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Forord

Denne hovedoppgaven ble påbegynt i januar 2001 ved Universitetet i Oslo,
Institutt for informatikk. Oppgaven ble veiledet av Dag Langmyhr ved stu-
dieretningen for databehandling.

Oppgaven beskriver et prosjektarbeid der vi har studert filformatet PDF
(Portable Document Format), programmeringsspråket Python, mekanismer
for objektorientering og forskjellige teknikker for parsering.

Målsettingen vår har vært å utvikle en verktøykasse som lar oss utføre
forskjellige operasjoner på PDF-dokumenter, slik som å plukke ut sider, sette
sammen to dokumenter eller legge på topptekst og sidenummer.
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Kapittel 1

Innledning til hovedoppgaven

I denne oppgaven ønsker vi å legge grunnlaget for programmering av en
verktøykasse for PDF. Verktøykassen vil bestå av en datastruktur for intern
lagring av et PDF-dokument, og et programmeringsgrensesnitt som gjør det
enkelt å foreta operasjoner på PDF-dokumentet.

Innledningsvis vil vi fortelle litt om historien til PDF og bakgrunnen for
at PDF oppsto. I slutten av dette kapitlet går vi gjennom noe av ordbruken
i denne oppgaven.

1.1 Bakgrunn og historikk

For 10 til 20 år siden var det vanlig at DOS, Windows 3.1 og Windows 3.11-
programmer som benyttet skrivere, hadde et innebygget sett med drivere
for alle skriverene programmet støttet. For hver nye lansering av en skriver,
eller for hver gang driverene ble oppdatert, måtte alle disse programmene
oppdatere sine sett med drivere.

På denne tiden utviklet selskapet Adobe Systems Incorporated [Ado]
dokumentformatet PostScript, som gjør det mulig for mange forskjellige ty-
per skrivere å skrive ut dokumenter likt, så lenge skriveren hadde støtte for
PostScript. PostScript gir en representasjon av et dokument som er uavheng-
ig av skriveroppløsning, fargestøtte og fontutvalg. Det finnes også fremvis-
ningprogrammer som kan vise frem dokumentene på skjermen. PostScript-
dokumenter kan inneholde bilder, tekst og dessuten fontene som ble brukt
i dokumentet, slik at dokumentets representasjon blir uavhengig av fontut-
valget på maskinen som viser det frem. PostScript er ikke bare et doku-
mentformat, men også et programmeringsspråk. Dette gjør at PostScript
kan benyttes til mer enn kun opptegning av sider, slik som å forstørre og
forminske sider, eller å få skriveren til å skrive ut flere sider på hvert ark.

PostScript var ikke det eneste selvbeskrivende språket for skrivere, men
det kom til å bli det dominerende leverandøruavhengige språket.

Da PostScript ble laget, ble det sett på som et fremtidig format, etter-
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som det krevde større lagringskapasitet for å genereres og maskinkraft for å
kunne prosesseres enn det som var vanlig den gang. Kort sagt var det lite
egnet for den forrige generasjonen av hjemme-PC’er. Til slutt kan det nevnes
at PostScript ble designet kun for trykte dokumenter. Dagens dokumenter
inneholder gjerne både knapper, lyd og levende bilder.

Ideene til filformatet PDF (Portable Document Format) fra Adobe var
på John Warnocks tegneblokk allerede i 1984 [War01]. I 1991 ble Camelot-
prosjektet [War91] lansert.

Our vision for Camelot is to provide a collection of utilities, appli-
cations, and system software so that a corporation can effectively
capture documents from any application, send electronic versions
of these documents anywhere, and view and print these docu-
ments on any machines.

— John Warnock, The Camelot Project

Med dette startet Adobe utviklingen av Acrobat og Portable Document For-
mat. Formatet skulle bli en forbedring av PostScript. PDF-filer skulle være
mindre, enklere og raskere å prosessere.

Med forrige generasjons datamaskiner var det problematisk å overføre
PostScript-dokumenter elektronisk, først og fremst på grunn av hastigheten.
Selv om det er mulig å generere kompakt PostScript-kode, er det vanlig at
dokumentene blir svært store på grunn av generatorer som ikke tar hensyn
til PostScript-dokumentets størrelse. PDF skulle ha støtte for komprimering
av innholdet, slik at man fikk redusert størrelsen betraktelig.1

Det var også et problem at fontene i PostScript-dokumenter så enkelt
kunne kopieres og brukes i andre dokumenter. Kommersielle font-produsenter
anså det som et problem at folk så enkelt kunne få tak i fonter som de
normalt skulle betalt penger for. I PDF skulle dette problemet løses ved at
kun bokstavene som er i bruk i dokumentet ble vedlagt. Kopiering av fonter
ville da bli en større operasjon, ettersom en stor mengde med dokumenter
med samme type font måtte samles for å få med alle tegnene i fonten.

Den første offisielle spesifikasjonen av PDF ble publisert av Adobe Sys-
tems Incorporated ved lanseringen av deres Acrobat-produkter i 1993, og
formatet benyttes i stor grad i dag, 9 år senere. Riktignok er PDF forbedret
en del siden 1993, men endringene er i stor grad preget av tillegg til formatet.
Strukturen og hovedinnholdet er som det var i 1993.

1.2 Målet med denne hovedoppgaven

Målet med oppgaven er å utvikle et bibliotek som kan benyttes til opera-
sjoner på et PDF-dokument. Derfor ønsker vi å studere filformatet Portable

1Postscript-versjonen av denne oppgaven er på neste 8 megabyte. Ved konvertering til
PDF ble dokumentet redusert ned til kun 10% av dette.
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Document Format.
Etter veilederens ønske, gjøres implementasjonen i programmeringssprå-

ket Python. Oppgaven inneholder derfor også en vurdering av dette prog-
rammeringsspråket og dets egenskaper for denne typen programmer.

1.3 Ordforklaringer

I denne oppgaven omtaler vi forskjellige typer klasser, objekter og repre-
sentasjoner. I PDF Reference [Ado00] benyttes ordet objekt om de fleste
PDF-konstruksjoner, enten de ligger lagret i tekstlig representasjon eller de
fremstår som noder i en datastruktur i arbeidsminnet under kjøring. I den-
ne oppgaven skal vi i tillegg beskrive innlesningsmetoder steg for steg, og
i omtalen av PDF-objekter, objekter i Python, klasseobjekter i Python og
implementasjonen av PDF-objekter i Python kan det lett oppstå forvirring.

For å unngå navneforvirring vil vi skille mellom de forskjellige typene
objekter. Først definerer vi noen regler for å skille de mest grunnleggende
begrepene:

• Klasser eksisterer kun i programmer, ikke i kjøretid.

• Objekter oppstår i kjøretid.

• Klasseobjekter i Python eksisterer som klasser i programmer, men blir
til objekter i kjøretid.

• Alle PDF-objekter har en tekstlig representasjon, som benyttes ved
lagring på fil.

• PDF-objekter, slik de lagres i arbeidsminnet til Python-programmet
etter parsering, kalles Python-objekter eller bare objekter.

Når vi omtaler PDF-objekter, snakker vi om objektene som defineres i PDF
Reference. PDF-objekter omtales individuelt med initialene PDF og en bin-
destrek foran, som i følgende eksempeler: PDF-tabellobjekt, PDF-navne-
objekt. Dersom det kommer klart frem fra sammenhengen at det er PDF-
objekter det er snakk om, sier vi kun «tabellobjekt» eller «navneobjekt».

Python-objekter omtales på samme måte som PDF-objekter. Python-
objekter omfatter alle objekter som oppstår i kjøretid i Python. Når vi omtal-
ter Python-objekter, skriver vi «Python-» foran, på følgende måte: Python-
tabellobjekt, Python-tallobjekt. Dersom det kommer klart frem ut fra sam-
menhengen at det er Python-objekter som omtales, sløyfer vi «Python-» og
skriver kun «tabellobjekt» eller «tallobjekt».

Alle klasser som omtales i denne oppgaven er Python-klasser. Vi benytter
ikke klassekopiering eller annen form for utnyttelse av Pythons mekanismer
for klasseobjekter, og definerer derfor heller ikke et begrep for dette.
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1.4 Programvare og versjoner

Her er en liste over kompilatorer og tolkere vi benytter i denne oppgaven:

• Perl versjon 5.6.1. Installasjonen er fra RedHat 7.2, med pakkenavn
perl-5.6.1-26.72.3.

• Python versjon 1.5.2. Installasjonen er fra RedHat 7.2, med pakkenavn
python-1.5.2-35.



Kapittel 2

Portable Document Format

I dette kapitlet beskriver vi dokumentformatet Portable Document Format,
som vanligvis omtales som PDF. Vi starter med en kort beskrivelse av hvor-
dan PDF er strukturert, og studerer så de enkelte komponentene. Deretter
viser vi hvordan disse komponentene opptrer sammen for å danne dokumen-
tets struktur. Til slutt beskriver vi hodet, kroppen og halen i PDF-filen.

Alle data i dette kapitlet er hentet fra PDF Reference fra Abobe Systems
Incorporated.

2.1 Kort om struktur

PDF definerer et objektbasert dokumentformat. Alle dokumenter har en rot-
node med navnet Catalog. Denne rotnoden inneholder referanser til doku-
mentets innhold og kan også beskrive andre egenskaper, for eksempel hvordan
brukeren kan interagere med dokumentet på skjermen. I PDF er dokumentet
organisert hierarkisk i en trestruktur (se figur 2.2 på side 17).

I PDF-filen ligger den tekstlige representasjonen av denne trestrukturen.
Strukturen består av mange forskjellige typer objekter, slik som tabeller
og tupler, og referanser mellom disse. Datastrukturen brukes av PDF til å
representere dokumentets struktur.

Den viktigste byggeklossen i datastrukturen er det nummererte objekt-
et. Det nummererte objektet består av en identifikator og et indre objekt.
Identifikatoren fungerer som en etikett på det indre objektet, og den gjør at
andre objekter kan referere til det indre objektet. Identifikatoren inneholder
dessuten enkel versjonsinformasjon. Dette gjør det mulig for datastruktur-
en å inneholde flere versjoner av de samme nummererte objektene. Når et
objekt skal referere til et annet objekt, benyttes det et referanseobjekt som
inneholder det nummererte objektets identifikator. Ved første øyekast kan
det virke som om det nummererte objektet kun er en etikett, men i PDF
Reference er dette definert som et eget objekt.

Når vi leser inn en PDF-fil, ligger alle de nummererte objektene etter
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%PDF-1.3
1 0 obj
<< /Type /Catalog

/Outlines 2 0 R
/Pages 3 0 R

>>
endobj
2 0 obj
<< /Type /Outlines

/Count 0
>>
endobj
3 0 obj
<< /Type /Pages

/Kids [4 0 R]
/Count 1

>>
endobj
4 0 obj
<< /Type /Page

/Parent 3 0 R
/Mediabox [0 0 612 792]
/Contents 5 0 R
/Resources <<

/ProcSet 6 0 R
/Font << /F1 7 0 R >>

>>
>>
endobj
5 0 obj
<< /Length 50
>>
stream

BT
/F1 80 Tf
100 400 Td
(Hello world) Tj

ET
endstream
endobj
6 0 obj
[/PDF /Text]
endobj
7 0 obj
<< /Type /Font

/Subtype /Type1
/Name /F1
/BaseFont /Helvetica
/Encoding /MacRomanEncoding

>>
endobj
xref
0 8
0000000000 65535 f
0000000009 00000 n
0000000080 00000 n
0000000129 00000 n
0000000192 00000 n
0000000393 00000 n
0000000492 00000 n
0000000520 00000 n
trailer
<< /Size 8 /Root 1 0 R >>
startxref
640
%%EOF

Figur 2.1: Dette er kildekoden til en helside i PDF med teksten «Hello wor-
ld». Kildekoden består blant annet av den tekstlige representasjonen av alle
de nummererte objektene i PDF. Den tilsvarende dokumentstrukturen er
skissert i figur 2.2 på neste side.

hverandre i en seksjon av filen som kalles kroppen (se avsnitt 2.4.2 på side 34
for en beskrivelse av kroppen i PDF-filen). Når vi parserer objektene og
oppretter ekte referanser mellom referanseobjekter og nummererte objekter,
får vi en datastruktur som vi kan jobbe med i arbeidsminnet.

Til slutt i PDF-filen ligger det en indeks som benyttes til raske oppslag.
Alle de nummererte objektene i datastrukturen er representert i denne in-
deksen, med en byte-adresse som beskriver hvor i kildefilen objektet ligger
lagret. Dette gjør at oppslag mot vilkårlige objekter går svært raskt. Figur 2.1
viser innholdet av en minimal PDF-fil.
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Document
Catalog

Pages Outlines

1 0 obj

3 0 obj 2 0 obj

Page
4 0 obj

Content
stream

ProcSet Font
5 0 obj 6 0 obj 7 0 obj

Figur 2.2: Skissen viser dokumentstrukturen til «Hello world»-eksempelet.
Nodene i treet er nummerert med sekvens- og versjonsnummer fra de num-
mererte objektene de ligger representert som i datastrukturen.

2.2 PDF-objekter

Som nevnt i innledningen, er dokumentstrukturen i PDF organisert som et
tre. Vi kaller objektene i treet for PDF-objekter.

Noen av PDF-objektene representerer en verdi eller et navn, og andre
objekter representerer tupler og tabeller som inneholder nye objekter. Krop-
pen i en PDF-fil inneholder de tekstlige representasjonene av objektene som
står beskrevet i dette avsnittet.

