 
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Det skulle också kunna finnas intresse att snabbt kunna ändra det grafiska upplägget på klienten om 

den inte anses vara användarvänlig eller känns omodern. Om det tar lång tid att justera stylingen för 

webbklienten kan det bli ytterst kostsamt. 

Det är också möjligt att man vill överlåta den grafiska designen för applikationen till ett externt 

företag med anställda designers och art directors som speciellt inriktat sig på användarvänlig och 

tilltalande design för datorapplikationer. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att ramverket 

använder sig av tekniker för att utveckla grafiska gränssnitt som är vanliga bland sådana företag. Är 

det väldigt specifika och ovanliga metoder som används förlorar man möjligheten att överlåta 

stylingen till någon annan. 

Utbudet av grafiska komponenter som finns inbyggda i ramverket är även det en faktor som påverkar 

bedömningen av den grafiska designen. För att kunna skapa en applikation med den funktionalitet 

man vill måste det finnas grafiska komponenter som tillgodoser de behov som finns. Annars slutar 

det med att man tar fram nödlösningar som med stor sannolikhet inte blir särskilt bra eller är 

tvungen att skapa egna grafiska objekt vilket är mycket tidskrävande samt innebär mycket onödigt 

arbete.  

3.3 Komponenter 
I en stor applikation finns nästan alltid behov för komponenter som inte finns implementerade som 

standard i språket. Det kan vara grafiska komponenter som är speciellt anpassade för en viss typ av 

data eller en klass som behöver utökas för att täcka de behov som finns. Listan för 

specialkomponenter kan göras lång. 

 Modifierade komponenter är givetvis mycket viktigt för en större applikation och utan dem kan man 

inte skapa den funktionalitet som önskas. Därigenom måste ramverken erbjuda möjligheten att 

skapa egna komponenter som ärver funktioner från ett existerande objekt och som sedan kan ges 

extra funktioner och medlemsvariabler. Detta är dock inte tillräckligt för att man ska kunna vara helt 

nöjd.  

På ett företag som Ida Infront har man många utvecklare som samtidigt utvecklar applikationer för 

olika projekt och kunder. Att då ha en komponent som finns tillgänglig inom ett visst projekt, men 

inte för alla andra är inte riktigt vad man önskar. Det skulle innebära att flera programmerare är 

tvungna att skapa samma komponent trots att den redan finns. Komponenterna måste därför enkelt 

kunna importeras till andra projekt och produkter där den sedan kan återanvändas. Detta sparar 

mycket tid och onödigt arbete. 

Förutom detta så finns det ofta externa open source bibliotek som innehåller ett antal extra 

komponenter som inte är standard för ramverken. Det är en stor fördel om det finns stora mängder 

sådana arkiv. Det ökar sannolikheten att man kan hitta exakt de komponenter som ens behov kräver. 
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3.4 Pluggbarhet 
Att ha en applikation som är modulbaserad och bygger på pluginer är något som har många fördelar. 

Det innebär att man enkelt kan byta utseendet för applikationen och infoga ny funktionalitet. 

Dessutom ger det också möjligheten att på ett smidigt sätt låta en stor mängd projekt använda 

samma moduler utan att behöva återskapa egna. Detta är mycket dynamisk och gör det enkelt att 

forma om en applikation. 

Förutom detta är det dessutom effektivt då flera utvecklare inom samma projekt kan jobba med olika 

moduler och när de är färdiga är det bara att ladda in den andres modul eller uppdatera till den nya 

versionen så är hela applikationen av nyaste version. 

Pluginer bör vara uppbyggda på ett sätt att man aldrig behöver ändra i källkoden för programmet för 

att ladda in den utan istället lägga till någon form av hänvisning i en konfigurationsfil. När 

applikationen sedan startas läses denna fil av programmet och de pluginer som finns angivna laddas. 

Det finns oändligt många möjligheter att använda pluginer och det kan i princip ge vilken 

funktionalitet som helst. Exempelvis skulle man kunna ha grafiska pluginer för att lägga till hela 

paneler eller något mindre moduler som skapar en knapp i ett verktygsfält med mera. Man kan även 

tänka sig pluginer som inte är grafiska utan istället importerar en funktion. Exempel på detta skulle 

vara en valideringsplugin som kopplas mot en knapp i ett formulär. När knappen trycks valideras ett 

valt objekt eller data i ett formulär och ett resultat ges till användaren via det grafiska gränssnittet. 

För att ge en rättvis testning mellan de olika ramverken kan det vara bra att undersöka moduler av 

båda typerna. 

Kraven på komponenter och pluggbarhet har stora likheter. I grunden kan en komponent användas 

som en plugin om den läses in på ett dynamiskt sätt via exempelvis en konfigurationsfil. Komponent-

kravet fokuserar alltså på huruvida det är möjligt att skapa egna komponenter eller utöka 

existerande komponenter. Pluggbarhetskravet har istället fokus på att det ska finnas metoder för att 

läsa in komponenter dynamiskt utan att göra ändringar i koden. Man vill alltså skapa en applikation 

som kan styras från en eller flera konfigurationsfiler och genom dessa bestämma vilka arbetsytor 

som ska visas, vad dessa ska innehålla och vad för funktioner som ska vara aktiva. Detta gör det 

snabbt och enkelt att anpassa en produkt efter önskemål från olika kunder som behöver nästan 

samma produkt, men med olika specifika krav på funktionalitet. 

Fördelarna att använda moduler är många så stöd för pluginer i ramverket är självklart ett krav. 
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4 Ramverksstudie 
I detta kapitel beskrivs en mängd fakta om hur de olika ramverken är uppbyggda och vad de 

innehåller för finesser för att uppfylla bedömningskriterierna. 

4.1 Undersökning av Adobe Flex 
Här följer en omfattande text om hur Adobe Flex är strukturerat och hur det kan användas för att 

lösa problemen enligt kravspecifikationen.  

4.1.1 Kodstruktur 

I Adobe Flex byggs näst intill alla funktioner och all logik upp av ett skript-språk som kallas 

ActionScript. Det är ett objektorienterat språk som har ganska stora likheter med exempelvis Java 

fast med skillnaden att ordningen är något omkastad i kodsyntaxen och parameterdeklarationer ser 

lite annorlunda ut. De utvecklare som kommer ha absolut lättast att arbeta med Flex är de som har 

tidigare erfarenheter av Flash-programmering. ActionScript används nämligen flitigt när man skriver 

Flash-applikationer. Nedan är två exempel på funktionsdeklarationer skrivna som ActionScript. Det 

första är ett generellt exempel och det andra är en typisk funktion för att sätta ett värde. 

 public function functionName(parameterName:Type):void 

 public function setString(newValue:String):void 

Den grafiska designen för webbapplikationen byggs i sin tur upp av MXML-kod. Förutsatt att man 

skapar de grafiska komponenterna i en logisk ordning får MXML-koden en väldigt tydlig och 

lätthanterlig struktur över de paneler och rutor som finns samt vad för komponenter som finns 

placerade i dem. Om man använder sig av Adobe Flash Builder för utvecklingen så finns dessutom ett 

grafiskt verktyg för att bygga upp layouten för sidan. Där drar man helt enkelt ut komponenter direkt 

på en arbetsyta. Det man ser på skärmen är hur applikationen kommer se ut. Med denna GUI-builder 

kan man med mycket hög effektivitet bygga upp en omfattande grafisk design. Nedan följer ett kort 

exempel på en applikation som innehåller en panel med ett formulär som har två textrutor och en 

knapp. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  

 xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  

 xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" minWidth="955" minHeight="600"> 

 

   <s:Panel width="250" height="200" title="Add people, Form"> 

    <mx:Form> 

       <mx:FormItem label="Name"> 

  <s:TextInput id="name"/>     

       </mx:FormItem> 

       <mx:FormItem label="Age"> 

  <s:TextInput id="age"/>    

  </mx:FormItem> 

       <mx:FormItem label="Add"> 

 <s:Button label="Add person"/>         

</mx:FormItem> 

      </mx:Form> 

   </s:Panel>  

</s:Application> 

I MXML-filer måste man definiera de namnrymder som man vill använda. I exemplet ovan är det 

egenskaperna xmlns som sätts i taggen för applikationen. Det går att hänvisa till 

standardnamnrymder, men det är också möjligt att referera till paket i det egna projektet. Vill vi 
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komma åt klasser som finns i paketet components måste vi lägga till följande rad i 

application-taggen. 

 xmlns:myNamespace=”component.*” 

Har vi en klass som heter myClass i paketet kommer vi därefter åt den med följande kod. 

 <myNamespace:myClass> 

4.1.2 Kommunikation med externa källor 

Flex är väldigt flexibelt då man vill koppla ihop sin applikation med en serverimplementation. Man 

kan ganska smidigt skapa en koppling direkt mot en webbsida med en HTTPService. Genom 

denna metod kan man sedan anropa fasta metoder, skrivna exempelvis i JSP. Det är också möjligt att 

koppla en Flex-klient mot en serverklass som till exempel använder PHP eller Java-klasser. Under mitt 

arbete har både HTTPService och anrop till Java-klasser genom Remote Objects testats i 

praktiken. Att göra anrop via HTTP är betydligt enklare än fjärrobjekt, men den utökade logik som de 

erbjuder är inte något som kan återskapas med HTTP-anrop.  

Att skapa en HTTPService som hämtar information från en JSP-fil är något som är mycket enkelt 

att implementera (bortsett från problemen som beskrivs i 4.1.3). Har man en Java Server Page som 

ger data till klienten i form av XML-kod är detta mycket smidigt att ta in. JSP-sidan kan kopplas till 

vanliga Java-klasser som givetvis erbjuder all funktionalitet som finns vid desktopprogrammering.  

För att kunna koppla en webbklient skriven i Flex till serverfunktioner skrivna i Java måste man sätta 

upp en data service som kan hantera konverteringen av informationen som skickas mellan 

ActionScript- och Java-klasserna. Det finns ett antal program som kan utföra detta, men för Adobe 

Flex verkar det vara BlazeDS[41] som är absolut vanligast att använda. Oavsett om man letar i böcker 

eller söker på internet är det BlazeDS som alla verkar använda och detta ledde till att användandet av 

RemoteObject-anrop med Blaze undersöktes. Till BlazeDS behöver man sedan koppla en 

applikationsserver såsom Tomcat, JBoss eller någon annan som man uppskattar. För mig blev det att 

använda Tomcat vilket jag tycker blev ett ganska bra och smidigt val.  

Att sätta upp ett Flex-projekt med serverfunktioner i Java var faktiskt oerhört enkelt när man väl 

hittade bra källor som beskrev detta. Innan var det ganska klurigt och svårt att få igång. I Bilaga A 

finns en utförlig beskrivning hur detta görs och hur BlazeDS och Tomcat ska konfigureras för att 

skapa en applikation där Java-klasser arbetar tillsammans med Flex. Att sätta upp ett separat Flex-

projekt som kommunicerar med en Java-server har endast testats lokalt och där fungerade det 

utmärkt, men med stor sannolikhet kan man använda i princip samma tillvägagångssätt för 

konfigureringen även om man vill köra alltsammans från en server. 

4.1.3 Kompatibilitetsproblem mellan Adobe Flash Builder och Eclipse 

Under min studie har det uppkommit några fel och kompatibilitetsproblem mellan Adobe Flash 

Builder och utvecklingsmiljön Eclipse som är ganska retliga. Det första stora problemet som stöttes 

på var att det inte gick att kompilera projekt som använde serveranrop. Kompilatorn skrev att det 

saknades en mapp vid namn sv_SE en bit ned i kataloghierarkin för Flash Builder. Efter att ha sökt 

efter felet en längre tid hittades tillslut att felet berodde på att Flash Builder endast har stöd för ett 

fåtal språk och områden till skillnad från Eclipse som anser att exempelvis svenska och Sverige är fullt 

acceptabelt. Detta ledde till att kompilatorn för Flex sökte efter katalogen sv_SE som inte fanns och 
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kunde därigenom inte bygga projektet. Det var ganska svårt att hitta en åtgärd för att bli av med 

detta fel, men som tur var krävdes endast en enkel ändring för att lösa problemet. Det som behövde 

göras var att ändra i egenskaperna för Flex-projektet vilket gjordes genom att välja alternativet ”Flex 

Compiler” i Eclipse, byta ut raden ”sv_SE” till ”en_US” (english, United States) under ”Additional 

compiler arguments”. Detta löste problemet och det enda utvecklaren behöver göra är att kompilera 

om koden för applikationen. 

Ett annat problem som förekommer är ett kompatibilitetsfel mellan Flash Builder och Eclipse Helios 

(version 3.6). Det uppkommer då man försöker skapa ett Flex-projekt med BlazeDS som körs på en 

applikationsserver. Både JBoss och Tomcat användes som applikationsserver och för dem båda var 

det inte möjligt att skapa projektet och kompilatorn anger att felet beror på att det finns ”felaktiga 

constraints”. Efter att ha gjort en mängd sökningar var den enda förklaringen att det berodde på 

Eclipse Helios. På grund av detta nedgraderades Eclipse från version 3.6 (Helios) till version 3.5 

(Galileo) och därefter fungerade det hela utmärkt. Tyvärr var den enda lösningen som kunde hittas 

att byta version på Eclipse. Det är möjligt att det går att lösa på något annat sätt, men då krävs det 

någon med bättre kunskaper om Eclipse. Jag anser mig ha ganska bra koll på Eclipse, men är långt 

ifrån en expert. Hur som helst är detta ett stort avbräck för Adobe Flex i och med att felet innebär att 

man inte kan använda fjärrobjekt i Java för serveranrop om man vill utveckla applikationen i Helios.  

4.1.4 Grafiska komponenter och styling 

Möjligheterna att skapa en snygg och tilltalande design i Flex är mycket goda. I MXML finns det 

nämligen en stor mängd grafiska komponenter som standard vilket bidrar till att man kan utforma 

tydliga och lättanvända grafiska gränssnitt. Det finns ett stort antal layoutkomponenter och paneler 

för att placera andra objekt i, en mängd navigeringskomponenter såsom flikar, menyer och 

dragspelsmenyer och givetvis gott om standardkomponenter för användarinteraktion såsom 

knappar, textrutor, kryssrutor, datatabeller och trädstrukturer. Detta är dock bara ett litet urval av 

alla de grafiska objekt som erbjuds i Adobe Flex. 

Använder man dessutom den GUI-builder som finns inbyggd i Adobe Flash Builder kan man mycket 

snabbt ta fram omfattande grafiska lösningar. Om detta grafiska verktyg används är det dock viktigt 

att formatera MXML-koden manuellt lite då och då. Om man inte är noga med att själv lägga in 

komponenterna i ”rätt ordning” riskerar de nämligen att hamna i en ologisk ordning i koden. Att 

komponenterna är sorterade så att de som är högst upp i en panel ligger högst upp i koden är väldigt 

viktigt för att få en tydlig och läsbar kod. Om dessa formateringsproblem uppstår beror dock på om 

man använder komponenttyper som låter utvecklaren lägga till objekt på absoluta positioner. Är det 

däremot en panel som bara kan ha objekt i exempelvis vertikala led kommer kodformateringen bli 

rätt utan att göra en manuell justering. 

I och med att Flex bygger på Flash kan man givetvis bygga in Flash-animationer för att få designen att 

kännas ännu mer interaktiv och modern. Man skulle till exempel kunna ha en startruta med någon 

snygg animation som passar bra in i sammanhanget, exempelvis något som innehåller företagets och 

produktens logotyper. 

Stilen för en komponent kan sättas antingen direkt för objektet i MXML-koden eller kopplas till en 

egendefinierad CSS-stil. Det går dessutom enkelt att införa en global stil som alla objekt i 

applikationen tar efter. Att använda CSS för styling är dock långt ifrån enda möjligheten för att skapa 

en anpassad design för Flex-komponenter. I Flash Builder följer det med ett antal teman som kan 
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användas för att anpassa alla komponenters utseende, men det är även möjligt att själv skapa egna 

anpassade skins till komponenterna för att ge dem exakt det utseende som önskas[8]. Detta kan 

göras i allt från CSS till Flash och Photoshop.  

4.1.5 Egna komponenter 

Adobe Flex erbjuder stöd för att skapa återanvändbara komponenter, båda grafiska och logiska 

komponenter. Dessa kan vara av två typer, antingen MXML- eller ActionScript-komponenter. Om 

man vill skapa grafiska objekt är det MXML som är det lämpliga valet och ActionScript är bättre 

anpassad för komponenter med mycket logik. När man skapar en komponent kan man på samma 

sätt som i de flesta programmeringsspråk ange en datatyp som det nya objektet ärver sin 

funktionalitet ifrån[9].  

En komponent kan lagras direkt i ett projekt och användas därifrån, men det är också möjligt att 

skapa stora biblioteksprojekt i Flex som man sedan kompilerar ner till ett SWC-arkiv. Om man 

importerar detta arkiv till ett annat projekt kan man enkelt komma åt alla komponenter som finns i 

det. Vid utveckling i Eclipse är det dock viktigt att importen av dessa arkiv görs på rätt sätt. Vid något 

tillfälle kopierades arkivfilen in direkt i till projektet och man förväntade sig att detta skulle fungera, 

men då kunde inte kompilatorn hitta komponenternas definitioner vilket gjorde att kompileringen 

misslyckades. Istället måste man gå in under projektets egenskaper och importera SWC-filen från 

alternativet ”Flex Build Path”. Där finns knappar för att importera arkiv och de hamnar i listan för 

refererade bibliotek i projektet. Därefter kan alla komponenter i arkivet användas förutsatt att vi i 

huvudfilen för applikationen definierar den namnrymd där arkivet finns.   

Det är ganska vanligt att komponenter utvecklas av tredjepartstillverkare. Gör man en enkel sökning 

på någon sökmotor kan man hitta ett flertal externa bibliotek med mängder av MXML- och 

ActionScript-komponenter eller hemsidor som listar användbara objekt för Flex-utveckling. Ett av de 

större enskilda komponentarkiven är Flexlib som innehåller en stor mängd objekt som passar för 

olika användningsområden.  

4.1.6 Pluggbarhet 

I Flex är det fullt möjligt att skapa en pluggbar applikation. Med hjälp av särskilda modulklasser som 

finns för både MXML och ActionScript kan man relativt enkelt skapa moduler som både är grafiska 

och logiska. Modulerna skapas enklast i separata projekt och kompileras sedan till SWF-arkiv.  Dessa 

arkivfiler kopierar man därefter till det projekt där man önskar använda modulerna. Man kan sedan i 

både MXML- och ActionScript-filer ladda in moduler med hjälp av särskilda objekt av typen 

ModuleLoader eller ModuleManager. Dessa hanterar stora delar av inladdningen automatiskt. 

För ModuleLoader räcker det med att peka dess medlemsvariabel url till det SWF-arkiv där 

modulen finns. Så fort detta har gjorts laddas modulen automatiskt[10]. Använder man 

ModuleManager måste programmeraren göra lite mer själv och manuellt starta laddningen av 

modulen. Dessa två objekt innehåller så pass mycket funktionalitet att de även gör det möjligt att 

ladda in och stänga ner moduler under körning. 

Med hjälp av bra kodning är det ganska enkelt att ange vilka moduler som ska finnas med i 

applikationen i någon form av konfigurationsfil och sedan ha ett initieringsskript som laddar in de 

pluginer som angetts. Ett skript som detta måste dock vara noga genomtänkt för att modulerna ska 

läggas till på det sätt som önskas. Man kan ha så oerhört många olika varianter på pluginer att det är 

omöjligt att ge en generell lösning som fungerar för alla typer. Enligt mig bör man på ett tydligt sätt 
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separera olika typer av moduler i konfigurationsfilen så att applikationen under inläsningen kan ladda 

in modulerna på det sätt som just den modultypen kräver.  

När man skapar enskilda modulprojekt i Eclipse med Flash Builder måste man vara väldigt noggrann 

med ett visst attribut när själva modulen skapas. Det som man behöver göra är att ange att modulen 

inte ska optimeras för en särskild applikation då den skapas. Om den optimeras för ett visst program 

kommer arkivet som modulen kompileras till endast innehålla vissa delar, men inte allt som den 

kräver. Den kommer alltså förvänta sig att det finns andra arkiv i samma katalog som den kan hämta 

inställningar ifrån.  Om dessa filer inte finns kommer modulen inte laddas in. Nackdelen med att inte 

ha dem optimerade är att modularkiven blir större i och med att de bygger in en mängd data som de 

är beroende av. Därigenom riskerar inladdningen av moduler bli ganska långsam om det är många 

som ska läsas in och om applikationen är stor. Dock är detta ett måste för att modulen ska vara 

oberoende av vilken applikation den körs från, vilket är hela poängen med moduler.  

Två sorters moduler har undersökts för Adobe Flex. Möjligheten att ladda in hela paneler via moduler 

och skapa en valideringsplugin har testats. Det förstnämnda gick i princip felfritt. Det går enkelt att 

skapa rena MXML-moduler som definierar en grafisk applikation och föra över de kompilerade 

arkiven för modulerna till klienten. Därefter kan man exempelvis ha en vanlig XML-fil där man anger 

nödvändig information för att ladda in modulen. I huvudapplikationen hämtas sedan XML-

informationen ut och avläses så att applikationen har all information som krävs för att ladda in 

modulen. På det sättet kan man dynamiskt ladda in ett antal arkivfiler som utvecklaren angett till 

moduler som sedan kan läggas till i det grafiska gränssnittet (se bilaga B för kodexempel). 

