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Sammanfattning 

Den här rapporten beskriver ett examensarbete på högskoleingenjörsnivå utfört vid molntjänstföretaget 

CloudMe i Linköping. CloudMe är en molnlagringstjänst som låter dess användare komma åt data 

ifrån molnet direkt från flera enheter samtidigt. Inuti molnet sker bland annat lagring av data för 

kontakter, kalender och e-post vilket även är data som man normalt är intresserad av i applikationer på 

dagens smarta mobiltelefoner. 

 

Exchange ActiveSync är ett protokoll från Microsoft som  hanterar synkronisering av tidigare 

beskriven data och som dessutom har stöd för mycket mer än bara synkronisering. Det är även ett 

protokoll som de stora mobiltelefonutvecklarna stödjer och som redan finns implementerat som 

standard på dagens mobiler. Det vore därför fördelaktigt att implementera stöd för kommunikation 

mellan mobiltelefoner och CloudMe via en proxyserver som kommunicerar med Exchange ActiveSync 

ut mot telefonerna, samtidigt som den använder sig av CloudMes SOAP-baserade öppna API för 

kommunikation med molnet. Med hjälp av proxyservern skulle användare kunna synkronisera data 

mellan olika telefoner och surfplattor, oberoende av tillverkare och modell och aldrig behöva oroa sig 

för dataförlust. 

 

Syftet med detta examensarbete var därför att designa och implementera denna proxyserver. Vilket 

skulle låta klienter koppla upp sig mot servern med hjälp av standardstödet för exchange i telefoner 

och därmed synkronisera data från telefonen upp till molnet. Rapporten beskriver metoderna som 

använts under projektet och även problem som har uppstått.  

Abstract 

This report describes a bachelor thesis work performed at the cloud storage company CloudMe in 

Linköping, Sweden. The storage service provided by CloudMe allows users to access their files 

seamlessly from multiple units at the same time. In the cloud there is storage provided for contacts, 

calendar and e-mail, which is data nowadays normally used by smart phones. 

 

Exchange ActiveSync is a protocol developed by Microsoft which, among much more, provides 

functionality to synchronize the previously described data. This protocol is supported by the smart 

phone developers and the ability to synchronize over the exchange protocol is implemented in products 

by default. Due to this fact it would be preferable to implement support for synchronization from 

CloudMe to phones over this protocol. Therefore a decision was made to create a proxy server which 

handles communication with clients (smart phones) over Exchange ActiveSync and talks with 

CloudMes SOAP-based open API to extract the needed data. With the help of this server a user would 

be able to synchronize the described data between different phones and tablets, independently of label 

and model and would never have to worry about loss of data. 

 

The purpose of this bachelor thesis work was therefore to design and implement such a proxy server, 

so that clients would be able to connect, through the standard support for exchange in smart phones, 

and synchronize data between phones and the cloud. The report describes the methods used when 

designing the project and also the problems that occurred during the process.  
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Förkortningar 
Apache Tomcat Open-sourcebaserad webserver för javaapplikationer.  

 

API  Application Programming Interface, gränssnitt för mjukvarukomponenter att kommunicera över.  

 

EAS  Microsoft Exchange ActiveSync, protkoll för synkronisering av data från mobiltelefoner.  

 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol, protokoll använt för att skicka data över internet.    

 

HTML  Hypertext Markup Language, språk skapat för att visa hemsidor och information på internet. 

 

IP-adress Internet Protocol Address, address till en nod på internet. 

 

Jetty  Javabaserad webserver. 

 

JMS  Javabaserat API för att sända meddelanden mellan två eller fler klienter. 

 

Lighttpd Open-sourcebaserad webserver 

 

nginx   Open-sourcebaserad webserver 

 

REST  Representational State Transfer, mjukvaruarkitektur för att utbyta information i distribuerade system.  

 

SOAP  Simple Object Access Protocol, protokoll för utbyte av strukturerad data över ett nätverk.   

 

SSL  Secure Sockets Layer, protokoll använt för att kryptera nätverkskommunikation. 

 

TCP  Transmission Control Protocol, protokoll använt för att säkra överföringen av data på internet. 

 

URL  Uniform Resource Locator, teckensträng använd för att referera till en resurs på internet.  

 

UTF-8  Universal character set Transformation Format - 8 bit, kodning använd för att representera alla tecken i 

  teckensettet Unicode. 

 

W3C  World Wide Web Consortium, organisation som utvecklar och underhåller standarder för internet.  

 

WAP  Wireless Application Protocol, protokoll för utbyte av data över ett trådlöst nätverk. 

 

WBXML WAP Binary XML, binär representation av XML. Används för att minska overhead i mobila nätverk. 

 

XHTML Extensible Hypertext Markup Language, samling av XML-språk som härmar eller utökar HTML. 

 

XML  eXtensible Markup Language, språk skapat för att strukturera, lagra och transportera data.  

 

XSLT  eXtensible Stylesheet Language Transformations, språk som transformerar XML-dokument till andra 

  XML-dokument med genom olika mallar för olika XML-noder.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

CloudMe.com är en molnlagringstjänst där användare kan spara filer och strömma dem till flera 

enheter samtidigt. I CloudMe kan data lagras för bland annat kalender, kontakter och e-post, vilket är 

data som vanligtvis även hanteras av dagens smarta mobiltelefoner. Företaget undersökte därför olika 

möjligheter att synkronisera sådana data mellan telefoner och molnet. Man kom till slut fram till att en 

av de bästa lösningarna var att implementera en proxyserver som använder protokollet EAS (Microsoft 

Exchange ActiveSync) mot klienter och SOAP (Simple Object Access Protocol) mot CloudMes öppna 

API (Application Programming Interface).  

  

Serverprogramvaran som används på företaget är till största del skriven i C++ och körs på Ubuntu 

Linuxservrar. Ett tidigare examensarbete på företaget, vilket gick ut på att modifiera den befintliga 

programvaran till att jobba med WBXML (WAP Binary XML) och EAS, var i sin slutfas när detta 

examensarbetet påbörjades.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att ta vid där ett tidigare arbete slutade och vidareutveckla 

serverprogramvaran för synkronisering av data, såsom kalender och kontakter, mellan CloudMe och 

telefoner. Detta för att data som är lagrad i molnet sedan ska kunna användas av andra applikationer, 

till exempel det webbaserade operativsystemet CloudTop, och även synkroniseras ner till andra 

telefoner. 

1.3 Avgränsningar 

Protokollet EAS innehåller en större mängd funktionalitet än den som behövs för att synkronisera data 

mellan telefoner och molntjänsten. Därför blev följande kommandon valda under förstudien som de 

som behövdes för att uppnå önskad användbarhet. 

 FolderSync 

 Provision 

 Sync 

 Ping 

 SendMail 

En annan avgränsning som också behövde göras var vilken protokollversion som skulle användas. 

Beslutet föll på version 14.1 eftersom det är denna version som Microsoft har aktuell dokumentation 

för. 

1.4 Rapportstruktur 

Rapporten har följande struktur: 

 Kapitel 1: Inledning, introducerar läsaren för examensarbetets syfte. 

 Kapitel 2: Metod, beskriver arbetsmetoden och planeringen av arbetet. 

 Kapitel 3: Teori, ger bakgrundsteori till de olika tekniker som har använts. 

 Kapitel 4: Förstudie, beskriver arbetet under rapportens förstudie. 

 Kapitel 5: Design och implementation, beskriver arbetet under design och 

implementationsstadierna av examensarbetet. 

 Kapitel 6: Diskussion och slutsats, diskussion och slutsatser om det slutgiltiga resultatet. 
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2. Metod och källor 

På CloudMe arbetar utvecklarna efter den agila utvecklingsmodellen Scrum, vilket ger samtliga 

medarbetare en bra överblick över vad resten av teamet jobbar med. Tyvärr lämpar detta arbetssätt sig 

bäst för team på 5-8 personer och därmed inte alls till individuellt arbete. Inga andra lämpliga agila 

arbetsmetoder hittades vilket ledde till att arbetet strukturerades upp efter ett schema med deadlines, se 

tabell 1 nedan: 

 

Period Månad Datum Planering 

1 Augusti 21-24 Tid att sätta sig in i systemet och konfigurera utvecklingsmiljön som ska 

användas. I slutet av denna period ska utveckling av programvara gå att 

utföra. 

2 Augusti 27-31 Studie av protokollet Microsoft Exchange ActiveSync. I slutet av denna 

period ska  tillräcklig förståelse av protokollet finnas så att planering av 

utveckling ska vara utförbar. 

3 September 3-6 Design av programstrukturen 

4 September 7-28 Implementation 

5 Oktober 1-5 Testning 

6 Oktober 8-19 Rapportskrivning och opponeringsförberedelser 

7 Oktober 25 Preliminärt framläggningsdatum 

 

Tabell 1: Tidsplan examensarbete 

 

Period 2 kan jämställas med förstudieperioden och går att läsa mer om i kapitel 4. Period 3-4 är design 

och implementationsperioderna, mer om detta i avsnitt 5. Det uppstod dock problem med tidsplanen 

under projektets gång vilket går att läsa mer om i kapitel 6. 