Objektene brukes som byggeklosser for å fremstille forskjellige dataty-
per og referanser som er definert i PDF. Noen av datatypene er enkle og
representeres kun av ett PDF-objekt. Andre er komplekse og representeres
av sammensatte objekter.

Avsnittene som følger gir en kort beskrivelse av alle PDF-objektene og
deres tekstlige representasjon. Denne informasjonen kan benyttes til å lage
en enkel parser som kun leser inn PDF-objekter. For å lage en fullstendig
parser, må vi ha mer informasjon om dokumentstrukturen, som beskrives i
avsnitt 2.3 på side 27.

2.2.1 Boolsk objekt

Boolske objekter har enten verdien sann eller usann. Boolske objekter kan
forekomme i lister og tabeller, eller som operander i en type 4 PostScript-
kalkulatorfunksjon. Sistnevnte er en av de forskjellige komponentene i inn-
holdsstrømmer (se avsnitt 2.3.6 på side 33) som ikke omtales i denne oppga-
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ven.
Teksten true i PDF-filen representerer et boolsk objekt med verdien sann

og teksten false gir et boolsk objekt med verdien usann.

2.2.2 Tallobjekt

Et tallobjekt benyttes overalt i PDF-dokumentet der man har behov for
et tall. Tallobjektene beskriver blant annet størrelser, lengder, avstander og
antall.

Tallobjekter kan representeres tekstlig som heltall og som fixed-tall. Re-
presentasjonen av heltall består av ett eller flere siffer der første siffer bare
kan være 0 dersom hele representasjonen kun består av sifferet 0. Fixed-tall
representeres likt som et heltall, men her er det med et punktum i represen-
tasjonen. Første siffer i et fixed-tall kan kun være 0 dersom det etterfølgende
tegnet er et punktum. I begge representasjonene kan det stå et plusstegn +
eller et minustegn - først. Følgende gir gyldige tallobjekter representert som
heltall:

123 43445 +17 -98 0

Følgende gir tallobjekter representert som fixed-tall:

34.5 -3.62 +123.6 4. -.002 0.0

Verdimengden for gyldige tallobjekter begrenses av arkitekturene som benyt-
tes til generering og prosessering av PDF. Det ligger tillegg i PDF Reference
som anbefaler rimelige begrensninger. Se tabell 2.1 på neste side for en over-
sikt over begrensninger som er relevante for vårt prosjekt.

2.2.3 Tekstobjekt («String object»)

Alle tekster som presenteres for leseren av PDF-dokumentet, er representert
som PDF-tekstobjekter i datastrukturen.

En tekst kodes på to måter i PDF. Det ene tegnsettet er et supersett
av ISO Latin 1 [Int] og kalles PDFDocEncoding [Ado00]. Alternativet er
Unicode [Uni96]. Dersom de tre første bytene i tekstobjektets byte-sekvens
har kodene 254, 254 og så 255, betyr dette at teksten er kodet i Unicode.
Hvis ikke, er det PDFDocEncoding som brukes. I Unicode representeres alle
tegn i teksten med to tegn. I PDFDocEncoding representeres de med ett
tegn.

Tekstobjektet benyttes til å representere en tekst i PDFDocEncoding som
en sekvens med tegn, og tegnene har to representasjonsformer: Hvert tegn
kan kodes med én byte, slik at byte-koden gir tegnet direkte. Hvert tegn kan
også kodes med to bytes der representasjonen er angitt heksadesimalt. Alle



2.2. PDF-OBJEKTER 19

Enhet Begrensning Beskrivelse
Heltall 2147483647 Største heltallsverdi, tilsvarer 231−

1.
−2147483648 Minste heltallsverdi, tilsvarer−231.

Fixed-tall ±32767 Største og minste verdi.
±1/65536 Presisjon rundt tallet 0. Alt som er

nærmere 0 enn dette tolkes som 0.
5 Maksimalt antall siffer i fraksjons-

delen av et fixed-tall.
Tuppelobjekt 8191 Maksimalt antall objekter.
Tabellobjekt 4095 Maksimalt antall verdipar.
Tekstobjekt 65535 Maksimal lengde på et tekstobjekt,

i byte.
Navneobjekt 127 Maksimal lengde på et navn.
Nummerert objekt 8388607 Maksimalt antall nummererte ob-

jekter i en PDF-fil.

Tabell 2.1: Tabellen gir en oversikt over anbefalte arkitektkurbestemte be-
grensninger i PDF. Det finnes også flere anbefalte begrensninger, men disse
dekkes ikke av denne oppgaven.

tegn i Unicode angis som fire heksadesimale tegn når de skal representeres
tekstlig.

Den tekstlige representasjonen starter med en venstreparentes (, og av-
sluttes av en høyreparentes ). Data som står imellom parentesene inneholder
tegn, par av tegn som beskriver spesielle tegn som av forskjellige årsaker ikke
kan forekomme som ett tegn (kombinasjonen \) representerer en høyrepa-
rentes, uten at denne har en tilsvarende vensteparentes), eller det spesielle
tegnet \ etterfulgt av et tresifret oktalt tall som gir tegnets representasjon.
Dataene kan ikke inneholde en lukkende parentes, med mindre denne komm-
er etter det spesielle tegnet \ eller hvis den kommer etter en venstreparentes
som en del av teksten. Det er tillatt med et vilkårlig antall lukkede paren-
tesuttrykk som en del av teksten. Følgende gir gyldige tekstobjekter med
PDFDocEncoding:

(Dette er et tekstobjekt!)
(Dette er \) ogs\345 et tekstobjekt.)
(Dette (er (dessuten)) \) ogs\345 et tekstobjekt.)
(Denne teksten inneholder en linjeskift.
)
(Det gj\370r denne ogs\345.\n)
(Det er lov med ett- eller tosifrede oktale tall
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på slutten av en tekst: \41)

Tekstobjektenes heksadesimale representasjon starter med en venstrevinkel
< og avsluttes med en høyrevinkel1 >. Data som står imellom venstre og
høyre vinkel består utelukkende av en rekke tegn som to og to representerer
en tallkode i heksadesimalt format. Det er derfor kun lov med tegnene 0 til
9, a til f (små bokstaver) og A til F (store bokstaver). Disse heksadesimale
verdiene skal parvis oversettes til en rekke med tall som hver representerer
koden til et tegn i teksten. Dersom det er et odde antall tegn i de heksade-
simale dataene, antas det at siste tegn er en 0. Tekstene «Verktøykasse for
PDF» og «Heksadesimal representasjon» er her representert heksadesimalt
med PDFDocEncoding:

<5665726b74f8796b6173736520666f7220504446>
<48656b7361646573696d616c20726570726573656e7461736a6f6e>

2.2.4 Navneobjekter

I PDF setter vi navn på forskjellige felter i tabeller og på forskjellige at-
tributter. Vi setter også navn på referanser til spesielle objekter, slik som
fontobjekter. Et navn kan også være tomt. Alle navn i PDF er lagret i egne
navneobjekter.

Navneobjekter representeres med en skråstrek etterfulgt av en sekvens
med tegn. Et navneobjekt termineres etter siste forekomst av et gyldig tegn.
Alle tegn som ikke er blanke og som ikke kan brukes til å separere objekters
tekstlige representasjon, er gyldige. Alle blanke og tegnene under regnes som
separatorer, og kan derfor ikke benyttes i navneobjekters representasjon:

(, ), <, >, [, ], {, }, /, %

Dersom et tegn i navnet ikke lar seg representere etter disse reglene kan det
spesielle skigardstegnet # etterfulgt av et tosifret heksadesimalt tall repre-
sentere et slikt «problemtegn» med dets kode i PDFDocEncoding. Følgende
representasjoner gir 11 gyldige navneobjekter:

/Navn1, /Etannetnavn, /A;Flere***tegn?, /1.2, /\\,
/@pattern, /.notdef, /, /#20, /Catalog, /F1

Når vi refererer til navneobjekter i dette dokumentet, benytter vi ikke skrå-
streken, fordi skråstreken kun er en del av navneobjektets tekstlige represen-
tasjon. Når vi beskriver et navneobjekt, slik som Name1 har det representa-
sjonen /Name1.

1Årsaken til at vi har valgt disse navnene, er for å forenkle lesingen. Det riktige navnet
på de spesielle tegnene < og >, er «mindre-enn-tegnet» og «større-enn-tegnet», men vi føler
at våre forenklede navn gjør setningene lettere å lese.
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2.2.5 Tuppelobjekt («Array object»)

Tuppelobjekter brukes til å samle tupler med objekter av vilkårlig type inn
i ett objekt, og omslutter på denne måten disse objektene. Rekkefølgen av
objektene i tuppelet ivaretas, og tuppelobjektets «medlemmer» indekseres
internt.

Representasjonen består av en mengde med PDF-objekter i tekstlig re-
presentasjon omsluttet av venstre og høyre firkantklammer, [ og ]. Følgende
representasjoner gir to gyldige tuppelobjekter:

[ 549 3.14 false (Ralph) /SomeName ]
[ ]

Det går også å lage flerdimensjonale tuppelobjekter ved å la et tuppelobjekter
inneholde andre tuppelobjekter, for eksempel representert på følgende måte:

[
[ 1 2 3 ]
[ /navnA /navnB /navnC ]
[ (Tekst1) (Tekst2) (Tekst3)]

]

Rekkefølgen av objekter i et tuppelobjekt er vesentlig og svært viktig å huske
på når vi velger en representasjon i arbeidsminnet. For eksempel er første
element i tuppelobjektet som står beskrevet over, et nytt tuppelobjekt: [1 2
3]. Første element i dette indre tuppelobjektet er et tallobjekt med verdien
1. Generatorer og parsere benytter slike indekser til å finne bestemte objekter
i tuppelobjekter.

2.2.6 Tabellobjekt («dictionary object»)

Tabellobjekter, eller «dictionary objects» som de heter på engelsk, inneholder
en sekvens av par av objekter, A1 B1 A2 B2 . . . An Bn, organisert slik at
objekt A1 utgjør den unike oppslagsnøkkelen for objekt B1 og så videre.
Nøkkelobjektet An er alltid et navneobjekt, men Bn kan være et objekt av
vilkårlig type, også et nytt tabellobjekt. Det er rom for å konstruere dype
datastrukturer ved hjelp av tabellobjekter, om man ønsker det.

Vi kaller det obligatoriske navneobjektet Ai for en nøkkel, og det etter-
følgende objektet for en verdi. Tilsammen utgjør et slikt par av objekter et
verdipar. For å forenkle skrivemåten sier vi at nøkkelen Type i eksempelet
under har verdi Eksempel. Et annet navn på slike verdipar er attributter.
Nøkkelobjektet i et verdipar fungerer som navnet på et attributt.

Representasjonen starter med to venstrevinkler << og avsluttes med to
høyrevinkler >>. Følgende er en gyldig tekstlig representasjon av et PDF-
tabellobjekt:
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<<
/Type /Eksempel
/SubType /Tabelleksempel
/Version 0.01
/IntegerItem 12
/StringItem (en tekst)
/Subdictionary <<

/Item1 0.4
/Item2 true
/LastItem (ikke siste)
/VeryLastItem (OK)

>>
>>

2.2.7 Strømobjekt

Et strømobjekt består på lik linje med tekstobjektene, av en sekvens med
tegn. Til forskjell fra tekstobjektene, som gjerne har størrelsesbegrensninger
(se tabell 2.1 på side 19), kan et strømobjekt bestå av et vilkårlig antall tegn.
Foran en strøm skal det alltid ligge et tabellobjekt som beskriver innholdet
av strømmen og lengden på strømmens representasjon. Deretter kommer
nøkkelordet stream etterfulgt av et linjeskift. Så følger en sekvens med tegn
etterfulgt av nøkkelordet endstream. Sekvensen med tegn kan ikke inneholde
ordet endstream slik det foreligger ubehandlet i PDF-filen. Linjeskift foran
endstream skal ikke regnes som en del av strømmen2.

I tabellobjektet som ligger foran en strøm er det påkrevd at attributtet
Length er representert. Verdien til Length skal være antallet tegn som opptas
i PDF-filen av den etterfølgende strømmen. Strømmen kan være behandlet
med et kompresjonsfilter, men i alle tilfeller skal Length vise størrelsen i byte
av strømmens representasjon i filen. Følgende konstruksjoner gir to gyldige
strømobjekter:

<< /Length 23 >>
stream
Dette er et strømobjektendstream

<< /Length 28 >>
2Linjeskift foran nøkkelordet endstream tolkes ikke som en del av strømmen. Årsaken

til at dette må presiseres, kan være at programmerere har misforstått strømobjektenes
representasjon. Siden første nøkkelord alltid etterfølges av et linjeskift, kan det være at
noen har valgt å også la endstream starte på en linje for seg. Dette er ikke korrekt repre-
sentasjon, men leserapplikasjoner kan omgå feilen ved å se bort fra slike linjeskift dersom
de opptrer før endstream
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stream
Dette er også et strømobjekt
endstream

Innholdet i strømobjekter kan behandles med forskjellige kompresjons- og
krypteringsfiltre. Dersom strømobjektet har blitt behandlet med ett eller
flere filtre, må innholdet dekodes før videre parsering kan foretas. Tabell 2.2
på neste side viser filtre som brukes til dekoding i version 1.3 av PDF.

Et strømobjekt vil normalt legges i et nummerert objekt for seg, slik at
det kan refereres til. Nedenfor står et eksempel på en strøm som må dekodes
med filteret ASCIIHexDecode for å kunne leses. Strømmen som er kodet,
er hentet fra det nummererte objektet med sekvensnummer 5 i figur 2.1 på
side 16.