Att skapa en plugin för validering gick betydligt sämre och efter att ha kämpat för att få det att 

fungera i över en dag sköts detta åt sidan. Att skapa valideringsklasser i ActionScript går utmärkt och 

det fungerar att testa både enkla strängar samt mer komplexa klasser. Dock gäller detta så länge 

komponenterna är skapade lokalt i ett projekt eller har importerats från ett komponent-arkiv (SWC-

arkiv). När klass görs om till en modul går det inte att komma åt de funktioner och medlemsvariabler 

som klassen har vilket innebar att man inte kunde koppla valideraren till det objekt den skulle 

validera. 

Ursprungligen var tanken att skapa en ActionScript modul, men detta alternativ fick direkt käppar i 

hjulen. För att skapa en modul måste klassen vara av typen Module eller ModuleBase. För en 

validerare ska den dessutom vara av typen Validator. Detta är omöjligt då man endast kan ärva 

funktionalitet från en klass. Istället undersöktes en alternativ lösning att lägga en klass i klassen 

(Validator-klass i Module-klassen), men detta var givetvis inte tillåtet. 

Nästa angreppssätt som undersöktes blev istället att skapa en MXML-modul som innehöll ett objekt 

av valideringsklassen. Detta såg bra ut till en början och inladdningen av modulen verkade gå rätt till. 

Problemet kom när man skulle hämta ut valideraren och sätta värden på några egenskaper för denna 

så att den kopplas mot rätt data och att valideringen görs när en viss knapp trycks ned. För att 

komma åt modulens medlemmar måste man ange klassen för den vilket inte verkar vara möjligt att 

åstadkomma på något sätt om man inte har källkodsfilen tillgänglig. Definitionen av modulen verkar 

inte finnas tillgänglig från SWF-filen och om inte definitionen kan hämtas vill kompilatorn inte bygga 

projektet. Sättet som moduler verkar användas om man studerar olika hemsidor har de modulernas 

källkodsfiler med i projektet där de körs från. Detta löser problemet men det känns inte rätt att man 

är tvungen att ha all källkod för samtliga moduler i huvudprojektet. I en stor applikation skulle 
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kompileringstiden bli enorm och det är inte försvarbart. Poängen med moduler borde vara att de ska 

vara kompilerade och körbara direkt. För min valideringsplugin skulle man alltså kunna kopiera in 

MXML-modulen och valideringsklassen (ActionScript-klass) i huvudprojektet, men då har man tappat 

den funktionalitet som man eftersträvar med moduler. Man skulle i detta fall lika gärna kunna 

kopiera bara valideringsklassen och dynamiskt skapa ett objekt utifrån dess definition vilket 

eventuellt kan klassas som en plugin, men det är inte alls så en modul förväntas fungera. Enda 

anledningen att ha kvar modul-klassen skulle här vara att man vill kunna ladda och stänga ner den 

under körning. 

Ett tredje tillvägagångssätt som undersöktes var ett försök att skapa en plugin på ett alternativt sätt. 

Då skrevs en valideringskomponent i ett biblioteksprojekt och det kompilerades till ett SVC-arkiv som 

importerades till klienten. Från klienten undersöktes sedan möjligheten att skapa en instans av 

valideraren endast genom att ha tillgång till klassens namn. Detta fungerade inte heller och 

bedömningen gjordes att det därför inte var värt att ödsla mer tid på denna typ av pluginer. 

4.2 Undersökning av JavaFX 
Arbetet med JavaFX utfördes på ett lite annorlunda sätt. Detta berodde på att vid arbetes början 

fanns det två versioner av ramverket som kunde anses vara relevanta, 1.3 som var den senaste 

släppta versionen och 2.0 som ännu inte hade släppts, men skulle göra det inom kort. Detta ledde till 

att båda undersöktes varav 1.3 kunde studeras praktiskt medan 2.0 till största del undersöktes i 

teorin. 

JavaFX i sig är ett språk som kan användas till en mängd olika typer av applikationer däribland 

enklare spel, animeringar och diverse program för att hantera media såsom bilder och video. Om 

man ser sig om kan man snabbt inse att det är mycket ovanligt att utveckla stora desktopliknande 

applikationer med JavaFX. Mestadels är det nöjes-applikationer med kreativa och annorlunda 

användargränssnitt som språket främst används till.  

4.2.1 Studie av JavaFX 1.3 

JavaFX 1.3 har funnits under en period och har haft tid att utvecklas. Nedan följer information om 

den funktionalitet versionen innehåller. 

4.2.1.1 Kodstruktur 

Vid första anblicken är JavaFX ett mycket användbart ramverk. Skriptspråket som används bygger på 

Java och man känner sig ganska snabbt som hemma trots att det förekommer vissa sätt att skriva kod 

som inte är särskilt vanliga i andra programmeringsspråk. De flesta av dessa syntaxdetaljer är dock 

mycket enkla att förstå sig på. I bilaga C sammanfattas delar av syntaxen som förekommer i språket. 

Applikationer som skapats i JavaFX kan köras på två sätt, antingen i ett separat fönster som startas 

från webbläsaren eller som en Applet som körs i webbläsaren. En av de största fördelarna med att 

använda JavaFX är att det är starkt knutet till vanlig Java. Detta bidrar till att man kan initiera Java-

objekt direkt från JavaFX och ärva egenskaper till JavaFX-klasser från Java-klasser. Detta ökar 

möjligheterna enormt mycket. Man kan alltså använda Java-klasser tillsammans med JavaFX-skript 

och till exempel dela upp projekten så att logik och dataklasser skrivs i Java medan grafiken tas fram 

med JavaFX. Detta är mycket dynamiskt och ökar produktiviteten för utvecklare vana vid 

objektorienterad programmering (särskilt Java-utvecklare) då man kan arbeta i ett språk som har 

stora likheter med de man vanligtvis brukar skapa sina applikationer med. 
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När det gäller det grafiska upplägget använder JavaFX ett system som är enkelt att förstå sig på. Det 

är uppbyggt så att varje applikation måste ha en Stage och en Scene. Stage motsvarar det 

fönster som applikationen körs från och Scene är bakgrunden i detta fönster. För dessa kan man 

sedan sätta diverse egenskaper för att styra utseendet och beteendet för applikationen. I Scene 

placeras alla komponenter som man vill ska ingå i användargränssnittet. Det finns ett antal 

standardobjekt såsom vertikala och horisontella boxar som man kan använda och självklart en mängd 

standardkomponenter. För Scene och de flesta layoutkomponenter (paneler och boxar m.m.) finns 

en medlem som heter content där man lägger de grafiska objekt som man vill ha i 

användargränssnittet för att bilda en hierarki av grafiska objekt. Detta ger en ganska tydlig 

uppbyggnad i koden för hur det grafiska gränssnittet ser ut. Dock finns det risk att koden blir stor om 

man sätter ett antal egenskaper för varje objekt och inte har som vana att trycka ihop koden för ett 

objekt på någon enstaka rad. Nedan är ett exempel på en applikation som innehåller ett formulär. 

Alla importer och kod för att hantera avståndet mellan noder har tagits bort för att exemplet inte ska 

ta så stor plats. Den fullständiga koden finns i Bilaga D. 

Stage { 

   title: "Sample application" 

   scene: Scene { 

      width: 250 

      height: 80 

      fill: Color.LIGHTBLUE 

 

      content: [ 

         VBox { 

            content: [ 

               Text { 

                  font: Font { 

                     size: 18 

                  } 

                  content: "Application header" 

               } 

               VBox { 

                  content: [ 

                     HBox { 

                        content: [ 

                           Label { 

                              text: "First name:" 

                           } 

                           TextBox { 

                              id: "firstName" 

                              text: "First name" 

                           } 

                        ] 

                     } 

                     HBox { 

                        content: [ 

                           Label { 

                              text: "Last name:" 

                           } 

 

 

 

                           TextBox { 

                              id: "lastName" 

                              text: "Last name"  

                           } 

                        ] 

                     } 

                     Button { 

                        text: "Submit" 

                        action: function() { 

                        Alert.inform("You have submitted some data!") 

                     } 

                  ] 

               } 

            ] 

         } 
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      ] 

   } 

} 

Som vi ser är koden i JavaFX enkel, lättförståelig och har en tydlig uppbyggnad som alla 

programmerare bör förstå. Dock finns en kraftig tendens att koden blir lång vilket givetvis gör den 

svårare att hantera och underhålla. Exemplet ovan är ytterst litet och man kan med stor sannolikhet 

anta att en arbetsyta i ett större desktop-system skulle ge en oerhört stor mängd kod som är 

svårhanterad. En lösning är att låta programkoden var formaterad annorlunda och ha större mängder 

kod på varje rad. Detta minskar känslan att koden är lång, men läsbarheten och tydligheten blir 

betydligt sämre om detta görs. Hemligheten är att i största möjliga mån dela upp det grafiska 

gränssnittet i ett flertal mindre filer. Detta minskar risken för stora och oläsbara filer. Om man vill går 

det givetvis utmärkt att skapa de grafiska komponenterna som enskilda variabler där deras innehåll 

initieras när de skapas och för Scene matar man endast in dessa variabler. Denna metod sprider ut 

koden över filen vilket kan vara positivt för kodstrukturen.  

Liksom Flex finns det en GUI-builder tillgänglig då man utvecklar JavaFX-applikationer i NetBeans. 

Den heter JavaFX Composer och är tyvärr ytterst medioker. Liksom de flesta grafiska verktyg för att 

skapa applikationer använder den drag-and-drop för att placera ut komponenter. Det som dock 

är dåligt är att koden den genererar när man placerar ut objekt blir låst och går inte att ändra 

manuellt efteråt utan allt måste i detta fall göras med verktyget. Detta är väldigt begränsat och 

irriterande om man faktiskt är duktig på att skriva kod själv. 

För de som gillar att arbeta med Swing så finns trevliga nyheter. JavaFX har nämligen stöd att 

använda Swing-komponenter. Detta verkar dock var en funktion som man försöker ta bort då bland 

annat kompilatorer alltid varnar då Swing-objekt används i koden. 

Ett intressant attribut som finns i JavaFX är bind som används för att koppla samman variabler med 

varandra. Denna egenskap möjliggör att objekt kan vara beroende av andra objekt och när 

huvudobjektet ändras byter även det bundna objektet värde. Detta är exempelvis användbart om 

man vill hantera när applikationen förstoras och förminskas så att komponenterna kan anpassa sin 

storlek efter programmets nuvarande yta eller om man vill att objektet ska ta upp en procentuell del 

av sin förälders yta. Detta är bara två möjliga användningsområden. Det finns säkerligen mängder 

med andra smarta sätt att använda detta attribut. 

4.2.1.2 Grafisk uppbyggnad 

JavaFX ger stora möjligheter att utforma intressant och väl fungerande grafik. Ramverket erbjuder 

bland annat metoder för att direkt i koden skapa specialdesignade komponenter såsom knappar med 

hjälp av vektorgrafik. Med vektorgrafik kan man med geometriska objekt skapa oerhört konstnärliga 

designer. Detta är dock med stor sannolikhet inte av något större intresse i affärsprogramvara där 

man gissningsvis vill hålla sig till en traditionell design så att inte användarna blir förvirrade och 

missnöjda. Möjligheterna finns hur som helst. 

Givetvis finns ett antal vanliga grafiska komponenter såsom textrutor, knappar och liknande, men 

utbudet känns ganska begränsat. Det saknas helt klart vissa komponenter, exempelvis en tabb-panel 

och en datatabell som kan bindas till en viss objekttyp för att lista en mängd objekt av typen. 

En av delarna i JavaFX som är mindre bra är hur ramar kan sättas på en applikation. Varken 

applikationens Scene eller de layout-objekt som finns i språket har stöd för ramar. Om man 
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utvecklar en applikation med vit bakgrund och som körs som en applet riskerar då komponenterna i 

exempelvis ett formulär att flyta mitt i ingenting vilket inte är snyggt på något sätt. Detta problem 

kan lösas på ett par olika sätt. Antingen genom att köra applikationen i ett eget fönster, placera alla 

komponenter i en rektangel som sätts till att ha en ram (komponenternas positioner anpassas så att 

de ligger ovanpå rektangeln) eller genom att använda externa bibliotek såsom JFXtras där det 

finns särskilda ramobjekt som man kan placera övriga layoutkomponenter i. Detta är väldigt underligt 

att man inte har stöd för som standard i ramverket. 

4.2.1.3 Stöd för remoting 

JavaFX egenskaper att använda remoting och koppla klienter till externa servrar är lite av en svaghet. 

Det finns egentligen bara en välbeprövad metod för att utföra anrop till externa källor med JavaFX 

och det är HTTP-anrop. För detta finns en datatyp som heter HttpRequest som kan användas för 

att anropa HTTP-metoderna GET, POST, PUT och DELETE för någon extern källa. Man kan med 

hjälp av detta hantera vissa externa funktioner, men det är helt klart en begränsning om det bara är 

anrop med internetprotokollet HTTP som är möjligt. Vissa funktioner behöver returnera mer 

komplexa datatyper och då vill man kunna ta emot detta objekt direkt i klienten utan att behöva 

sätta ihop det på nytt. Med HTTP kan man få in strömmar av exempelvis XML-data och dessa skulle 

kunna innehålla allt som ingår i en mer komplicerad datatyp, men det känns omständligt och onödigt 

om objektet måste sättas ihop på klientsidan manuellt.  

En mindre känd metod är att använda RedFX vilket är ett data service program. Med detta ska man 

kunna använda någon form av fjärranrop för att ansluta till externa servrar. Bland annat ska det vara 

möjligt att skapa RESTful-tjänster som sedan kan ansluta till servrar via URI. RedFX är dock under 

produktion och verkar för stunden vara inaktivt. Dessutom existerar det knappt någon 

dokumentation om hur det används så dess användbarhet och huruvida det är enkelt att använda 

eller ej förblir okänt. 

En avslutande metod som är lätt att glömma bort när det handlar om JavaFX är att det är kraftigt 

bundet till Java vilket innebär att man kan skapa lokala serverklasser direkt i projektet. Dessa kan 

anropas som vilken lokal funktion som helst och sedan kan Java-klassen sköta om kommunikationen 

med externa servrar. Vad som kan utföras hänger då på vad Java som språk har för begränsningar. I 

och med att Java är så oerhört stort har inte möjligheterna att utnyttja remoting undersökts för 

språket, men de kan antas vara mycket goda. För att kort sammanfatta vilka funktioner som är 

tillgängliga kan man se att hela paketet java.net är möjligt att använda, vilket bland annat består 

av Socket-, URL- och URI-klasser. Även paketet för JavaRMI finns tillgängligt som standard. 

4.2.2 Studie av JavaFX 2.0 

Oracle har klargjort att man under hösten 2011 kommer släppa en ny version av JavaFX. Denna ska 

innehålla en stor mängd nya finesser och förväntas enligt Oracle själva slå stort och bli framtidens 

ramverk för rika internetapplikationer. Detta gör JavaFX 2.0 till en självklar del i en studie som denna. 

4.2.2.1 Förbättringar och nya finesser 

Efter att Oracle tog över Sun har man till JavaFX 2.0 bestämt sig för att forma om stora delar av 

ramverket för att skapa en bättre produkt som når ut till den stora massan. Man vill helt enkelt rätta 

till de misstag som Sun anses ha gjort när de formade JavaFX. Oracle har tydligt klargjort på hemsidan 

för JavaFX vad man ska göra och vad som redan har gjorts klart inför det officiella släppet av JavaFX 

2.0. I nedanstående underkapitel beskrivs kortfattat vad som utförts och vad som är planerat. Vilka 
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finesser som finns med, vad som är slutfört och vad som är planerat baseras på information som 

Oracle gjort tillgängligt i skrivande stund samt vad som känns relevant för denna rapport[6].  

4.2.2.1.1 Slutförda förbättringar 

Den största förändringen som verkligen gör JavaFX 2.0 till ett helt nytt ramverk jämfört med tidigare 

versioner är att de har infört stöd för Java APIer. I praktiken innebär detta att man istället för att 

skriva JavaFX-skript kan ersätta detta med vanlig Java-kod. Det hela kommer bli en variant av 

JavaBeans-kodning som har stora likheter med vanlig Java-programmering. Med hjälp av detta 

hoppas Oracle nå ut med ramverket till en stor mängd vana Java-utvecklare då det blir oerhört 

smidigt att använda JavaFX i och med att inga nya språk behöver läras in. Förutom detta ger de nya 

Java APIerna extra funktionalitet, bland annat enklare metoder för att använda språk såsom JRuby, 

Groovy och JavaScript tillsammans med JavaFX. 

Man har också valt att begränsa användningsmöjligheterna för JavaFX jämfört med tidigare för att 

hitta ett specificerat användningsområde som man kan fokusera att bli extra bra på. Tidigare var det 

möjligt att skapa desktop-, internet, mobil- och tv-applikationer med JavaFX. Man har i den nya 

versionen valt att begränsa detta till desktop- och internetklienter. 

Man har också insett att det tidigare saknats ett antal standard-komponenter för GUI-uppbyggnad. 

Detta har åtgärdats genom att skapa tre nya komponenter, TableView, SplitView och 

TabView. TableView är ett objekt för att hantera data i en tabell, SplitView erbjuder 

utvecklaren möjligheter att ha två paneler på en varsin sida av en separator som kan flyttas för att 

fördela storleken mellan dem och slutligen TabView som ger möjligheten att ha ett antal arbetsytor 

som sorteras i flikar så att man snabbt kan byta mellan dem. 

Tidigare har det funnits möjlighet att använda Swing-komponenter i JavaFX. Nu har man även utökat 

denna kompatibilitet så att JavaFX-grafik ska kunna implementeras direkt i Swing-applikationer för 

att ge dessa ett rikare användargränssnitt. 

Oracle har också insett att HTML5 kan komma att få stor betydelse i framtiden och har därför 

implementerat ett antal objekt för att visa HTML-sidor direkt i JavaFX-program. För detta har man 

skapat klasserna WebEngine, WebView och WebSource som tillsammans erbjuder funktioner för 

att läsa och visa HTML5. I WebSource anger man en HTML-källa som kan vara en URL, en fil eller en 

sträng. Denna kopplas sedan till en WebEngine som erbjuder möjligheten att läsa vad som står i 

källan. Denna kan dessutom hantera HTML-sidor i ett trädformat som kallas HTML DOM (en 

implementation av denna struktur har också skapats). Slutligen kopplas en WebEngine till en 

WebView som ger gränssnittet mot användaren och visar HTML-källans innehåll. Detta system ger 

också möjligheten att manipulera och ändra den HTML-data som läses in av komponenterna.  

När JavaFX-script byttes ut mot Java APIer försvann möjligheten att använda attributet bind som 

fanns i det gamla språket. Man har för detta skapat en ny implementation så att det ska gå att 

använda i JavaFX framöver också. Man har också skapat ett par objekt för att enkelt hantera klasser 

som behöver ha lyssnare (Listener). För detta ändamål har man skapat objekttyperna 

ObservableList och ObservableMap.  

En hel del optimeringsarbete har utförts för att göra grafik och animeringar mindre krävande. Man 

har infört bättre grafikstöd och tranistions (animeringsrörelser) har gjorts om för att bli tunnare 
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och därigenom minska CPU-användningen. Detta ska förbättra möjligheterna att använda en stor 

mängd animeringar samtidigt utan att det ska bli långsamt och hackigt. 

Slutligen har man också skapat en ny mediastack som ska ha stöd för uppspelning av ett stort antal 

mediaformat samt att det kommer finnas ett antal exempelapplikationer och kodskelett tillgängliga 

för JavaFX som ska visa på god användning av designmönster. 

4.2.2.1.2 Planerade förbättringar 

Det finns även en del prestandaförbättringar som man planerat att genomföra innan JavaFX 2.0 

släpps till allmänheten. Bland annat ska multitrådningen göras bättre för att öka möjligheterna att 

exekvera programkod parallellt och uppstartstiderna ska optimeras så de blir kortare. Dessutom ska 

en stor mängd grafiska noder göras om så de blir så lätta (lightweight component) som 

möjligt vilket ska bidra till att man ska kunna ha fler noder i en Scene utan att det ska ta upp för 

mycket fysiskt minne och göra programmet långsamt.  

Något som man verkar ha som mål att uppnå är ett bättre stöd för användning av diverse media i 

JavaFX-applikationer. Man ska införa stöd att spela upp video i helskärmsformat och synkronisering 

av media och animationer ska förenklas genom att införa mediamarkeringar som kan aktivera events 

som hanterar synkroniseringen av flera mediauppspelningar som körs parallellt. Utöver det ska man 

införa några mediakomponenter såsom play- och pause-knapp samt minska svarstiderna för 

ljuduppspelningar vilket lämpar sig om man vill ha ett ljud som spelas upp då användaren klickar på 

något särskilt. Man ska även göra det möjligt att bygga in mediafiler direkt i JAR-arkiv. 

Grafiken och möjligheterna att ändra den är även det något som ska förbättras. Till nya versionen ska 

man införa något som heter TexturePaint som innebär att man enkelt kan ange en bild som 

bakgrund till text. De layoutcontainers som finns ska omformas så de är enkla att arbeta med oavsett 

om det är genom koden, CSS-konfiguration eller genom en GUI-builder. Dessutom ska man införa en 

GridLayout komponent vars innehålls utseende ska kunna justeras från en CSS-fil. Utöver detta 

ska man förbättra fokus-hanteringen då man använder tabb- eller pilknappar för att flytta sig mellan 

textrutor och knappar i exempelvis ett formulär. Man ska också införa stöd för CSS-animationer. 

Avslutningsvis är det ett antal nya komponenter som ska införas i ramverket. Ett av de mest 

grundläggande objekten är en komponent för att hantera rik text, det vill säga text där olika delar har 

olika formateringar såsom teckenstorlek och teckeneffekter (fet, kursiv, understruken o.s.v.). Ett 

webbläsarobjekt ska också införas som kommer ha grundläggande funktionalitet såsom att ange 

adresser som laddas in, kunna stega framåt och bakåt till sidan man var på senast samt scrolla på en 

sida. Även ett antal standarddialogkomponenter kommer skapas, exempelvis en fildialog.  