2.1 Källor 

Rapporten bygger till stor del på egna erfarenheter och W3C-standarder  men den främsta källan som 

har använts är Microsofts tekniska dokumentation av Exchange ActiveSync[1]. Därför rekommenderas 

det att man som läsare laddar ner hela dokumentationen, via länken i referens [1], för att lättare kunna 

ta till sig information och hoppa mellan sektioner i samma eller olika dokument. 
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3. Teori 

Som bakgrundsteori till examensarbetet studerades flera olika teorier och protokoll. De tekniker som 

sedan användes i projektet finns beskrivna i detta kapitel. 

3.1 XML 

XML (eXtensible Markup Language) [2] är ett språk som skapades för att strukturera, lagra och 

transportera data över internet. Data lagras i noder som definieras av implementatören vilket innebär 

att XML-dokument kan skapas efter de förutsättningar som gäller. Ett exempel på ett XML-dokument 

och dess representation i trädform finns i figur 1, trädformen tas upp efter figuren. En nod kan kapsla 

in andra noder, se "Nod 1.1" i figur 1, den kan även vara tom och avsluta sig själv, "Nod 3.1" i figur 1. 

Noderna kan innehålla textsträngar eller mer information inkapslat i andra noder och kan även 

innehålla metadata kopplat i attribut. Behöver dokumentet sedan utökas för att hantera mer data kan 

nya taggar läggas till utan att förstöra för annan programvara.  

 

 
Figur 1 XML-dokument och XML-träd 

Ett XML-dokument representeras ofta i sin trädform, vilket innebär att man ställer upp noderna i en 

struktur som gör det lätt att se relationerna mellan noderna.  En relation mellan två noder innebär hur 

de är placerade jämfört med varandra i trädet.  

 En nod som ligger direkt under en annan nod är barn till den noden som omsluter den. 

 En nod som omsluter en annan nod är förälder till den nod som blir omsluten. 

 De noder som ligger ovanför en nods förälder i dokumentet är förfäder till noden. 

 De noder som ligger under en nods barn  i dokumentet är anfäder till noden. 

 

Den nod som saknar förälder kallas för rotnoden, vilken omsluter alla andra noder i dokumentet. De 

noder som saknar barn är  löv i XML-dokumentet.  

3.2 SOAP 

För att kunna bistå applikationer och andra klienter med information  behövs ett API för att skicka och 

ta emot data. Ett API går att implementera med hjälp av ett antal olika protokoll och i CloudMe är 

SOAP (Simple Object Access Protocol)[3] använt. SOAP är ett strukturerat frågespråk vilket innebär 

att klienter ställer XML-baserade  frågor för att komma åt eller modifiera data. I svaren på frågorna 

kan värdar lämna information om anropets status och data som efterfrågats. Man kan likna strukturen 

på anropen med ett vanligt brev, strukturen visas i figur 2. Ett kuvert (eng. envelope) omsluter hela 

meddelandet, kuvertet innehåller själva informationen i meddelandekroppen (eng. body) samt 
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information i headern om vart det ska skickas, hur det ska komma dit och vem som har skickat 

meddelandet.  

 

Meddelandet kan sedan skickas via valfritt transportprotokoll över internet, till exempel HTTP,  TCP 

eller JMS, den enda begränsningen är hur den mottagande servern är konfigurerad för att ta emot 

anrop. HTTP har på senare tid vunnit stor mark bland protokoll som används för att skicka SOAP-

meddelanden. Detta kan bland annat bero på  att HTTP-meddelanden kan skickas via port 80 som 

vanligtvis är öppen i brandväggar samt att man enkelt kan skicka krypterade meddelanden via HTTPS 

(port 443), vilket innebär att vanliga HTTP-meddelanden skickas via SSL (Secure Sockets Layer). 

 

 

Figur 2 SOAP-anrop med envelope [4] 

3.3 WBXML 

WBXML (WAP Binary XML)[5] är den binära representationen av XML som används vid 

kommunikation mellan exchange-servern och dess klienter. Standarden skapades av WAP Forum i 

slutet av nittiotalet för att möta behovet att skicka data teckenkodat som XML till mobila enheter utan 

att uppta för stor bandbredd. Exakt hur hela WBXML-dokumentet byggs upp är inte av intresse för den 

här rapporten, fokus ligger i det här kapitlet på översättningen mellan ett XML-dokument och dess 

representation i WBXML. För den intresserade rekommenderas referens [5] och [6] för ytterligare 

läsning. 

 

För att översätta ett XML-dokument till en binär talsekvens används en samling globala symboler, som 

alla WBXML-dokument innehåller, och kodsidor (eng code-pages) som innehåller symboler för de 

XML-taggar ett kommando kan innehålla. I EAS finns 25 kodsidor [6], en för varje kommando i EAS 

och även några föråldrade sidor som finns med för bakåtkompatibilitet. Till exempel innehåller 

kodsida 0 symboler för kommandot Sync som i sin tur innehåller 33 olika symboler. För att utföra 

översättningar mellan XML och WBXML användes biblioteket libwbxml[7]. Ett utförligt exempel av 

en översättning mellan XML och WBXML finns i bilaga 1. 
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3.4 XPath 

XPath[8] (XML Path Language) skapades i slutet av nittiotalet för att möta behovet av att kunna 

adressera noder i ett XML-dokument.  Adresseringen sker med hjälp av uttryck som kan liknas med de 

uttryck som man kommer i kontakt med vid filsystemsarbete i traditionella operativsystem. Uttrycken 

behandlas alltid utifrån den nod som är den nuvarande kontexten det vill säga den nod man för tillfället 

står i. Undantaget är de tillfällen där man använder sig av absoluta sökvägar vilket behandlas senare i 

detta avsnitt. Ett XPath-uttryck består av  ett eller flera av uttrycken i  tabell 2 och kombinationer av 

uttrycken separeras med ett snedstreck, ”/”. Möjligheten att kombinera uttryck på det sätt man vill ger 

ett flexibelt sätt att adressera alla noder i ett XML-träd oberoende av den nuvarande positionen i trädet. 

XPath är inte ett språk som används på egen hand utan det används för att adressera noder och nodset  

av program som på olika sätt analyserar XML. 

 

Uttryck Beskrivning 

Nodnamn Väljer alla noder med namnet “nodnamn” 

/ Väljer från rotnoden 

// Väljer noder i dokumentet oberoende av var de är 

. Väljer den nuvarande kontexten 

.. Väljer föräldern till den nod man står i 

@ Väljer attribut 

* Väljer alla elementnoder under nuvarande kontexten 

@* Väljer alla attributnoder till nuvarande kontexten 

node() Väljer alla noder under nuvarande kontexten 

ancestor Väljer alla förfäder till nuvarande kontexten (föräldrar, föräldrars föräldrar osv...) 

ancestor-or-self Väljer nuvarande kontexten och alla förfäder till den 

attribute Väljer alla attributnoder till nuvarande kontexten 

child Väljer alla barn till nuvarande kontexten 

descendant Väljer alla ättlingar till nuvarande kontexten (barn, barnbarn osv...) 

descendant-or-self Väljer nuvarande kontexten och alla ättlingar till den 

following Väljer allt i dokumentet efter den nuvarande kontextens avslutande tagg 

following-sibling Väljer alla syskon efter den nuvarande kontexten 

namespace Väljer alla namnrymdsnoder tillhörande den nuvarande kontexten 

parent Väljer föräldern till den nuvarande kontexten 

preceding Väljer alla noder innan den nuvarande kontexten, utom förfäder, attribut och 

namnrymdsnoder 

preceding-sibling Väljer alla syskon före den nuvarande kontexten 

self Väljer den nuvarande kontexten 

 

Tabell 2: Några av de vanligaste uttrycken i XPath [8]. 
 

Sökvägarna kan vara relativa eller absoluta. En relativ sökväg utgår alltid ifrån den nod man står i, 

medan en absolut sökväg börjar med ett ”/” för att välja dokumentets rotnod till nuvarande kontext och 

följs sedan upp av en relativ sökväg. 
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3.5 XSLT 

När ett program kommunicerar med hjälp av protokoll som representerar data i form av XML blir det 

ofta problematiskt att analysera inkommande data för att översätta till interna objekt och vice versa. 

Nollställd information behöver inte finnas med i anrop och taggar som är tillagda av andra 

applikationer ska inte hindra exekveringsflödet. Normal hantering av XML-dokument med imperativa 

programmeringsspråk innebär ofta en stor mängd if - else if - else satser för att hantera den data man är 

intresserad av och sålla bort oviktig information. I det här projektet har XML-formattering och 

analysering flyttats ut till XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations)[9] via den öppen 

källkodsbaserade XSLT-parsern XalanC[10]. XalanC tar två indatadokument, ett XML och ett XSLT, 

och producerar utifrån dessa ett utdatadokument. Exakt hur utdata ser ut beror på hur de båda 

indatadokumenten ser ut. En XSLT-exekvering visas i figur 3. 