5 0 obj
<<

/Length 97
/Filter ASCIIHexDecode

>>
stream
42540a20202f46312038302054660a2020313030203430302054640a202028
48656c6c6f20776f726c6429546a0a4554endstream
endobj

2.2.8 Nullobjekt

Nullobjektet representeres av ordet null, og brukes til å representere fravær
av et objekt. Dersom et tabellobjekt inneholder et verdipar der verdiobjektet
normalt er et referanseobjekt, kan det ofte stå et nullobjekt istedenfor, som
vist i eksempelet under:

<< /Parent null >>

2.2.9 Nummerert objekt («indirect object»)

Det nummererte objektet er svært viktig i kroppen til en PDF-fil. Alle num-
mererte objekter har en identifikator og et indre objekt. Identifikatoren iden-
tifiserer det indre objektet slik at andre objekter kan referere til det.

Identifikatoren består av det indre objektets sekvensnummer og versjons-
nummer. For alle originaldokumenter der alle indre objekter foreligger i sin
opprinnelige utgave, er versjonsnummeret alltid 0. Dersom dokumentet opp-
dateres ved bruk av inkrementell oppdatering (se avsnitt 2.4.4 på side 36 for
en beskrivelse av inkrementell oppdatering), vil versjonsnummeret på opp-
daterte indre objekter økes med én for hver oppdatering. Dersom gamle og
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Filter Beskrivelse
ASCIIHexDecode Hver byte i strømmen er representert heksadesi-

malt med to byte i filen. Representasjonen blir
dermed dobbelt så stor som strømmen selv. Lin-
jeskift kan forekomme, men telles ikke som en
del av kodingen.

ASCII85Decode Hver etterfølgende sekvens av 4 bytes i strøm-
men ligger representert som 5 bytes i interval-
let 32-118 fra sin opprinnelige verdimengde, og
er derfor leselig som ASCII tekst. Linjeskift kan
forekomme, men telles ikke som en del av kod-
ingen.

LZWDecode Benytter LZW-algoritmen [LZW96].
FlateDecode Benytter LZ-kompresjon med Huffman koding.

Algoritmen er dokumentert i rfc1950 [Deu96b]
og rfc1951 [Deu96a].

RunLengthDecode Første tegn er et lengde-tegn og tolkes som et tall
fra 0 til 255. Dersom lengden er fra 0 til 127, skal
dette antallet etterfølgende tegn i strømmen ko-
pieres én gang. Dersom lengden er 129-255, skal
etterfølgende tegn kopieres (257-lengden) gan-
ger. Dersom lengden er lik 128 betyr dette at
strømmen er slutt.

CCITTFaxDecode Denne kodingen benyttes i telefaksoverføring
(gruppe 3 eller 4). Kodingen oppnår maksimal
komprimering dersom strømmen består av mo-
nokrome bildedata med lav oppløsning.

DCTDecode Algoritmen tilsvarer JPEG og brukes til å komp-
rimere bildedata.

Tabell 2.2: Tabellen beskriver filtre som brukes i strømobjekter i PDF-1.3.
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5 0 obj

<<

>>

/Type /Pages

/Kids [4 0 R]

/Count 1

Sekvensnummer

Versjonsnummer

endobj

Indre objekt

Nøkkelord

Figur 2.3: De forskjellige komponentene i et nummerert objekt i tekstlig re-
presentasjon. Det nummererte objektet har sekvensnummer 5, versjonsnum-
mer 0 og fungerer som en etikett på det indre objektet, som er et tabellobjekt.

nye nummererte objekter lagres i samme dokument, er det på denne måten
mulig å spore tilbake hvilke oppdateringer som har blitt gjort i et dokument
og i hvilken rekkefølge endringene ble lagt inn. Det høyeste lovlige versjons-
nummeret er 65535.

De nummererte objektenes tekstlige representasjon starter med identifi-
katoren, som består av to tall: objektets sekvensnummer først og deretter
versjonsnummeret. Så kommer nøkkelordet obj, etterfulgt det indre objek-
tet, som kan være av vilkårlig type. Til slutt kommer nøkkelordet endobj
som markerer slutten av det nummererte objektet (se figur 2.3). Følgende
tekstlige representasjoner gir to gyldige nummererte objekter:

1 0 obj
<< /Author null >>
endobj

1 1 obj
<< /Author (Andreas Aardal Hanssen) >>
endobj

Det øverste nummererte objektet ovenfor har sekvensnummer 1, versjons-
nummer 0 og det indre objektet er et tabellobjekt som inneholdet ett ver-
dipar der nøkkelobjektet Author har det tomme objektet null som verdi.
Under står et nytt nummerert objekt med samme sekvensnummer, men her
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er versjonsnummeret øket med en. Det indre tabellobjektet er endret, og
erstatter det gamle.

2.2.10 Referanseobjekt

Referanser i PDF er representert med et eget referanseobjekt. Dette objektet
inneholder nok informasjon til å referere til et nummerert objekt med en
bestemt identifikator. Dette er måten Adobe har valgt å beskrive referanser
på i PDF.

Det følger naturlig at referanser i PDF alltid må gå til nummererte ob-
jekter. Årsaken til dette er at kun de nummererte objektene inneholder infor-
masjon som unikt identifiserer objektet på en slik måte at det kan refereres
til utenfra. Hvis vi snur på det, ser vi at måten å få til en referanse til et
vilkårlig objekt på i PDF, er ved å legge dette objektet inn i et nummerert
objekt. Det nummererte objektet gir oss nok informasjon til at vi kan referere
til det opprinnelige objektet fra et annet sted i dokumentstrukturen.

Referanseobjekters tekstlige representasjon består av to heltall etterfulgt
av nøkkelordet R. Dette nøkkelordet skiller den tekstlige representasjonen av
referanseobjektet fra to tallobjekter.

% Et referanseobjekt med sekvensnummer 1 og versjonsnummer 0.
1 0 R

% Et tuppelobjekt som inneholder tre referanseobjekter.
[1 0 R 2 0 R 3 5 R]

2.2.11 Kommentar

Mellom objektene i en PDF-fil kan det ligge kommentarer. I dokumenthodet
som ligger først i filen, står det en kommentar som forklarer hvilken versjon
av PDF som ble brukt til å generere dokumentet. Til slutt i filen ligger
det en kommentar som markerer slutten på dokumentet. Forøvrig har ikke
kommentarer noen innholdsmessig betydning for dokumentet.

Kommentarer representeres med prosenttegnet % og fortsetter ut linjen.
For eksempel vil følgende fragment av en PDF-fil representere et navneobjekt
med navnet abc og et tallobjekt med verdien 123, tekstlig:

/abc% kommentar
123
% kommentar
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2.3 Dokumentstruktur

PDF-objektene er byggeklossene i dokumentstrukturen. Hver for seg fungerer
PDF-objektene kun som informasjonskapsler, etiketter og referanser, men
når de betraktes i sammenheng med andre PDF-objekter, kan vi tilegne
dem nye egenskaper. For eksempel kan et PDF-tabellobjekt i én sammenheng
beskrive egenskapene til en font, og i en annen sammenheng brukes tabell-
objektet til å representere rotnoden i dokumentstrukturen. I dette avsnittet
beskriver vi noen slike egenskaper i forskjellige deler av dokumentstrukturen.

Dokumentstrukturen er meget omfattende, og vi dekker derfor kun de
delene av dokumentstrukturen som er spesielt aktuelle for vårt prosjekt.

2.3.1 Dokumentkatalog

Roten i PDF-dokumentets struktur kalles dokumentkatalogen. Alle hoved-
komponentene, slik som sidetreet, navnetabellen og disposisjonstreet, er kob-
let direkte til dokumentkatalogen.

For å finne frem til dokumentkatalogen, benyttes en referanse med navnet
Root, som ligger i halen, bakerst i PDF-filen (se avsnitt 2.4.3 på side 36 for
en beskrivelse av halen). Det går også an å lete gjennom datastrukturen etter
et nummerert objekt som har et tabellobjekt som indre objekt, der nøkkelen
Type i tabellobjektet har verdi Catalog, som vist i tekstlig representasjon i
eksempelet under.

1 0 obj
<<

/Type /Catalog
/Outlines 2 0 R
/Pages 3 0 R

>>
endobj

I eksempelet over har vi et nummerert objekt med sekvensnummer 1 og ver-
sjonsnummer 0. Det indre objektet er en tabell med tre verdipar. Vi ser at
det første verdiparet har nøkkel Type og verdi Catalog. Dette nummererte
objektet er dermed identifisert som dokumentets representasjon av doku-
mentkatalogen.

Det står også to andre verdipar i tabellen. Nøkkelen Outlines har et
referanseobjekt som verdi. Den refererer til et subtre som beskriver hvordan
en bruker kan navigere gjennom dokumentet ved hjelp av referanser og bok-
merker. Den siste nøkkelen, Pages, gir en referanse til subtreet som beskriver
selve sidene i dokumentet. Dette subtreet kaller vi sidetreet (se figur 2.4 på
side 30). Tabell 2.3 på neste side gir en oversikt over alle verdipar som kan
definereres i dokumentkatalogen.
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Nøkkel Verdi
Type (påkrevd) Navneobjekt som beskriver hva slags

type node dette er. For dokumentkatalogen må
verdien være Catalog.

Pages (påkrevd) Gir et referanseobjekt som henviser til
sidetreet.

PageLabels Referanseobjekt til sidenummertreet.
Names Navnetabellen.
Dests Oppslagstabell for navngitte referanser.
ViewerPreferences En tabell med informasjon om hvordan forfat-

teren ønsket at dokumentet skulle vises frem på
skjerm.

PageLayout Beskriver hvor mange sider i dokumentet som
skal vises av gangen og om det skal benyttes ko-
lonner i fremvisning.

PageMode Navneobjekt som bestemmer en fremvisnings-
modus. Omfatter blant annet visning på full
skjerm, bruk av småbilder («thumbnails») og så
videre.

Outlines Referanseobjekt til disposisjonstreet.
Threads Referanseobjekt til artikkeltrådene.
OpenActions Tuppelobjekt eller tabellobjekt med informasjon

om hva som skal skje når dokumentet åpnes.
URI Tabellobjekt som beskriver dokumentets bruk av

Uniform Resource Identifiers (URIs).
AcroForm Tabellobjekt som beskriver dokumentets inter-

aktive format.
StructTreeRoot Tabellobjekt med strukturell informasjon om do-

kumentet.
SpiderInfo Tabellobjekt som benyttes av Adobe Acrobat

Web Capture.

Tabell 2.3: Verdipar som kan defineres i dokumentkatalogen i PDF-1.3.
Tabellobjektene kan også erstattes av referanseobjekter, dersom disse vis-
er til et nummerert objekt med et tabellobjekt som indre objekt.
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Nøkkel Verdi
Type Navneobjekt som beskriver hva slags type node dette

er. For rotnoden og mellomnoder i sidetreet må verdien
være Pages.

Parent Referanseobjekt til foreldrenoden. I rotnoden skal det-
te være nullobjektet, eller attributtet Parent kan
droppes.

Kids PDF-tuppelobjekt med referanseobjekter til rotnoden
eller mellomnodens barn i sidetreet. Barn kan være
både mellomnoder eller bladnoder.

Count PDF-tallobjekt med antallet referanser som ligger i
Kids-attributtet.

Tabell 2.4: Attributter for rotnoden og mellomnodene i sidetreet. Alle attri-
buttene er påkrevd for mellomnoder.

2.3.2 Sidetre

Sidetreet i PDF beskriver hvordan hver av sidene i dokumentet skal teg-
nes opp, og det inneholder også informasjon om sidenes rekkefølge og andre
attributter.

Sidetreet er representert som et balansert tre3 med mellomnoder og blad-
noder (figur 2.4 på neste side viser hvordan sidetreet er organisert). Dataene
for en side ligger alltid på en bladnode, men mellomnodene kan også inne-
holde attributter som trengs for å vise frem en side riktig. Hver mellomnode
inneholder blant annet et tuppelobjekt med referanser til andre mellomnoder
og bladnoder. Rotnoden i sidetreet er selv en mellomnode. I tabell 2.4 står
en oversikt over alle attributter som kan defineres i en mellomnode.

Mellomnoden er representert som et nummerert objekt med et tabell-
objekt som indre objekt. Den enkleste strukturen et sidetre kan ha, er der
hvor rotnoden som mellomnode inneholder referanser til kun bladnoder. Hver
bladnode vil da være en sidenode som beskriver en hel side i dokumentet.

2.3.3 Navnetabell

Navnetabellen i PDF er representert som et PDF-tabellobjekt som ligger i
dokumentkatalogen. Tabellen ligger som verdi for nøkkelen Names og beskri-
ver oversettelser fra navn til referanseobjekter som benyttes i dokumentet.
Dersom det i dokumentet står et navneobjekt som også ligger i denne ta-
bellen, er betydningen i dokumentet at navneobjektet erstatter referanse-

3Sidetreet behøver ikke å være balansert, men med bruk av mellomnoder i et balansert
sidetre får man raskere oppslag mot vilkårlige sider dersom det benyttes lat parsering. Det
står mer om lat parsering i kapittel 6 på side 75 om parsering av PDF.
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Pages

Pages
Pages

/Rotate 90
Pages

/Rotate 180

Pages PagesPagePage Page
Page

/Rotate 0

Page
/Rotate 90

Page
/Rotate 270

Side 3 Side 4

Side 1 Side 2 Side 5 Side 6 Side 7

Figur 2.4: Figuren viser strukturen til dokumentets sidetre. Hver bladnode
representerer en side i dokumentet og rekkefølgen på sidene leses ut med
dybde først, fra venstre mot høyre.

objektet man finner i navnetabellen. Denne tabellen er dessuten svært nyt-
tig i strømobjekter, der ingen referanseobjekter er tillatt. I strømobjekter
benyttes navneobjekter til å henvise til fonter. Her er et eksempel på en
navnetabell, slik den forekommer i tekstlig representasjon som del av doku-
mentkatalogen.