4.2.2.2 Kodstudie 

Trots införandet av Java API-stöd så har man behållit koduppbyggnaden i stort. Det hela bygger 

fortfarande på principen att man har en Stage och en Scene som allt placeras i, men med 

skillnaden att koden är skriven på ett mer objektbaserat sätt istället för hierarkibaserat som tidigare. 

Med detta menas att man för JavaFX 2.0 har exempelvis en VBox (vertical box) och för att lägga till 

något i den använder man dess funktion getChildren().add(Node) istället för att direkt i 

koden lägga till en komponent i VBox likt en XML-struktur vilket var fallet i JavaFX 1.3.1 (VBox 

{content: Label {Text: ”label”}}). Nedan följer exemplet hur ett HelloWorld-program 
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ser ut i JavaFX 2.0 enligt programmeraren Adam Bien som undersökt den ännu inte färdigställda 

JavaFX-versionen som finns tillgänglig för JavaFX-partners [11]. 

public class Main extends Application{ 

    @Override public void start() { 

        Stage stage = new Stage(); 

        stage.setTitle("Hello JavaFX"); 

        stage.setResizable(false); 

 

        Group root = new Group(); 

        Scene scene = new Scene(root,80,20); 

        stage.setScene(scene); 

 

        Sequence children = root.getChildren(); 

        children.add(new Label("Hello JavaFX 2")); 

        stage.setVisible(true); 

 

    } 

 

    public static void main(String[] args) { 

        Launcher.launch(Main.class, args); 

    } 

} 

Som vi ser är koden i princip identisk med vanlig Java-kod. Det man möjligen kan lägga märke till är 

att man måste gå via en sekvens med ”barn” för att lägga till ett objekt till Group. Med största 

sannolikhet kommer det programmeringsmässiga anpassas efter hand för att vara enkelt för 

utvecklare och då är det mycket möjligt att vissa detaljer kommer förenklas och snabbfunktioner 

skapas för att ge en renare kod. I fallet ovan skulle det kunna vara en funktion add för Group som 

lägger till en nod i listan med barn. Funktioner som detta kan vi förvänta oss dagen då JavaFX 2.0 blir 

tillgänglig på riktigt.  

I och med att man till skillnad från gamla JavaFX nu även skriver den grafiska koden i Java kan man 

med största sannolikhet garantera att alla klasser och logik som behövs i en webbklient kan skrivas i 

Java. Detta innebär att en utvecklare som arbetar med objektorienterade språk och särskilt Java kan 

sätta sig ned och vara näst intill lika produktiva i JavaFX som i vanlig Java. 

4.2.2.3 Designmöjligheter 

Att veta vilka designmöjligheter som kommer finnas för JavaFX 2.0 är något som är oerhört svårt att 

analysera då Oracle är väldigt tystlåtna om dessa delar och inte släpper några konkreta fakta till 

allmänheten. Därigenom har antagandet gjorts att den nya versionen kommer erbjuda de 

stylingmöjligheter som den nuvarande JavaFX-versionen innehåller. 

En vanlig metod för att ändra utseendet på JavaFX-applikationer är med en särskild typ av CSS-kod 

som kallas JavaFX CSS. Ett annat alternativ är att installera verktyget JavaFX Production Suite. Då är 

det möjligt att utveckla så kallade skins i Adobe Illustrator eller Photoshop och därefter exportera 

filerna till ett särskilt arkivformat med filändelsen fxz. Dessa arkivfiler kan i sin tur läsas in från 

JavaFX-kod och användas till att sätta utseendet för olika komponenter som används i applikationen 

[12]. 

JavaFX CSS är ett programmeringsmässigt sätt att ändra om utseendet för en sida. Metoden bygger 

på den mycket vanliga tekniken CSS, men kräver att man använder JavaFX-relaterade termer och 

klasser (Scene, Button m.m.) när CSS-filen skrivs. Bland annat så börjar i princip alla 

egenskapsnamn med -fx, till exempel ”-fx-background-color: Blue” som gör bakgrunden 

blå. Man kan antingen lägga in CSS-attribut direkt för komponenterna i JavaFX-koden för att 
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exempelvis ange bakgrundsfärg eller positionshantering. Alternativt kan man koppla klientens 

Scene till en CSS-fil genom dess attribut stylesheets. På detta sätt kan man enkelt sätta upp ett 

antal globala egenskaper som gäller för samtliga noder i användargränssnittet. Beroende på vilka 

krav man har så kan man också behöva ange särskilda egenskaper för vissa komponenter. Om man 

till exempel vill anpassa en knapp att vara rundad i hörnen eller att en viss texttyp ska ha en annan 

teckenstorlek måste man ange egenskaper i CSS-filen för just den objekttypen. Vid behov är det 

också möjligt att genom id-namn på objekt i JavaFX-filerna ge ett speciellt utseende på komponenter 

genom att hänvisa till dess id i CSS-filen. En smart lösning som är enkel att implementera är att ange 

namnet på CSS-filen i en sträng och sedan koppla Scenens stylesheets-attribut till denna 

variabel med egenskapen bind. På detta sätt kan man införa ett system där det under körning går 

att skifta mellan olika CSS-designer genom att byta filgenvägen i strängen. 

Utöver detta så innehåller JavaFX som språk en hel del effekter som ger olika typer av färgskiftningar 

och mycket mer. Dessa kan användas för att skapa intressanta strukturer och specialdesignade 

komponenter som ger ett proffsigt och modernt intryck. Man kan alltså direkt i koden justera 

designen för att åstadkomma något tilltalande. Dessa effekter kommer med största sannolikhet även 

kunna konfigureras från en CSS-fil som är global för ett projekt och på så sätt kan de användas för en 

stor mängd komponenter.  

Som nämnts tidigare har man även stöd att använda vektorgrafik direkt i koden för att skapa 

komponenter manuellt med ett personligt och unikt utseende. Dessutom har möjligheterna att 

använda 3D-grafik i JavaFX 2.0 utökats om detta skulle vilja utnyttjas. 

En viktig del i att skapa bra användargränssnitt är att man har tillgång till användbara komponenter 

som uppfyller de behov man har. Det kändes som att det var några grafiska komponenter som 

fattades i den äldre versionen av JavaFX, men några av de avsaknade komponenterna har man 

faktiskt infört nu, exempelvis en datatabell och en tabb-panel. Det finns dock risk att några grafiska 

komponenter som är vanliga i andra språk fortfarande saknas. Man kan dock anta att både Oracle 

och intresserade utvecklare kommer skapa fler komponenter för att minska denna brist efter hand.  

4.2.2.4 Komponentundersökning 

JavaFX kommer givetvis ha stöd för att skapa egna komponenter. I förra versionen av JavaFX var det 

möjligt och det finns inte ens på världskartan att version 2.0 inte ska klara av detta då det kan ses 

som en självklarhet i en god kodstruktur. Java har dessutom länge haft stöd för att ärva egenskaper 

från existerande komponenter så även detta kan anses vara en självklar funktion som kommer 

stödjas. Att tillägga är att man tidigare till och med har haft stöd för att objekt har kunnat ärva 

funktionalitet från flera klasser, så kallad multiple inheritance vilket också kan antas ingå i 

JavaFX 2.0. 

Något som man kan ha särskilt goda förhoppningar om är möjligheterna att skapa logiska 

komponenter. I och med att ramverket är hårt bundet till Java kommer en stor mängd av de 

datatyper som finns där kunna användas för att skapa egendefinierade klasser som stöds fullt ut av 

JavaFX. Var gränsen går och exakt vad som kommer gå att få fram får dock förbli ett frågetecken tills 

vidare. 

Även grafiska komponenter kommer vara möjliga att skapa även om antalet basklasser att skapa 

egna objekt utifrån kan vara något begränsade. I den gamla versionen kunde grafiska komponenter 



25 
 

skapas på tre sätt, antingen ärver man egenskaper från den klass man vill göra en specialvariant av 

eller kan man ärva från CustomNode eller Control för att bygga en ny komponent från grunden. 

Används Control bygger man upp en kedja av objekt med ytterligare två klasser, en som ärver från 

Skin och en annan som ärver från Behaviour. Detta upplägg ger Control-objektet som blir ett 

skal ut mot omvärlden, Skin-klassen som utgör det grafiska utseendet för komponenten och 

Behaviour-objektet motsvarar komponentens logik och funktionalitet. Med detta tillvägagångssätt 

sätts Control-klassens medlemsvariabel skin till det egendefinierade Skin-objektet som i sin tur 

har en medlemsvariabel behaviour som sätts till Behaviour-klassen [13]. 

I dagsläget kompileras JavaFX-projekt ner till JAR-filer och det finns inga tecken på att detta ska 

förändras. Genom att importera dessa i en annan applikation kan man väldigt enkelt komma åt de 

komponenter och klasser som fanns i ursprungsprojektet. På detta sätt kan man skapa egna 

komponentarkiv som kan användas från oändligt många applikationer. 

Om det kommer finnas några open source bibliotek med komponenter är omöjligt att ge några 

garantier för. Med tanke på att det fanns ett antal externa bibliotek för den gamla versionen, bland 

annat det omfattande arkivet JFXtras så kan man med stor sannolikhet förutsätta att det kommer 

existera externa komponenter även för JavaFX 2.0. I och med att man dessutom övergår till Java-kod 

ökar antalet programmerare som behärskar ramverket vilket inte direkt minskar chanserna att folk 

utvecklar egna komponenter. 

4.2.2.5 Pluggbarhet 

Möjligheten att använda moduler i JavaFX utan att utveckla egna klasser är inte goda. Som standard 

finns det inga specialiserade klasser varken för att skapa eller läsa in en plugin. För att uppnå 

fungerande moduler krävs att man skapar ett antal egna klasser som hanterar detta. Det som 

troligtvis är ett måste att implementera själv är någon form av laddnings-objekt som läser in ett JAR-

arkiv med en URLClassLoader och hämtar ut klassen som motsvarar modulens huvudfil 

exempelvis med funktionen Class.forName. Om det är en grafisk modul kommer man garanterat 

behöva ett wrapper-objekt också som kan bygga in den riktiga modulen. Orsaken till att detta krävs 

beror på att om man har en hel JavaFX-applikation som en modul, det vill säga ett Stage-objekt kan 

detta inte visas direkt i Stage för huvudapplikationen. Då måste man ta fram ett objekt som 

godkänns av huvudapplikationen, men som i sin tur visar det verkliga innehållet av modulen. Detta 

skulle till exempel kunna vara av typen JComponent. 

Att hitta lämpliga källor för detta användningsområde var svårt, men en implementation skriven av 

Rakesh Menon [14] var till mycket hjälp för att testa om det var möjligt att läsa in moduler eller ej. 

Om hans implementation är bra är dock svårt att veta. Den känns ganska komplex och krånglig och 

det är mycket möjligt att det går att skapa en förenklad lösning, men den gör det som förväntas. 

Detta program laddar projekt från JAR-filer både via Webstart-gränssnitt och från JARs som 

refererats från klienten. På grund av egen ovana att arbeta med moduler gjordes ett misslyckat 

försök att skapa en egen förenklad lösning till problemet. Vi kan istället göra den sammanfattande 

analysen att man med största sannolikhet kan använda en mängd olika typer av moduler, men att 

det krävs en prestation från utvecklaren för att få det att fungera. Det man dock ska ha i åtanke är att 

arbetet med att ta fram klasser för att läsa in moduler endast behöver göras en gång. 
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4.3 Undersökning av HTML5 
När man talar om HTML5 är det egentligen ett helt paket som består av HTML-kod, CSS och 

JavaScript (JS) som man syftar till. Ensam är HTML5 egentligen inte ett ramverk som erbjuder den 

funktionalitet som krävs för att utveckla rika internetklienter, men tillsammans med de ovan nämnda 

språken får man en angreppsmetod med stora möjligheter. Det går även att använda HTML5 

tillsammans med tekniker såsom PHP, ASP, JQuery, AJAX och GWT för att uppnå ytterligare 

funktionalitet. Det är kombinationen mellan HTML5, CSS3 och JavaScript som har utvärderats i 

praktiken då tiden att lära sig alla ovan nämnda tekniker och lite till skulle vara väldigt tidskrävande. I 

de fall då lösningar på problem har funnits med andra tekniker har detta givetvis påpekats. Huruvida 

de tekniker som finns stöd för är tillräckliga för att utveckla rika internetapplikationer är dock osäkert 

och har därför undersökts.  

4.3.1 Rika internetapplikationer med HTML5 

Som inledning har en bedömning gjorts om HTML5 kombinerat med andra tekniker uppfyller de 

grundläggande krav som finns för att skapa rika internetapplikationer för affärssystem. Vad förväntar 

vi oss då av en rik internetklient? Det första uppenbara kravet är att det ska finnas tillgängligt på 

internet genom en webbläsare och att dess utseende bör kunna efterliknas vid en desktop-

applikation. Det är även viktigt med snabba svarstider på de musklick och tangentbordskommandon 

som användaren gör. Sidan ska alltså inte laddas om bara för att man klickar på ett objekt i en lista 

eller byter arbetsyta. Något som är ganska vanligt i desktopmiljöer är möjligheten att dra in filer från 

fönster i operativsystemet direkt till applikation. Detta är något som en RIA bör kunna utföra. Utan 

kommunikation med andra sidor begränsas funktionaliteten rejält så detta är givetvis ett krav.  Det 

minsta man kan begära är att det ska vara möjligt att skicka text mellan olika webbsidor. Slutligen är 

det också viktigt att kunna lagra data och variabler i applikationen. 

Det första kravet att applikationen ska kunna köras från webbläsaren fungerar utmärkt. HTML är den 

teknik som flest hemsidor använder sig av och webbläsarna kan köra koden direkt. Om man kan 

skapa desktop-inspirerade användargränssnitt är ett mer svårspecificerat krav som inte finns ett rakt 

svar på. HTML5 har ett antal vanliga komponenter för användarinteraktion såsom knappar och 

textfält. I och med att ramverket kan använda andra tekniker också så kan man till exempel utnyttja 

grafiska Java-komponenter via GWT eller JavaScript-objekt. I korthet bör man kunna åstadkomma 

användargränssnitt med ett klassiskt desktop-utseende även om majoriteten av de webbsidor som 

finns på internet idag inte gör det. 

Snabba svarstider vid interaktion är ett krav som man får svara på med hjälp av magkänslan. För att 

ge en bild av svarstiderna undersöktes ett antal exempelsidor skrivna i HTML5. Det man kan inse är 

att flertalet hemsidor låter sidan laddas om med rätt innehåll då ett menyalternativ väljs vilket tar en 

del tid och är beroende av bandbredden för datorn. Det förekommer dock sidor där man exempelvis 

har ett antal flikar vars innehåll verkar vara inladdat när applikationen startades så att sidans innehåll 

kan ändras utan att läsa in den på nytt. För dessa sidor går det mycket snabbt. Dock använder de 

webbsidor som studerats inte så stor mängd data eller en massa komponenter i de olika flikarna 

vilket skulle kunna kräva extra tid för att läsa in. Efter att ha undersökt hur detta görs i praktiken 

verkar det som att det inte finns stöd att ladda om en sida utan att läsa in den på nytt i varken HTML 

eller JavaScript, men med hjälp av antingen JQuery eller AJAX går detta att åstadkomma. 
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Att dra in filer från andra program och fönster till en HTML5-applikation är fullt möjligt, men det 

kräver att man använder JavaScript-APIer. Med rätt kod kan man dra in och läsa alla möjliga filer 

direkt i programmet. Att införa kommunikation mellan hemsidor finns också stöd för i språket. En av 

teknikerna som går att använda är kommunikation genom WebSockets. Denna teknik använder ett 

nytt, specialutformat protokoll och gör det möjligt att skicka data mellan två sidor samtidigt. I övrigt 

finns det också ett JavaScript API som heter PostMessage som erbjuder möjligheten att skicka allt 

från strängar till egna JavaScript-objekt och filer. Även XMLHttpRequests kan användas med 

detta syfte. 

Kravet att kunna lagra data uppfylls också av HTML5. Genom JavaScript kan man som i de flesta 

andra programmeringsspråk lagra vanliga variabler som kvarstår under körning. Det finns också stöd 

för ett antal metoder att lagra data lokalt på datorn som hemsidan körs ifrån. Bland annat har man 

infört objekten localStorage och sessionStorage där man kan lägga till data. För 

sessionStorage behålls data tills fönstret eller fliken sidan kördes i stängdes medan 

localStorage behåller data även efter att webbläsaren stängts. För dessa är en variabel i 

sessionStorage endast tillgänglig från den flik där variabeln skapades medan localStorage 

kan hämta data som lades till från vilken flik eller webbläsarfönster som helst förutsatt att man 

befinner sig på den hemsida där data lades till. Ytterligare en metod som finns för lagring av data är 

lokala databaser. I HTML5 har man byggt in stöd för att använda SQLite-databaser för att lagra 

variabler lokalt. Ifrån JavaScript-filer kan man då enkelt skapa en databas och hantera den med 

vanliga SQL-frågor. Givetvis går det också att kommunicera med globala databaser för att lagra data 

som ska finnas tillgängliga vart än sidan anropas ifrån [15].  

Sammanfattningen som kan göras är att HTML5 verkar uppfylla de krav som finns på rika 

internetapplikationer även om några av dem är svårbedömda. Hur som helst fanns inga svagheter 

som var så stora och betydande att en fullstor utvärdering av den ursprungliga kravbilden skulle ses 

som onödig. 

4.3.2 Nya funktioner och taggar 

I den nya versionen av HTML har man infört ett antal nya taggar. Några som troligen kommer vara 

användbara för grafikuppbyggnaden är header, footer, nav, section, article och aside 

som man använder inuti body-taggen. Dessa har tagits fram för att underlätta hur saker placeras ut 

samt öka läsbarheten. Om man använder en header-tagg kommer detta område motsvara 

sidhuvudet, footer är sidfoten, nav motsvarar en navigeringsmeny, section är en dedikerad del 

av sidan för exempelvis en arbetsyta och article är ett objekt som främst är tänkt att skapa 

artiklar i sektioner. Aside i sin tur är tänkt att placeras vid sidan av sektioner och innehålla 

information relaterbart till övrigt innehåll. Värt att nämna är att även sektioner och artiklar med 

fördel kan ha sidhuvud och sidfot. 

Några andra taggar som har tillkommit och som är intressanta är audio och video som ger stöd 

för media-uppspelningar direkt från sidan. Även canvas är ett nytt objekt som erbjuder goda 

möjligheter att bygga in komplex grafik i applikationerna och embed ger möjlighet att ladda 

interaktivt innehåll och pluginer såsom Flash-animeringar. Ett objekt som känns ganska 

standardmässigt, men som är nytt är datalist som ger funktionen att koppla en lista av data till 

exempelvis en textruta som då kan få ut dessa data som en dropdown-lista när man skriver i den 

[16]. 
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Det är inte bara nya taggar som skapats för HTML5. Även ett flertal JavaScript APIer har införts för att 

ge bättre möjligheter att utveckla bra och intressanta applikationer. I kapitel 4.3.1 nämndes bland 

annat WebSockets, drag-and-drop och lagrings-APIer, men dessa är långt ifrån alla. Ett mycket 

intressant objekt som införts är WebWorker vilket är en objekttyp som kan anpassas för att utföra 

alla möjliga logiska uppgifter i bakgrunden likt en tråd. Tidigare fanns inte denna möjlighet utan 

webbläsaren låste sig medan logiska funktioner utfördes, vilket riskerade att krascha applikationen 

om något gick fel eller om funktionen inte kunde slutföras. Med WebWorker kan man alltså utföra 

krävande uppgifter endast med små prestandaförluster. Den enda begränsningen med detta är dock 

att man inte har tillgång att ändra huvudsidan från en WebWorker utan det måste ske genom anrop 

mellan den och klienten med exempelvis PostMessage API. 

En annan funktion som är ganska intressant är Geolocation som analyserar var en person befinner sig 

genom att studera användarens IP-adress. Också 3d-grafik finns det stöd för genom WebGL. Grafiska 

animationer kan då målas ut på ett Canvas-objekt. Det finns även möjlighet att läsa data från 

mikrofoner vilket exempelvis skulle kunna användas för röststyrning eller telefonsamtal.  

4.3.3 Kodstruktur 

Kodstrukturen i sig är egentligen densamma som HTML har varit under en längre period bortsett från 

att vissa taggar har tillkommit och några har försvunnit. För dem som inte är bekanta med HTML så 

bygger man upp koden med taggar på följande sätt. 

<taggnamn attribut=”attributvärde”>Värde</taggnamn> 

Varje tagg har oftast en mängd attribut som går att sätta. En HTML-fil påbörjas med taggen <html> 

som omsluter hela filen. Detta följs sedan upp av <head> där man anger information om sidan och 

länkar till designdokument (CSS-filer). Därefter kommer man till <body> som omsluter det verkliga 

innehållet för sidan. Det är alltså i sidans kropp som det grafiska gränssnittet byggs upp och det får 

utseendet som är specificerat i CSS-filen som sidan hänvisar till. Nedan följer ett kodexempel på en 

sida som innehåller ett formulär. För att ge en tydlig bild av hur de nya objekten header, footer, 

section, article och aside fungerar har dessa tagits med i koden även om de inte är 

obligatoriska. Endast innehållet i body-taggen har skrivits ut. Den fullständiga koden och tillhörande 

CSS-fil finns i bilaga E.  