 
 

Exekveringen sker inte steg för steg, uppifrån och ner, som i imperativa program. Istället triggar 

programmet på noder i indatan, söker efter en mall som passar för den noden i XSLT-dokumentet och 

exekverar koden som är deklarerad i mallen. En mall matchar med hjälp av XPath-uttryck till en nod 

eller ett set av noder. Flera olika mallar kan matcha samma nod och i så fall väljs mallen som bäst 

matchar noden. I varje mall kan utskrift till utdatadokumentet specificeras, andra mallar kan anropas 

genom namn och exekveringsflödet kan helt styras om genom att anropa mallar som matchar en helt 

ny nod eller ett helt nytt nodset. Utdata kan bestå av till exempel XML, HTML, XHTML eller helt 

vanlig text, vilket innebär att man utifrån XML och XSLT kan skapa i princip vilket dokument som 

helst. Detta sätt att matcha noder i indatan för att skapa utdata gör XSLT till ett mycket flexibelt språk 

vid analys och transformation av XML-dokument. 

 

Figur 3 XSLT-transformation av XML-dokument [11]. 
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4. Förstudie 

Innan arbetet med design och implementation kunde genomföras behövde CloudMes API och 

Exchange ActiveSync-protokollet undersökas. Detta gjordes under en förstudieperiod där delarna 

granskades och sedan valdes de funktioner och kommandon som var nödvändiga för önskad 

funktionalitet. 

4.1 CloudMes API 

CloudMes API består av över hundra funktioner och det var därför viktigt att granska den 

funktionalitet som fanns för att hitta de funktioner som behövdes för EAS-kommandona. Resultatet av 

granskningen kan ses i figur 4.  

 

 
 

Figur 4 Utdrag av funktioner från CloudMes API 
 

Många av funktionerna har självförklarande namn, men vissa behöver ytterligare förklaringar vilka 

följer i kommande avsnitt. 

4.1.1 CreatePort 

Kommandot CreatePort används för att initiera bevakning av mappar, dokument och/eller användare 

inom CloudMes system. Bevakningen inleds genom ett SOAP-anrop som anger vilka typer av lyssnare 

(eng. listener) som ska skapas (mapp, dokument eller användare) med ett unikt id för varje objekt man 

vill ska hamna under bevakning. CloudMe svarar därefter med en automatgenererad URL dit svar om 

förändring i systemet kommer att levereras. Nästa steg är att skicka ett HTTP-GET-meddelande till 

denna URL och vänta på svar om förändring. Time-outtiden för GET-anropet bör ligga runt fem 

minuter som är den tid CloudMe håller lyssnarportar öppna. 
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4.1.2 GetFolderXML 

GetFolderXML används för att hämta ett utdrag ur eller hela mapphierarkin under en specificerad 

mapp för en användare. I detta projekt används kommandot med rotmappen som toppmapp för att 

komma åt mappar där kalender, kontakter och e-post lagras. 

4.1.3 Login 

Kommandot login används för att komma åt lösenordsskyddade data i CloudMe, vilket till exempel 

kan vara användar-id, rotmapp, sessions-id och annan viktig data. Här används kommandot för att 

komma åt id-nummret för användarens rotmapp. Id:t används sedan för att hämta användarens 

mapphierarki. 

4.1.4 SaveMetadata 

SaveMetadata uppdaterar metadatan som ett dokument i CloudMe kan ha associerat till sig, det vill 

säga data som beskriver annan data. Det är på metadata som sökmotorn i CloudMe indexerar sina 

sökningar och det är även möjligt för annan programvara att komma åt dokuments metadata på ett 

snabbt sätt. Metadata kan innehålla i princip vad som helst och man kan vid lagring av data i ett 

dokument även revidera metadata så att den innehåller viss information från dokumentet som man 

förväntar ofta ska användas. Uppdateringen av metadata är dock kostsam och man behöver därför 

samla ihop alla ändringar innan saveMetadata anropas för ett dokument. 

4.1.5 QueryFolder 

QueryFolder returnerar en metadatalistning för dokument i en mapp. Detta är något som kan användas 

för att komma åt data som är sparad för en fil vilket förutsätter att man vid ändring av ett dokuments 

data även uppdaterar metadata till att innehålla den eftersökta informationen. 

 

4.2 Microsoft Exchange ActiveSync 

Microsoft Exchange ActiveSync är ett XML-baserat protokoll som är skapat för att synkronisera data 

mellan mobiler och en meddelandeserver. Protokollet innehåller en större mängd funktioner än den 

som behövs för att skapa den proxyserver som ska kommunicera med telefoner och CloudMe. Därför 

behövde protokollet undersökas för att hitta de funktioner som var nödvändiga för den funktionalitet 

som eftersöktes. De funktioner som ansågs nödvändiga finns listade i detta kapitel tillsammans med en 

tillhörande beskrivning. 

4.2.1 FolderSync 

FolderSync synkroniserar en användares mapphierarki, vilket är något som används  av telefoner för 

att ta reda på vilka mappar som finns i systemet och vilken typ mapparna är av[12]. En 

synkroniseringsnyckel (eng. SyncKey) används för att hålla reda på var i synkroniseringen en klient är. 

Klienten inleder synkroniseringssekvensen genom att ett nollställt nyckelvärde skickas, servern svarar 

sedan med hela mappstrukturen och en ny nyckel. Den nya nyckeln används i nästföljande anrop där 

servern svarar med eventuella ändringar och en ny synkroniseringsnyckel.  

 

Hur ett initialt anrop med nyckelvärdet noll kan se ut finns exemplifierat i figur 5, svaret är dock 

förkortat till att endast innehålla två add-element för att symbolisera två add-event. Förutom add-event 

kan update- och delete-event finnas. 
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Figur 5 Synkronisering av mapphierarkin med hjälp av FolderSync 

4.2.2 Provision 

Kommandot Provision används för att låta en telefon komma åt serverns säkerhetspolicy för anslutna 

klienter[12]. Denna policy bestäms av systemets administratör och kan innehålla regler för bland annat 

PIN-kodens längd, om telefonens webbläsare eller kamera får användas och så vidare. Det här är en 

funktionalitet som är mest lämpad för företag, där man vill kunna kontrollera säkerhet och andra 

funktioner på de anställdas företagstelefoner. Denna konfiguration är något som man normalt ej vill 

utföra ifrån CloudMe, men kommandot har dock andra användningsmöjligheter, vilket återkommer i 

avsnitt 5.3.2.2. 

4.2.3 Sync 

Synkroniseringen av data i en mapp sker via kommandot Sync[12]. Likt FolderSync skickas alltid ett 

nollställt nyckelvärde för att initiera en mapps synkning. Servern nollställer då alla flaggor som anger 

när den anropade klienten senast synkroniserade filerna i den specificerade mappen och returnerar en 

slumpgenererad nyckel som klienten ska använda i efterföljande synkronisering. När nästa anrop med 

den korrekta synkroniseringsnyckeln kommer in är informationen om filerna redo att skickas. Till 

skillnad från FolderSync kan både klienten och servern skicka ändringar till den andra. Vad som sker 

vid konflikt mellan en serverändring och en klientändring kan ställas in av klienten. Har inget ställts in 

av klienten kommer ändringen från servern ha prioritet. Svaret från exchange-servern innehåller en 

global statuskod som ger en generell status för synkroniseringsanropet och varje mapp som blev 

specificerad i anropet kommer att ha en egen statuskod som ger klientsidan information om hur 

exekveringsresultatet för just denna mapp blev. 

4.2.4 Ping 

Ping är telefonens bevakningskommando och är implementerat efter tekniken long-polling[12]. Denna 

teknik går ut på att klienten ber om eventuella ändringar på en samling objekt och har i anropet 

specificerat en variabel, HeartbeatInterval, som anger hur länge servern ska bevaka objekten innan den 

svarar att inga ändringar skett. Om ändringar sker innan time-out på servern levereras direkt ett svar 

som anger vilken mapp som har uppdaterats. Med denna teknik kommer telefonen alltid, när den har 
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täckning, att ha mapparnas senast uppdaterade data. 

4.2.5 SendMail 

Tidigare i rapporten nämndes kommandot Sync, där filernas faktiska data synkroniserades mellan 

telefon och server, de enda objekt som inte kan läggas  upp på servern via det kommandot är e-

post[12]. E-postmeddelanden kräver specialbehandling eftersom de, förutom att de ska sparas i en 

mapp på servern, ska skickas till en eller flera mottagare och även eftersom att de kan innehålla 

bilagor. Därför sker e-postleverans via det separata kommandot SendMail. 

4.3 Slutsats av förstudien 

I CloudMes API finns mycket goda möjligheter för att slutföra implementationen av en Exchange 

ActiveSync-server för kommunikation med klienter via de fem EAS-kommandon som togs upp i 

kapitel 4.2. Denna lösning skulle ge användare möjlighet att synkronisera kontakter, kalender och e-

post mellan telefon och CloudMe.  
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5. Design och implementation 

I detta avsnitt ligger fokus på serverprogramvarans struktur, det vill säga designen på modulnivå och 

gränssnitt. Moduler beskrivs på relativt hög nivå för att ge läsaren en bra översiktsbild av systemets 

arkitektur.  

5.1 Ubuntu och lighttpd 

Som det tidigare nämnts körs applikationen på en Ubuntu Linux-server (version 12.04 LTS). För att 

anrop utifrån ska kunna nå programmet behövs någon form av webbservermjukvara som hanterar 

anropen och ser till att rätt anrop kommer till rätt process. Det finns en stor mängd program skapade 

för detta ändamål, till exempel Jetty, Apache Tomcat, nginx och lighttpd. Till detta projektet valdes 

lighttpd[13] eftersom installation och konfiguration var relativt enkelt att hantera. 
 