1 0 obj
<< /Type /Catalog

/Pages 2 0 R
/Names <<

/F1 3 0 R
/F2 5 0 R

>>
>>
endobj

I eksempelet over finner vi informasjon som lar oss oversette navneobjektet
F1 til en referanse til et nummerert objekt med sekvensnummer 3 og ver-
sjonsnummer 0. Navn som består av bokstaven F etterfulgt av et tall, brukes
vanligvis til å navngi fonter.

2.3.4 Sidenummer («page labels»)

Treet med sidenummer, eller PageLabels, er en struktur som beskriver hvor-
dan sidene i dokumentet skal nummereres. Strukturen er hierarkisk på samme
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måte som sidetreet er, og det kan på samme måte enten ha all informasjon-
en i rotnoten eller informasjonen kan ligge fordelt over flere nivåer i et tre.
Årsaken til denne trestrukturen er at det skal gå raskt å finne det korrekte
nummeret for en side uten at vi må bla oss gjennom et tuppel på potensielt
mange tusen elementer. Det er ingen arv i sidenummertreet slik som det er
i sidetreet.

Sidenummerering oppgis i sekvenser, og hver av sekvensene har en start-
side og attributter. Attributtene styrer blant annet nummereringstype, eti-
ketter til bruk foran sidenummer, slik som «A-», og tallverdien som skal
benyttes til første side i gjeldende sekvens. PDF støtter fem forskjellige ty-
per sidenummerering, og gir alle typene et navn som består av én bokstav.

D : Desimalt, arabisk tallsystem (1, 2, 4, 8)

R : Romertall, store bokstaver (I, II, IV, VIII)

r : Romertall, små bokstaver (i, ii, iv, viii)

A : Store bokstaver. (A, B, D, H)

a : Små bokstaver. (a, b, d, h)

Sidenumrene representeres av et verdipar i dokumentkatalogen med nøkkel
PageLabels, og verdien er en tabell. Tabellen kalles et nummereringstre eller
«number tree» og brukes også i andre strukturer i PDF som vi ikke omtaler
i denne oppgaven. Eksempelet under viser tabellens representasjon. Tabel-
len inneholder et verdipar med nøkkel Nums og verdien er et tuppel som
inneholder en beskrivelse av sidenummereringen til sekvenser med sider i
dokumentet. Hver sekvens beskrives med først et tall som representerer sid-
enummeret etikettene starter på. Deretter følger en tabell med informasjon
om hvordan etikettene skal se ut. Tabellen kan inneholde flere attributter,
slik som S, som beskriver nummereringstype, P, som beskriver etiketten som
står sammen med sidenummeret, og St, som sier hvilket sidenummer første
side i sekvensen skal få. I eksempelet fra figur 2.5 på neste side blir sidenum-
mereringen i, ii, iii, iv, 1, 2, 3, A-8, A-9.

2.3.5 Disposisjon («outlines»)

Disposisjonen til dokumentet, i form av kapitler og avsnitt, står beskrevet i
treet Outlines i dokumentkatalogen. Når applikasjoner viser frem et PDF-
dokument til brukeren, benyttes dette treet til å lage en oversikt over alle
kapitler og underkapitler med tilhørende overskrifter. Brukeren kan benytte
dette disposisjonstreet til å hoppe direkte til de forskjellige avsnittene i do-
kumentet. På mange måter minner dette om bokmerke-funksjonen vi ser i
mange nettlesere.
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% Et nummerert objekt med sekvensnummer 1
1 0 obj
<<

% Type forteller at dette er katalogobjektet.
/Type /Catalog

% Sidetreets representasjon, PageLabels.
/PageLabels

% Sidetreet består av en tabell
<<

% Tabellen inneholder et tuppel, med
% navnet Nums. Tuppelet i dette
% eksempelet beskriver tre
% sidenummersekvenser.
/Nums [

% Første sekvens
% starter på sidenummer
% 0, med romertall (r).
0 << /S /r >>

% Andre sekvens starter
% på side 4, med arabisk
% tallsystem (D).
4 << /S /D >>

% Siste sekvens starter
% på side 7, med arabisk
% tallsystem, og etiketten
% <<A->> foran tallene.
7 <<

/S /D
/P (A-)
/St 8

>>
]

>>
>>

Figur 2.5: Figuren viser representasjonen til sidenummertreet, med kommen-
tarer.
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Dette disposisjonstreet har en rotnode som beskriver «roten» i dokumen-
tdisposisjonen, og alle barn av denne «roten» er kapitler i dokumentet. Barn
av kapitlene er underkapitler eller avsnitt. Vi skal ikke benytte dette treet i
vårt prosjekt, og går derfor ikke inn i detalj i denne beskrivelsen.

2.3.6 Innholdsstrømmer («content streams»)

Innholdsstrømmene inneholder en sekvens med operasjoner som beskriver
hvordan en side skal tegnes opp. Operasjonene er kodet tekstlig inn i et PDF-
strømobjekt. All tekst- og bildeinformasjon som hører til en side ligger lagret
i en innholdsstrøm. Som vist i figur 2.2 på side 17, ligger innholdsstrømmene,
eller «content streams», i bladnodene i sidetreet, som barn av sideobjektene.
Innholdsstrømmene kan også inneholde referanser til andre objekter, slik som
fontbeskrivelser, i form av navneobjekter.

Hver operasjon representeres som en sekvens med operander etterfulgt
av en operator. Operandene er representert som vanlige PDF-objekter, og
operatorene er reserverte nøkkelord. Dette er et eksempel på innholdet av en
innholdsstrøm:

BT
/F1 80 Tf
100 400 Td
(Hello world) Tj

ET

BT og ET omslutter en tekstkomponent, en av de forskjellige komponentene i
en innholdsstrøm. Mellom BT og ET står det tre operasjoner. Den første ope-
ratoren er Tf, som betyr «velg font». Fonten som velges heter F1 og størrelsen
er 80 punkter. F1 er en referanse, ettersom navneobjekter som forekomm-
er i strømobjekter alltid oversettes til referanser ved hjelp av navnetabellen
(navnetabellen er beskrevet i avsnitt 2.3.3 på side 29). Andre operasjon, med
operator Td, bestemmer hvor på siden det skal stå tekst. Posisjonen er angitt
av operandene 100 og 400. Siste operasjon, med operator Tj, tegner boksta-
vene fra tekstobjektet i operanden, «Hello world», på posisjon (100, 400)
med font F1.

2.4 Filstruktur

PDF-filen er strukturert på en slik måte at den skal være rask å generere og
rask å slå opp i. Applikasjoner som viser frem enkeltsider i PDF-dokumenter
trenger ikke å parsere hele datastrukturen for å finne det som trengs for å
vise én side, selv dette også er mulig. I slutten av dokumentet ligger det
en indeks med byte-adresser til kildefilen som hjelper applikasjonen med å
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Document
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Page Tree
Article

Threads
Outline

Hierarchy
Named

Destinations
Interactive

Form

Page
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Trre Node
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PagePage Page

Outline
entry

Outline
entry

Figur 2.6: Dokumentstruktur. Figuren viser et eksempel på et dokument slik
det er organisert i PDF.

finne hvor de nummererte objektene ligger. Applikasjonen kan bruke dette
til raskt å søke seg frem til det den trenger.

2.4.1 Hode

PDF-filens hode består av en enkel kommentar som beskriver hvilken versjon
av PDF dette dokumentet har, og eventuelt en ekstra kommentar med bytes
som har kode 128 eller høyere, som i eksempelet under.

%PDF-1.3
%âãÏÓ

Dersom PDF-filen inneholder tegn som ikke kan representeres med tegnsett-
et ASCII, er det anbefalt at det etter den første linjen i hodet på dokumentet
ligger en kommentar som inneholder minst fire bytes med kode 128 eller høye-
re. Dette gjør det enklere for programmer som overfører data over nettverk
å gjette om innholdet skal overføres binært eller tekstlig.

2.4.2 Kropp

Kroppen består av en sekvens med nummererte objekter (se avsnitt 2.2.9 på
side 23 for en beskrivelse av nummererte objekter) etterfulgt av en indeks.
Kroppen termineres av startsymbolet til halen, som er nøkkelordet trailer.
I kroppen finner vi all informasjon vi trenger for å behandle og vise frem
PDF-dokumentet.



2.4. FILSTRUKTUR 35

Indeksen gjør det enkelt å finne frem til nummererte objekter i PDF-filen.
Den består av en liste med byte-adresser, og har minst like mange elementer
som det er nummererte objekter i dokumentet. Det kan også ligge elementer
i listen som refererer til objekter som ikke eksisterer. Indeksen er ulik alle
andre deler av PDF-filen i det at den følger en struktur der også alle blanke
og linjeskift spiller en rolle. Indeksen kan alltid leses linje for linje.

Indeksen er delt opp i seksjoner, der hver seksjon representerer numme-
rerte objekter med løpende sekvensnummer. Seksjonene kan ligge i vilkårlig
rekkefølge. Det skal alltid være minst én seksjon i indeksen.

Indeksen kommer etter de nummererte objektene og starter med nøk-
kelordet xref i starten av en linje, straks etterfulgt av en linjeskift. Første
seksjon kommer så med en linje som består av to tall etterfulgt av en ny
linjeskift. Det første tallet markerer sekvensnummeret på første nummerer-
te objekt i denne seksjonen. Det andre tallet sier hvor mange nummererte
objekter seksjonen omfatter. Så kommer listen med elementer, der hvert ele-
ment består av en 10-sifret byte-adresse, et 5-sifret versjonsnummer og en
status-byte. Første element i listen er spesielt og markerer starten på listen.
Byte-adressen i dette elementet inneholder sekvensnummeret på det første
nummererte objektet som ikke er i bruk, eller 0 dersom alle er i bruk. Ver-
sjonsnummeret er 65535. Status-byte er alltid lik f. Dette markerer samtidig
at det nummererte objektet med sekvensnummer 0 og versjonsnummer 65535
er ledig. Fordi 65535 er det høyeste tillatte versjonsnummeret i identifikator-
delen til et nummerert objekt, kan aldri sekvensnummeret 0 brukes igjen.
Sekvensnummeret 0 er derfor aldri i bruk i noen PDF-fil.

xref
0 8
0000000000 65535 f
0000000009 00000 n
0000000080 00000 n
0000000129 00000 n
0000000192 00000 n
0000000393 00000 n
0000000492 00000 n
0000000520 00000 n

Status-byte kan ta verdien f, som betyr av det gjeldende nummererte objek-
tet ikke er i bruk, eller n som betyr at det er i bruk. Dersom status-byte har
verdien f, har elementet ingen byte-adresse og vi sier at elementet er ledig.
Feltet for byte-adressen brukes til å markere sekvensnummeret til det nes-
te ledige nummererte objektet. Mengden av frie elementer i indeksen utgjør
derfor en linket liste over alle ledige sekvensnummer. Det siste elementet i
denne mengden har verdien 0 i sitt byte-adresse-felt. I følgende eksempel har
indeksen to seksjoner og 4 ledige elementer:
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xref
0 2
0000000002 65535 f
0000000009 00000 n
2 6
0000000004 00000 f
0000000129 00000 n
0000000006 00000 f
0000000393 00000 n
0000000000 00000 f
0000000520 00000 n

Indeksen termineres av startsymbolet til halen, som er nøkkelordet trailer.

2.4.3 Hale

Halen ligger etter kroppen i filen. Den består blant annet av en tabell som
inneholder informasjon som er nødvendig å ha i forkant av parseringen av
dokumentet, slik som informasjon om kryptering. Attributtet Size beskriver
antall elementer i indeksen som ligger rett før halen, og er påkrevd i denne
tabellen. Et annet påkrevd attributt er Root, som inneholder en referanse til
dokumentets Catalog-objekt. Dersom dokumentet er kryptert vil det også
være et attributt med navn Encrypt. Starten på halen slik den ligger re-
presentert i filen markeres med nøkkelordet trailer, som vist i eksempelet
under.

trailer
<<

/Size 8
/Root 1 0 R

>>
startxref
640
%%EOF

Etter tabellen i halen ligger nøkkelordet startxref. Tallet som står på nes-
te linje etter dette nøkkelordet er byte-adressen til nøkkelordet xref, som
markerer starten på indeksen tidligere i filen. Til slutt kommer kommentaren
%%EOF som markerer slutten på dokumentet.

2.4.4 Inkrementell oppdatering

Etter den spesielle kommentaren %%EOF er det normalt slutt på filen. Men
dersom dokumentet blir redigert i ettertid slik at enkelte av de nummerer-
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te objektene blir erstattet, kan de nye nummererte objektene med høyere
versjonsnummer legges til på slutten av filen i det som kalles en inkremen-
tell oppdatering. De nummererte objektene fortsetter etter %%EOF på samme
måte som de opprinnelige nummererte objektene fortsatte etter hodet i filen.
Etter de nye nummererte objektene kommer det så en ny indeks med byte-
adressene til nummererte objekter med nye versjoner, og til slutt kommer en
ny hale og en ny %%EOF. I den nye halen ligger byte-adressen til nøkkelordet
xref i forrige indeks. Normalt er det kun i en inkrementell oppdatering vi
ser at versjonsnummeret til et nummerert objekt er ulikt 0.