<header> 

   <h1>HTML5 Exempel</h1> 

</header> 

  

<div id="window"> 

   <nav> 

      <ul>   

         <li><a href="#">Hem</a></li>   

         <li><a href="#">Alternativ 1</a></li>   

         <li><a href="#">Alternativ 2</a></li>   

      </ul>   

   </nav> 

  

   <section> 

      <article> 

         <header> 

            <h2>Artikelrubrik</h2> 

         </header> 

       

         <form name="people"> 

            <table border="0"> 

               <tr> 

                  <td><label for="firstName">Förnamn:</label></td> 



29 
 

                  <td><input id="firstName" name="firstName" type="text" 

           placeholder="Ditt förnamn" required></td> 

               </tr><tr> 

                  <td><label for="lastName">Efternamn:</label></td> 

                  <td><input id="lastName" name="lastName" type="text" 

            placeholder="Ditt efternamn" required></td> 

               </tr><tr>      

                  <td><label for="emailAddress">E-mail:</label></td>                                                                                        

                  <td><input id="emailAddress" name="emailAddress" type="email" 

            placeholder="mymail@example.com"></td> 

               </tr><tr>  

                  <td><label for="dateOfBirth">Födelsedag:</label></td> 

                  <td><input id="dateOfBirth" name="dateOfBirth" type="date" 

            placeholder="MM/DD/YYYY"></td> 

               </tr> 

            </table> 

            <p><input type="submit" value="Lägg till person"></p>   

         </form> 

 

         <footer> 

 <h2>Sidfot</h2> 

         </footer> 

      </article> 

   </section>   

   <aside>   

      <p>Lite trevlig sidoinformation.</p>       

   </aside> 

     

   <footer> 

      <p>Författare: Jonas Wilhelmsson</p> 

   </footer> 

</div> 

De personer som sedan tidigare har arbetat med HTML kommer känna sig som hemma i att bygga 

upp nya sidor med HTML5. I princip allt som har med utformning av användargränssnittet att göra är 

identiskt med hur det har fungerat tidigare, bortsett från sidhuvuden och sektioner med mera som 

nämndes tidigare. Att placera ut objekt görs med olika boxar (div) och man kan använda tabeller för 

att ge välstrukturerad uppdelning av komponenter. Detta kombineras som vanligt med att objekten 

ges positioneringsegenskaper genom CSS.  

Som tidigare nämndes är JavaScript fullt kompatibelt med HTML5. JavaScript bygger på 

objektorienterad programmering och kan antingen skrivas direkt i HTML-dokument inom script-

taggen eller användas från en extern JS-fil från HTML (sker också genom script-elementet). Från 

JavaScript kan man dessutom läsa och skriva till HTML-objekt genom funktionen 

document.getElementById(”objektId”) vilket förbättrar dynamiken i sidorna. Förutom 

detta kan man liksom i de flesta andra programmeringsspråk skapa variabler, funktioner och egna 

objekt samt använda en stor mängd logik för att exempelvis hantera händelser (events) eller validera 

data. Vill man skapa variabler så görs det med syntaxen var variabelnamn=”värde”. Enkla 

datatyper som strängar och siffror behöver inte typas, men däremot mer komplicerade objekt till 

exempel datum och arrayer skapas med new-operatorn på samma sätt som i Java. 

4.3.4 Grafiska komponenter 

Nyckeln till att skapa bra och tydliga användargränssnitt beror till stor del på vilka komponenter man 

har tillgång till. För HTML5 är detta en ganska svag punkt och man märker snabbt att det inte är 

desktop-liknande applikationer språket vanligen används till. Det går i och för sig att framställa ett 

antal objekt man kan vara i behov av, men i flertalet fall behövs onödigt mycket manuellt justerande 

för att ta fram komponenter som i andra ramverk är implementerat som standard. Ett typiskt 

exempel är hur en tabell skapas i HTML. Man använder då table-taggen tillsammans med tr och 

td för att bilda strukturen för denna, men det enda den gör i detta skede är att visa data. För det 
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mesta vill man kunna scrolla i den, ändra storleken för kolumner och inte minst sortera innehållet 

med ett musklick. Ingen av dessa egenskaper finns som standard utan det får utvecklaren 

implementera manuellt vilket känns ganska omständligt. Att ändra storlek verkar det inte finnas 

några välbeprövade lösningar för över huvud taget. Även flikar som måste anses vara ett krav för en 

rik internetklient finns inte en färdig klass för. Lösningen på dessa problem verkar vara att man för 

mer komplicerade komponenter får se sig runt efter JavaScript-bibliotek som tillhandahåller det man 

söker efter. Bland annat innehåller JQuery en del grafiska komponenter som kan vara användbara, 

bland annat ett flikobjekt, datumväljare och dialogfönster. Självklart är inte JQuery det enda 

tillgängliga komponentarkivet. 

För mer grundläggande grafisk uppbyggnad klarar sig HTML5 rätt bra. Om man ser till formulär och 

komponenter för användarinteraktion finns taggen input som kan ges en mängd olika typer såsom 

textrutor, kryssrutor, filer och självvaliderande textrutor såsom telefonnummer och email-adresser. 

Vad gäller validering så är det möjligt att skapa egna valideringsfunktioner med JavaScript. Om man 

vill bygga upp en applikation med paneler görs detta med rutor (div) då inga andra inbyggda objekt 

finns för detta. Denna lösning fungerar, men det ger inte den dynamik som paneler i exempelvis Java 

erbjuder. Det kan till exempel bli svårt om man vill ändra storlek på en div under körning. Enklast i 

detta fall är nog att använda externa bibliotek eller GWT där man kan använda Java-objekt i sitt 

användargränssnitt. 

4.3.5 Grafiska effekter och funktioner i CSS3 

Metoden som används för att ändra utseendet på HTML5-sidor är CSS3. Jämfört med tidigare CSS-

versioner finns givetvis de flesta grundläggande stylingmöjligheterna kvar såsom att ändra 

bakgrundsfärger, teckenfärg, ramar och positionering samt mycket mer. Det har också tillkommit en 

del förändringar, antingen helt nya funktioner eller förenklade varianter på tidigare existerande 

funktioner.  

Rundade hörn är något som har förenklats betydligt jämfört med tidigare då detta gjordes genom ett 

antal steg där man skapade fyra cirklar som skulle motsvara hörnen. Numera kan man få rundade 

hörn genom raderna -moz-border-radius och -webkit-border-radius (raderna 

påverkar utseendet i olika webbläsare, men gör samma sak). Även en skuggningseffekt har lagts till 

som kan användas för rutor, grafiska komponenter och text. Man har även infört ett antal nya 

färgscheman som i sin tur ger möjlighet att förändra opaciteten för exempelvis ett enfärgat fönster. 

Tidigare kunde detta bara göras på bilder [17]. 

Det finns även en stor mängd effekter som man kan använda. Bland annat finns det ett antal 

färgeffekter för att till exempel få en bakgrund att tona ut mellan olika färger, både linjärt och 

cirkulärt och effekter för att skapa speglingar. Transformationer är en annan finess som stöds vilket 

gör det möjligt att exempelvis rotera objekt. Dessutom har man infört 3d-stöd och CSS-animeringar. 

En detalj som förbättrats, men som man kanske inte tänker på är att antalet val-operatorer för att 

specificera vilket objekt en stil ska gälla för har blivit fler. Några av dessa är not(typ) som anger 

att stilen ska gälla för alla som inte är av typen ”typ”, nth-child(n) anger att det n:te barnet ska 

ha formateringen och nth-of-type(n) som gäller för n:te barnet av en viss typ. Särskilt 

nth_child verkar vara oerhört användbart för att exempelvis formatera vart annat element i en 

tabell med olika färger [18]. 
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4.3.6 Kommunikation med externa källor 

Det är mycket vanligt att man för en HTML-sida vill placera logik i separata filer och för detta krävs 

metoder för att kommunicera mellan olika källor. Två tekniker man använder ofta är att ha ASP- eller 

PHP-filer som tillhandahåller särskilda funktioner som används från flera delar av programmen, men 

även andra ramverk och språk kan användas för serverfunktioner. För att skicka data mellan olika 

källor finns det fyra olika metoder som stöds av HTML5. De är WebSockets, XMLHttpRequest, 

Server Sent Events och PostMessage-API.  

WebSockets är en kraftfull kommunikationsmetod som är ny i HTML5. Med dessa är det möjligt att 

öppna en koppling mot en annan sida och skicka strängar mellan dem. Vill man skicka objekt kan man 

exempelvis skicka dessa i JSON-format (strängformat för att dela upp flera variabler i en sträng). 

WebSockets stöds av många ramverk så källan man kommunicerar med kan vara skriven i 

exempelvis Java, Python eller JavaScript. För överföringen används ett protokoll som är 

specialdesignat för just WebSockets. Det kräver bland annat en handskakning innan data kan 

skickas på riktigt. Metoden i sig hanteras på ett enkelt sätt i koden. En variabel skapas med 

konstruktorn WebSocket(url) där url anger den adress som man vill skicka data till. För denna 

variabel skapar man de tre funktionerna onopen, onmessage och onclose som kommer hantera 

händelserna då kopplingen öppnats, tagit emot ett meddelande och stängts. För att skicka 

meddelanden används sedan funktionen send. I korthet är WebSockets väldigt enkla att använda 

och blir mycket dynamiska i och med att de kan kommunicera med en stor mängd servertyper. 

XMLHttpRequest är en metod som på senare tid har förbättrats för att möjliggöra skickande av 

data mellan olika domäner vilket kallas för Cross-Origin Resource Sharing (CORS). 

Tillvägagångssättet innebär att man skapar en variabel i JavaScript av typen XMLHttpRequest. För 

denna kan man koppla ett antal händelser för att hantera vad som ska göras medan data skickas och 

när det har skickats klart med mera. För att göra själva anropet anger man först vad för typ av anrop 

det ska vara med följande syntax, myXMLHttpRequest.open(”POST”/”GET”, 

destination, true). Detta följs av kommandot myXMLHttpRequest.send(data) som 

utför anropet. Destinationen (en HTTP-adress) som ska ta emot anropet måste vara satt att 

acceptera denna anropstyp. I annat fall kommer den inkommande informationen kastas. 

XMLHttpRequest är den enda kommunikationsmetoden i HTML5 som tillåter synkron körning, 

det vill säga att den väntar på svaret från destinationen innan körningen fortlöper. 

Server Sent Events API är en kommunikationsvariant som arbetar lite annorlunda jämfört 

med övriga metoder. För denna är det nämligen bara servern som skickar data till klienten och inte 

tvärtom. Detta kan låta lite konstigt, men det har sina starka sidor för vissa typer av 

implementationer, exempelvis då man har en server som kontinuerligt får uppdateringar och skickar 

dessa vidare till alla anslutna klienter. Koden på klient-sidan är väldigt enkel då det enda som 

behöver implementeras är en variabel av typen EventSource och en funktion onmessage för 

denna som hanterar mottagandet av data [19]. 

Om man endast vill införa kommunikation mellan sidor på den egna domänen är PostMessage en 

metod som fungerar utmärkt. Den är dock begränsad till att endast acceptera meddelanden från 

samma domän så den fungerar bara för intern informationsspridning. PostMessage är ett 

JavaScript API som kan skicka och ta emot meddelanden genom iframes, flikar och fönster. 

Tillvägagångssättet är enkelt och bygger på att man använder funktionen 
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postMessage(meddelande, destination) från ett objekt på sidan för att skicka data. För 

att ta emot meddelanden definierar man sedan en lyssnare som tar in ett event då ett nytt 

meddelande inkommer. Om man vill att huvudfönstret för en applikation ska lyssna på inkommande 

meddelanden görs detta genom raden window.addEventListener("message", 

minLyssnarFunktion, true) där minLyssnarFunktion är en egenskriven funktion som 

tar in en händelse som parameter. PostMessage har stöd att skicka strängar, JavaScript-objekt, 

canvas-objekt och filer. Dock kan det förekomma begräsningar av vilka typer som finns stöd för i 

olika webbläsare. Om man vill skicka objekt kan man i så fall skicka dessa som strängar i exempelvis 

JSON-format [15]. 

4.3.7 Komponentundersökning 

Att skapa egna dataobjekt med HTML5 finns inga problem att göra. Med JavaScript kan man sätta 

ihop diverse dataobjekt. Det som dock är lite speciellt med JavaScript jämfört med andra språk är att 

det i grunden inte är klassbaserat och därigenom blir en klassisk komponentuppbyggnad som de 

flesta är vana vid från objektorienterad programmering inte möjlig. Det går alltså inte att ärva 

egenskaper på samma sätt som i exempelvis Java där man i klassdefinitionen anger vilka andra objekt 

den ska ärva sitt beteende ifrån. Dock kan man åstadkomma en annan form av arv genom att hänvisa 

till ett annat objekt vars egenskaper man vill ha efter att det egna objektet har skapats. 

Ett sätt att implementera komponenter i HTML5 är att skapa filer med filändelsen htc. Dessa kan 

utformas för att motsvara både grafiska och logiska komponenter. En komponent utformas som en 

vanlig HTML-fil, men saknar HTML-taggen. I head definierar man sedan taggen 

public:component. Hur objektet importeras till en sida varierar beroende på komponenttyp. För 

grafiska komponenter kan det vara lämpligt att läsa in den genom en egendefinierad namnrymd och 

är det en logisk komponent kan man koppla den till ett annat objekt genom att sätta dess attribut 

style till behaviour:url(minKomponent.htc). I bilaga F finns ett exempel hur en 

komponent kan se ut och hur den importeras till en sida. Den stora nackdelen med htc-komponenter 

är att Microsoft har varit involverade i att ta fram metoden och den enda webbläsaren som verkar ha 

stöd att importera htc-filer från HTML-dokument är därigenom deras produkt Internet Explorer. Både 

Mozilla Firefox och Google Chrome har i skrivande stund inte stöd att läsa in dessa filer.  

En metod som finns för att läsa in andra HTML-filer från en sida är att använda Server side 

includes. På detta sätt kan man med en simpel kodrad läsa in grafiska komponenter direkt från 

källkodsfilen. För att detta ska fungera måste dock webbservern som sidan körs från vara 

konfigurerad att stödja dessa anrop. 

Andra metoder som finns för att skapa egna komponenter är att använda tagg-bibliotek. Det finns ett 

flertal sådana som gör det möjligt att implementera egna taggar i HTML som sedan kan användas 

som komponenter. Några av de ramverk som finns för att skapa taggar är JavaServer Faces (JSF), 

Django, Apache Taglibs och Struts 2. På grund av begränsad tid har ingen omfattande undersökning 

gjorts för dessa, men instinktivt är tillvägagångssättet ganska krångligt och riskerar ta en hel del tid. 

Externa komponentbibliotek finns det gott om i HTML såvida man är beredd att använda JavaScript-

objekt. JQuery innehåller ett antal grafiska komponenter, men det finns även många andra såsom 

YUI och MochaUI. Tillsammans har de ett antal användbara komponenter som inte finns som 

standard i HTML5, till exempel flikvyer, trädvyer, delade paneler, datumväljare och dialogrutor. Ett 

annat omfattande externt bibliotek är RichFaces som bygger på JSF. 
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4.3.8 Pluggbarhet 

Det finns inga självklara sätt att använda moduler i HTML5, men med lite kreativt tänkande går det 

att åstadkomma. I och med att koden inte kompileras för varken HTML-, JS- eller CSS-filer utan 

avläses direkt av webbläsaren så inser man snabbt att det måste finnas metoder att dynamiskt införa 

referenser till dessa filtyper. För att använda externa JavaScript-filer importerar man vanligtvis denna 

från HTML-sidans head genom en script-tagg. Det är dock fullt möjligt att ladda in dessa 

dynamiskt genom en egenskriven JavaScript-funktion. Nedanstående rader kan användas i en sådan 

laddningsfunktion för att importera en referens till minFil.js. Man kan på ett liknande sätt också 

infoga CSS-filer i sin HTML-sida. 

 var filReferens=document.createElement('script'); 

 filReferens.setAttribute("type","text/javascript"); 

 filReferens.setAttribute("src", “minFil.js”); 

 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(filReferens); 

En metod som finns för att importera andra HTML-sidor till en huvudsida är att använda iframes. 

Det är ganska enkelt att använda och att skriva en importfunktion görs väldigt snabbt. Med denna 

metod kan man ladda ett HTML-dokument till en ruta vilket kan lämpa sig för grafiska moduler. 

Metoden verkar stödjas av de flesta webbläsarna. Dock fungerar det allra bäst om de funktioner som 

en viss iframe förväntas använda finns implementerade i källfilen som laddats in. Det är nämligen 

ganska klurigt att få innehållet i en iframe att använda förälderns funktioner och tvärt om. En 

begränsning med detta tillvägagångssätt är att storleken på rutan inte anpassas automatiskt utan 

måste anges av utvecklaren när objektet skapas. Detta är ytterst odynamiskt och kan försvåra den 

grafiska uppbyggnaden om man i förväg måste bestämma exakt hur stor yta en viss modul kommer 

tilldelas. 

Varianten att använda htc-filer som beskrevs under komponentundersökningsavsnittet skulle i 

praktiken också gå att använda för moduler. Som nämndes tidigare kan dessa göras för att både ge 

grafiska och logiska moduler, men med begränsningen att de endast stöds av Internet Explorer. 

Något som undersökts flitigt är huruvida valideringspluginer är möjliga att implementera. Att skapa 

en validerare med JavaScript är ganska enkelt, men att lyckas koppla den till ett HTML-formulär på 

ett dynamiskt sätt under körning är betydligt svårare. Det första som är problematiskt är hur man 

över huvud taget kan sätta om ett formulärs beteende när skicka-knappen trycks ned. Det man vill 

göra är att ändra formulärets attribut onsubmit till en valideringsfunktion som importerats från en 

extern JS-fil. Det låter ganska enkelt och tydligt, men det tar sin lilla tid att finna en lösning om man 

är ovan. Att därefter få programmet att konvertera en sträng av valideringsfunktionens namn till den 

riktiga funktionen är inte heller särskilt enkelt att finna en lösning för. I bilaga G finns koden för ett 

förenklat program som läser in en ny valideringsfunktion dynamiskt under körning. 

Som vi tydligt ser är det inte särskilt stor skillnad på komponenter och ”moduler” i HTML5. Den stora 

skillnaden för just detta ramverk ligger i att komponenter läggs till direkt i koden, medan man vill att 

moduler ska kunna föras in dynamiskt utan att ändra i koden. Ofta krävs det några egendefinierade 

funktioner för att uppnå den inladdning som modulerna kräver. 
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5 Analys 
Följande kapitel påbörjas med en genomgång av hur väl de olika ramverken uppfyller den 

specificerade kravbilden. Därefter följer en jämförelsediskussion där vilket ramverk som är bäst 

anpassat för utveckling av rika internetklienter avgörs via tydliga resonemang och slutligen en analys 

av arbetet som helhet med information om de erfarenheter och lärdomar som jag tagit med mig från 

studien. 

5.1 Resultat 
I detta avsnitt analyseras de olika ramverken utifrån de krav som finns. Att vara medveten om är att 

vissa bedömningar utgår från relativt små testapplikationer. Om man har otur kan ramverken vara 

betydligt svårare och komplexa att jobba med desto större applikationer man utvecklar. 

5.1.1 Adobe Flex 

I detta avsnitt beskrivs min utvärdering av ramverket Adobe Flex. Att påpeka är att alla tester och 

applikationer har utvecklats direkt i Eclipse med Adobe Flash Builder installerat som en plugin. Om 

det skiljer mycket och om Flex är svårare att arbete med om man använder gratisprodukter har inte 

tagits med i bedömningen. 

5.1.1.1 Produktivitet 

Trots att Adobe Flex baseras på språk som inte är fullt så vanliga som konkurrenterna som 

härstammar från Java respektive HTML så måste man erkänna att det är ett oerhört användbart 

ramverk. Koden är mycket lättförståelig och välstrukturerad och såvida en produkt delas upp i 

relativt små kodsegment i olika filer borde man kunna utforma ganska stora applikationer utan att de 

blir särskilt svåra att förvalta. XML används i en mängd olika sammanhang och MXML har stora 

likheter med detta även om det har en del utökningar såsom importer av paket som mer känns som 

att det är hämtat från ett programmeringsspråk. Dessa skillnader känns dock väldigt bekanta och det 

borde därigenom vara ganska enkelt att lära sig MXML om man har viss vana vid XML vilket de flesta 

programmerare i dagsläget har. Även ActionScript har ett ganska standardmässigt utseende och en 

hel del likheter med andra objektorienterade språk och borde därigenom vara lätt att anpassa sig till. 

Efter att ha undersökt Flex kan jag inse att det är ett ramverk som är väldigt enkelt att komma igång 

med. Det tog inte särskilt lång tid från att man började innan man hade utformat mindre 

applikationer som var fräscha till utseendet och användbara vilket bekräftar att det är lättarbetat. 

Det som möjligen kan bli ett dilemma är dock mixen av ActionScript och MXML. Allra helst skulle man 

vilja uppnå en struktur i ramverket som endast kräver en kodteknik, men i Flex är det som sagt två. 

Att blanda in segment av logik skrivna i ActionScript i grafiska MXML-filer skulle kanske kunna bli lite 

rörigt. I de flesta fall borde man dock kunna separera dessa delar och placera logiken i egna filer. 

Oavsett är det inte en allt för stor nackdel. 

En stor fördel med Flex är att det har funnits under en längre tid och har då hunnit finslipas för att 

fungera så bra som möjligt. Dessutom är Adobe själva ganska duktiga på att föra dokumentation över 

vad man kan göra med Flex vilket självklart har sina fördelar om man stöter på svårigheter. 