Lighttpd är en gratis open-sourceprogramvara som kan ställas in till att skicka anrop av typen HTTP-

POST som matchar en specifik URL till en ny IP-adress och port. Detta möjliggör att skicka anropet 

vidare i ett distribuerat system eller att skicka anropet vidare på ett loopback-gränssnitt till samma värd 

men med ett nytt portnummer som är unikt kopplat till programmet som ska ta emot data. Eftersom 

denna server inte ingår i ett distribuerat system användes lösningen med loopback-gränssnittet. Detta 

är också en lösning som innebär att en server som tillhandahåller andra webbtjänster även skulle kunna 

konfigureras att köra programvaran för EAS. För EAS-protokollet ser URL'en ut  på detta sätt: 

”www.example.com/Microsoft-Server-ActiveSync” 

5.2 Tidigare serverprogramvarans struktur 

I kapitel 1.1 togs det upp att detta examensarbete var en fortsättning på ett tidigare arbete som hade 

målet att implementera grundstrukturen för en EAS-server. Det tidigare arbetet innefattade testning 

som gick ut på att synkronisera kalenderdata upp och ner från molnet och hade därför en lösning som 

var skapad för just det ändamålet. Under designfasen av det här examensarbetet utvärderades denna 

lösning för att se vilka element som gick att återanvända. Lösningen går att se i figur 6.

 
Figur 6 Översikt av systemet innan examensarbetets start 
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5.2.1 Moduler 

5.2.1.1 WSDaemon 

Modulen WSDaemon är ansvarig för att skapa nya lyssnande trådar genom anrop av std::fork() vilket 

skapar exakta exekverande kopior av processen. Kopiorna är sedan ansvariga för att lyssna efter anrop 

på en port som specificerades vid programstart. Under tiden som de kopierade processerna arbetar med 

inkommande kommandon, genom att kalla på en Request Executor, bevakar moderprocessen deras 

arbete, plockar bort döda barn och startar om dem vid behov.   

5.2.1.2 Request Executor 

Request Executor håller i arbetstrådar som utför det inkommande anropet och ser till att anrop endast 

exekveras när det finns tillgängliga trådar i trådpoolen. När en tråd i poolen blir ledig väljer denna 

modul rätt anropshanterare vilket i denna nedskalade serverversionen antingen är en SOAP-handler, 

vid SOAP-anrop, eller en NoOp-handler. Den senare hanteraren har hand om alla omatchade anrop och 

kastar undantag vid exekvering. Detta undantag resulterar i en retur av HTTP status 500 internal server 

error. 

5.2.1.3 SOAP Request Handler 

SOAP Request Handler är hanteraren för SOAP-anrop och det är här själva avkodandet av WBXML 

till XML sker innan anropen (FolderSync, Provision, Sync och så vidare) ska exekveras. 

Funktionskroppen som ska användas binds med hjälp av boost::bind och en funktionspekare från 

SoapActions::getAction. Eftersom den här hanteraren även har använts av andra system i CloudMe har 

modifiering för att anpassa den till EAS-protokollet utförts. Det är därför den hör till både det som är 

standard i serverprogramvaran och till de specifika objekten som är implementerade just för Exchange-

servern. 

5.2.1.4 SoapActions 

SoapActions är ett automatgenererat objekt innehållande en perfekt hash-funktion, vilket innebär att 

funktionen inte innehåller några kollisioner och att uppslagning i tabellen sker med endast en 

strängjämförelse. I detta objekt lagras alla existerande SOAP-kommandon, vid anrop av objektets 

getAction returneras en funktionspekare till den funktion som är sammankopplad med 

funktionsanropets strängparameter. Denna modul är genererad av programmet gperf[14] och används 

för att spara plats i SOAP Request Handler, eftersom man annars vanligen måste använda sig av stora 

mängder if-satser för att komma fram till vilket av de möjliga SOAP-anropen som ska utföras. 

5.2.1.5 SOAP Utilities 

Modulen SOAP Utilities lagrar funktionskropparna för SOAP-anropen och funktionsanropen mot 

CloudMe. Funktionerna mot molnet är implementerade som vanliga SOAP-anrop och skickas med 

hjälp av libcurl[15]. Eftersom EAS-kommandona i detalj undersöks i avsnitt 5.3.1 och dess 

underkapitel kommer ingen vikt läggas på detta i det här stycket. 

5.2.2 Slutsats angående föregående struktur 

Den föregående strukturen innehöll de moduler och objekt som behövs för att synkronisera 

kalenderdata mellan klienter och molnet. Dock behövdes det göras en större omstrukturering och 

omimplementering eftersom objekten och funktionerna var alldeles för statiska för att kunna utökas till 

att även hantera annan viktig data. Denna omstrukturering beskrivs i kapitel 5.3. 
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5.3 Nya serverprogramvarans struktur 

Eftersom den tidigare lösningen endast delvis kunde användas i den nya strukturen behövde nya objekt 

introduceras till designen och gamla objekt behövde omorganiseras. Framför allt behövde SOAP 

Request Handler brytas upp i flera delar. Den uppdaterade lösningen går att se i figur 7. 

 

 
Figur 7 Slutdesign 

Detta är ett mer dynamiskt system där tillägg av fler kommandon enkelt kan göras genom tillägg av 

moduler. Eventuella revideringar av de existerande modulerna sker enkelt per modul vilket ger ett mer 

abstraherat system. 

5.3.1 Cacheminne och mapphierarki på CloudMe 

EAS kräver att viss data cachas av servern för framtida anrop. Cachningen bestämdes, i samråd med 

handledaren, till att placeras på varje användares CloudMe-konto eftersom logik för skalbarhet redan 

är implementerad där. Strukturen för cachen visas i figur 8. 

 
 

Figur 8 Struktur för cache 
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Under mappen Applications sparas filer som är relevanta för olika program och tjänster som använder 

CloudMe för lagring. I denna mapp skapades därför en rotmapp för EAS under namnet ActiveSync. 

Under denna skapades därefter en mapp för varje enhet som en användare ansluter till systemet. Inuti 

varje enhetsspecifik mapp ligger en cachefil som används av kommandona FolderSync och Ping samt 

en cachefil för varje mapp som synkroniseras vilken är döpt efter mappens id-nummer. 

 

I filen som behandlar data för FolderSync och Ping sparas synknyckeln för FolderSync, samt timeout-

intervallet för Ping och listan över vilka mappar Ping bevakar. Varje fil som är döpt efter ett mapp-id 

innehåller synknyckeln för mappen med samma id, den innehåller även namn och typ på mappen samt 

övrig data sänd av klienten som kan behöva cacheas. 

5.3.2 Moduler för serverstruktur och kommandon 

Den nya strukturens moduler finns listade nedan. Undantaget är de moduler som ej gavs några 

ändringar under designfasen. Det finns även tillhörande pseudokod samt kommentarer. De moduler 

som hanterar kommandon i EAS markeras med (EAS) i rubriken. 

5.3.2.1 SOAP Request Handler 

Tidigare låg all funktionalitet för SOAP-anrop i SOAP Request Handler, vilket är intuitivt för 

kommandon med låg komplexitet. Kommandon blir dock mer och mer svåröverskådliga när mer 

funktionalitet ska implementeras vilket ofta kan leda till rörig och otydlig kod. Därför gjordes valet att 

skapa en hanterare för varje anrop som skulle användas och ropa på denna hanterare ifrån 

funktionskropparna i SOAP Request Handler. 
 

Detta innebär att funktionaliteten lyfts ut ifrån detta objekt för att ge granskare av koden en tydligare 

bild av att denna modul endast hanterar SOAP-delen av anropet. Arbetsbördan placeras sedan ut på 

andra objekt som är specialiserade för just det anropet. En annan fördel med denna lösning är att man 

enkelt kan implementera EAS-stöd via andra tekniker, till exempel REST. 

5.3.2.2 Provision (EAS) 

Som det tidigare nämndes i avsnitt 4.2.2 är Provision ett kommando för  att hantera 

säkerhetsinställningar, vilket är något som inte ska hanteras ifrån CloudMe. Dess användningsområde 

inom detta examensarbete togs inte upp, därför följer nu en beskrivning av Provision och vad det har 

använts till. 
 

Synkroniseringen av data kräver att klienten kommunicerar med WBXML och även att vissa mappar 

och cachefiler finns tillgängliga i CloudMe. När en ny användare ansluter (eller en redan existerande 

användare tar bort filerna) finns ej dessa förberedda i molnet. Man behöver därför ha någon sorts 

initieringskommando och det har här implementerats med hjälp av Provision. 
 

Ett exempel är när en klient först försöker ansluta till Exchange-servern och skickar ett FolderSync-

kommando med syncnyckeln 0. Om FolderSync märker att klientens cache är obefintlig eller felaktig 

returnerar den status 142 reprovision needed[16]. När klienten sedan har skickat ett provision-anrop 

rättar servern till problemet med cachen genom att skapa nödvändiga mappar och/eller rensa bort data 

om senaste synkroniseringen. Att en klient kan tvingas till att skicka ett nytt provision-anrop kan 

användas inom hela EAS-systemet för att rätta till cacheproblem. 
 