Det også finnes andre bruksområder for funksjonaliteten for inkrementell
oppdatering, slik som i konvensjonen «Linearized PDF», men disse omtaler
vi ikke i denne oppgaven.



38 KAPITTEL 2. PORTABLE DOCUMENT FORMAT



Kapittel 3

Objektorientering i PDF

PDF er et dataformat som baserer seg på bruk av objekter og referanser.
Dataene er organisert hierarkisk, og vi finner egenskaper slik som abstrak-
sjon, arv og beskyttelse, som alle er typiske kjennetegn for en objektorientert
datastruktur.

I dette kapitlet studerer vi egenskapene til datastrukturen PDF. Vi for-
søker å finne egenskaper i PDF som gir oss et grunnlag for å implementere
en objektorientert datastruktur.

3.1 Bakgrunn

PDF er i motsetning til for eksempel PostScript ikke et programmerings-
språk. I innholdsstrømmene til PDF finner vi riktignok operasjoner for opp-
tegning av innholdet til en side, slik som det også er i PostScript, men lik-
heten med PostScript slutter der. Det er viktig for oss å presisere at PDF er
et filformat og en datastruktur som benyttes til å representere et dokument.

Det kan likevel være kjennetegn i PDF som legger opp til at vi kan lage
en objektorientert leser, editor og generator.

3.2 Mekanismer for objektorientering i PDF

I PDF finner vi egenskaper som vi normalt assosierer med objektorientering,
slik som objekter, referanser og arv. Ved å studere disse egenskapene og
stukturene forsøker vi å danne oss et bilde av en objektorientert datastruktur
med klasser, objekter og metoder.

3.2.1 Klasser og objekter

Vi ønsker å danne et klassebegrep i vår implementasjon, og spesifikasjonen til
PDF-objektene gir et grunnlag for dette. I PDF Reference [Ado00] definerer
Adobe objektene med en tekstlig beskrivelse og eksempler. Det som beskrives

39
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er i hovedsak hvilken type data som representeres, hvordan dataene repre-
senteres og egenskapene til de enkelte objektene, slik som tuppelegenskaper,
tabellegenskaper, referanseegenskaper og så videre.

De aller fleste PDF-objektene er kun informasjonskapsler som benyttes
til å representere en datatype. I hovedsak er det den tekstlige representasjo-
nen som er forskjellig, men det er også distinkte egenskaper i de forskjellige
objektene som vi ønsker å fremheve når vi lager klasser. Klassen til tabell-
objektet kan inneholde metoder for oppslag i tabellen, og referanseobjektet
kan ha en metode som finner frem objektet det refereres til. På denne måten
gir vi PDF-objektene et objektorientert grensesnitt mot brukeren som står i
stil med objektets definisjon og rolle.

3.2.2 Adresser

Det nummererte objektet i PDF fungerer som kjent som en etikett på dets
indre objekt. Denne etiketten gjør at objektet får et navn som kan benyttes
i referanseobjekter. I objektorienterte implementasjoner kan identifikatoren i
det nummererte objektet sammenlignes med det indre objektets byte-adresse
i internminnet.

3.2.3 Referanser

Referanseobjekter i PDF benyttes til å henvise til nummererte objekter. Det-
te er PDF sin løsning på hvordan referanser representeres tekstlig. Referanser
kan kun peke på nummererte objekter.

Referanseobjekter i PDF fungerer nesten slik som referanser i Java og
Python. Forskjellen er at referansen er indirekte i PDF, via representasjonen
til objektets identifikator, og ikke direkte slik som i Java og Python.

3.2.4 Arv

PDF har støtte for arv, men arv skjer ikke fra klasse til subklasse, slik som
er vanlig i objektorientering. I sidetreet i PDF (se avsnitt 2.3.2 på side 29)
finner vi en hierarkisk datastruktur der nodene i treet arver attributter fra
foreldrenodene.

Sidetreet har to formål. Det ene er å organisere sidene i PDF-dokumentet
slik at det skal gå an å slå direkte opp på vilkårlige sidenummer i dokumentet.
Ved bruk av mellomnoder balanseres treet, og oppslaget effektiviseres. Det
andre formålet er at man ved bruk av arv kan unngå å kopiere informasjon
som er felles for flere sider i dokumentet. Figur 2.4 på side 30 viser hvordan
attributtet Rotate arves fra mellomnoder og nedover i treet. Side nummer 1,
2 og 4 roteres 90 grader, side 3 roteres 270 grader, side 6 roteres 180 grader
og side 5 og 7 roteres 0 grader (roteres ikke).

Det er fullt tillatt at dette attributtet ligger lagret i hvert av sideobjektene
selv, men ved bruk av arv kan man fjerne noe overflødig informasjon og
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på den måten bidra til å minimere størrelsen på det ferdige dokumentet.
Samtidig minimeres mulighetene for inkonsistens ved sentralisering av felles
attributter.

3.2.5 Beskyttelse

Når vi snakker om beskyttelse i forbindelse med objektorienterte datastruk-
turer, mener vi hindring av tilgang til private data eller metoder i en klas-
se. Denne beskyttelsen gjelder innenfor programmeringsspråkets rammer, og
den er til for å begrense programmererens muligheter til å omgå grensesnittet
som er definert i klassen.

Data som ved kompilering er beskyttet med slike mekanismer, er likevel
ikke beskyttet slik de foreligger i programfilen. For eksempel kan en privat,
beskyttet tekstvariabel i Java initialiseres med teksten «passord». Selv om
denne teksten er utilgjengelig i kjøretid, er teksten fritt tilgjengelig dersom
man leter etter det i programfilen.

I PDF er det opp til programmereren å isolere medlemsvariable og -funk-
sjoner når vi lager en datastruktur. Når data skal lagres i fil, har PDF allerede
definert en beskyttet datatype i filterfunksjonen som vi benytter i strøm-
objekter. Ikke bare kan vi kryptere denne datatypen, slik at uvedkommende
ikke kan lese det som ligger der, men vi kan også komprimere den slik at den
tar opp mindre plass i filen.

3.2.6 Abstraksjon

Det er enkelt å definere flere nivåer med abstraksjon i PDF, og dette er en
viktig egenskap i objektorienterte datastrukturer.

I dette avsnittet ser vi på hvilke muligheter vi har for å isolere kompo-
nenter, og på denne måten skjule detaljer som ikke er vesentlige for prog-
rammereren som benytter datastrukturen.

Samtidig ser vi på hvilke naturlige grensesnitt vi kan definere rundt disse
isolerte komponentene. Mulighetene er mange i PDF, og vi tar derfor kun
med noen av komponentene som kan defineres her.

Dokument

Grensesnittet mot PDF-dokumentet bør ligge i rotnoden til vår datastruktur.
Ved å gjøre dette, skjuler vi hele dokumentets interne representasjon og
samtidig mekanismene som ligger bak hver operasjon.

Sidetreet, balansert tre

Når programmereren setter inn og henter ut sider fra sidetreet, kan sidetreet
selv sørge for alltid å opprettholde egenskapen som et balansert tre. Det er
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ikke praktisk for programmereren å stadig holde oversikt over hvilke mel-
lomnoder som ligger hvor i treet, og om det lar seg gjøre å sette inn et
sideobjekt på et spesielt sted i treet. Dersom sidetre-objektet har en liste
med sideobjekter i korrekt rekkefølge, og alle attributtene ligger lagret di-
rekte i hvert objekt, blir automatisk generering av et balansert, minimalt tre
en relativt ukomplisert oppgave.

Sideobjekter med arvede attributter

Sideobjektene arver som kjent attributter fra foreldrenodene. Vi finner det
naturlig å danne et abstraksjonslag i behandlingen av slike attributter. Når
programmereren leser ut attributter fra et objekt, er det ikke nødvendig for
programmereren å vite om attributtet ligger lagret direkte i sideobjektet,
eller om det ligger i en av foreldrenodene. En metode i sideobjektet henter
ut attributtet, uansett hvor det ligger lagret.

3.3 Noe PDF har som ikke andre har

PDF definerer en datastruktur som har noen egenskaper som vi normalt ikke
finner i programmeringsspråk. Vi må presisere at de fleste objektorienterte
programmeringsspråk har muligheter for definisjon av spesialskrevne data-
typer, og at disse kan få de samme egenskapene som PDF-objektene har.
Dette er en stor fordel dersom man programmerer en PDF-parser i et slikt
språk.

3.3.1 Versjonsnummere på objekter

Sekvensnummeret til et nummerert objekt kan forekomme flere ganger i et
dokument, men de nummererte objektene har i det tilfellet forskjellige ver-
sjonsnummere. Dette gir muligheter for at datastrukturen beholder historikk
etter hver endring som har blitt gjort. Vi finner noe lignende i Sun RPC der
funksjonskall skjer med sekvensnummer og versjonsnummer på funksjonene.

3.3.2 Datatype med innebygget støtte for kryptering

Alle innholdsstrømmene i PDF kan krypteres. Ved å bruke kryptering, kan
mottakeren av et dokument forsikre seg om at forfatteren av dokumentet er
den riktige, og mottakeren kan også sende krypterte dokumenter som kun
eieren av en privat nøkkel kan lese.

3.3.3 Datatype med innebygget støtte for komprimering

Innholdsstrømmene kan komprimeres på 7 forskjellige måter PDF-1.3. Det
er forutsatt for alle klienter som leser denne strukturen at de har støtte for å
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dekomprimere alle de 7 typene for komprimering. Flere typer komprimering
kan også benyttes etter hverandre på samme innholdsstrøm.

3.4 Noe andre har som ikke PDF har

PDF er som nevnt ikke et programmeringsspråk, men en datastruktur. Det
finnes derfor mange egenskaper i objektorienterte programmeringsspråk som
ikke PDF kan ha. PDF definerer en dokumentstruktur, og den lange levetiden
som PDF har hatt, kan indikere at formatet ikke trenger andre egenskaper
enn de det allerede har.

3.5 Konklusjon

Når vi studerer strukturen til PDF, føler vi oss inspirert til å programme-
re objektorientert, og dokumentstrukturen vår i arbeidsminnet kan utledes
direkte fra PDF sin egen dokumentstruktur.
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Kapittel 4

Programmeringsspråket
Python

I dette kapitlet studerer vi programmeringsspråket Python. Vi forklarer kort
Pythons syntaks, og vi legger hovedvekten på Pythons egenskaper for ob-
jektorientering. Til sammenligning benytter vi programmeringsspråket Java
[Mic], et annet objektorientert språk.

4.1 Bakgrunn

Python startet som et hobbyprosjekt vinteren 1989–1990 [Lut96, Bea00].
Opphavsmannen Guido van Russom fra Virginia i USA programmerte et
skriptspråk bygget på noen ideer han hadde hatt fra tidligere erfaringer med
et enkelt undervisningsspråk som het ABC. Han ville fjerne særegenhetene
som han følte ABC var full av, slik som at alle reserverte ord måtte skrives
med store bokstaver, og samtidig gjøre språket mer utvidbart og avansert enn
sin forgjenger. Russoms hovedmotivasjon var å lage et objektorientert språk,
ettersom ABC ikke hadde noen støtte for objektorientering. Hans prosjekt
med navnet Python, etter komikergruppen «Monty Python», dukket opp for
første gang offentlig i 1991.

I dag har Python en hjemmeside http://www.python.org der man gratis
kan laste ned tolkeren, komplett dokumentasjon og få vite alt om program-
meringsspråket Python.

4.1.1 Ordforklaringer

I denne oppgaven brukes det enkelte ord og uttrykk der betydningen kan
variere. Det norske språk har ikke alltid gode oversettelser for mange engelske
tekniske uttrykk. Noen av uttrykkene er samlet her på norsk med en kort
beskrivelse.
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• instans: In instans oppstår i kjøretid, og består av et sett med va-
riable som er definert i klassen den tilhører. Klassen bestemmer også
metodekall og attributter som er assosiert med instansen.
Engelsk: Instance

• medlem / klassemedlem: Funksjon eller variabel som står definert
i en klasse, og som kun kan nås ved enten å referere til klassen eller til
en instans av klassen som definerer disse. Se også medlemsvariabel,
medlemsfunksjon.
Engelsk: Member

• medlemsfunksjon: Funksjon som er deklarert i en klasse. Tar per
definisjon alltid et objekt som første argument.
Engelsk: Member Function

• medlemsvariabel: Variabel som er deklarert i en klasse. Kan enten
være statisk eller dynamisk deklarert. Kan kun nås ved å referere til
klassen eller en instans av klassen den er deklarert i.
Engelsk: Member Variable

• objekt: En instans av en klasse.
Engelsk: Object

4.2 Noen fordeler med Python

Python er et objektorientert programmeringsspråk som beskrives som et
fullgodt alternativ til Java for små eller mellomstore programmer. Det må
ikke kompileres før kjøring slik som Java, men blir tolket og utført slik at
programmereren slipper å vente på en kanskje treg kompilator for å teste
programmene sine. Dette kan forkorte utviklingstiden. Python har dessuten
en svært god samling med biblioteker som gjør det lett å skrive programmer
raskt. Det egner seg dårlig til programmering på lavt nivå; da er for eksempel
C et bedre valg. Man bør likevel ikke stemple Python som et tregere program-
meringsspråk enn de andre tolkede høynivå-spåkene, slik som Perl. Kjenner
man Python godt, vet man å utnytte Pythons muligheter der Python er
sterk, slik at det stiller som en god kandidat blant raske skriptspråk.