Den GUI-builder som finns inbyggd i Adobe Flash Builder är något som är oerhört användbar. Den är 

mycket välskriven och medför att man snabbt kan testa hur en Flex applikation skulle kunna se ut 

eller användas i samband med omformningar av grafiken.  
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Om man ser till kravet på remoting så visar Flex ett strålande exempel på en mängd olika tekniker 

som är möjliga att använda för att kommunicera med en annan källa. Kombinationen av 

HTTPService som lämpar sig väl för enklare uppgifter och användandet av RemoteObjects 

som ger möjlighet att exempelvis kommunicera direkt med Java-klasser och anropa deras funktioner 

är mycket bra och flexibelt. Man har helt enkelt stora valmöjligheter att avgöra vilken metod som 

bäst är anpassad för en viss uppgift och troligtvis kommer någon av dessa ge ett tillfredställande 

resultat oavsett vilken uppgiften är i och med att de har olika för och nackdelar samtidigt som de kan 

användas för att kommunicera med en stor mängd olika språk. Bortsett från flexibiliteten så är bägge 

teknikerna dessutom ganska enkla att sätta upp för att användas i olika sammanhang. 

De problem som hittades vid undersökningen angående krockar mellan Eclipse och Flash Builder är 

givetvis något som är ytterst irriterande och det kan säkert förekomma ytterligare 

kompatibilitetsproblem mellan dessa som inte upptäckts. Dock är det inte allt för allvarligt. De 

problem som har uppstått har hela tiden gått att lösa och om det innebär att man är tvungen att 

arbeta i en äldre version av Eclipse så kan det ändå vara en acceptabel åtgärd. Dessutom kan man 

resonera så att det finns andra program man kan arbeta med Flex i än Eclipse och Adobe Flash 

Builder vilket kanske minimerar risken att problem som dessa ska uppstå.  

För att sammanfatta kravet på produktivitet för Flex så kan man inse att det är ett mycket bra och 

välfungerande ramverk med stora möjligheter. Språken som används är relativt standardmässiga och 

följer en tydlig struktur vilket är enkelt att arbete med. Med lite erfarenhet bör man kunna komma 

upp i en ganska hög grad av produktivitet snabbt. Dessutom så finns det en hel del bra verktyg för att 

utveckla Flex-applikationer och stödet för kommunikation med andra källor uppfylls på bästa sätt. På 

grund av några få mindre brister så sätts betyget på fyra, men det är inte långt ifrån högsta betyg. 

5.1.1.2 Styling 

Att utforma ett tilltalande grafiskt gränssnitt och att ändra designen för det är något som fungerar 

utmärkt i en Flex-applikation. En stor styrka som Flex har är att grundutbudet av grafiska 

komponenter är väldigt bra och innehåller det mesta som kan tänkas vara intressant för att utforma 

ett grafiskt gränssnitt. Detta sparar mycket tid jämfört med om man skulle vara tvungen att skapa 

egna komponenter för att kunna ha det utseendet man vill. Om man kombinerar dessa komponenter 

med den GUI-builder som finns inbyggd i Adobe Flash Builder har man ett kraftigt verktyg både för 

programmerare och art directors att laborera i för att se hur en applikation skulle kunna se ut. 

Fördelen med detta är att om man överlåter designarbetet till någon utomstående kan de fritt ta 

fram en fullt fungerande design trots att de egentligen inte kan programmera. I dagsläget misstänker 

jag att designers tar fram ett förslag som består av en exempelbild, nya ikoner och liknande samt 

skins eller grafiska egenskapsfiler (exempelvis CSS-filer) och sedan är det upp till beställaren att 

faktiskt implementera den på riktigt. Detta dilemma borde man kunna slippa med hjälp av en GUI-

builder samtidigt som den hjälper att effektivisera det grafiska arbetet. 

Om man ser till metoderna som stöds för att förändra utseendet på ett program så måste de ses som 

goda. De består av både metoder som är programmatiska samt konstnärliga. Den programmerings-

mässiga metoden är CSS vilket är oerhört standardmässigt och något de flesta känner till och kan 

arbeta med. Detta gör det givetvis till en användbar styling-metod som både kan användas internt på 

ett företag eller överlåtas till externa designers. CSS kan räcka väldigt långt för att skapa snygga 

utseenden med skuggningar och färgskiftningar. Bland de konstnärliga metoderna kan man utforma 
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skins i Photoshop eller Flash vilket också är två vanliga tekniker som i alla fall alla art directors kan 

förväntas kunna. Dessa utgör alltså utmärkta metoder att överlåta till någon annan samtidigt som de 

inte borde vara omöjliga att bemästra för en programmerare. Fördelen med skins är att de kan 

utformas exakt efter tycke och smak vilket är oerhört flexibelt och viktigt för att kunna skapa en 

snygg grafisk profil till applikationen. Bortsett från dessa metoder finns det även ett antal färdiga 

teman inbyggda i Flash Builder, men dessa kan mestadels ses som en bonus i och med att man i alla 

fall inte som företag bör ha något större intresse av att använda standardutseendet i sina program.  

En sista funktion som är värt ett plus är möjligheten att införa Flash-animationer direkt i 

applikationen vilket kan vara användbart.  

Jag kan inte se några nackdelar med hur Flex hanterar grafiken. Komponentstödet är väldigt bra 

ursprungligen och de som inte finns kan troligen hittas i externa komponentarkiv. Även stylingen 

finns många metoder för som både lämpar sig för programmerare och designers och stöd för 

animationer är ett plus i kanten. Att inte sätta en femma på stylingkravet för Adobe Flex skulle 

kännas helt fel då inga direkta nackdelar finns.  

5.1.1.3 Komponenter 

Det finns ett bra och väl fungerande stöd att skapa egna komponenter i Flex. Det är möjligt att både 

skapa grafiska MXML-komponenter och logiska ActionScript-komponenter. Givetvis kan man ärva 

egenskaper från andra komponenter utifall man vill utveckla specialvarianter av en viss objekttyp 

vilket gör att man slipper återskapa redan existerande funktionalitet.  

Särskilt positivt är stödet att skapa egna komponentbibliotek vilket ger ett smidigt och bra sätt att 

utveckla egna komponenter som sedan kan packas ihop till ett eget SWC-arkiv som i sin tur kan 

importeras till alla de applikationer där de behövs. Detta är dynamiskt och oerhört positivt om man 

sysslar med många separata projekt parallellt vilket är fallet i större företag. 

Även externa komponentbibliotek är något som finns tillgängligt och det är givetvis ett önskat och 

användbart tillskott till ramverket. Även om ganska många komponenter redan finns i språket är det 

alltid positivt att fler finns tillgängliga samtidigt som det visar på att Flex har användare som är 

beredda att göra språket ännu bättre genom att lägga ner sin egen tid och själ i det.  Utbudet av 

komponentbibliotek är bra och det bör innebära att antalet önskade komponenter som saknas i 

språket blir mindre och mindre.  

Komponentkravet uppfylls väl i Flex i och med att man kan skapa både egna grafiska och logiska 

komponenter som är kraftfulla och återanvändbara. Möjligheten att skapa egna komponentbibliotek 

är ett väldigt trevligt tillskott och antalet externa komponentbibliotek kan man inte klaga på. Som 

betyg får Flex därigenom en stark fyra för komponentkravet. Det innehåller allt man förväntar sig, 

men det lilla extra som gör att det utmärker sig över alla andra ramverk gör att det inte når ända 

fram till en femma. 

5.1.1.4 Pluggbarhet 

Adobe Flex har potential att bygga upp ett bra pluggbarhetsstöd, men för närvarande är det inte fullt 

så bra som man kunde hoppats på. De delar som de verkligen gjort bra är att det finns inbyggda 

modulladdningsklasser som kan läsa in redan kompilerade komponenter och delapplikationer. Detta 

är mycket bra tänkt och ger ramverket god dynamik. Dock så fungerar detta system bara om man har 

moduler som har färdig funktionalitet. Om man däremot har planer på att utöka modulens 
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funktionalitet ytterligare efter hand med andra pluginer uppstår det problem. Detta är en stor 

begränsning då man i en välstrukturerad applikation vill kunna bygga exempelvis logiska pluginer 

som hanterar smådelar, till exempel högermenyval och verktygsfältsknappar. Orsaken att detta blir 

krångligt är att man i många fall behöver ansluta till funktioner i modulen vilket inte är möjligt i och 

med att man kör en kompilerad fast vy av komponenten. 

Fördelar med modulsystemet i Flex är att man som standard både kan ladda in och stänga av 

moduler i realtid under körning. Dessutom sköts stora delar av inladdningen automatiskt vilket är 

positivt i och med att man behöver programmera mindre. Liksom de flesta andra språk finns det 

ingen inbyggd metod för inläsning av olika modultyper vilket därigenom måste implementeras så att 

de förs in på förväntat sätt. Detta är dock ett engångsarbete som troligtvis behöver göras oavsett 

vilket ramverk man väljer att arbeta med.  

Om man ser till olika plugintyper så är Flex-applikationer väl anpassade att innehålla grafiska 

moduler. Logiska moduler är desto svårare i och med att de oftast ska vara av en viss objekttyp 

samtidigt som de ska vara en modul vilket inte är en möjlig implementation. Detta leder till 

svårigheter och minskar antalet användningsområden för de inbyggda modulklasserna.  

Varför försöken att skapa logiska moduler inte lyckades är en bra fråga då jag tycker det borde vara 

möjligt. Det skulle kunna bero på min ovana att arbeta med pluginer eller alternativt att jag inte är 

tillräckligt påläst hur Flex är uppbyggt. Hur som helst kan antagandet göras att jag inte skulle vara 

ensam om att få dessa problem vilket självklart sänker betyget på Flex. Generellt sätt verkar det 

finnas ganska mycket dokumentation om Flex, särskilt de som är publicerade av Adobe själva, men 

en komplicerad plugin som en validerare var oerhört svårt att hitta någon information om. 

Kravet för pluggbarhet finns i Adobe Flex, men det har tyvärr sina begränsningar. De fördefinierade 

modulklasserna är att bra tillskott till ett väl fungerande och moget ramverk, men bristerna för dessa 

moduler är lite för omfattande i och med att det inte på ett enkelt sätt går att koppla in sig på 

funktioner i modulen eller få ut själva komponenten modulen består av. Med lite arbete kan Flex 

förbättra sig på denna punkt, men för närvarande når det bara upp till en trea på betygsskalan. 

5.1.2 JavaFX 

I detta avsnitt beskrivs min bedömning av JavaFX. Det som undersökts främst är JavaFX 2.0 som i 

skrivande stund inte har släppts ännu. Bedömningen baseras därför på teoretiskt information, 

exempelkod från JavaFX-partners som har tillgång till en tidig version av ramverket och egna 

antaganden. De punkter som inte har kunnat studeras för den nya versionen har istället undersökts 

för JavaFX 1.3. 

5.1.2.1 Produktivitet 

JavaFX känns som ett ganska enkelt och lättförståeligt ramverk och både JavaFX-skript i version 1.3 

och Java APIer i version 2.0 ser ut att vara enkla att lära sig. Särskilt att kunna arbeta med vanlig Java-

kod är oerhört positivt för produktiviteten hos programmeraren.  Att det grafiska gränssnittet inte 

behöver skrivas i Java tror jag bara är positivt. Det är däremot viktigt att man kan utveckla en 

applikations komplexa logik i ett språk man är van vid vilket är fallet för JavaFX. 

Som det verkar så kommer JavaFX-skript finnas kvar även för den nya versionen av ramverket och 

detta kan vara användbart. Även om mycket folk har dömt ut skriptspråket så är det trots allt ett bra 

val med en tydlig kodstruktur. Egentligen blir faktiskt koden enklare att följa med JavaFX-skript 
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jämfört med vanlig Java-kod där det lätt blir rörigt om utvecklaren inte tänker sig för. Samtidigt får 

man inte döma ut vikten av att vara van vid en viss arbetsmetod. Med Java-kod är de flesta 

programmerare som brukar arbeta med objektorienterade språk fullt medvetna om vad och hur 

saker ska göras och detta kan tydligt synas på personens arbetskapacitet, men om de ger JavaFX-

skript en chans skulle de nog uppskatta detta också.  

En risk med att använda JavaFX är att det är ett ganska ungt ramverk och det har inte fått det stora 

stödet från allmänheten som man säkerligen hoppats på. Detta slår hårt mot dokumentationen som i 

många fall är ganska begränsad. I korthet innebär detta att om man fastnar på att implementera 

något nödvändigt kan det vara ytterst svårt att hitta några lämpliga källor som beskriver hur 

problemet kan lösas. Om man får en bra nystart när JavaFX 2.0 släpps är omöjligt att säga, men om 

det sker kan förhoppningsvis detta problem elimineras. Dock kan en sådan nytändning ta tid. 

Metoder för att anropa externa källor direkt från JavaFX-kod är väldigt begränsad i och med att bara 

HTTP-anrop verkar vara möjliga. Om man dock låter kommunikationen ske mellan en Java klass och 

den externa servern är möjligheterna betydligt bättre i och med den stora mängd av komponenter 

som finns för detta ändamål i Java. Med största sannolikhet kan man ansluta till en rad olika källor, 

men för att vara säker vid specifika fall bör man undersöka detta noggrant innan en fullständig 

implementation görs så att just den tekniken som krävs för ditt ändamål kan utföras.  

Att ta bort stödet för att skapa mobila applikationer i JavaFX 2.0 är något som är oerhört förvånande. 

I dagsläget skaffar allt fler personer olika former av handhållna enheter som de kan surfa på och 

använda en stor mängd program som tidigare bara var möjlig att köra på en dator. Att folk helt 

plötsligt skulle sluta använda sina Smartphones, iPads och handdatorer är inte troligt och därigenom 

kommer efterfrågan för mobila applikationer förbli stort. Att ta bort detta stöd låter därför som en 

dålig idé som helt klart begränsar ramverkets användbarhet.  

För att sammanfatta produktiviteten för JavaFX så är den väldigt hög. Det är oerhört positivt att man 

är starkt bunden till vanlig Java samtidigt som man har en möjlighet att välja bort det. Även remoting 

kan utföras på flera sätt, men man bör göra detta genom en Java-klass för att få bäst möjligheter. 

Bristen på remoting-metoder direkt i JavaFX sänker betyget lite samt det borttagna stödet för att 

skapa mobila applikationer, men en stark fyra är ramverket ändå värt.  

5.1.2.2 Styling 

Möjligheterna att skapa och ändra designen i JavaFX får anses vara ganska goda. Ramverket erbjuder 

ju både styling med CSS, Photoshop och Illustrator och att ramverket dessutom har många inbyggda 

effekter för justera applikationens utseende är oerhört positivt. Detta innebär att det finns alternativ 

att justera utseendet, både för en programmerare och för någon med konstnärlig talang. 

Att utforma skins i Adobe Photoshop eller Illustrator är ett val som bör vara väl lämpat att överlåta 

till externa företag med anställda designers. De kan säkert utforma en design som är oerhört 

tilltalande. CSS i sin tur är väldigt standardmässigt och de flesta programmerare har säkert stött på 

det någon gång. Att generera ett nytt gränssnitt med CSS är något som borde kunna göras ganska bra 

av någon programmerare med ett gott öga för grafiska lösningar. Hur mycket tid detta arbete tar är 

dock svårt att svara på. Om man vill utnyttja JavaFX fulla potential tar det nog en hel del tid att 

bemästra alla egenskaper som är möjliga att sätta för olika objekt i en CSS-mall. En CSS-fil för att 

styra utseendet för en större webbklient kan nog bli ganska omständligt, särskilt om många 
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komponenter ska ha vissa speciella egenskaper. Då måste CSS-filen innehålla definitioner av varje 

objekttyp som används i hela applikationen. Med ett smart upplägg bör man dock kunna 

åstadkomma så att en CSS-fil kan tillhandahålla utseendet för hela applikationen och man skulle 

därför endast behöva ändra i en fil för att anpassa designen. I och med att CSS är en vanlig teknik är 

det möjligt att man kan överlåta även detta till någon designer, men med tanke på att JavaFX CSS är 

en specialvariant av CSS kan det eventuellt bli svårt att hitta någon med rätt kunskaper. 

JavaFX har ett kraftfullt stöd att direkt i koden skapa animeringar vilket är ett bra tillskott även om 

det inte är allt för viktigt i affärsapplikationer. Slutligen kommer vi till grafiska komponenter vilket får 

anses vara nackdelen med att skapa grafiska lösningar i JavaFX. Antalet grafiska 

standardkomponenter är något begränsade vilket får en att undra om ramverket är redo att 

användas fullt ut i ett affärssystem eller om det är ett språk för att på ett snyggt sätt visa media och 

annan grafik. Utan de rätta komponenterna förlorar man stora användningsmöjligheter och att bli 

tvungen att utveckla egna komponenter för att tillgodose de grundläggande behov som finns är inte 

positivt. Till JavaFX 2.0 har man i och för sig infört en del nya komponenter, men luckor kommer 

säkerligen finnas fortfarande. 

Stylingen är något som är bra i JavaFX, men det finns samtidigt delar att förbättra. Kombinationen av 

CSS, Photoshop och Illustrator utgör en utmärkt grund för att förändra utseendet snabbt och smidigt. 

Samtidigt är det inbyggda effektstödet och tekniker som animationer och vektorgrafikkomponenter 

är väldigt bra tillskott. Dock finns inte alla de komponenter som man kan förvänta sig vilket drar ner 

betyget på styling till en fyra. 

5.1.2.3 Komponenter 

JavaFX har ett bra stöd för att skapa och använda egna komponenter. Arv är en självklarhet vilket är 

positivt och i övrigt erbjuder ramverket stöd både att skapa egna Java- och JavaFX-komponenter. 

Med JavaFX-kod kan man på ett smidigt sätt utveckla omfattande grafiska komponenter och stödet 

för Java-komponenter innebär att det finns oändliga möjligheter att ta fram objekt med mycket logik. 

De komponenter som skapas kan sedan enkelt införas i olika projekt genom att skapa en 

biblioteksreferens till komponentens JAR-arkiv. 

Stödet för att skapa helt egna grafiska komponenter är särskilt imponerande i JavaFX. I och med att 

man har stöd för vektorgrafik direkt i koden möjliggör detta att man kan utforma egna grafiska 

objekt från grunden. Detta kan givetvis vara ganska komplicerat, men det är trots allt en positiv 

funktion. 

Hur mycket open source komponenter som kommer finnas tillgängliga är mycket svårt att bedöma 

för den nya versionen av JavaFX, men med stor sannolikhet kommer det finnas en del öppna 

komponentarkiv. Utbudet kan dock förväntas vara ganska dåligt när JavaFX 2.0 släpps, både på grund 

av att folk måste få en möjlighet att ta fram egna objekt och att JavaFX behöver få lite tid att bygga 

upp en skara med trogna anhängare. 

Det komponentstöd som finns i JavaFX är oerhört bra i och med arv samt möjligheten att använda 

Java komponenter vilket ger ett stort utbud av olika komponenter. Dock är mängden grafiska 

komponenter ett litet orosmoment. Med stor sannolikhet kommer det dessutom finnas en hel del 

komponentbibliotek vilket är mycket bra. Om det inte skulle vara för antalet grafiska 

standardkomponenter skulle JavaFX få en femma i betyg, men nu får de nöja sig med en stark fyra.  
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5.1.2.4 Pluggbarhet 

 Pluggbarhet är den stora svagheten för JavaFX. För att kunna uppfylla detta krav på ett bättre sätt 

måste man införa en klass som kan ladda in moduler från en JAR-fil och ge stöd för att placera detta 

objekt direkt i det grafiska användargränssnittet. Det är nästan sorgligt att man inte erbjuder bättre 

möjligheter för detta. Om man bortser från att ladda in modulen finns det stor potential både att 

skapa utmärkta grafiska pluginer med JavaFX och väl fungerande logiska moduler med Java. 

Om man övergår till att analysera metoden som krävs för att få moduler att fungera kan man kort 

sammanfatta detta som krångligt, men fungerande. Att påstå att det inte går att ha dynamisk 

inladdning av pluginer i JavaFX är felaktigt, men det är inte önskvärt att man är tvungen att skapa ett 

flertal egna klasser för att över huvud taget kunna visa en modul. De sätt för att läsa in moduler som 

studerats är inte särskilt lättförståeliga, men samtidigt får man ha i åtanke att implementationen 

endast behöver göras en gång och att den därefter kan återanvändas.  

Om man anser att det är en svår process kan dock bero väldigt mycket på erfarenheter. Mina tidigare 

erfarenheter att arbeta med modulära program är minimala. För någon som brukar skriva skript för 

detta i Java kan mycket väl ha betydligt lättare att ladda in moduler och i sådant fall är inte 

avsaknaden av modulladdningskomponenter särskilt stor.  

Tyvärr kan inte betyget på pluggbarhet sättas högre än två, men med en del jobb skulle det snabbt 

kunna utvecklas till något väl fungerande. Möjligheten att göra bra pluginer finns, det gäller bara att 

förbättra metoderna för att läsa in dem så har de ett vinnande koncept.  

5.1.3 HTML5 

I detta avsnitt beskrivs min bedömning av HTML5, CSS3 och JavaScript som en kombination för att 

utveckla rika internetapplikationer. 