Pseudokoden för provision: 

Begin Provision 

(1)  Check for correct client communication policy 

(2)  Authenticate user 

(3)  Get user folder hierarchy 
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      Begin folderHierarchyCheck 

(4)      Extract needed folderIds 

(5)      Create folders that don't exist 

(6)      Remove stored synchronization metadata       

      End folderHierarchyCheck 

 

      Begin syncFileCheck 

(7)      Check for synchronization file 

(8)      If needed create a new one. 

      End syncFileCheck  

 

(9)   SendResponse      

End Provision 

Steg 2-3 och 9 är självförklarande och behöver därför inte beskrivas i detalj, medan steg 1 och 4-8 inte 

är lika självklara. Steg 1 innebär en kontroll av att klienten försöker ansluta med hjälp av WBXML 

vilket servern kräver eftersom det minskar bandbreddsanvändning. Steg 4 extraherar id-nummer för de 

mappar som ska synkroniseras och cachemappen för den här klienten. Steg 5 skapar eventuellt nya 

mappar som inte hittades när mapparnas id-nummer hämtades. Efter detta sker en revidering av 

metadata för alla filer som är aktuella för synkronisering, genom att man tar bort de taggar som 

specificerar senaste synkdatum. Steg 7 och 8 behandlar synkroniseringsfilen för kommandona 

FolderSync och Ping, där relevant data hämtas och jämförs med det som klienten har skickat. 

5.3.2.3 Ping (EAS) 

Ping-kommandot bevakar olika mappar i hierarkin efter förändringar. Det arbetar mot CloudMe med 

hjälp av kommandot CreatePorts för att skapa en port dit en leverans av eventuell förändring skickas.  

Beskrivet i pseudokod ser Ping ut på detta sätt: 

Begin Ping 

(1)   Initiate variables 

       

      Try 

(2)      Check folder hierarchy for changes, by comparing the  

         number of existing folders to the number of cachefiles 

         in the device specific folder 

(3)      Access the cache file to get the stored data if the 

         client omits it from request, update cache file after 

(4)      Check that the hearbeatinterval is less than five 

         minutes, this is the timeout for ports opened in the 

         CloudMe backend 

(5)      Issue request towards CloudMe and wait for response 

      End Try 

      Catch 

         Do the appropriate error handling 

      End Catch 

 

(6)   Send Response 

End Ping 

Som tidigare nämnts i avsnitt 4.2.4, kan cachefilen innehålla både timeout-intervallet, 

HeartbeatInterval och listan över mappar som ska bevakas. Detta är något som klienten kan utelämna 

ur anropet och som då måste hämtas från cachefilen. Om en eller båda av dessa variabler finns med i 

anropet gäller dessa över sparade data och cachefilen måste uppdateras. Steg 5 består egentligen av två 

steg, först ett steg där ett SOAP-anrop görs mot CloudMe, med en SoapAction createPorts och därefter 

ett steg där ett HTTP-getanrop skickas. I det första anropet anger man att man vill lyssna efter 
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ändringar på mapparna som är specificerade i anropet. CloudMe svarar med en automatgenererad URL 

mot vilken sedan ett anrop av typen HTTP-get skickas. Get-anropet görs med en timeout-tid som är 

specificerad i HeartbeatInterval-variabeln som klienten tidigare skickade. Om CloudMe svarar inom 

timeout-intervallet kommer klienten notifieras med statuskod 2, för att markera ändringen och ett 

mapp-id som specificerar vilken mapp som har uppdaterats. Om det däremot inte sker några ändringar 

innan get-anropet avbryts skickas istället en statuskod 1 vilket upplyser klienten om att inga ändringar 

skett.   

5.3.2.4 FolderSync (EAS) 

FolderSync används för att returnera hela mapphierarkin i systemet eller eventuella ändringar. Det är 

även här nya cachefiler för varje mapp skapas, detta för att alltid hålla en bra ordning på nya mappars 

synkroniseringsnycklar och metadata. Pseudokoden för kommandot ser ut som följer: 

Begin FolderSync 

(1)   Initiate variables 

(2)   Login and authenticate 

(3)   Get user folder hierarchy 

 

      Try 

         Begin folderHierarchyCheck 

(4)         Extract folder id of cache folder 

(5)         If no cache folder, throw error 

(6)         CheckSyncKey, throw appropriate errors when needed 

            Also checks if sync key is zero but cache exists 

            Then it sets resync = true 

(7)         Get rootFolderIds: calendar, contact and mail 

(8)         Get subFolderIds: calendar, contact and mail 

         End folderHierarchyCheck 

 

         Begin folderSynchronization 

(9)         For each subFolder check for cache file 

(10)           If no cache file, it's an add event 

(11)           Else If resync, it's an add event 

(12)           Else If name differs, it's an update event 

(13)           Else If cache file exists but not folder,  

               it's a delete event 

            End For 

         End folderSynchronization 

 

         Begin syncKeyUpdate 

(14)        Updates the FolderSyncKey stored in the FolderSync  

            and Ping cache file 

         End syncKeyUpdate 

 

         Begin metadataUpdate 

(15)        Updates the metadata for the addevent-collections 

            This is used to store an initial syncKeyValue of 0 

            for the upcoming collection synchronization 

         End metadataUpdate 

      End Try 

      Catch 

         Do the appropriate error handling 

      End Catch 

 

(16)  SendResponse 

End FolderSync 
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Det som är av speciellt intresse i denna pseudokod är bland annat steg 5 och 6. I steg 5 sker en kontroll 

av cachemappen. Finns ingen cachemap måste felet rättas till och ett undantag kastas vilket resulterar i 

ett svar med status 142. Detta resulterar i sin tur i att klienten skickar ett nytt Provision-anrop. I steg 6 

kontrolleras synkroniseringsnyckeln vilken antingen ska matcha den sparade eller vara noll för en 

omsynkronisering. Är detta ej fallet kommer ett annat undantag kastas vilket resulterar i ett svar med 

status 9, syncKeyMissmatch, som triggar klienten att skicka ett nytt anrop med ett nyckelvärde på noll 

för att synkronisera om mapphierarkin. En annan del som är intressant i denna pseudokod är 

synkroniseringsområdet, steg 9 -13, där modulen undersöker om varje mapp är tillagd, uppdaterad eller 

borttagen. De mappar som är ändrade på något sätt markeras och skickas med i svaret till klienten. När 

mapparna som ska skickas tillbaka till klienten är uppdaterade så uppdateras och sparas 

synkroniseringsnyckeln, steg 14, och sedan uppdateras metadatan med en tidsstämpel som markerar 

senaste synkroniseringen för de mappar som skickas tillbaka i svaret, steg 15. 

5.3.2.5 Sync (EAS) 

Sync är det mest komplexa kommandot att implementera i EAS och det är även därför dess hanterare 

är den största. Denna hanterare blev under projektets gång allt för komplex vilket medförde att delar av 

den behövdes flyttas ut för att få översikt. Uppdelningen gjordes rent intuitivt efter de olika objekten 

som kan synkroniseras. Huvudstrukturen för Sync visas av följande pseudokod: 

Begin Sync 

(1)   Initiate Variables 

(2)   Login and authenticate 

(3)   Get user folder hierarchy 

 

      Try 

(4)      Extract collectionIds and get their parentIds 

(5)      Load stored collection syncKeys 

          

(6)      For Each Collection To Sync 

(7)         If SyncKey = 0 

               Prime collection for sync and jump to next 

            End If 

(8)         Else If SyncKey Missmatch 

               Set colStatus = 3, newColSyncKey = 0 

               And continue with next collection 

            End Else If    

 

(9)         emailSync || contactSync || calendarSync     

(10)        Create a new sync key and store        

         End For Each 

      End Try 

      Catch 

(11)     Do the appropriate error handling 

      End Catch 

 

(12)  SendResponse 

End Sync 

Precis som i de andra kommandona behöver variabler initieras, användaren loggas in och mappstruktur 

hämtas. Kommandot är likt FolderSync i den meningen att det jobbar mot mappar (eng. Collections) 

med skillnaden att när FolderSync hämtar information om mapparna hämtar Sync information om 

mapparnas filer och deras innehåll. I steg 7, SyncKey = 0, förbereds synkronisering av en mapp genom 

att ett nytt nyckelvärde skapas, eventuell data som är intressant för nästkommande anrop sparas i 

cachefilen och metadatavärden som innehåller data om senaste synkroniseringsdatumet rensas bort. 

Själva synkroniseringen för objekten, steg 9, finns beskriven i 5.3.2.6 och 5.3.2.7. 
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5.3.2.6 CalendarSync and EmailSync (EAS)  

Till modulerna CalenderSync och EmailSync flyttades funktion relaterad till synkronisering av epost 

och kalender. Här hanteras ändringar från servern till klienten, samt från klienten till servern och 

eventuella justeringskollisioner hanteras enligt inställningar skickade från klienten. Nedan följer 

pseudokoden för CalendarSync vilken är likvärdig för EmailSync: 

Begin CalendarSync 

(1)   Initiate variables, including a filter based on a client  

      sent filter used to check if an item should be synced 

(2)   Query the folder for information 

(3)   Get the number of items in response 

 

(4)   For Each item in response 

(5)      If limit of items to send reached 

            Set moreAvailable = true 

         End If 

 

(6)      If filter check passed 

(7)         Check for metadata about last sync and last update 

(8)         If no metadata found 

(9)            Item is not yet synced, equals to an add event  

            End If 

(10)        Else If item updated since last sync 

(11)           Item has new data, equals to an update event 

            End Else If 

         End If 

      End For Each 

 

(12)  Begin Check of incoming commands 

(13)     Iterate through all client commands and execute 

         the changes, when collisions occur delete either  

         the client command or server command. 