Python kan oppfattes som alt for lik sin «fetter» Perl, og at det ikke
skiller seg nok fra Perl til at det representerer noe reellt alternativ. Men Perl
er etter vår mening svakere i objektorientert kode. Det er vanskelig å skrive
gode objektorienterte programmer i Perl slik at de samtidig er oversiktlige
og strukturerte. Python har spesielle mekanismer for objektorientering som
både er oversiktlige og strukturerte.
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class Test:
# Dette er nivå 1
__init__(self):

# Dette er nivå 2
for i in range(256):

# Dette er nivå 3
# Dette er nivå 2

# Dette er nivå 1
# Dette står utenfor klassedefinisjonen

Figur 4.1: Blokker i Python

4.3 Kort om syntaks

Pythons syntaks kan være vanskelig å tyde ved første møte, selv for en erfa-
ren programmerer. For å lette leserens evner til å tolke eksemplene senere i
oppgaven, kommer det derfor nå noen korte punkter om Pythons syntaks.

Noe av det første som møter en fersk Pythonprogrammerer, er Pythons
spesielle måte å beskrive blokker på i forbindelse med løkker, funksjoner og
klasser. Språkene Simula og Pascal markerer en blokk med begin og end, og
C, C++, Java og Perl benytter krøllparenteser { og }.

Python tolker indenteringen og benytter denne direkte til å fastslå hvor
stor en blokk er og hvor mange instruksjoner den omfatter. Dette er svært
annerledes fra det vi er vant til fra andre programmeringsspråk. Pythons de-
finisjon av blokker innfører enkelte typografiske begrensninger sammenlignet
med Java, blant annet når det gjelder programmererens frihet til selv å velge
hvordan han vil strukturere sin kode, men vi kommer ikke nærmere inn på
dette her.

En blokk i Python innledes med at det etter instruksjonen eller definisjo-
nen som benytter en blokk kommer en ny linje med et innrykk som består
av blanke tegn (ASCII 0x20) eller TAB-tegn (ASCII 0x09). Alle instruksjo-
ner som skrives med dette innrykket, tolkes som å tilhøre blokken på første
nivå. Innen denne blokken kan det også defineres nye blokker og disse følger
samme mønster. Programmereren kan selv velge hvor dypt innrykket er (se
figur 4.1).

Det følger naturlig å beskrive noe som kan oppfattes som en svakhet
i Python: I Python avsluttes en blokk implisitt med at etterfølgende ko-
de skrives ett eller flere innrykksnivåer lavere. Blokksystemet kan medføre
stor frustrasjon for programmereren. Dersom programmereren bruker TAB-
tegnet til å markere sine innrykk, kan dette av forskjellige editorer tolkes
som enten ett enkelt skilletegn på lik linje som en vanlig blank eller det kan
tolkes som et bredt tegn som opptar like mye plass som et antall blanke.
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Python bryr seg ikke om hvordan TAB-tegnet tar seg ut i forskjellige edi-
torer, men tolker i stedet et TAB-tegn som én blank. Hvis programmereren
bruker et TAB-tegn et sted for å definere en blokk og så på linjen under for
eksempel bruker fire blanke for å representere det samme innrykket — noe
som editoren kanskje presenterer likt for programmereren, kan det oppstå
uventede resultater. Python vil ikke reagere med en feilmelding, ettersom
det syntaktisk ikke er noe galt med Pythonkoden. Pythontolkeren vil enkelt
tolke koden dithen at fire blanke markerer neste blokk. Resultatet er sikkert
ikke det programmereren mente.

4.4 Mekanismer for objektorientering i Python

I dette avsnittet tar vi kort for oss hvilke mekanismer som finnes i Python
for objektorientering.

4.4.1 Klasser, instanser og forskjellen mellom disse

En sak som kan virke forvirrende for programmerere, er Pythons definisjon
av klasser og objekter. Andre språk kan være svært klare på dette punktet:
En klasse er et abstrakt som beskriver noe som senere kan bli til et objekt.

Python er ikke svært forskjellig fra dette, bortsett fra at en klasse også
er et objekt. Python har et sett med innebygde metaklasser som ikke kan
modifiseres. En av disse klassene heter ClassType. Det spesielle er at en
klasse i Python faktisk er en instans av denne metaklassen. Som et objekt
kan også en klasse derfor betraktes som en variabel som kan kopieres, tilegnes
konstantverdier og modifiseres i kjøretid. Eksemplet viser hvordan to linjer i
Python, som til forvirring ser svært like ut, vil gi to svært forsjellige resultater
i kjøretid:

class Test:

a = Test # Lager en kopi av klassen Test
a = Test() # Lager et objekt - en instans av klassen Test

På samme måte må programmereren vite hva han gjør, for ikke å bruke ob-
jekter og klasser feil. Opprettelse av statiske variable i en klasse ser helt likt ut
som å opprette en dynamisk variabel i en instans av metaklassen ClassType.
Dette er lett å forklare, ettersom når vi oppretter statiske variable i klassen,
lager vi egentlig dynamiske variable i klasseobjektet. Objekter av klassen vil
da eventuelt overstyre den eksisterende variabelen.

# Oppretter en dynamisk variabel i objektet ’a’
a = Test()
a.var1 = ’Hei’
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# Oppretter en statisk variabel i klassen
# ’Test’ med samme navn
Test.var1 = ’Hopp’

# Hvilken verdi er det som skrives ut?
print a.var1

# Svar: Verdien ’Hei’ skrives ut ettersom den
# dynamiske variabelen a.var1 binder sterkere
# enn den statiske variabelen Test.var1, på
# tross av at de har likt navn.

I eksempelet over er det den dynamiske medlemsvariabelen som skrives ut,
ettersom den fullstendig kvalifiserte referansen til variabelen er den som be-
stemmer hvilken variabel som benyttes. Dette er lett å misforstå når variable-
ne fra programmererens side ser like ut. Python hindrer ikke programmereren
i å opprette statiske og dynamiske medlemsvariable med samme navn.

Klasser i Python kan inneholde alle datatyper som er definert. Dette betyr
at en klasse også kan inneholde en klasse som igjen inneholder en klasse.

#! /usr/bin/python

class a:
class b:

class c:
pass

d = a
e = a.b
f = e.c

Alle medlemsklassene er deklarert som statiske medlemmer; derfor kan også
globale variable tilegnes verdier fra disse klassene.

4.4.2 Dynamiske og statiske medlemsvariable

Dynamiske medlemsvariable opprettes etterhvert som medlemsfunksjonene
benytter dem. Det er ingen måte å forhåndsdeklarere dem, utenom å tilegne
startverdier i for eksempel __init__ -funksjonen. Etter initialiseringen av
objektet er det åpent for medlemsfunksjonene å opprette og slette dynamis-
ke medlemsvariable. Medlemsvariable kan benyttes direkte og udeklarert i et
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# En enkel klasse med en tom medlemsfunksjon
class Test:

def run(self):
return

# Objekt opprettes
a = Test()

# De to neste linjene er ekvivalente
a.run()
Test.run(a)

Figur 4.2: To ekvivalente funksjonskall i Python demonstrerer hvordan alle
funksjoner i Python er statiske.

objekt på lik linje med globale variable. På samme måte kan en medlemsva-
riabel slettes fra et objekt etter at objektet er opprettet. Denne funksjonali-
teten medfører at det ikke er gitt ut fra klassen som definerte objektet hvilke
medlemsvariable som finnes i objektet til enhver tid.

Alle variable som deklareres i første nivå, utenfor medlemsfunksjoner i
en klasse, er statiske. Statiske variable kan refereres til som medlemmer av
klassen eller medlemmer av instanser av klassen, og de er identiske i verdi
på tvers av objekter. Statiske variable deklareres uten referanse til objektet
de tilhører, ettersom de er bundet til klassen og ikke til objektet. Variable
som deklareres i blokken til en medlemsfunksjon uten referanse til objektet
er derimot ikke statiske, men lokale midlertidige variable som fjernes under
kjøringen av programmet når funksjonsblokken avsluttes.

4.4.3 Medlemsfunksjoner

Alle medlemsfunskjoner i Python er statiske i Java-forstand, og det betyr at
ingen instanser trengs for å benytte funksjonene. Det hører med at alle med-
lemsfunksjoner også tar et objekt som første argument. De nederste linjene
med kode i figur 4.2, er som følge av dette, ekvivalente.

Medlemsfunksjoner må defineres i en klasse og kan ikke opprettes og
fjernes fra objektene på lik linje med medlemsvariable. Dette kommer av at
funksjonene som nevnt er statiske. Dersom medlemsfunksjoner skal fjernes,
må de fjernes fra klassen og dermed også fra alle objektene samtidig. For å
opprette en medlemsfunksjon i en klasse etter at den er deklarert, må det
som i eksempelet under først defineres en vanlig global funksjon som tar
minst ett argument. Deretter må klassen tilegnes et medlem som tar denne
funksjonen som verdi. Første argument til denne globale funksjonen må nå
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være en instans av klassen selv for at medlemsfunksjonen skal ha noen verdi.

# Vi oppretter en tom klasse.
class Test:

# Så lager vi en global funksjon med ett argument.
def run(self):

return

# Den globale funksjonen settes så inn i klassen
# <<test>>.
Test.run = run

# Når vi oppretter et objekt av klassen <<Test>>,
# kan vi kalle funksjonen uten noe argument. Første
# argument i den globale funksjonen blir nå brukt
# av Python som medlemsfunksjonens implisitte
# self-argument.
a = Test()
a.run()

# For eksempelets skyld, ser vi at følgende funksjons-
# kall er ekvivalent med det forrige.
Test.run(a)

Reserverte/spesielle funksjoner

Det finnes mange reserverte medlemsfunksjoner i Python. Disse funksjonene
har forskjellige bruksområder. Noen benyttes for initialisering og destruering
av objekter (constructor, destructor) og andre brukes til å beskrive objektet
via et standardisert grensesnitt mot brukeren. Noen vanlige funksjoner er:

• Test.__init__(self)
Kjøres automatisk i det et Test-objekt opprettes

• Test.__del__(self)
Kjøres automatisk i det et Test-objekt slettes

• Test.__str__()
Returnerer en tekststreng som viser data om en instans av klassen på
en oversiktlig måte. Standardoppførselen er at den skriver ut navnet på
klassen. Denne funksjonen bestemmer hva som skrives ut når brukeren
gir instansen som argument til print.
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• Test.__repr__()
Denne funksjonen fungerer helt likt som __str__, men den har ingen
sammenheng med print.

Overskriving av funksjoner

Alle medlemsfunksjoner kan overskrives i Python. Med dette menes det at
dersom programmereren lar en klasse arve en annen, vil alle superklassens
medlemsfunksjoner kunne skrives over og få en ny betydning i den nye klassen
som opprettes.

Alle objekter i Python arver medlemsfunksjoner for en rekke operatorer,
for eksempel +, -, < og >. Operatorfunksjonene kan overstyres like enkelt som
alle andre medlemsfunksjoner. Operatorfunksjonene for +, * og konvertering
til float er:

• Test.__add__(self, other)

• Test.__mul__(self, other)

• Test.__float__(self)

Disse medlemsfunksjonene lar programmereren kontrollere hva som skjer når
operatorene benyttes sammen med objektet. De er innebygget i alle klasser og
har standardoppførseler. Standardoppførslene gir kanskje ikke den meningen
som programmereren ønsker, men de kan enkelt overstyres.

Beskyttelse av medlemsfunksjoner

Det er ikke mulig å skjule medlemmene i en klasse i Python. Innhold-
et kan skjules delvis ved at navnene til medlemmene deklareres med to
understrekninger slik at en funksjon med navnet privat(self) deklarer-
es som __privat(self). Python vil da endre den indre representasjonen
av navnet på medlemmet, slik at den eneste måten å nå det på blir for en
medlemsfunksjon å skrive __Test_privat(self). Tanken er at medlems-
funksjonen privat blir usynlig for omverdenen, og at programmereren ved
bruk av Test.privat får en feilmelding om at funksjonen ikke eksisterer.
Det er derimot ingenting i veien for at brukeren kan benytte funksjonen med
det nye navnet Test.__Test_privat(self), ettersom medlemsfunksjonen
fortsatt ikke er beskyttet.

class Test:
def __privat(self):

Mangelen på beskyttelsesmekanismer i klasser utgjør en svakhet i Python
sammenlignet med andre objektorienterte programmeringsspråk. På den po-
sitive siden blir Python et svært fleksibelt språk som ikke hindrer program-
mereren å benytte og overskrive medlemmer i andre klasser, men det kan
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også føre til problemer, for eksempel for vedlikeholdere av standardbibliote-
ker. Når nye versjoner av Python lanseres, kan programmer som er skrevet
under eldre versjoner slutte å fungere dersom de benyttet interne «beskyt-
tede» funksjoner. Dette er en risiko programmereren må leve med.

4.4.4 Arv og virtuelle funksjoner

Alle klasser kan arve andre klasser i Python, og det er også støtte for mul-
tippel arv, altså at én klasse arver flere andre klasser. Når en klasse arver
en annen, vil alle medlemsvariable og -funksjoner være tilgjengelig for sub-
klassen. Alle superklassens medlemmer er overskrivbare for subklassen og
de kan også fjernes fra subklassen om ønskelig. Syntaksen for å opprette en
subklasse i Python er som i eksempelet under. Nøkkelordet pass benyttes til
å markere at klassen er tom.

# B er en subklasse av A
class B(A):

pass

# Multippel arv, B er en subklasse av C og D
class B(C,D):

pass

4.4.5 Biblioteker og moduler

Python har lagt opp til at pakker med klasser og funksjoner kan samles til en
modul som senere kan benyttes igjen i flere programmer. Dette oppmuntrer
programmereren til gjenbruk av programvare, og det er dessuten svært enkelt
å bruke.