5.1.3.1 Produktivitet 

De flesta programmerare som finns där ute har säkerligen någon gång arbetat med HTML. I och med 

att inga allt för stora förändringar har gjorts från de äldre versionerna av språket så är sättet att 

arbeta med det den samma som tidigare. Huruvida man kommer vara mer effektiv då man arbetar 

med HTML jämfört med andra ramverk är dock tveksamt. Min bedömning är att HTML-koden i sig är 

ganska lättarbetat och enkel att förstå, men det känns som att så oerhört mycket funktioner saknas 

vilket gör att man måste använda andra språk. Om man arbetar med ett projekt som exempelvis 

använder HTML, JavaScript, PHP, ASP, Ajax och JQuery är jag ytterst tveksam att det fortfarande 

kommer vara lika lätt att arbeta med. I korthet behöver man en stabilare grund som erbjuder 

möjligheten att implementera all funktionalitet som kan tänkas vara användbar med färre språk. Om 

man klarar sig med max tre språk skulle det vara betydligt bättre, men tyvärr verkar inte detta vara 

fallet. Om det blir för många språk och tekniker att sätta sig in i kommer produktiviteten få ta 

smällen. 

En enorm styrka som HTML har är att det finns väldigt många utvecklare och därigenom publiceras 

det mängder av information om vad och hur man kan skapa olika typer av applikationer. Därigenom 

finns alltid hjälp att få på internet om man stöter på svåra problem. HTML är dessutom mycket 

smidigt att lägga upp på en internetadress i och med att webbläsarna kör applikationerna direkt från 

källkoden. Att koden inte kompileras har både för och nackdelar. Fördelen är att det sparar tid som 

vanligen görs vid kompileringen. En av nackdelarna är att fel kan vara svårare att hitta i och med att 
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HTML-sidor körs även om koden inte är korrekt. Det finns i och för sig felhanteringsverktyg i flera 

webbläsare, men man måste samtidigt testa sidan där den felaktiga koden körs vilket inte alltid är så 

lätt. Dessutom måste man lägga upp källkoden direkt på en server vilket är mindre säkert om man vill 

att den ska vara skyddad och inte komma ut till allmänheten.  

Vad gäller anrop till externa källor så finns det inte särskilt mycket att klaga på. HTML5 erbjuder ett 

flertal metoder för att kommunicera med andra källor och gör det möjligt att skicka och ta emot data 

även från sidor skrivna i andra språk än HTML. Det som möjligen kan vara en begränsning är att de 

flesta tekniker inte tillåter att objekt skickas. Dessa får i sådant fall skickas som en sträng i JSON- eller 

XML-format och sättas ihop till ett dataobjekt vid mottagandet. Det verkar inte heller vara möjligt att 

anropa specifika funktioner på serversidan utan de flesta anrop sker genom ett post-attribut från 

klienten. För detta skulle man dock kunna skicka med funktionsnamnet till servern så att den utför 

rätt tjänst. 

Det finns tyvärr en enorm nackdel med HTML och det är stödet för språket i olika webbläsare. För en 

applikation är det viktigt att kunna förutspå hur den kommer bete sig och att den gör likadant varje 

gång. För en HTML-sida kan körningar skilja oerhört mycket från varandra beroende på vilken 

webbläsare som används. Detta beror på att specifikationen hur HTML5 ska fungera är mycket stor 

och tillverkarna av webbläsare har inte möjlighet att implementera all den funktionalitet som HTML 

kräver. Detta leder till att en viss funktion kan användas i exempelvis Google Chrome, men inte i 

Mozilla Firefox medan det för en annan funktion är tvärtom. Detta beteende kan få allvarliga följder 

för ett affärssystem om exempelvis en viktig logisk handling inte kan utföras för att stödet för en viss 

funktion inte finns. I vissa fall kan man lösa detta genom att skapa olika implementationer för de 

webbläsare som finns, men detta är givetvis mycket tidskrävande. I andra fall kan man dock inte göra 

annat än att sitta ned och vänta på att stödet för funktionen ska införas i webbläsaren. Om man vill 

försäkra sig om att applikationen fungerar i alla webbläsare kan manuell testning vara ett alternativ, 

men återigen kommer det ta mycket tid. Om man exempelvis vill undersöka att fyra olika webbläsare 

kör en stor sida exakt likadant inser man snabbt att det kommer krävas oerhört mycket testningstid.  

För att sammanfatta produktiviteten i HTML5 så är det ganska lättarbetat, men riskerar att bli 

omständligt om flera olika tekniker måste användas. I dessa fall går det betydligt snabbare att arbeta 

med andra RIA-ramverk. Kravet på remoting är väl uppfyllt, men bristen av ett konsekvent 

funktionsstöd mellan de stora webbläsarna drar ner helhetsintrycket. Betyget två känns ganska 

realistiskt om man ser till nackdelarna som är alltför omfattande. 

5.1.3.2 Styling 

När man vill ändra utseendet på en HTML-applikation finns det inte så mycket valmöjligheter. Det är 

CSS som är enda alternativet (det kan eventuellt gå att styla externa komponenter på annat sätt). 

CSS3 har utvecklats för att kunna hantera en hel del nya grafiska egenskaper vilket har förbättrat 

möjligheterna att skapa sidor som ger ett modernt intryck. Med effekter som att tona ut mellan 

färger, skuggning, bakgrundsbilder och förenklad användning av rundade hörn blir CSS ganska 

användbart. Att dessutom införa stöd för animeringar och omvandlingar av objekt (rotera, omforma) 

är mycket positivt. Att använda HTML och CSS för att skapa internetapplikationer är dessutom så 

vanligt att det garanterat finns en mängd designers som är möjliga att överlåta stylingarbetet till.  
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Även om CSS är bra så skulle man önskat att någon metod att använda skins skulle finnas tillgänglig. 

Detta ger ofta möjligheten att skapa ännu mer unika och personliga användargränssnitt som passar 

perfekt in i exempelvis ett företags grafiska profil.  

Tyvärr existerar problemet med att inte alla funktioner stöds av olika webbläsare även för CSS-

attribut. Det kan skilja oerhört mycket mellan samma design beroende på vilken webbläsare den körs 

i. Vissa effekter finns inte stöd för alls medan andra kräver att man skriver flera rader i CSS-filen för 

att hantera samma effekt, men att varje rad endast körs av en särskild webbläsare. Att skapa CSS-

filer som för varje effekt måste ange kanske tre eller fyra rader för att det ska fungera i de stora 

webbläsarna är en begränsning som kommer ta mycket onödig tid att åtgärda. Det man verkligen 

skulle vilja ha är ett standardiserat sätt som alla webbläsare kan använda för varje effekt. Dessutom 

kräver vissa webbläsare att användaren accepterar att vissa specialeffekter används vilket kan vara 

ett irriterande moment för användaren. 

Om man för ett resonemang kring uppbyggandet av grafiska gränssnitt kan det anses vara ganska 

enkelt att utforma en tydlig sida med de komponenter som finns. Om man är ute efter att skapa en 

klassisk hemsida kan dessutom de nya taggarna för att dela upp HTML-sidan i olika sektioner vara 

mycket användbart och effektivisera arbetet samt göra uppdelningen av koden tydligare medan de 

för desktop-liknande applikationer inte påverkar effektiviteten alls. Det finns dock en hel del 

komponenter som saknas och för att täcka upp för dessa brister är man tvungen att använda externa 

bibliotek eller skapa egna komponenter. Som standard placeras allt i vertikalt led i HTML så om man 

vill ha komponenter sorterade horisontellt är man tvungen att arbeta med tabeller för att uppnå 

detta vilket ger onödigt mycket kod. I mitt tycke kommer uppbyggnaden av grafiska gränssnitt kräva 

mer tid i HTML jämfört med ramverk framtagna från objektorienterade programmeringsspråk. Om 

man vill använda HTML kan GWT vara ett alternativ som gör det möjligt att arbeta med Java-kod på 

klienten. Det man kan fråga säga är dock hur stor del av en rik klient som verkligen skulle vara skriven 

i HTML-kod i en sådan applikation. 

Stylingkravet för HTML5 uppfylls, men man skulle gärna se några andra metoder för att ändra 

utseendet. Att grafiska effekter inte fungerar på samma sätt i olika webbläsare är en stor brist och 

antalet komponenter är något begränsat. Detta ger HTML5 en svag trea som betyg på designkravet. 

5.1.3.3 Komponenter 

Stödet att skapa egna komponenter i HTML är ganska mediokert, långt ifrån så bra som för andra 

ramverk. Ursprungligen är HTML inte ett språk för utvecklare utan en möjlighet för designers att 

skapa något och man blir påmind om detta gång på gång, särskilt då man jobbar med komponenter. I 

andra ramverk förekommer klasser som på ett enkelt sätt kan byggas ut genom arv, men så fungerar 

det inte i HTML och JavaScript som inte är klassbaserade. För JavaScript-objekt kommer man undan 

ganska lindrigt då det går att ärva egenskaper trots allt även om det sker på ett annorlunda sätt. Om 

man nöjer sig med att skapa egna dataobjekt är det faktiskt riktigt smidigt. 

För grafiska objekt är stödet betydligt sämre. Det man helst vill åstadkomma är att kunna använda 

egna HTML-taggar, men de metoder för att göra detta kräver att man arbetar med tekniker såsom 

JSF, Django eller Struts 2 vilket verkar mer komplicerat än vad som borde krävas. Alternativet är 

annars att arbeta med htc-komponenter vilket är ganska kraftfullt och gör det möjligt att skapa alla 

möjliga sorters komponenter, men det stöds bara av Internet Explorer vilket gör metoden 

oanvändbar.  Den metoden som kvarstår är Server side includes vilket gör det enkelt att 
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använda HTML-komponenter skrivna i egna källfiler. Huruvida det är möjligt att modifiera dessa 

objekt under körning är dock tveksamt vilket hämmar programmerarens kreativitet.  

Som tur är finns det hur som helst gott om komponenter under öppen källkod. 

Komponentbiblioteken är många och erbjuder ett flertal användbara objekt som inte finns som 

standard i HTML5, vilket är mycket positivt och förbättrar språkets potential. Detta kan komma att 

krävas i och med att en hel del komponenter för klassisk GUI-uppbyggnad saknas samtidigt som 

andra komponenter är bristfälliga och saknar funktionalitet man är van vid från desktop-program. 

HTML lider av brist av mer avancerade komponenter och att skapa egna finns inget riktigt bra stöd 

för trots att det finns flera metoder för detta. Att ta fram dataobjekt och logiska komponenter är 

ingen svårighet, men stödet för grafiska objekt är under all kritik. De externa komponenter som finns 

gör språket något bättre, men sammanfattningsbetyget kan tyvärr inte sättas högre än två.  

5.1.3.4 Pluggbarhet 

Om det finns pluginer i HTML5 eller inte är upp till var och en att avgöra. Det finns egentligen inget 

modul-stöd inbyggt i språket. Däremot finns det metoder för att ladda in komponenter dynamiskt, 

men som kräver att man skapar inladdningsfunktioner manuellt. Dessa inladdningsfunktioner kan för 

det mesta vara ytterst korta vilket också gör dem enkla att skriva. Huruvida det verkligen handlar om 

riktiga moduler är dock svårt att säga.  

Stödet att läsa in logisk funktionalitet från JavaScript är ganska enkelt att åstadkomma. Det som 

möjligen kan vara svårt är då modulen måste kopplas till andra objekt i användargränssnittet vilket 

kan kräva en del tid och smart tänkande. Själva inladdningen av JavaScript-filen och funktioner från 

den är dock lätt att göra.  

Grafiska moduler är också väldigt enkla att arbeta med om man kör dessa genom iframes. 

Iframes är väldigt smidiga att läsa in dynamiskt, men de är tyvärr begränsade till en bestämd 

storlek vilket är negativt. Dessutom är det oerhört struligt att från huvudsidan använda funktioner i 

den grafiska modulen och tvärt om.  

Såvida man anser att dynamiskt laddade komponenter är moduler så uppfylls pluggbarhetskravet 

mycket väl. Anledningen att detta är enkelt är egentligen att HTML gör det möjligt att läsa ut och 

lägga till ny kod under körning på ett smidigt sätt. Det är både möjligt och relativt smidigt att ta fram 

ett antal olika modul-typer med HTML och JavaScript. Möjligen skulle det vara ett bra tillskott att 

införa en särskild modultyp och en modul-tagg, men man kommer runt detta behov ganska lätt. Att 

fler webbläsare inför stöd för htc-filer skulle vara en alternativ förbättring då detta tillvägagångssätt 

känns väldigt bra och användbart. Även om det inte finns moduler i viss bemärkelse förtjänar 

ramverket betyget fyra för pluggbarhet. 

5.1.4 Jämförelsediskussion 

Ramverken Adobe Flex, JavaFX och HTML5 bygger alla på olika språk och metoder, vilket givetvis 

medför att de har olika styrkor och svagheter. Att direkt avgöra vilket ramverk som är bäst respektive 

sämst anpassad för att skapa rika internetklienter är därigenom svårt att avgöra. I detta avsnitt 

kommer därför de olika ramverkens för- och nackdelar jämföras för att slutligen utse ett ramverk till 

det bästa för RIA-utveckling.  
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5.1.4.1 Konsekvent funktionalitet, utseende och tillgång 

En viktig del i att använda internetklienter och alla andra program för den delen är att man kan 

förutse hur den kommer bete sig i olika situationer och att utseendet kommer följa samma mönster 

överallt. Om en applikation inte klarar av detta kommer den snabbt bli svår att underhålla, förbättra 

och de flesta användarna kommer irritera sig på olikheterna de upptäcker mellan olika körningar. 

Detta är en punkt som skiljer ramverken åt. 

Både Adobe Flex och JavaFX klarar av detta på ett galant sätt och beter sig ganska likt varandra. I och 

med att de kompileras innan de kan läggas upp på internet samt att de körs genom pluginer (Adobe 

Flash Player respektive Java Virtual Machine och Java Runtime Environment) till webbläsaren innebär 

både fördelar och nackdelar. Fördelarna är bland annat att de kan köras på samma sätt varje gång 

oavsett var och när de körs. Webbläsaren eller operativsystemet på datorn bör inte påverka 

resultatet utan de enda aspekter som kan förändra beteende är kompilatorn och versionen på 

pluginen programmet körs med. Nackdelarna i sin tur består mestadels i tidsförluster då det kommer 

ta lite extra tid att kompilera applikationen varje gång ändringar görs samt att programmen inte kan 

tolkas av webbläsarna direkt vilket medför krångligare och mer tidskrävande arbete med att göra 

dessa program tillgängliga via en webbsida. 

HTML5 bygger istället på helt annan teknik vilket medför andra fördelar och nackdelar.  I och med att 

HTML-kod läses direkt av webbläsarna kommer man aldrig behöva bygga ett HTML-projekt. 

Dessutom är tillgång inget problem alls. Det enda som krävs för att lägga upp en HTML-applikation är 

att placera alla källkodsfiler på en webbserver som är kopplad mot en domän och därefter finns sidan 

tillgänglig för alla. Nackdelarna med detta utförande är dock väldigt omfattande. På grund av att 

koden tolkas av webbläsarna själva är det upp till dem att hantera de finesser som finns i HTML5. Det 

gör dem dock med varierande kvalitet, vilket i sig innebär att olika funktioner fungerar olika bra eller 

inte alls beroende på vilken webbläsare som används. Tyvärr gäller detta både grafik och logik och 

märks väldigt tydligt då ”fel” funktioner används. Både som användare och utvecklare är detta en 

enorm svaghet. Applikationen kommer vara omöjlig att förutspå och man kommer vara tvungen att 

lösa samma problem flera gånger om för att det ska vara kompatibelt med alla webbläsare. Har man 

otur riskerar man att stöta på omöjliga problem som bara kan lösas av webbläsar-utvecklarna. Ett 

system som fungerar på detta sätt kommer vara omöjligt att förvalta. 

I mina ögon har HTML5 inte en möjlighet att konkurrera med Flex och JavaFX vad gäller 

applikationers konsekvens. Om man inte kan förutse hur programmet beter sig kommer det vara 

omöjligt att skapa stora pålitliga applikationer med avancerad logik.  

5.1.4.2 Programkoden 

Programkoden skiljer sig till ganska stor del mellan de olika ramverken som har undersökts. HTML5 

har en mycket välbeprövad kodstruktur som de allra flesta känner sig som hemma med. Att det dock 

inte objektorienterat är lite oroande. Denna studie går ut på att utforma desktop-liknande 

internetapplikationer och för de allra flesta sådana program är det ett objektorienterat 

programmerings-tänk som används av utvecklarna. Även om man är bra på HTML kan övergången 

från objektorienterade språk bli lite för stor och kommer då gå ut över arbetsinsatsen. Att HTML5 

ensam inte räcker till utan att man med största sannolikhet måste kombinera språket med andra 

tekniker gör inte saken bättre. Allt detta tillsammans gör mig väldigt tveksam om det över huvud 

taget är möjligt att få ut den arbetskapaciteten som utvecklarna vanligtvis kan prestera. 
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JavaFX i sin tur bygger på en vanlig objektorienterad struktur vilket bör ge en bra arbetsinsats och 

liten inlärningströskel för programmerare som är nya med språket. Språket är i och för sig inte 

identiskt med andra språk, men det har en tydlig uppbyggnad som inte kan vara särskilt svår att lära 

sig. Att man utöver detta har en stark koppling till vanlig Java-kod gör ju inte saken sämre. Man kan i 

korthet inse att JavaFX borde lämpa sig för de allra flesta utvecklare. 

Adobe Flex är ramverket som egentligen känns mest annorlunda av de som undersökts. Med grafik 

som skrivs i XML-liknande kod och ActionScript blir det lite speciellt. Att detta skulle vara en nackdel 

är dock inte sant. MXML är inte särskilt krångligt att komma igång med och ActionScript har väldigt 

stora likheter med vanliga objektorienterade språk och är även det ganska lätt att lära sig. Språken i 

Adobe Flex är helt enkelt lite annorlunda, men samtidigt lätta att lära och mycket användbara. 

Kod för att förändra utseendet är något som alla tre ramverken har gemensamt. Där är det CSS som 

används om man programmatiskt vill ändra på utseendet. Dem använder lite olika varianter av CSS, 

men i grunden är det samma språk så på denna punkt kan man inte göra skillnad på dem. 

Sett till ren kod har JavaFX lite större fördelar jämfört med övriga ramverk. Dock är inte Adobe Flex 

långt efter. Inte att förglömma är att Adobe Flex dessutom kan kopplas samman med Java-funktioner 

ganska enkelt vilket är till dess fördel. Som nämndes tidigare är HTML5 det svaga kortet i och med 

brister på objektorientering och antalet språk som krävs för att skapa avancerade program. 

5.1.4.3 Stöd genom dokumentation 

Vid undersökningar av dokumentation finns ett ramverk som är i en klass för sig. HTML5 är mycket 

väldokumenterat och det finns mängder med fakta om språket i sig och praktiska kodexempel om 

hur man kan utföra en viss uppgift. Detta beror på den stora mängden utvecklare som använder sig 

av HTML när de skapar hemsidor. 

Adobe Flex är även det ganska väldokumenterat. Den främsta källan till information är Adobe själva 

vilket ofta håller hög kvalitet. Har man tur kan man även hitta privatpersoner som diskuterar sina 

problem.  

JavaFX är på denna punkt lite sämre än sina konkurrenter. I och med att ramverket är relativt nytt 

har man inte allt för många trogna anhängare vilket går ut över dokumentationen. Har man tur och 

JavaFX 2.0 slår, kan dock denna bedömning snabbt förbättras och göra språket ännu mer slagkraftigt. 

5.1.4.4 Kommunikation med externa källor 

Remoting är ett krav som samtliga ramverk uppfyller ganska bra. JavaFX och HTML5 har båda ett 

flertal metoder för att kommunicera med externa källor, men med vissa begränsningar. JavaFX har 

bara inbyggt stöd för anrop via HTTP vilket kan innebära svårigheter då man vill skicka komplexa 

dataobjekt från applikationen. HTML lider av samma problem då flera metoder inte stöder att man 

skickar dataobjekt direkt. Det går dock att skicka dataobjekt trots allt, men då måste de skrivas som 

en strängrepresentation på klienten för att sedan slås ihop till korrekt dataobjekt på servern. Det kan 

även vara lite problematiskt att göra anrop till specifika serverfunktioner med HTML5, men detta 

finns fungerande sätt att jobba sig runt. För JavaFX kan man dock på ett smidigt sätt använda vanliga 

Java-klasser för att sedan låta dessa utföra kommunikationen. 

Det är dock ett ramverk som är en klass för sig när det gäller remoting och det är Adobe Flex. Flex 

stöder flera metoder som lämpar sig både att skicka enklare meddelanden eller hela dataobjekt 
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direkt. Att skicka dataobjekt kräver lite konfiguration av applikationsservrar och en data service, men 

detta är inte allt för svårt och är verkligen värd nedlagd tid. 

5.1.4.5 Designmöjligheter 

En möjlighet som skiljer JavaFX och Adobe Flex från HTML5 är att de båda har stöd för skins. Detta är 

till stor nackdel för HTML5 som därigenom enbart kan rätta sig till CSS för att få rätt utseende. De 

olika ramverkens CSS-varianter skiljer sig inte särskilt mycket från varandra och har ungefär samma 

möjligheter.  Tyvärr åker HTML5 på ytterligare bakslag i och med att CSS-attributen inte stöds av alla 

webbläsare utan applikationen kan variera i utseende. Alla tre ramverk har dock stöd för animeringar 

vilket får ses som ett trevligt tillskott. 

Om man ser till grafiska komponenter är det även där HTML5 som drar nitlotten. Ramverket 

innehåller inte en tillräcklig mängd grafiska komponenter som standard utan är beroende av 

komponenter från externa källor eller från andra tekniker. JavaFX har ett bra komponentstöd som 

har utökats något till 2.0, men i det stora hela saknas vissa objekt som borde vara standard. Slutligen 

kommer vi till Adobe Flex som har ett mycket moget komponentbibliotek som standard. Det erbjuder 

de flesta komponenter som kan förväntas vara nödvändiga i en affärsapplikation. 