(14)     Notify client of command success/failure 

      End Check of incoming commands 

End CalendarSync 

Transformering mellan CloudMes format och formateringen som används av EAS sköts med hjälp av 

XalanC- och XSLT-transformationer och går att läsa mer om i kapitel 5.4. Steg 6 där en filterkontroll 

görs är en kontroll av ifall objektet är skapat på ett datum som ligger inom en viss tidsram, till exempel 

inom de senaste två veckorna eller den senaste månaden, vilket är något som kan ställas in från 

klientsidan. Efter att servern lagt till alla ändringar ifrån molnet stegar den igenom eventuella 

ändringar som klienten vill utföra steg 12-14, exekverar ändringarna som ska utföras och hanterar 

eventuella kollisioner. 

5.3.2.7 ContactSync (EAS) 

ContactSync hanterar synkroniseringen av kontakter och ser i princip likadan ut som den för kalender 

och e-post. Det som särskiljer kontaktsynkroniseringen är att inget datumfilter för att sortera ut gamla 

kontakter appliceras. Alla kontakter kommer därför att synkroniseras ner ifrån CloudMe. 

Transformering mellan de olika formaten sker även här med hjälp av XalanC och XSLT. 

5.3.2.8 SendMail (EAS) 

Designen av modulen SendMail hanns ej med under examensarbetet och finns därför bara med som en 

notis. Mer om detta finns att läsa i kapitel 6.1 där problem från design- och implementationsfasen 

diskuteras. 
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5.4 XSLT för XML-transformation 

Tranformationerna mellan XML-formatet som används av EAS och formatet som lagras i CloudMe  

hanterades via XSLT-dokument och XSLT-parsern XalanC. Transformationsdokumenten (eng 

StyleSheets) går att skapa på olika sätt och i det här examensarbetet har två designmönster använts. 

Dels designmönstret ”Rule Based Stylesheets” [17] som innehåller det som kan anses vara essensen av 

XSLT [17], det vill säga att indata styr utdata med hjälp av regler applicerade på noder och dels 

designmönstret ”Navigational Stylesheets”[17] där data fylls på i ett utdatadokument på ett mer 

strukturerat sätt. 

5.4.1 XSLT för synkronisering till klient 

I bilaga 2 finns ett av transformationsdokumenten som använts i projektet bifogat. Detta är ett exempel 

på ett ”Rule Based Stylesheet”. 
 

 Dokumentet börjar med att specificera dokumentversionen till 1.0, kodningen av dokumentet 

till UTF-8, utdatametoden till XML och att utskriften ska indenteras, rad 2-9.  

 Därefter följer fyra variabler, rad 14-29, vilka innehåller ihopsatta textsträngar och är ett sätt att 

utföra strängformatering i XSLT. De är placerade utanför mallarna så att de kan användas från 

hela dokumentet.  

 Sedan följer tio mallar som matchar med indatanoder, rad 34-133 och en mall som måste 

anropas för att dess innehåll ska exekveras, rad 139-152.   

 En av de tio mallarna som matchar med indatanoder är skapad för att matcha på rotnoden, ”/”,  

rad 34-48. Denna mall kommer alltid att exekveras först eftersom rotnoden alltid kommer först 

i indataflödet. För att göra en jämförelse med programmeringsspråket C++ är detta 

dokumentets mainfunktion. I rotnodsmallen specificeras utdatadokumentets rotnod, rad 36-47, 

vilken här är satt till ApplicationData och  därefter finns en apply-templates-nod som 

specificerar att mallar ska appliceras på alla noder som är direkta barn till noden Root, rad 41. 

 När mallar appliceras på noden Roots barn väljs ett helt nytt set att matcha mot mallar i 

dokumentet. Alla noder i det nya nodsetet som har en matchande mall kommer skapa ny utdata. 

De flesta noderna fångas upp av mallen som matchar wildcards, "*" rad 55-90, vilken skriver 

en kopia av noden till utdata. Andra noder, till exempel startDate, startTime och categories, 

kommer att fångas upp av mallen på rad 69-75 som fångar upp noder som inte skall skrivas ut. 

 På rad 46 finns en annan sorts nod, call-templates, här görs ett anrop till mallen getDates, rad 

139-152, och  är att likna med ett funktionsanrop i andra programspråk. 

5.4.2 XSLT för synkronisering till CloudMe 

XSLT-dokumenten som skapades för att synkronisera data mot CloudMe är mer statiskt skrivna, än de 

som är skapade för att synkronisera data till klienter och följer designmönstret "Navigational 

Stylesheets" men har även inslag av "Rule Based Stylesheets". Detta eftersom utdatastrukturen var mer 

statisk och innehöll ett visst antal element. Ett exempel på ett av dessa dokument finns bifogat som 

bilaga 3 och kommer att tas upp nedan.  

 

Precis som de XSLT-dokument som används för synkronisering från CloudMe mot klienter börjar 

dokumentet med att specificera utdatametoden och att sätta ett indenteringskrav. Sedan följer några 

globala variabler och alla mallar som ska exekveras. Den stora skillnaden mot det andra dokumentet 

beskrivet i 5.4.1 märks klart och tydligt vid granskning av rotnodsmallen. Här skapas noder på ett mer 

explicit sätt antingen blir de direktdeklarerade som element eller skrivs ut genom anrop av mallar. När 
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alla noder som ska finnas med i dokumentet är utskrivna skapas en nod kallad eas. Denna nod 

innehåller en apply-templates som applicerar mallar på alla noder som är barn till ApplicationData. De 

noder som tidigare explicit behandlats fångas upp av en tom mall medan resten kopieras till 

utdataflödet och därmed blir barn till noden eas i dokumentet som ska sparas i CloudMe.   

 

5.5 Användargränssnitt 

De användargränssnitt som idag är tillgängliga för användning mot exchangeservern är de smartphones 

som har exchangestöd implementerat för synkronisering av mobildata. Denna server har dock endast 

stöd för telefoner som kommunicerar med hjälp av EAS-protokollets version 14. Till exempel fungerar 

synkroniseringen för telefoner med operativsystemet Android 4.0 och iOS4. För att ansluta mot 

servern med  en androidtelefon går användaren in i e-postapplikationen där kontoregistreringen sker 

via fem enkla steg som visas i figur 9-13. 

Figur 9 Startskärm för 

kontoskapande (Android) 

Figur 10 Valskärm för typ av 

konto (Android) 
Figur 11 Exchangespecifika 

inställningar (Android) 
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Figur 9 är en vy som liknar en inloggningsskärm där användaren fyller i sitt användarnamn, adress till  

servern och lösenord. Användaren går sedan vidare genom att peka på Next och kommer till figur 10. 

Där väljer man vilket protokoll servern arbetar med. Efter valet av protokoll kommer användaren till 

de protokollspecifika inställningarna som visas i figur 11. I den vy som kommer efter 

protokollinställningarna, figur 12, kan användaren välja vilka data som ska synkroniseras mellan 

telefonen och CloudMe. Den sista vyn användaren behöver gå igenom är den där personlig 

namngivning av kontot sker, se figur 13. 

Figur 12 Generella 

kontoinställningar (Android) 

Figur 13 Namngivning av konto 

(Android) 
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6. Diskussion och slutsats 

6.1 Diskussion 

När slutet av implementationsperioden närmade sig hade inte all önskad funktionalitet som beskrevs i 

inledningen implementerats. Kalender och Kontakter synkroniserades upp och ner utan problem med 

undantaget att kontaktbilder ej sparades på det sätt som normalt förväntas av CloudMe. I EAS hanteras 

dessa som Base64-kodade strängar och i CloudMe sparades de som binära strömmar som sedan 

kopplades till dokumentet. E-post synkroniserades ner till telefonen med begränsningen att bilagor inte 

hämtades eftersom även dessa sparades som binära strömmar. Mail gick heller inte att skicka eftersom 

denna funktionalitet valdes bort för att hinna göra klart en körbar version av exchange-servern som 

hade stöd för kalender och kontakter. Anledningen till att implementationen av examensarbetet ej 

slutfördes beror på fyra orsaker. 

 

1. Det tidigare examensarbetet var vid projektstart ej avslutat 

2. Störningar i CloudMe-tjänsten 

3. Problem med XalanC 

4. Förenklingar i serverprogramvaran 
 

Det första problemet, att det tidigare examensarbetet ej var avslutat, innebar att designen av projektet 

blev svår att genomföra. Detta eftersom man ej exakt kunde veta vilka delar av det tidigare arbetet som 

lämpade sig för användning i det här projektet. Det bestämdes tidigt att det tidigare examensarbetet 

skulle göras klart och att mycket av dess funktionalitet skulle föras över till den nya miljön. I efterhand 

kan det konstateras att det var ett felaktigt beslut. Koden var tyvärr inte tillräckligt generell för att 

hantera andra data än kalenderdata och var alldeles för statiskt implementerad för att möjliggöra 

vidareimplementation av den funktionalitet som behövdes. Detta innebar att en oväntad och oönskad 

omdesign av dessa delar behövde göras innan de kunde inkluderas i projektet. 
 