Vi tenker at vi har en modul som heter test. Dersom programmet lag-
res under navnet test.py, kan alle dets funksjoner, klasser og data nås fra
et annet program dersom det nye programmet importerer det første med
følgende syntaks: import test. Alt som ligger i test.py kan da nås, enten
kun med navnet på klassen, funksjonen eller dataene programmereren ønsk-
er å bruke, eller med prefikset, for eksempel test.a, test.b(), for å unngå
navnekollisjoner.

4.4.6 Spesielle mekanismer

Noen spesielle mekanismer er helt eller delvis unike for programmerings-
språket Python. De som beskrives her er sjelden interessante under «vanlige»
forhold, men i enkelte sammenhenger kan de være greie å kjenne til.
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Innsyn i (fremmede) klasser

I Python har programmereren alltid innsyn i fremmede klasser, både når det
gjelder skruktur og medlemmer. Det er relativt lett å undersøke hva som
tilbys av interne og eksterne mekanismer i kjente så vel som ukjente klasser.

Enhver klasse i Python har som kjent et sett med medlemmer, og navnene
på disse medlemmene er unike innen klassen. Navnene ligger lagret i noe som
kalles et Dictionary som i prinsippet er det samme som en Hashtable i Java,
altså en oppslagstabell. Navnet på medlemmet er nøkkelen og oppslaget gir
medlemmets type som svar, eventuelt med inneværende verdi for medlemmet
dersom medlemmet er en variabel. Vi vil benytte ordet tabell som oversettelse
for Dictionary.

Denne formen for innsyn kan benyttes til å avsløre innholdet i en klasse,
med alle medlemsfunksjoner, -variable og andre medlemmer med dokumenta-
sjon, navn på og antall argumenter og argumenttyper. Programmereren kan
bruke denne informasjonen til å opprette globale referanser til medlemsfunk-
sjonene i en klasse.

Søppeltømming

Når programmereren er ferdig med et objekt, kan han sette alle referanser
til dette objektet til Null eller fjerne referansene med uttrykket del, for å
frigi ressurser. Python benytter søppeltømming med telling av referanser.
Hver gang et objekt får en ny referanse, øker referansetelleren med én, og
hver gang en referanse blir satt til å peke på noe annet, settes objektets
referanseteller ned med én. Når referansetelleren blir lik null, fjernes objektet.
Denne måten å bedrive søppeltømming er ulik den i Java, og den ikke kan
oppdage sirkulære referanser. Det er mulig i Python å lage datastrukturer
som aldri blir fjernet, selv om programmet ikke lenger har referanser til dem.
Problemet er et kjent fenomen i referansetellende søppeltømming. Vi finner
det samme problemet i Perl, som også bruker referansetømming.

Som eksempel kan vi lage en tabell som har en nøkkel der verdien er
en referanse til en annen tabell (se figur 4.3 på neste side). Så legger vi inn
en nøkkel i den andre tabellen som har en referanse til den første tabellen.
Når vi så fjerner våre lokale referanser til de to tabellene, vil begge ha en
referanse til hverandre og dermed aldri bli fjernet fra minnet.

4.5 Objektorientering i Python og Java

I dette avsnittet sammenlignes mekanismene for objektorientering i Python
med tilsvarende mekanismer i Java.
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for i in range(1000000):
# Opprett to tomme Dictionary (Hash)
a = { }
b = { }

# Legg inn referanser fra den ene til den andre
b[1] = a;
a[1] = b;

# Slett begge Dictionary’ene
del a
del b

Figur 4.3: Sirkulære referanser er en kilde til minnelekkasje i Python

4.5.1 Superklasser og subklasser

Alle klasser i Java er subklasser av klassen java.lang.Object. Dette medfø-
rer at alle klasser har et sett med medlemmer som er felles. Klassen Object
er derimot ikke en metaklasse slik som ClassType er i Python. ClassType er
en datatype, og den sørger for at alle klasser i Python har faste egenskaper.
Klassene selv er objekter av typen ClassType — java.lang.Object i Java
er bare en superklasse som alle Javaklasser arver.

I Java kan enhver klasse arve en annen, såfremt superklassen ikke er
deklarert som final. Alle medlemmene i en Javaklasse er også virtuelle som
i Python, men hvis medlemmene i superklassen er deklarert som final kan de
ikke overskrives. Mekanismen for å stoppe overskriving og nedarving, final,
finner vi ikke i Python.

4.5.2 Medlemmer

Alle statiske og dynamiske variable og funksjoner som defineres innenfor en
klasse, er medlemmer av klassen. I Python kan slike medlemmer opprettes,
modifiseres og fjernes i kjøretid.

Navn

To medlemmer i en Javaklasse kan ikke ha samme navn, enten det gjelder
statiske eller dynamiske funksjoner eller variable. Når programmereren opp-
retter midlertidige variable i funksjoner, vil disse i gjeldende skop overstyre
referansen til medlemsvariable. Et resultat av navnepolitikken i Java er at
det ikke er nødvendig å referere til klassen eller objektet når man bruker
medlemsvariable, enten de er statiske eller dynamiske.
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Statiske medlemmer

Dersom en medlemsvariabel deklareres som static i Java, tilsvarer det å
deklarere en medlemsvariabel i Python utenfor medlemsfunksjonene og uten
referanse til objektet. Disse medlemsvariablene er felles for alle objekter som
er instanser av klassen der variabelen ble deklarert.

Deklarasjon

På lik linje med Python, må alle statiske variable i Java deklareres utenfor
medlemsfunksjoner. I Java må dessuten de dynamiske variablene deklareres
utenfor medlemsfunksjonene. Alle variabler som deklareres i medlemsfunk-
sjoner er midlertidige, og de forsvinner når funksjonen avsluttes.

Sikkerhet

Dersom et medlem i en Javaklasse deklareres som private er medlemet util-
gjengelig for alle andre enn instanser av klassen selv. Attributtet protected
beskytter medlemmet mot alt av klasser og objekter som ikke står deklarert
i samme package, tilsvarende module i Python. Det mest ubeskyttede attri-
buttet er public, som gir tilgang til medlemmet for alle som har tilgang til
medlemmets klasse.

Java har en fordel av at programmereren kan forhindre feilaktig bruk av
klasser og objekter, men Python mangler slike mekanismer. Python åpner
alltid for global tilgang til alle klasser og klassemedlemmer. I Java er dette
valgfritt for programmøren.

4.5.3 Endring av klasser og objekter

Etter at en klasse i Java er deklarert, kan den ikke endres. Objekters struktur
kan heller ikke endres — variablene deres er slik som klassen tilsier og to
objekter av samme klasse har alltid samme struktur. I Java er dette til stor
hjelp for programmereren fordi det letter prosessen med å forstå og benytte
pakker med klasser som har blitt gjort tilgjengelige. Dokumentasjon av Java-
klasser blir også enkelt ettersom alle instanser av samme klasse har samme
struktur.

I Python gjør fleksibiliteten med endring av objekter og klasser det vans-
kelig for programmereren å anta egenskapene til klasser enten de er kjente
eller ikke. Det eneste programmereren kan anta er at navnet på klassen er
det det er, men innholdet i klassen kan være vilkårlig avhengig av hvordan
klassen har blitt manipulert av bibliotekene som benytter den.

4.5.4 Innsyn i fremmede klasser («reflection»)

Java har en mekanisme som heter reflection [Fla99] som lar programmereren
inspisere et objekt eller en klasse ned til minste detalj. Måten dette kan bruk-
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es på er unikt for Java, for det lar brukeren hente ut klassenavn, klassetype,
medlemsvariable med typedeklarasjon og innhold, medlemsfunksjoner, alle
kommentarer som står skrevet i programmet, og til slutt: hver eneste linje
med kode som sto skrevet i den opprinnelige kildekoden kan også leses ut.

Dette gjør det svært enkelt for programmereren å lage en disassembler
som leser inn en .class-fil fra Java og skriver ut dens tilsvarende .java-fil.
Kildekoden kan så kompileres og fungerer slik som .class-filen gjorde.

4.5.5 Biblioteker og moduler

Java og Python har lignende måter å definere pakker, moduler og biblioteker
på. Dersom det øverst i Javakoden står package a.b.c vil alle klasser i Java-
koden tilhøre pakken a.b.c. Klassene vil kunne nås av andre programmer
dersom de andre programmene enten importerer hele eller deler av pakken
med import a.b.c. Klassene kan også nås hvis andre programmer refererer
til pakken a.b.c når klassene i pakken benyttes.

I Python kan også globale variable og funksjoner defineres i pakker. Når
klientprogrammet importerer en modul vil alt som står deklarert i modulen
være tilgjengelig for klientprogrammet. For å bruke eksterne klasser, funk-
sjoner og variable må disse importeres. De kan altså ikke brukes direkte med
referanse til modulen de står definert i.

4.5.6 Noe Python har som Java ikke har

Python har noen mekanismer som ikke Java kan tilby. Det ligger som kjent
i kunstens natur at det meste kan programmeres dersom programmereren
legger nok tid inn i prosjektet. Derfor omtales kun mekanismer som ligger
innebygget i språket som standard og ikke mekanismer som kan konstrueres
av fingernemme programmerere.

Åpen kildekode for alle moduler og klasser

Alle moduler i Python kan åpnes i en tekstbehandler og analyseres. Mo-
dulene er godt dokumentert, og kan gjerne redigeres og overskrives dersom
programmereren ønsker det. Deler av biblioteker i Python kan erstattes og
resten kan beholdes. Det er som ofte nevnt enkelt å trekke ut og sette inn
medlemmer i klasser i Python og det er derfor svært greit å ha innsyn i
kildekoden til modulene. At modulene blir «tolket» på lik linje med hoved-
programmet gjør Pythonprogrammer uavhengig av hvilken plattform de eller
modulene er skrevet på, uten å måtte gå gjennom en mellomfase slik som
med bytecode i Java.
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Tupler, sekvenser, tabeller

Python har innebygget støtte for de enkleste datastrukturene, som tilsvarer
Vector og Hashtable i Java. Programmereren slipper å opprette objekter
for å jobbe med disse strukturene.

Unntak og try ... catch ... else

Python lar programmereren bruke unntak (exceptions) på en enkel måte. I
motsetning til Java, der alle unntak må være objekter som instanser av klas-
sen Exception, kan man i Python benytte alle typer objekter som unntak.
Ønsker man å utløse et unntak med tekststrengen «Hei», så kan man det,
for alle strenger er objekter i Python.

Når unntaket skal fanges opp med catch, kan man i Java fange alle
unntak for seg og også definere hva som skjer etter at unntakene er fanget
med finally. I Python kan man dessuten definere hva som vil skje dersom
ingen unntak ble fanget med uttrykket else. Den samme mekanismen kan
ordnes i Java, men i Python er dette innebygget.

Oppfanging av aksesser («Attribute access trapping»)

I en Pythonklasse kan programmereren deklarere tre spesielle medlemsfunk-
sjoner [Gui97]: __getattr__, __setattr__ og __delattr__. Det spesielle
med disse funksjonene er at disse kalles hver gang programmereren hen-
holdsvis leser, skriver eller sletter variabler i et objekt, eller når en funksjon
kalles.

Disse medlemsfunksjonene kan benyttes til å utvide standard-systemkall,
slik at for eksempel kommandoen print, utenom å skrive data til skjermen,
også skriver dataene til en fil.

Dette gjør det svært enkelt å bedrive feilsjekking av Python-programmer.
Eksempelet på figur 4.4 på neste side viser hvordan et program som normalt
ikke skriver noe til skjermen, kan få en utskrift som viser hvordan algoritmen
kjører uten at programmereren endrer de opprinnelige funksjonene. Utskrif-
ten fra programmet står i figur 4.5 på side 60.

4.5.7 Noe Java har som Python ikke har

Her står et lite utvalg av mekanismene Java kan by på som Python ikke kan
tilby direkte.

Bytecode

I Java er det mulig å kompilere programmene til et mellomformat som heter
bytecode. Dette mellomformatet er binært og det behøver ikke inneholde de
dataene som trengs for å finne tilbake til kildekoden. Det er derfor delvis
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#! /usr/bin/python

# Oppretter en klasse med en medlemsfunksjon
class math:

# Funksjonen er skrevet slik at den
# benytter medlemsvariabelen ’m’
def fakultet(self, n):

self.m = n

# 0! == 1, 1! == 1
if n == 0 or n == 1:

return 1

# Løkken går fra 1 til (n-1).
for i in xrange(1, n - 1):

self.m = self.m * (i + 1)
return self.m

# Oppretter et objekt
mm = math()

# Regner ut 4!
f = mm.fakultet(4)

# Definerer en global funksjon
def __setattr__(self, name, value):

print "Set", name, "=", value
self.__dict__[name] = value

# Setter funksjonen inn i mm-objektet
math.__setattr__ = __setattr__

# Regner ut 4! igjen, denne gangen skriver
# fakultet-operasjonen ut data til skjermen.
f = mm.fakultet(4)

Figur 4.4: Eksempel på hvordan å fange tilgang til medlemmer og skrive ut
ekstra informasjon. Utskriften fra kjøring av dette programmet står i figur 4.5
på neste side.
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[user@localhost python]$ ./accesstrap.py
Set m = 4
Set m = 8
Set m = 24
[user@localhost python]$

Figur 4.5: Figuren viser utskriften fra Python-programmet i figur 4.4 på
forrige side.

mulig å skjule kildekoden som ligger bak alle klasser i Java. Java egner seg
godt til kommersiell bruk når en bedrift ønsker å selge plattformuavhengig
kode uten å distribuere kildekoden.