Som tydligt klargjorts är HTML5 förloraren av designkravet och håller tyvärr inte riktigt måttet. Adobe 

Flex i sin tur erbjuder all den standardfunktionalitet som kan förväntas, men de jagas hack i häl av 

JavaFX som med lite utveckling och fler komponenter snart är ikapp. 

5.1.4.6 Egna och externa komponenter 

Både Adobe Flex och JavaFX har riktigt bra komponentstöd. De erbjuder arvsmöjligheter vilket bidrar 

till att både grafiska och logiska komponenter kan skapas utan några problem. JavaFX är särskilt 

användbart på detta område i och med att Java-komponenter kan utvecklas och användas direkt från 

JavaFX-applikationen. De erbjuder dessutom ett flertal externa komponentarkiv vilket förbättrar 

ramverken rejält. För att sammanfatta komponentstödet i Flex och JavaFX kan man inse att de är 

ganska jämlika. Flex har fördelarna med lite fler bra grafiska komponenter inbyggt i språket och en 

större mängd externa komponentbibliotek tillgängliga. Fördelarna med JavaFX består i sin tur i att 

det är väldigt kraftfullt i och med den starka kopplingen till vanlig Java och erbjuder möjligheter att 

utforma komponenter från grunden med vektorgrafik. 

HTML5 i sin tur når inte upp till samma nivå som övriga ramverk. De främsta orsakerna till detta 

beror på att man inte har någon tydlig arvstruktur. Detta gör det alltför komplicerat att bygga ut 

existerande komponenter. De metoder som i sin tur finns för att skapa egna komponenter blir ofta 

krångliga och kräver att man kombinerar HTML5 med andra språk och tekniker. Logiska objekt är 

ganska smidigt att ta fram genom JavaScript, men grafiska komponenter är alltför svåra att skapa. 

Den enda delen som HTML5 är jämbördig med Flex och JavaFX är komponentbibliotek som det finns 

en hel del av, men då slutar det ofta med att man arbetar med andra tekniker som är kompatibla 

med HTML. 

5.1.4.7 Modulära applikationer 

Av de ramverk som har undersökt är det egentligen ingen som har ett komplett stöd för moduler. 

Adobe Flex har en kraftfull grund med fullt fungerande modulladdningsklasser som särskilt enkelt kan 

användas för grafiska moduler. Dock har det stora brister när logik kommer in i bilden. Logiska 

pluginer är oerhört problematiska att arbeta med och möjligheterna att förändra beteendet på 
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grafiska pluginer skulle behöva förbättras. Om man som programmerare utformar en smart struktur 

för inladdning av moduler och tillåter att pluginer körs från källkodsfiler skulle man möjligen kunna 

uppnå välfungerande modulära applikationer.  

JavaFX modulstöd är inte heller komplett och man saknar särskilt klasser för inladdning av moduler 

som riskerar att bli oerhört omständliga. Eventuellt skulle man kunna utnyttja funktionalitet från 

vanlig Java för att förbättra pluggbarhetsstödet i JavaFX, men det är inte alls säkert. 

Det ramverket som uppfyller pluggbarhetskravet bäst är egentligen HTML5. Detta beror främst på att 

det är oerhört enkelt att skapa referenser till JavaScript-filer och CSS-filer under körning som i sin tur 

kan användas för att läsa in objekt och komponenter dynamiskt. Grafiska moduler är även det väldigt 

enkelt att införa om man kör dem genom iframes. HTML5 har inte ett perfekt modulstöd och man 

skulle gärna se särskilda modul-taggar i språket, men det är tillräckligt bra för att man inte kan 

kritisera det allt för mycket. 

Kravet på pluggbarhet är helt klart det som har varit svårast att undersöka under hela arbetet. 

Program uppbyggda av olika moduler är något jag inte har stött på särskilt mycket tidigare och det är 

svårt att sätta sig in i hur inladdningen av dessa förväntas fungera. Särskilt metoderna för inladdning 

av pluginer i Adobe Flex och JavaFX kan säkerligen göras betydligt bättre och enklare om någon med 

goda kunskaper om pluggbara system sätter upp en specifikation över hur man vill att inläsningen 

ska ske, klass för klass. Då skulle man kunna få en bild som verkligen ger ramverken en rättvis 

bedömning.  

5.1.5 Ramverket som bäst uppfyller kravbilden 

Vilket ramverk som lämpar sig bäst kan många gånger skilja från person till person. Vad som påverkar 

vad man tycker kan bero på ett flertal saker, exempelvis tidigare erfarenheter av olika språk och hur 

man förväntar sig att arbetssättet ska vara.  Det ramverk jag anser är bäst lämpat och ger högst 

produktivitet för RIA-utveckling kan andra tycka är felaktigt då de vill att saker ska fungera och göras 

på något annat sätt. I och med detta vill jag förtydliga att detta är min uppfattning om det bästa 

ramverket för utveckling av desktopliknande webbapplikationer. 

Om man ser till helheten är det bara två av ramverken som kan konkurrera om att vara bäst 

anpassad för RIA-utveckling. Dessa är givetvis Adobe Flex och JavaFX. HTML5 är ett intressant 

ramverk, men det har alldeles för stora brister för att lämpa sig för desktop-programmering. Jag tror 

säkert att det kommer användas flitigt på vanliga hemsidor, men jag har svårt att se att ett ramverk 

som ensam inte klarar av grundläggande krav för desktop-program ska kunna ta över marknaden för 

rika internetklienter. Enda sättet att uppnå ett bra ramverk baserat på HTML5 är att kombinera det 

med kanske 4 andra tekniker. Resultatet kan säkert se fint ut, men det man egentligen borde fråga 

sig är om detta verkligen är en HTML5-applikation. Jag tror dessutom att en bra rik internetklient 

skriven i HTML5 skulle ta betydligt mycket längre tid att skapa jämfört med andra ramverk. HTML 

faller främst på att det borde vara mer objekt-baserat och att man måste lösa problemet med att 

olika webbläsare tolkar HTML- och CSS-kod olika. Detta måste standardiseras, annars kommer 

HTML5 aldrig kunna konkurrera på allvar med andra ramverk för utveckling av rika 

internetapplikationer. 
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Att avgöra vilket av Adobe Flex och JavaFX som är bäst är en svår uppgift. Dem är båda två mycket 

användbara ramverk som kommer klara av skapandet av en rik desktopliknande applikation på ett 

bra sätt. Språken som de använder är båda lätta att lära sig och de grafiska möjligheterna är näst 

intill identiska. Om ett ramverk ska väljas ut som det bättre av dem två faller rösten på Adobe Flex. 

En av de främsta orsakerna till detta är att det är ett lite mognare ramverk som är mer välbeprövat 

och har en större mängd anhängare. JavaFX är bra, men känns för stunden som ett språk man 

använder då man vill skapa intressanta och snygga interaktiva hemsidor. En aspekt som bekräftar 

detta är komponentstödet i Flex som innehåller mängder med komponenter som passar in just i 

desktopsystem. För JavaFX är det först på senare tid som dessa komponenter har tillkommit.  

Även om Adobe Flex för stunden är det starkaste kortet av dem två så får de se upp för JavaFX i 

framtiden. De kommer bli en tuff konkurrent om Oracle får lite extra tid att utveckla språket och 

stödet från allmänheten byggs upp. Det är ju trots allt ett oerhört nytt ramverk. Oavsett vilket 

ramverk man väljer att arbeta med kommer både Adobe Flex och JavaFX 2.0 lösa uppgiften på ett 

bra, smidigt och tidsoptimalt sätt. 

5.2 Erfarenheter 
I stort så har arbetet gått oerhört bra, men givetvis finns det detaljer som både har inneburit positiva 

och negativa erfarenheter. Arbetet i sig har varit mycket lärorikt och intressant och jag har fått upp 

ögonen för en dynamik och interaktivitet på webbsidor som jag inte hade någon aning om att man 

kunde göra. Att undersöka dessa ramverk har varit av stor glädje och har dessutom inspirerat mig till 

att fundera ut några egna projekt som skulle vara roliga att förverkliga med något av ramverken. 

5.2.1 Tidsoptimism 

Tidsoptimism är ett symptom som man tyvärr lider av allt för ofta när stora arbeten ska utföras. Även 

om man utformar en tidsplan i början av ett arbete är det sällan så att den kan hållas på ett bra sätt. 

För det mesta missbedömer man den tid som det kommer ta vilket slutar med att alla delmoment tar 

betydligt mycket längre tid än vad man tänkt sig. Detta var något jag råkade ut för under detta arbete 

och trots omarbetningar och justeringar för att minska omfattningen av arbetet så kunde ändå inte 

den ursprungliga tidsplanen hållas. Det man bör tänka på är helt enkelt att vara mer pessimistisk när 

tidsplanen sätts upp. Detta leder till att man blir positivt överraskad när man hinner med att göra allt 

man förväntar sig och kanske till och med kan utöka uppgiften med delar som ursprungligen 

bedömdes vara för tidskrävande. På så sätt byggs en bra stämning upp för en själv när man närmar 

sig slutet av arbetet. 

En annan orsak till att tiden ofta blir ett problem under större projekt är att man tidigt tittar i 

kalendern och tänker att det finns väldigt gott om tid och att det inte är någon idé att stressa fram 

ett resultat. Detta är tyvärr allt som oftast en felaktig känsla och leder bara till att man stressar upp 

sig och hamnar i tidsnöd under de sista veckorna. 

Efter egen erfarenhet kan jag också rekommendera att man försöker slutföra projektet så snabbt 

som möjligt. Jag lyckades dra ut en del på tiden och desto längre tid som går, desto svårare blir det 

att ta sig an de sista lilla delarna som återstår. 

5.2.2 Lägesredovisningar 

Under arbetets gång hölls ett antal träffar på företaget där jag gjorde mitt examensarbete. Då 

träffades ansvariga handledare och alla examensarbetare för att diskuterade vad som gjorts sedan 
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förra mötet och vad man planerades härnäst. Detta var mycket nyttigt för en själv genom att man 

fick direkt respons på det man sysslat med och även att man fick en bild av att det som man arbetade 

med för stunden var vad som förväntades av en. Det var också intressant att följa vad andra 

exjobbare sysslade med vilket var till hjälp för att jämföra hur jag strukturerat upp mitt arbete 

jämfört med andra. 

5.2.3 Ändringar av kraven 

Under arbetets gång hände det vid ett par tillfällen att uppgiften justerades. Detta berodde på att jag 

tillsammans med företaget insett att vissa delar skulle bli för svåra att undersöka, men också på 

grund av den tidsbrist som uppstod då vissa delar tog mer tid att undersöka än förväntat. Bland 

annat togs krav på integration med tredjepartsprodukter bort och även undersökningar om krockar 

mellan tredjepartskomponenter. I ett tidigt skede var det också tänkt att GWT och Wicket skulle 

undersökas tillsammans med HTML5, men detta insåg vi att det skulle ta allt för mycket tid. Det 

samma gällde implementation av en fullstor demoapplikation med det bästa ramverket samt en 

mobil implementation av samma program. Detta blev lite speciellt i och med att dessa delar var 

inplanerade, men samtidigt nödvändiga att ta bort för att arbetet skulle få en realistisk omfattning. 

5.2.4 Skriva rapport om en studie 

Jag tyckte att det var oerhört svårt att skriva en rapport om en studie som till stor del ska bestå av 

mina egna åsikter kring existerande tekniker. I vanliga fall brukar rapporter ha en stor fakta-del som 

sedan analyser görs utifrån. I detta fall ska en rapport skrivas om hur jag har uppfattat funktionalitet i 

olika webbramverk. Detta blir oerhört annorlunda mot alla andra rapporter och uppsatser man 

någonsin skrivit. Om uppgiften hade varit att göra ett program som slutprodukt så skulle det vara 

ganska enkelt att utforma en rapport där man beskriver planering, tänkt design, hur 

implementationen har gjorts, hur den testats och vad som kan förbättras i framtiden. Här är det inte 

mina testimplementeringar som är intressanta utan vad jag lärt mig genom att göra 

testimplementationer. I och med att stora delar handlar om mina åsikter om ramverken blir det svårt 

att ge en korrekt bild av dem i och med att olika människor tycker att olika saker är svåra respektive 

lätta. . Vad jag tycker är svårt kan någon annan tycka är oerhört enkelt och tvärtom vilket medför att 

jag kan leda folk i fel riktning. På något sätt får man blanda fakta med åsikter och förhoppningsvis 

förstår läsaren att mina åsikter snarare är råd och tankar än riktiga fakta. 

Dessutom är det krångligt att veta hur man ska begränsa rapportens innehåll vad gäller kod och hur 

mycket information som är lämpligt att skriva om olika tekniker.  Ska man utgå från att de som läser 

den har samma grundkunskaper som mig eller ska man utgå från att de kanske inte alls vet vad till 

exempel HTML och CSS är och hur det ser ut? Det är väldigt lätt hänt att man vill skriva så oerhört 

mycket om hur de används att rapporten riskerar att bli en lärobok. Jag är ju ute efter att läsarna ska 

veta vad de läser och inte bara att jag tror att de känner till det som beskrivs. I korthet är det svårt att 

vet hur mycket grundläggande information om språk som är meningsfullt att ta med. 

5.2.5 Undersökning av ett ännu inte släppt språk 

Att undersöka ett ramverk som ännu inte släppts, vilket var fallet för JavaFX 2.0 var väldigt speciellt 
och en erfarenhet i sig. Det som främst påverkades var angreppsmetoden som fick ändras en hel del 
för att ge en bra bild av hur kravspecifikationen uppfylldes. Istället för att göra testimplementationer 
fick jag lägga större vikt till att lita på den dokumentation som fanns tillgänglig och avgöra vad som är 
lätt och svårt utifrån exempelkod som fanns tillgängligt för den nya versionen. Vissa krav var särskilt 
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svåra att undersöka och de fick därför bedömas så gott det gick. Det är hur som helst omöjligt att 
göra en lika bra och pålitlig bedömning av ett krav om det bara kan studeras teoretiskt och inte 
praktiskt. Jag tror dock att jag lyckades ganska bra med detta trots omständigheterna. 

5.3 Utökningar av studien 
Denna studie var mycket omfattande och tog lång tid att utföra. Trots detta finns det fortfarande en 

stor mängd aspekter som inte har undersökts. Om man skulle ta sig en rejäl funderare skulle 

säkerligen uppåt tio andra funktioner som påverkar en internetklients användbarhet kunna tas fram. 

Dessutom kan de krav som undersökts i denna studie utökas för att bli än mer detaljerade. Det 

märkte jag tydligt under arbetets gång då ett problem var hur jag skulle begränsa all funnen data till 

en rimlig mängd. 

En viktig aspekt som inte studerats är hur ramverken hanterar större applikationer. Alla de 

testimplementationer som gjorts för att ge svar på ramverkets användbarhet utifrån 

kravspecifikationen har varit väldigt små och innehållit en relativt liten mängd kod. Ett problem skulle 

kunna vara att vissa ramverk blir allt svårare att arbeta med desto större program man har och ju fler 

källkodsfiler som finns. Detta kan leda till att programmet blir svårt att förbättra och felsöka när 

buggar upptäcks.  

En annan viktig del i hur en webbapplikation arbetar är hur den kan skydda känslig data. I vissa 

system lagrar man data som är sekretessbelagd och därigenom inte ska vara tillgänglig för 

allmänheten. Skulle denna information komma ut till allmänheten genom någon har utnyttjat 

säkerhetshål i ramverkets struktur skulle det kunna få förödande konsekvenser för företagets rykte 

som utvecklat applikationen och man skulle få svårt att hitta nya kunder. Om systemet kommer lagra 

känsliga data skulle det därigenom vara oerhört viktigt att även undersöka detta för ramverket man 

planerar att använda. 

En del i komponentkravet som togs bort på grund av tidsbrist var att undersöka krockar mellan 

komponenter från tredjepartsutvecklare. Detta krav går ut på att om man använder fel komponenter 

i samma applikation riskerar de att störa ut varandra vilket slutligen kan innebära att programmet 

kraschar vilket man självklart vill undvika. Detta är ett annat exempel på en extra punkt som skulle 

kunna undersökas. 

Att räkna upp alla förbättringsmöjligheter av studien är omöjligt då det finns oändligt många problem 

som man skulle vilja veta hur de löses av olika ramverk. Vad som kan vara intressant att titta extra på 

beror helt på vad man planerar att använda sin rika internetapplikation till. Beroende på vad 

programmet ska göra kommer det vara olika funktioner som är viktiga för att idén ska kunna bli en 

verklig implementation. Bara din fantasi sätter gränserna för vad som kan göras med webbramverk.  
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6 Slutsats 
Att studera webbramverk är en oerhört omfattande och tidskrävande process. Detta beror till stor 

del på den mängd aspekter som man måste ta med i beräkningarna för att ge en pålitlig och realistisk 

bild av hur de verkligen fungerar. De undersökta ramverken Adobe Flex, JavaFX och HTML5 uppfyller 

alla kraven på produktivitet, grafisk uppbyggnad, egna komponenter och pluggbarhet, men de 

uppfyller dem på olika bra sätt. Detta försvårar helt klart valet av ett ramverk som utmärker sig 

framför alla andra. 

HTML5 är det ramverk som framöver säkerligen kommer användas mest av de som undersökts. Detta 

gäller dock för vanliga hemsidor. Det är mer tveksamt om det kan slå sig in som ett pålitligt språk för 

utveckling av rika internetapplikationer. HTML5 är dynamiskt i och med att det körs av webbläsarna 

själva. Detta är dock dess stora svaghet också i och med att webbläsarna tolkar språkets funktioner 

olika vilket leder till att applikationen beter sig på olika sätt beroende på vilken miljö den körs i. 

Dessutom måste HTML5 kombineras med andra tekniker för att kunna skapa en komplex logik vilket 

riskerar att bli ett omständligt arbetssätt som inte gynnar utvecklarens arbetskapacitet. För 

utveckling av större affärssystem skulle språket behöva bli mer objektorienterat och innefatta en 

tydlig arvstruktur av komponenter. HTML5 är ett bra språk i grunden, men det krävs tid och 

utveckling för att det ska nå sin fulla potential. 

JavaFX och Adobe Flex är två ramverk som har stora likheter. De bygger på Java respektive Flash och 

är väl anpassade för utveckling av omfattande webbklienter. Det är till stor fördel att de bygger på en 

objektorienterad koduppbyggnad vilket medför en liten inlärningströskel för desktop-utvecklare. De 

har dessutom mycket bra komponentstöd med arv och en stor mängd grafiska standardkomponenter 

väl anpassade för uppbyggnad av klassiska fönster-applikationer. Till skillnad från HTML5 måste 

program utvecklade med dessa ramverk kompileras och köras i pluginer i webbläsaren, men det 

medför förutsägbara körningar.  Att skilja dessa ramverk åt är svårt, men rösten faller på Adobe Flex 

främst beroende på att det är mer välbeprövat, har en större anhängarskara och är ett lite mognare 

ramverk om man ser till komponentstödet samt vilken typ av applikationer språket är tänkt att 

användas för. 

Detta är min tolkning av hur väl de undersökta ramverken skulle fungera för att utveckla affärssystem 

i form av webbapplikationer. Alla människor har dock en egen rätt att välja vilket ramverk de ska 

använda om de vill skapa en rik internetklient och förhoppningsvis kan denna rapport vara till stor 

hjälp vid detta svåra val.  
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Bilaga A – Konfiguration av BlazeDS och Tomcat för Flex-projekt i 

Eclipse 
I denna bilaga beskrivs hur man går tillväga för att kunna koppla samman en klient i Adobe Flex med 

en serversida skriven i Java och styra det hela från utvecklingsmiljön Eclipse. Detta består i att sätta 

upp BlazeDS och Tomcat att användas ihop och sedan göra vissa konfigurationsändringar i Java- och 

Flex-projekten för att alltsammans ska fungera.  

Första steget man behöver göra för att koppla sina Flex-projekt till en Java-klass och kunna köra 

alltsammans direkt i Eclipse är att installera BlazeDS och Tomcat. Ett enkelt alternativ är att hämta en 

version av BlazeDS där Tomcat följer med. Detta finns att ladda ner från Adobe helt gratis och det är i 

så fall nedladdnings-alternativet Turnkey som man vill ha. Fördelen med detta är att man inte 

behöver göra någon konfiguration för att dessa program ska fungera tillsammans. Nästa viktiga steg 

är att Eclipse måste ha pluginen Web Tools Platform (WTP) installerad[20]. Utan den kan vi ett 

senare skede inte skapa upp en server för Tomcat direkt i Eclipse. Jag missade att installera denna 

från början och då kunde jag inte välja Tomcat som servertyp när jag skulle skapa denna. 

Härnäst ska man konfigurera en server i Eclipse direkt till den Tomcat-installation man har på datorn. 

För att göra detta ställer man Eclipse i det grafiska perspektivet för Java, väljer servertabben, 

högerklickar och väljer där att skapa en ny server. En guide kommer upp och där väljer man den 

version av Tomcat man har (finns under Apache i trädhierarkin) och väljer att lägga till en ny ”Server 

Runtime Environment”. Här pekar man sedan ut den katalog där Tomcat har installerats och det hela 

är klart. 

Nästa steg för att få alltsammans att fungera är att skapa ett nytt ”Dynamic Web Project” i Eclipse. 

Det är detta projekt som kommer utgöra serversidan för Flex-applikationen. Koppla detta projekt till 

den ”Runtime Environment” som skapades tidigare för din Tomcat-installation och ge det ett 

passande namn. Detta gör att projektet kommer köras på Tomcat-servern.  