Det andra problemet som stöttes på under projektet var att CloudMes backend genomgick en större 

omorganisering och migration vilket innebar längre störningar i kommunikationen mellan 

proxyservern och CloudMes API. Detta ledde till oväntade buggar eftersom telefonen hamnade fel i 

synkroniseringen och skickade felaktiga synkroniseringsnycklar, vilket från början inte kopplades till 

det här kommunikationsproblemet och en betydlig arbetsmängd lades på felsökning. Efter flera veckor 

var omorganiseringen och migrationen färdig och kommunikationsproblemen minskade. 
 

Den tredje anledningen till förseningen var XalanC, som inte är en proprietär programvara och har 

begränsad support. När biblioteket skulle inkluderas i projektet uppstod problem med att en del som 

skulle kunna användas ej hade färdigskrivna funktionskroppar. Något som  i samband med långsam 

kommunikation med implementatörerna och faktumet att de var upptagna på annat håll skapade 

förseningar. När en uppdatering till XalanC släpptes fungerade dock designen som önskat. 
 

Den sista anledningen var att serverprogramvaran där EAS-funktionaliteten implementerades endast 

var en förenkling av den programvaran som egentligen skulle användas. Den största skillnaden mellan 

den programvaran som hade fullt stöd för asynkron hantering av anrop och den som tillhandahölls i 

examensarbetet var att Request Executor hade fråntagits sitt stöd för flertrådning. Eftersom testning 

utfördes med flera simultana anslutningar skapade det här problemet fatala fel. Detta var heller 

ingenting som hade framgått vid examensarbetets start och kunde först efter en omfattande felsökning 

kopplas till det här problemet. 
 

På grund av dessa problem kunde projektet ej slutföras inom den tidsram som ges för ett 

examensarbete på kandidatnivå. Trots att design och implementationsfaserna förlängdes hann inte en 

fullständig lösning fullbordas. 



42 

 

 

Därför togs beslutet att avbryta implementationen och göra klart kalender- och kontaktsynkronisering 

så att de kunde användas som en designgrund för vidareutveckling av programvaran. Därefter ändrades 

fokus till att skapa en bra överlämning av projektet till företaget. 

6.2 Slutsats 

När examensarbetet startade fanns det tre mål, att implementera stöd för synkronisering av data för 

kalender, kontakter och e-post mellan CloudMe och smartphones via protokollet Microsoft Exchange 

ActiveSync. Vid projektets slut var följande dess status: 

 

 Stöd för kalendersynkronisering implementerades, telefoner kunde komma åt kalenderdata, 

visa den lokalt på telefonen, utföra ändringar som sedan propagerade upp till CloudMe och 

gick att komma åt via andra applikationer, till exempel officepaketet i det webbaserade 

operativsystemet CloudTop som använder sig av CloudMe för lagring. 

 

 Kontakter gick att synkronisera ner till telefoner, man kunde lägga till nya kontakter och ändra 

på de som fanns ifrån telefonen. Dock lyckades inte foton sparas på det sätt som vanligtvis görs 

i CloudMe, utan sparades i Base64-format inuti dokumentet. Denna lösning gav dock 

telefonerna tillgång till bilderna och tog en användare bort sitt konto från telefonen kom bilden 

ut igen vid nästa uppkoppling. 

 

 E-post gick däremot endast att synkronisera ner till klienter och funktionalitet för att skicka e-

post blev inte implementerad. Men det ses dock positivt på att en plattform för att arbeta vidare 

med är utvecklad. 

 

Projektet ses även positivt på eftersom den använda modullösningen ger möjlighet att implementera 

fullt framtida stöd för Exchange ActiveSync. Det är även positivt att lösningen med moduler och olika 

hanterare gör det möjligt att synkronisera exchange-data med andra transportlösningar än HTTP, om 

det i framtiden skulle bli aktuellt. Det ses även positivt på arbetet eftersom det varit en bra erfarenhet 

som gett mycket kunskap inom programmering och programdesign. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Översättning Sync-kommando → WBXML 

Följande bilaga är ett utdrag ur MS-WBXML http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd299442(v=exchg.80).aspx  

För genomgående beskrivning av varje siffra i den kodade XML-strukturen hänvisas till detta dokument. 

 

The following example shows the WBXML encoding of a server response that contains a new contact and 
provides a byte-by-byte description of the encoding.  
The following XML represents a server response to a request to create a new contact.  
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<Sync xmlns="AirSync" xmlns:airsyncbase="AirSyncBase" xmlns:contacts="Contacts">  
<Collections>  
<Collection>  
<Class>Contacts</Class>  
<SyncKey>2</SyncKey>  
<CollectionId>2</CollectionId>  
<Status>1</Status>  
<Commands>  
<Add>  
<ServerId>2:1</ServerId>  
<ApplicationData>  
<airsyncbase:Body>  
<airsyncbase:Type>1</airsyncbase:Type>  
<airsyncbase:EstimatedDataSize>0</airsyncbase:EstimatedDataSize>  
<airsyncbase:Truncated>1</airsyncbase:Truncated>  
</airsyncbase:Body>  
<contacts:FileAs>Funk, Don</contacts:FileAs>  
<contacts:FirstName>Don</contacts:FirstName>  
<contacts:LastName>Funk</contacts:LastName>  
<airsyncbase:NativeBodyType>1</airsyncbase:NativeBodyType>  
</ApplicationData>  
</Add>  
</Commands>  
</Collection>  
</Collections>  
</Sync>  

 

The ActiveSync WAP Binary XML (WBXML) Algorithm encodes this XML as the following WBXML encoding.  
03 01 6A 00 45 5C 4F 50 03 43 6F 6E 74 61 63 74 73 00 01 4B 03 32 00 01 52 03 32 00 01 4E 03 31 00 01 

56 47 4D 03 32 3A 31 00 01 5D 00 11 4A 46 03 31 00 01 4C 03 30 00 01 4D 03 31 00 01 01 00 01 5E 03 46 

75 6E 6B 2C 20 44 6F 6E 00 01 5F 03 44 6F 6E 00 01 69 03 46 75 6E 6B 00 01 00 11 56 03 31 00 01 01 01 

01 01 01 01  
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Bilaga 2 Exempel på XSLT-dokument för transformation CloudMe → EAS 1 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 2 
<xsl:stylesheet version="1.0" 3 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 4 
xmlns:dc="http://xcerion.com/directory.xsd" 5 
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 6 
xmlns:as="AirSync:" 7 
xmlns:airsyncbase="AirSyncBase:"> 8 

<xsl:output method="xml" indent="yes" /> 9 
 10 
<!-- 11 

Global Variables 12 
--> 13 
<xsl:variable name="startDate" 14 

select="concat(substring-before(//startDate/text(),'-'), 15 
substring-before(substring-after(//startDate/text(), '-'), '-16 
'),substring-after(substring-after(//startDate/text(),'-'),'-17 
'))" />      18 

<xsl:variable name="endDate" 19 
select="concat(substring-before(//endDate/text(),'-'), 20 

substring-before(substring-after(//endDate/text(), '-'), '-), 21 
substring-after(substring-after(//endDate/text(), '-'),'-22 
'))"/>     23 

<xsl:variable name="startTime" 24 
select="concat(substring-before(//startTime/text(),':'), 25 

substring-after(//startTime/text(), ':'))" />      26 
<xsl:variable name="endTime" 27 

select="concat(substring-before(//endTime/text(),':'), 28 
substring-after(//endTime/text(), ':'))" /> 29 

 30 
<!-- 31 

Template matching the root node, this node will be matched first 32 
--> 33 
<xsl:template match="/"> 34 
<!-- Output root element --> 35 
<xsl:element name="as:ApplicationData" namespace="AirSync:"> 36 

<!-- 37 
Applies templates to all nodes in the node-set //Root/*/ 38 
aka all children to the node Root which may be anywhere in the document 39 
--> 40 
<xsl:apply-templates select="//Root/*"/> 41 
<!-- 42 
Call the template named getDates 43 
just like any other cfunction 44 
--> 45 
<xsl:call-template name="getDates" /> 46 

</xsl:element> 47 
</xsl:template> 48 

 49 
<!-- 50 

Template matching everything in the document, 51 
if a node does not have a template which matches 52 
its exact name, this template will be chosen. 53 

--> 54 
<xsl:template match="*">    55 
<xsl:variable name="nodeName" select="local-name()" />    56 
<xsl:element name="{$nodeName}" namespace="Calendar:"> 57 

<xsl:value-of select="//vevent//*[local-name() = $nodeName]/text()" /> 58 
</xsl:element> 59 
</xsl:template> 60 

 61 
<!-- 62 
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Template catching nodes that need special treatment 63 
provided by a xml-call template, or nodes that we don't 64 
want treated 65 

 66 
Used so that we dont get duplicate output 67 

--> 68 
<xsl:template match="startDate 69 

| startTime 70 
| endDate 71 
| endTime 72 
| Root 73 
| timeZone">    74 

</xsl:template> 75 
 76 
 77 

<!-- 78 
Theese  templates match exactly on node-names 79 
which gives them higher priority than the template 80 
matching wildcards "*" 81 
--> 82 
<xsl:template match="vevent"> 83 
<xsl:apply-templates select="./*" /> 84 
</xsl:template> 85 