Härnäst vill man konfigurera projektet att kompilera sina filer direkt till BlazeDS. Detta görs på 

följande sätt. Webbprojektet har en katalog som heter ”WebContent”. Denna måste man byta ut 

mot mappen med samma namn som finns i katalogen där BlazeDS installerades. Därefter kvarstår 

bara en liten ändring i projektets ”Build Path”. Vi måste där ändra projektets ”Default Output Folder” 

så den pekar till WebContent/WEB-INF/classes i ditt projekt. Det är den konfiguration som krävs för 

att de klasser som skapas i projektet ska kompileras direkt till Blaze. Under WebContent/WEB-INF/src 

kan vi nu helt fritt skapa vanliga Java-klasser. Det sista som behöver göras för att dessa klasser ska 

vara tillgängliga från en Flex-klient är att lägga till destinationer till de klasser som man vill kunna 

anropa. Det konfigureras i XML-filen som finns i på sökvägen WebContent/WEB-INF/flex/remoting-

config.xml. Om vi har en klass som finns i myClass.java ser destinationen för denna ut på 

följande sätt. 

<destination id=”myClass”> 

   <properties> 

      <source>myClass</source> 

   </properties> 

</destination> 
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Slutligen återstår bara att skapa en klient i Flex som anropar servern. När man skapar klient-

applikationen är det viktigt att sätta ”Remote object access service” för projektet till BlazeDS 

(LiveCycle Data Services om BlazeDS inte går att välja). I nästa steg måste man peka ut WebContent-

katalogen för serverprojektet som ”Root folder”, sätta ”Root URL” till 

”http://localhost:8400/myWebProject/” (Tomcat körs som standard från port 8400 och 

myWebProject är namnet på serverprojektet) och ange ”/myWebProject” som ”Context root”.  Detta 

ger dig ett Flex-projekt som ska kunna kommunicera med serverfunktionerna[21]. 

För att exempelvis anropa funktionen myFunction i myClass från klienten genom att trycka på 

en knapp skriver man på följande sätt. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml"> 

   <mx:RemoteObject id="ro" destination="myClass "/> 

   <mx:Button id="btn" click="ro.myFunction()"/> 

</mx:Application> 
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Bilaga B - Flex-applikation med dynamisk laddning av grafiska 

moduler 
Nedan följer koden för en applikation i Adobe Flex som laddar in grafiska moduler till en tabb-panel. I 

paketet assets placeras de grafiska modulernas SWF-arkiv. Applikationen laddar dynamiskt in dessa 

moduler till klienten utifrån vad som anges i en konfigurationsfil i XML. Genom att ändra dess 

innehåll kan applikationens utseende styras. 

mainApplication.mxml: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<!-- Author: Jonas Wilhelmsson --> 

<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"  

  xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"  

  xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" minWidth="955" minHeight="600" 

  creationComplete="creation_complete()" width="100%" height="100%"> 

   

<fx:Script> 

   <![CDATA[ 

      import mx.containers.TabNavigator; 

      import mx.controls.Alert; 

      import mx.modules.ModuleLoader; 

      import mx.rpc.events.ResultEvent;   

      import spark.components.NavigatorContent; 

    

      [Bindable] 

      private var xmlData:XMLList; 

    

      private function creation_complete():void 

      { 

         plugins.send(); 

      } 

       

      private function onResult( event:ResultEvent ):void 

      {    

         xmlData = event.result.panel as XMLList; 

         loadPlugins(); 

      }  

    

      private function loadPlugins():void 

      {     

         var prop:XML; 

         var tabs:TabNavigator = new TabNavigator(); 

         tabs.percentWidth = 95; 

         tabs.percentHeight = 95;     

 

         for each (prop in xmlData.module) 

         { 

            var newTab:NavigatorContent = new NavigatorContent(); 

            newTab.label = prop.title; 

            var module:ModuleLoader = new ModuleLoader(); 

            module.url = "assets/" + prop.name + ".swf"; 

            newTab.addElement(module); 

            tabs.addElement(newTab); 

         } 

 

         panels.addElement(tabs); 

      } 

   ]]> 

</fx:Script> 

  

<fx:Declarations> 

   <mx:HTTPService id="plugins"  resultFormat="e4x" url="config/plugin-config.xml"   

                   result="onResult(event);" /> 

</fx:Declarations> 

  

<s:VGroup id="panels" width="100%" height="100%"/> 

</s:Application> 
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config/plugin-config.xml: 

<?xml version="1.0"?> 

<content> 

   <panel> 

      <module> 

         <title>Module 1</title> 

         <name>mod1</name> 

      </module> 

      <module> 

         <title>Module 2</title> 

         <name>mod2</name> 

      </module> 

   </panel> 

</content> 
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Bilaga C – Syntaxdetaljer i JavaFX-script 
I denna bilaga beskrivs några av de detaljer i kodens syntax som skiljer från andra 

programmeringsspråk som Java. 

I JavaFX kan variabler deklareras som två olika typer, var och def där var är en vanlig variabel och 

def är en konstant. Att sätta datatyp på variabler och funktioner och är väldigt smidigt då man har 

byggt in stöd för type inference, det vill säga att man inte behöver ange data- eller returtyp. 

Detta kan vara mycket positivt och sparar tid. Självklart måste man inte utnyttja denna funktion utan 

väljer själv om man vill använda det. Om man exempelvis har en variabel som är en egendefinierad 

datatyp kan det vara bra både vid kodandet och för kodens läsbarhet att man kan avgöra vilken 

datatyp den är av. Just läsbarhet är något som borde motivera programmeraren att trots allt ange 

datatyper för alla variabler. Nedan finns en variabeldefinition och en funktionsdefinition som visar 

syntaxen då man anger datatyp. 

 var myString:String; 

 function myFunction():Void; 

För dessa deklarationer skulle man med hjälp av type inference kunna ta bort datatypen sist i 

deklarationen och ändå kunna köra programmet. Kompilatorn avgör i detta fall automatiskt vilken 

typ de ska vara av. 

En annan skillnad i kodens syntax är hur man gör när man vill lägga in ett variabelvärde i en 

textsträng. I JavaFX-skript måste man först deklarera variabeln och i strängen sätta variabeln inom 

klammerparenteser ({ och }). I praktiken ser det ut som exemplet nedan. 

var myInt = 2; 

println(”Din variabel: {myInt}”);//Skriver ut ”Din variabel: 2” 

Även jämförelsesatser använder ett format som inte är så vanligt bland objektorienterade språk då 

man skriver flera satser i ett block. I vanliga fall skrivs och samt eller som && och || i 

programmering. I JavaFX används istället orden and och or för detta. Även for-loopar är lite 

annorlunda. Istället för att iterera igenom index hämtar man ut objekten som datasamlingen 

innehåller direkt. Nedan följer två exempel på dessa skrivsätt. 

 if(myInt > 2 and myInt < 5) 

 for(myVar:String in myStringArray) 

Alla hittills nämnda sätt att skriva kod är mycket grundläggande och enkla. Det ska inte vara några 

problem alls för en programmerare att anpassa sig till kod i JavaFX på grund av dessa skrivsätt.  

En större skillnad mellan JavaFX och andra språk är dock hur man använder konstruktorer. I JavaFX 

används inte konstruktorer på samma sätt som andra språk. Det finns en standardkonstruktor utan 

några argument och det är inte möjligt att skapa andra. Detta är oerhört irriterande om man är van 

vid att initiera sina objekt och dess medlemsvariabler när de skapas. Har objektet bara publika 

medlemmar finns inget egentligt problem då dessa kan sättas direkt vid initieringen på sättet nedan. 

Detta skrivsätt verkar vara oerhört vanligt i JavaFX. 

 



60 
 

Var myVar:myClass = myClass  

{ 

   classVar1: value 

   classVar2: value  

} 

Om man nödvändigtvis vill ha en konstruktor är det givetvis möjligt att skapa en funktion som man 

får anropa manuellt som sätter alla medlemsvariabler. Detta kan efterliknas med en konstruktor 

trots att det egentligen inte är det. Detta tillvägagångssätt är som sagt möjligt, men gissningsvis inte 

att rekommendera. 

JavaFX har lite andra åtkomsttyper än dem man är vana vid. Givetvis finns public (åtkomst för alla) 

och protected (åtkomst för klasser som ärver från denna klass och de i samma paket), men 

private (endast tillgång från klassen) används lite speciellt. Det är inte möjligt att skriva att en 

medlemsvariabel ska vara private för det existerar inte. Istället anger man ingen åtkomsttyp. Den 

blir då automatiskt JavaFX motsvarighet till en privat variabel. Utöver dessa typer finns också 

public-read (läsbar överallt), public-init (variabler går att initiera när objektet skapas och 

därefter har de läsrättigheter) och package (åtkomst från klasser i samma paket)[22]. 

 För att sätta egenskaper på objekt vid initiering använder man kolon som likhetsoperator (se 

exemplet ovan). Däremot är det vanligt likhetstecken som används för att sätta värden på variabler 

och medlemsvariabler efter att de initierats.  
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Bilaga D – Grafiskt exempel skrivet i JavaFX 1.3.1 
Nedan är den fullständiga koden skriven i JavaFX-skript för en applikation som innehåller ett 

formulär. 

package graphicalsample; 

import javafx.stage.Stage; 

import javafx.scene.Scene; 

import javafx.scene.text.Text; 

import javafx.scene.text.Font; 

import javafx.scene.paint.Color; 

import javafx.scene.layout.VBox; 

import javafx.scene.layout.HBox; 

import javafx.scene.control.Label; 

import javafx.scene.control.TextBox; 

import javafx.scene.control.Button; 

import javafx.stage.Alert; 

import javafx.geometry.Insets; 

import javafx.geometry.VPos; 

 

/** 

 * @author Jonas Wilhelmsson 

 */ 

Stage { 

   title: "Sample application" 

   scene: Scene { 

       width: 250 

       height: 80 

       fill: Color.LIGHTBLUE 

 

       content: [ 

           VBox { 

               spacing: 5 

               padding: Insets { left: 10, right: 10, bottom: 10, top: 10 } 

               content: [ 

                   Text { 

                       font: Font { 

                           size: 18 

                       } 

                       content: "Application header" 

                   } 

                   VBox { 

                       spacing: 5 

                       content: [ 

                           HBox { 

                               spacing: 5 

                               nodeVPos: VPos.CENTER 

                               content: [ 

                                   Label { 

                                       text: "First name:" 

                                   } 

                                   TextBox { 

                                       id: "firstName" 

                                       text: "First name" 

                                       columns: 12 

                                       selectOnFocus: true 

                                   } 

                               ] 

                           } 

                           HBox { 

                               spacing: 5 

                               nodeVPos: VPos.CENTER 

                               content: [ 

                                   Label { 

                                       text: "Last name:" 

                                   } 

                                   TextBox { 

                                       id: "lastName" 

                                       text: "Last name" 

                                       columns: 12 

                                       selectOnFocus: true 

                                   } 

                               ] 

                           } 
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Button { 

                               text: "Submit" 

                               action: function() { 

                                   Alert.inform("You have submitted some data!") 

 

                               } 

                           } 

                       ] 

                   } 

               ] 

           } 

       ] 

   } 

} 
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Bilaga E – Exempelapplikation i HTML5 
Nedan följer koden för en exempelsida skriven i HTML5. Sidan innehåller ett formulär samt sidhuvud, 

sidfötter och artiklar för att visa på hur man kan utforma sidor i HTML5. 

Filen html5_exempel.html 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 

<head> 

 <meta HTTP-EQUIV="content-type" CONTENT="text/html;"/> 

 <link rel="stylesheet" href="stylesheet.css"> 

 <title>Exempelapplikation HTML5</title>  

</head> 

 

<body> 

 <header> 

  <h1>HTML5 Exempel</h1> 

 </header> 

  

 <div id="window"> 

    <nav> 

  <ul>   

 <li><a href="#">Hem</a></li>   

 <li><a href="#">Alternativ 1</a></li>   

 <li><a href="#">Alternativ 2</a></li>   

 </ul>   

 </nav> 

  

 <section> 

 <article> 

 <header> 

 <h2>Formulär</h2> 

 </header> 

       

 <form name="people"> 

 <table> 

 <tr>     

  <td><label for="firstName">Förnamn:</label></td> 

 <td><input id="firstName" name="firstName" type="text" 

  placeholder="Ditt förnamn" required></td> 

 </tr><tr> 

 <td><label for="lastName">Efternamn:</label></td> 

 <td><input id="lastName" name="lastName" type="text" 

  placeholder="Ditt efternamn" required></td> 

 </tr><tr>    

  <td><label for="emailAddress">E-mail:</label></td> 

  <td><input id="emailAddress" name="emailAddress" type="email" 

  placeholder="mymail@example.com"></td> 

 </tr><tr>  

 <td><label for="dateOfBirth">Födelsedag:</label></td>  

 <td><input id="dateOfBirth" name="dateOfBirth" type="date" 

  placeholder="MM/DD/YYYY"></td> 

 </tr> 

 </table> 

  <p><input type="submit" value="Lägg till person"></p>  

 </form> 

 

 <footer> 

 <h2>Sidfot</h2> 

 </footer> 

 </article> 

 </section>   

 <aside>   

 <p>Lite trevlig sidoinformation.</p>    

 </aside> 

     

 <footer> 

 <p>Författare: Jonas Wilhelmsson</p> 

 </footer> 

 </div> 

</body> 

</html> 
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För att ge en HTML-sida ett unikt utseende har CSS utnyttjas. Nedan följer filen som sidan designats 

med. 

Filen stylesheet.css 

body { 

    background-color:#F4F4F4; 

    font-family:Geneva,Arial,Helvetica,sans-serif; 

    margin: 0px auto; 

    max-width:900px; 

    border:solid; 

    border-color:#C2C2C2; 

} 

 

header { 

/* För Internet Explorer */ 

 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#EDF9DC', 

endColorstr='#ABE05D');  

 

/* För webkit webbläsare, tex Chrome */ 

 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#EDF9DC), to(#ABE05D)); 

/* För Firefox  

 background: -moz-linear-gradient(top,  #EDF9DC,  #ABE05D); */  

    display:block; 

    color:Black; 

    text-align:center; 

} 

 

h1 { 

    font-size: 64px; 

    margin: 0px; 

} 

 

h2{ 

    font-size: 18px; 

    margin: 0px; 

    text-align:center; 

} 

 

nav { 

 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#EDF9DC', 

endColorstr='#ABE05D'); 

 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#EDF9DC), to(#ABE05D)); 

 background: -moz-linear-gradient(top,  #EDF9DC,  #ABE05D);  

 margin-top: 10px; 

 width: 100%;   

    display:block; 

    float:left; 

} 

 

nav ul {    

    margin: 0 auto;    

    width: 100%;    

    list-style: none;    

}   

 

nav ul li {    

    float: left;    

}    

   

nav ul li a {    

    display: block;    

    margin-right: 10px;    

    width: 140px;    

    font-size: 14px;    

    line-height: 44px;    

    text-align: center;    

    text-decoration: none;    

    color:Black;   

 }    

   

nav ul li a:hover {    

    color: Silver;    

 }    
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nav ul li.selected a {    

    color:Black;  

}    

 

#window { 

 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#EDEDED', 

endColorstr='#C2C2C2'); 

 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#EDEDED), to(#C2C2C2));  

 background: -moz-linear-gradient(top,  #EDEDED,  #C2C2C2); 

} 

 

section { 

    display:block; 

    width:75%; 

    float:left; 

} 

 

article { 

    background-color: #EDEDED; 

    display:block; 

    margin: 10px; 

    padding: 10px; 

    -webkit-border-radius: 10px; 

    -moz-border-radius: 10px; 

    border-radius: 10px; 

    -webkit-box-shadow: 2px 2px 20px #888; 

    -moz-box-shadow: 2px 2px 20px #888; 

} 

 

article header { 

    -webkit-border-radius: 10px; 

    -moz-border-radius: 10px; 

    border-radius: 10px; 

    padding: 5px; 

 

} 

 

article footer { 

    -webkit-border-radius: 10px; 

    -moz-border-radius: 10px; 

    border-radius: 10px; 

 padding:3px; 

} 

 

aside { 

    display:block; 

    width:25%; 

    float:left; 

} 

 

footer { 

 width:100%; 

    clear: both; 

    display: block; 

 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#EDF9DC', 

endColorstr='#ABE05D'); 

 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#EDF9DC), to(#ABE05D));  

 background: -moz-linear-gradient(top,  #EDF9DC,  #ABE05D); 

    color:Black; 

    text-align:center; 

    padding-top: 10px; 

 padding-bottom: 10px; 

} 
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Bilaga F – Komponenter genom htc-fil i HTML 
Nedan finns ett exempel hur en enkel komponent för att visa ett formulär skulle kunna se ut. 

Metoden som används stöds endast av Internet Explorer då avsnittet skrevs. 

Filen MyForm.htc 

<head> 

    <public:component tagName="MY_FORM"> 

        <public:defaults viewLinkContent />   

        <public:defaults viewInheritStyle="false" /> 

    </public:component> 

</head> 

 

<body> 

 <form name="people"> 

 <table> 

 <tr> 

 <td><label for="firstName">Förnamn:</label></td> 

 <td><input id="firstName" name="firstName" type="text" 

 placeholder="Ditt förnamn" required></td> 

 </tr><tr> 

 <td><label for="lastName">Efternamn:</label></td> 

 <td><input id="lastName" name="lastName" type="text" 

 placeholder="Ditt efternamn" required></td> 

 </tr><tr>      

 <td><label for="emailAddress">E-mail:</label></td>   

 <td><input id="emailAddress" name="emailAddress" type="email" 

 placeholder="mymail@example.com"></td> 

 </tr><tr>  

 <td><label for="dateOfBirth">Födelsedag:</label></td>   

 <td><input id="dateOfBirth" name="dateOfBirth" type="date" 

 placeholder="MM/DD/YYYY"></td> 

 </tr> 

 </table> 

  <p><input type="submit" value="Lägg till person"></p>   

 </form> 

</body> 

 

I HTML-filen hämtas formuläret genom en egendefinierad namnrymd (XMLNS:FORM) som kopplas 

till htc-filen där komponenten är definierad. 

Filen MyApplication.html 

<html XMLNS:FORM> 

 

<head> 

 <TITLE>Todays Date Implementation</TITLE> 

   <?IMPORT namespace="FORM" implementation="MyForm.htc"> 

</head> 

 

<body> 

 <p>Innan komponent-import.</p> 

 

 <br>   

 <FORM:MY_FORM></FORM:MY_FORM>  

 <br> 

 <p>Efter HTC-komponent.</p> 

</body> 

 

</html> 
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Bilaga G – Dynamisk laddning av en enkel valideringsmodul i HTML5 
Nedan är koden för ett enkelt valideringsprogram som dynamiskt laddar in en JavaScript-fil som 

innehåller en valideringsfunktion. Denna funktion kopplas till ett formulär och sätts till att köras då 

formuläret skickas. Valideraren i sig kontrollerar att en tecken-sträng varken är tom eller innehåller 

texten ”not allowed”. Oavsett vad den kommer fram till visar den en dialogruta som beskriver 

resultatet av valideringen. För enkelhetens skull skickas ett teckenfält in från formuläret till 

valideraren, men det skulle också gå att skicka in exempelvis en egen objekttyp så att en större 

mängd data kan kontrolleras. Alternativt kan man låta valideringsfunktionen hämta data från 

formuläret direkt. Då måste den dock veta vilka element som finns i formuläret vilket inte ger den 

dynamik som man behöver. För att förenkla denna exempelkod finns det fast data för att ladda in en 

särskild modul, men man skulle till exempel kunna läst in detta från en fil. De data som anges är filen 

för valideringsmodulen, valideringsfunktionens namn, formulärets id och fältets id som ska skickas in. 

Valideringsmodulen laddas inte automatiskt utan läses in då knappen ”Init validator” trycks ned. 

Filen validate.js som innehåller valideringsfunktionen myValidation. 

function myValidation(input){ 

 if(input == ""){ 

 alert("The input field is empty!"); 

 return false; 

 } 

 else if(input == "not allowed"){ 

 alert("\"not allowed\" is not a valid input!");  

 return false; 

 } 

 else{ 

 alert("Everything is fine and the form has been submitted."); 

 return true; 

 } 

} 

Filen validatorTest.html 

<html> 

<head> 

 <title>Validation test</title> 

 

 <script type="text/javascript"> 

 var validatorFile = "validate.js"; 

 var validatingFunc = "myValidation"; 

 var validatingForm = "myForm"; 

 var validatingInput = "Input"; 

   

 function initValidator() 

 {   

 //Lägg till referens till JavaScript-filen som innehåller valideringsfunktionen 

 var filReferens=document.createElement('script'); 

 filReferens.setAttribute("type","text/javascript"); 

 filReferens.setAttribute("src", validatorFile); 

 document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(filReferens); 

   

 var form = document.getElementById(validatingForm);   

var validationFunction = new Function("return window[validatingFunc] 

(document.getElementById(validatingInput).value);"); 

 form.onsubmit = validationFunction; 

 } 

   

 function oldValidate() 

 { 

  alert("Old validate"); 

 return true; 

 } 

 </script> 

</head> 

 



68 
 

<body> 

 <h1>Validation test</h1> 

 

 <form id="myForm" name="myForm" onsubmit="return oldValidate();"> 

 Input: <input type="text" name="Input" id="Input"> 

 <input type="submit" value="Submit"> 

 </form>  

 <input type="submit" onclick="initValidator()" value='Init validator'> 

</body> 

</html>  



 

 

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. 

 Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 

den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 

beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 

form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 

eller konstnärliga anseende eller egenart. 

 För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 

förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 

use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 

Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 

of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 

publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 

security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 

mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 

against infringement. 
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and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 
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