 86 
<xsl:template match="subject"> 87 
<xsl:element name="Subject" namespace="Calendar:"> 88 

<xsl:value-of select="//subject/text()" /> 89 
</xsl:element> 90 
</xsl:template> 91 

 92 
<xsl:template match="description"> 93 
<xsl:element name="airsyncbase:Body" namespace="AirSyncBase:"> 94 

<xsl:element name="airsyncbase:Type" namespace="AirSyncBase:"> 95 
<xsl:value-of select="'1'" /> 96 
</xsl:element> 97 
<xsl:element name="airsyncbase:Data" namespace="AirSyncBase:"> 98 
<xsl:value-of select="//BODY/P/text()" /> 99 
</xsl:element> 100 

</xsl:element> 101 
</xsl:template> 102 

 103 
<xsl:template match="location"> 104 
<xsl:element name="Location" namespace="Calendar:"> 105 

<xsl:value-of select="//location/text()" /> 106 
</xsl:element> 107 
</xsl:template> 108 

 109 
<xsl:template match="allDay"> 110 
<xsl:element name="AllDayEvent" namespace="Calendar:"> 111 

<xsl:choose> 112 
<xsl:when test="//allDay/text() = true"> 113 
<xsl:value-of select="'1'" /> 114 
</xsl:when> 115 
<xsl:otherwise> 116 
<xsl:value-of select="'0'" /> 117 
</xsl:otherwise> 118 
</xsl:choose> 119 

</xsl:element> 120 
</xsl:template> 121 

 122 
<xsl:template match="categories"> 123 
<xsl:element name="Categories" namespace="Calendar:"> 124 

<xsl:element name="Category" namespace="Calendar:"> 125 
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<xsl:value-of select="//categories/text()" /> 126 
</xsl:element> 127 

</xsl:element> 128 
</xsl:template> 129 

 130 
<xsl:template match="eas"> 131 
<xsl:apply-templates /> 132 
</xsl:template> 133 

 134 
<!-- 135 

Template function used to print the start and end dates 136 
formatted 20121030T134300Z 137 

--> 138 
<xsl:template name="getDates"> 139 
<xsl:element name="StartTime" namespace="Calendar:"> 140 

<xsl:value-of select="$startDate" /> 141 
<xsl:value-of select="'T'" /> 142 
<xsl:value-of select="$startTime" /> 143 
<xsl:value-of select="'00Z'" /> 144 

</xsl:element> 145 
<xsl:element name="EndTime" namespace="Calendar:"> 146 

<xsl:value-of select="$endDate" /> 147 
<xsl:value-of select="'T'" /> 148 
<xsl:value-of select="$endTime" /> 149 
<xsl:value-of select="'00Z'" /> 150 

</xsl:element> 151 
</xsl:template>   152 
</xsl:stylesheet> 153 
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Bilaga 3 Exempel på XSLT-dokument för transformation EAS → CloudMe 1 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 2 
<xsl:stylesheet version="1.0" 3 
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 4 
  xmlns:dc="http://xcerion.com/directory.xsd" 5 
  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 6 
  xmlns:ca="Calendar:" 7 
  xmlns:as="AirSync:" 8 
  xmlns:airsyncbase="AirSyncBase:"> 9 
  <xsl:output method="xml" indent="yes" /> 10 
   11 
  <!-- 12 
      Global Variables 13 
  --> 14 
  <xsl:variable name="category" select="//Category[1]/text()" /> 15 
  <xsl:variable name="startDateTime" select="//ca:StartTime" /> 16 
  <xsl:variable name="endDateTime"   select="//ca:EndTime" /> 17 
  <xsl:variable name="allDay"        select="//ca:AllDayEvent" /> 18 
 19 
  <xsl:template match="/"> 20 
    <xsl:element name="vevent"> 21 
      <xsl:attribute name="autostart" /> 22 
      <xsl:attribute name="type"> 23 
 <xsl:value-of select="$category" /> 24 
      </xsl:attribute> 25 
 26 
      <xsl:element name="subject"><xsl:value-of select="//ca:Subject/text()" 27 
/></xsl:element> 28 
 29 
      <xsl:element name="description"> 30 
 <xsl:element name="BODY"> 31 
   <xsl:attribute name="dir">ltr</xsl:attribute> 32 
   <xsl:attribute name="id">tinymce</xsl:attribute> 33 
   <xsl:attribute name="contentEditable">true</xsl:attribute> 34 
   <xsl:attribute name="spellcheck">0</xsl:attribute> 35 
   <xsl:attribute name="class">mceContentBody</xsl:attribute> 36 
   <xsl:element name="P"> 37 
     <xsl:value-of select="//airsyncbase:Data/text()" /> 38 
   </xsl:element>    39 
 </xsl:element> 40 
      </xsl:element> 41 
 42 
      <xsl:call-template name="dateTime" /> 43 
 44 
      <xsl:element name="location"><xsl:value-of select="//ca:Location" 45 
/></xsl:element> 46 
       47 
      <xsl:element name="categories"><xsl:value-of select="$category" 48 
/></xsl:element> 49 
       50 
      <!-- 51 
   Get timezone into here, now it's just set to UTC+1 and the EAS timezone 52 
   is saved in the eas-tag 53 
      --> 54 
      <xsl:element name="timeZone">+0100_01</xsl:element> 55 
       56 
      <xsl:element name="allDay"> 57 
 <xsl:choose> 58 
   <xsl:when test="$allDay = '0'"> 59 
     <xsl:value-of select="'false'" /> 60 
   </xsl:when> 61 
   <xsl:otherwise> 62 
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     <xsl:value-of select="'true'" /> 63 
   </xsl:otherwise> 64 
 </xsl:choose> 65 
      </xsl:element> 66 
       67 
      <xsl:element name="eas"> 68 
 <xsl:apply-templates select="//ApplicationData/*"/> 69 
      </xsl:element> 70 
    </xsl:element> 71 
  </xsl:template> 72 
 73 
 74 
  <!-- 75 
      Template matching all the nodes already processed 76 
      this is to make sure that we dont duplicate output 77 
  --> 78 
  <xsl:template match="ca:Subject 79 
         | airsyncbase:Data 80 
         | airsyncbase:Body 81 
         | ca:Location 82 
         | ca:Categories 83 
         | ca:Category 84 
         | ca:AllDayEvent 85 
         | ca:EndTime 86 
         | ca:StartTime"> 87 
  </xsl:template> 88 
 89 
  <!-- 90 
     Template matching all nodes in the input 91 
  --> 92 
  <xsl:template match="*"> 93 
    <!--<xsl:copy />--> 94 
     95 
    <xsl:variable name="nodeName" select="local-name()" /> 96 
    <xsl:element name="{$nodeName}"> 97 
      <xsl:value-of select="//*[local-name() = $nodeName]/text()" /> 98 
    </xsl:element> 99 
 100 
  </xsl:template> 101 
 102 
  <!-- 103 
      Templates used to get the date and time 104 
  --> 105 
  <xsl:template name="dateTime"> 106 
    <xsl:element name="startDate"> 107 
      <xsl:call-template name="getStartDate" /> 108 
    </xsl:element> 109 
    <xsl:element name="startTime"> 110 
      <xsl:call-template name="getStartTime" /> 111 
    </xsl:element> 112 
    <xsl:element name="endDate"> 113 
      <xsl:call-template name="getEndDate" /> 114 
    </xsl:element> 115 
    <xsl:element name="endTime"> 116 
      <xsl:call-template name="getEndTime" /> 117 
    </xsl:element> 118 
  </xsl:template> 119 
   120 
  <xsl:template name="getStartDate"> 121 
    <xsl:value-of select="substring($startDateTime, 0, 5)" /> 122 
    <xsl:value-of select="'-'" /> 123 
    <xsl:value-of select="substring($startDateTime, 5, 2)" /> 124 
    <xsl:value-of select="'-'" /> 125 
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    <xsl:value-of select="substring($startDateTime, 7, 2)" />     126 
  </xsl:template> 127 
   128 
  <xsl:template name="getEndDate"> 129 
    <xsl:value-of select="substring($endDateTime, 0, 5)" /> 130 
    <xsl:value-of select="'-'" /> 131 
    <xsl:value-of select="substring($endDateTime, 5, 2)" /> 132 
    <xsl:value-of select="'-'" /> 133 
    <xsl:value-of select="substring($endDateTime, 7, 2)" />     134 
  </xsl:template> 135 
   136 
  <xsl:template name="getStartTime"> 137 
    <xsl:value-of select="substring($startDateTime, 10, 2)" /> 138 
    <xsl:value-of select="':'" /> 139 
    <xsl:value-of select="substring($startDateTime, 14, 2)" /> 140 
  </xsl:template> 141 
   142 
  <xsl:template name="getEndTime"> 143 
    <xsl:value-of select="substring($endDateTime, 10, 2)" /> 144 
    <xsl:value-of select="':'" /> 145 
    <xsl:value-of select="substring($endDateTime, 14, 2)" />     146 
  </xsl:template> 147 
 148 
</xsl:stylesheet> 149 