Formatet bytecode er dessuten ofte mindre enn kildekoden. Java har inne-
bygde mekanismer for å dele biblioteker over nettverk (URLClassLoader) og
disse blir mer effektive når datamengden som transporteres er liten.

Dynamisk importering av klasser

Mekanismene for klasseimportering i Java er svært avansert. Med klasser
som ClassLoader (java.lang), SecureClassLoader (java.security) og
URLClassLoader (java.net) gjør Java det mulig for programmereren å be-
nytte klasser som ligger på andre maskiner på ens eget og andres nettverk.
Klassene kan fraktes kryptert over nettet ved hjelp av SecureClassLoader,
dersom man er redd for å bli avlyttet.

Søppeltømming uten minnelekkasjer

Java har en søppeltømmer som ikke har noen kjente minnelekkasjer. Prog-
rammet på figur 4.3 på side 55 er derfor trygt å kjøre hvis det oversettes
til Java. Det skal være unødvendig for programmereren å tenke på hvilke
objekter og data som ligger i minnet. Av denne grunn finnes det ingen med-
lemsfunksjon av typen __del__ i Java. Programmereren vet rett og slett
ikke om når objektene fjernes. Dette er opp til den enkelte implementasjon
av søppeltømmeren å avgjøre.

I Java kan søppeltømmeren velge å la være å fjerne objekter fra minnet,
i tilfelle programmereren innen kort tid etter sletting av et objekt, oppret-
ter et objekt av samme type. Søppeltømmeren kan da hente opp igjen et
gammelt objekt, initialisere dette og gi objektet tilbake til programmøren.
Operativsystemet slipper da å allokere minneplass.



4.5. SAMMENLIGNING MED JAVA 61

Grensesnittklasser

I Java kan programmereren definere en abstrakt klasse (forklart nedenfor)
av typen interface. Denne klassen definerer medlemmer som er påkrevd av
alle klasser som benytter den. Grensesnittklassene gjør det lett for program-
mereren å kjenne igjen egenskapene og mekanismene i en klasse uten å ha
kjennskap til hvordan klassen er deklarert.

Abstrakte klasser

En abstrakt Javaklasse er ganske enkelt en klasse som ikke kan instansieres.
Klassen kan ikke inneholde en constructor, tilsvarende __init__ i Python
ettersom ingen objekter kan produseres fra en slik klasse.

Klassen kan være superklassen til en ikke-abstrakt klasse, men hovedfor-
målet med klassen er å være et namespace eller en samling med funksjoner
uten tilknytning til noe spesielt objekt.
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Kapittel 5

Implementasjon av
datastruktur og
programmeringsgrensesnitt

Dette kapitlet beskriver datastrukturen vi ønsker å bruke til å lagre PDF-
dokumenter. Samtidig skisserer vi et programmeringsgrensesnitt, der vi foku-
serer på implementasjonen av noen av operasjonene fra kapittel 7 på side 91.

Noen steder i dette kapitlet benytter vi begrepet PDF-element. Med dette
uttrykket forsøker vi å skille de vanlige PDF-objektene fra kapittel 2 på
side 15 fra en mer beriket utgave av det nummererte objektet, som benyttes
i oppbyggingen av dokumentstrukturen.

5.1 Superklasse for alle PDF-objekter

I vår implementasjon har vi valgt å definere en klasse for hver av de for-
skjellige typene PDF-objekter. Klassene definerer variable som trengs for å
holde på PDF-objektenes data, og metoder som passer til PDF-objektenes
egenskaper. Eksempelet i figur 5.1 på neste side viser vår implementasjon av
klassen til PDF-tuppelobjektet.

Alle slike klasser har også metoder for innlesning og utskrift av en tekst-
lig representasjon av PDF-objektet. Noen metoder er felles for alle PDF-
objektene og kan skilles ut i en superklasse. Medlemmene i superklassen
pdf_object står definert i tabell 5.1 på neste side.

Metoden som skrives pdf_<objekttype>_parse, eller bare parse som
beskrevet i tabell 5.1 på neste side, er i vår implementasjon definert for alle
PDF-objekter som en global metode som har som oppgave å parsere tekstlige
representasjoner av sin egen objekttype. For å gjøre dette benytter metoden
parse seg av metodekallene lookahead, strmatch og regmatch i reader.
Metoden gir et Python-objekt av riktig PDF-type som resultat, eller None
dersom parseringen feilet.

65
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class pdf_array(pdf_object):

def __init__(self):
self.value = [ ]
return

def write(self, writer, dict):
writer.put("[")
first = 0
for i in self.value:

if first == 1:
writer.put(" ")

else:
first = 1

i.write(writer, dict)

writer.put("]")

def pdf_array_parse(input):
if input.strmatch("["):

input.flush()

tmparr = pdf_array()
while 1:

while input.regmatch("\s+", 256):
input.flush()

if input.strmatch("]"):
break

tmp = pdf_gen_parse(input)
if tmp:

tmparr.value.append(tmp)
continue

input.flush()
return tmparr

else:
return None

Figur 5.1: Figuren viser vår Python-implementasjon av klassen til PDF-
tuppelobjektet. Implementasjonen viser at vi har svært lite kode for repre-
sentasjonen av dataene (self.value). Koden for generering og innlesning er
større. Merk også at parseringsmetoden er skilt ut fra klassen.

Navn Type Beskrivelse
getLength() metode Gir lengden av objektets tekstlige

representasjon
getValue() metode Gir objektets tekstlige representa-

sjon
getType() metode Gir objektets type
parse(reader) metode Leser input fra en instans av reader

og gir enten None eller et PDF-
objekt.

write(self,
writer, dict)

metode Skriver data til en writer. Legg-
er inn byteaddresser i en Python-
dictionary som den får som argu-
ment

__init__ metode Nullstiller objektets data
__repr__ metode Gir en tekstlig representasjon av ob-

jektet som er lett å lese for mennes-
ker.

Tabell 5.1: Medlemmer i superklassen pdf_object for PDF-objekter
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Vi skulle gjerne laget en statisk parse-metode som alle PDF-objektene
arvet, men begrensninger i Python gjorde dette vanskelig for oss. Avsnitt 12.2
på side 130 beskriver begresninger i Pythons støtte for medlemsfunksjoner.

5.2 PDF-elementer

PDF-elementene er alle representert som nummererte objekter i PDF-filen,
men i datastrukturen vi definerer i dette kapittelet har vi behov for å defi-
nere slike elementer som er subklasser av det nummererte objektets klasse.
Katalogobjektet, sidetreobjektet og disposisjonsobjektet er alle eksempler på
slike PDF-elementer. Disse elementene har bestemte egenskaper som benyt-
tes til deres rolle i PDF-dokumentet. Alle PDF-elementers tekstlige repre-
sentasjon i PDF-filen er i form av et nummerert objekt.

Ved innlesning og utskrift er dette en kjempefordel, da vi kan gjøre kall på
PDF-elementenes metoder for parsering og generering direkte, uten å kjenne
til deres representasjon.

5.3 Dokumentstruktur

Etter andre parseringspass får vi PDF-dokumentets struktur med katalog-
objektet, sideobjekter, disposisjonsobjektet og så videre. Figur 2.6 på si-
de 34 viste dokumentets struktur. Når vi implementerer PDF-dokumentets
objektorienterte datastruktur med tilhørende programmeringsgrensesnitt er
det denne strukturen vi skal jobbe med.

Dokumentstrukturen inneholder mer enn de opprinnelige PDF-objektene.
I dokumentstrukturen spiller alle objektene en spesiell rolle, og de har egen-
skaper som er uavhengig av dokumentets representasjon. For eksempel har
PDF-strømobjektet egenskaper for komprimering og kryptering. Dersom do-
kumentstrukturen inneholder et sideobjekt, vil innholdet i siden være repre-
sentert som et strømobjekt. Sideobjektet har ingen operasjoner for krypter-
ing og komprimering, men definerer metoder som jobber med selve innholdet
av siden.

Vi beskriver her noen av ideene vi har for katalogobjektet, sidetreet og
nummereringstreet. Disse PDF-elementene er svært relevante for vårt pro-
sjekt.

5.3.1 Katalogobjekt

Vi har valgt navnet PDF_Catalog som klassenavn for katalogobjektet i PDF.
Katalogobjektet er vår implementasjon av PDF-dokumentet sin dokument-
katalog. På mange måter er dette objektet et av de viktigste objektene,
ettersom det som rotnode vil inneholde metoder som bygger opp dokument-
strukturen via parsering eller manuell generering.
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Katalogobjektet er representert som et nummerert objekt med et ind-
re tabellobjekt, der attributtet Type har verdi Catalog. Grensesnittet til
denne klassen definerer metoder for innlesing og generering av hele PDF-
dokumentet. De fleste PDF-operasjonene vi implementerer vil også kunne
nås via programmeringsgrensesnittet i katalogobjektet.

5.3.2 Sidetre

PDF_Pages-klassen representerer sidetreet i dokumentstrukturen. Treet kan
bygges opp ved parsering av et eksisterende sidetre i et PDF-dokument, eller
genereres manuelt, side for side.

Sidetreet består som kjent av en mengde mellomnoder og bladnoder,
organisert som et tre. Mellomnodene har identisk struktur som rotnoden, og
bladnodene refererer til beskrivelsen av selve sidene i dokumentet.

Sidetreet, mellomnodene og bladnodene er alle representert i PDF-filen
som nummererte objekter. Sidetreets og mellomnodenes nummererte objek-
ter har attributtet Type lik Pages, og bladnodene har Type lik Page (entall).

Vi ønsker i vår datastruktur å skille rotnoden fra mellomnodene for å
forenkle generering av sidetreet.

Rotnode

Rotnoden har et tuppel som består av en rekke sideobjekter. Dersom si-
detreet bygges opp ved hjelp av parsering, legges alle arvede attributter først
inn i sideobjektene, og disse legges så inn i rotnodens tuppelobjekt. Dersom
sidetreet bygges opp side for side, uten parsering, legges alle sideobjekter
direkte inn i tuppelet. Dette er den enkleste måten å generere et sidetre på,
men for optimaliseringens skyld kan vi gå ett skritt videre.

Når dokumentet skal genereres, bygger rotnoden i sidetreet automatisk
opp sidetreet som en balansert trestruktur med mellomnoder og bladnoder.
Når dette er gjort, trekkes attributter som er felles for alle sideobjektene i
et subtre i sidetreet opp til mellomnoden som er felles for alle sideobjektene.
Disse delte attributtene fjernes så fra sideobjektene.

Bladnode

Bladnoden i sidetreet, som inneholder operasjonene som tegner opp innhold-
et av siden, inneholder kun de data som dens nummererte objekt inneholder.
Blant annet er det en referanse til dokumentinnholdet, representert i data-
strukturen som et strømobjekt. Dataene i denne strømmen er en koding av
en rekke operasjoner som tegner opp innholdet i siden.
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5.3.3 Sidenummereringstre

Nummereringen av sider er i PDF representert som en sekvens med sidenum-
mersekvenser. Vi velger å beholde den interne representasjonen så lik dette
som mulig. En sidenummersekvens vil bestå av en tabell med flere attributt-
er. Hver sidenummersekvens vil igjen lagres i et foreldretuppel, slik som PDF
også lagrer dem. Når sidetreet skal lagres til fil, vil en algoritme balansere
treet automatisk, på samme måte som det gjøres i sidetreet.

5.4 Programmeringsgrensesnitt

I dette avsnittet vil vi vise noen av metodene vi har designet i programme-
ringsgrensesnittet, og vi gir også eksempler på bruken av dette.

Operasjonene vi viser eksempler på her, er beskrevet i detalj i kapittel 7
på side 91. Vi må presisere at disse operasjonene ikke er implementert, og vi
er usikre på i hvilken grad de lar seg implementere med dette grensesnittet.
Vi ønsker likevel å benytte dette grensesnittet til å danne oss et bilde av
hvilke interne mekanismer vi trenger å røpe til verktøykassens bruker.

Operasjonene jobber kun mot sidetreet, enkeltsider og sidenummerrer-
ingstreet PageLabels. Med disse operasjonene får vi dekket svært mye av
det vi ønsker fra verktøykassen. Se på tabell 5.2 på neste side for å få en rask
oversikt over metodene og klassene vi benytter her.

Vi dekker kun noen av operasjonene som beskrives i kapittel 7 på si-
de 91, og lar det være en oppgave til den som implementerer operasjonene å
videreutvikle programmeringsgrensesnittet.

5.4.1 Opprettelse av et dokument

Det første vi gjør når vi skal jobbe mot et PDF-dokument, er at vi oppretter
et katalogobjekt. Dersom vi gir et argument ved opprettelsen av dette doku-
mentet, tolkes dette som et filnavn, og dokumentet med det gitte filnavnet
parseres.

# Opprett et tomt dokument
PDF_Catalog pdfdoc_blank = PDF_Catalog()

# Opprett et dokument og les inn PDF_Manual.pdf.
PDF_Catalog pdfdoc_parsed = PDF_Catalog("PDF_Manual.pdf")

Dersom det ble lagt inn støtte for lat parsering i verktøykassen (se av-
snitt 6.2.4 på side 84), kunne et ekstra argument bestemme om dokumentet
skulle parseres med ende-til-ende eller lat parsering. Dette er forløpig ikke
implementert.
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Navn Type Beskrivelse
PDF_Catalog Klasse Rotnoden i PDF-dokumentet,

fungerer også som hovedklasse
i verktøykassen. Denne benyt-
tes til å lese inn eksisterende
PDF-dokumenter og generer-
ing av nye.

PDF_Pages Klasse Rotnoden i sidetreet, fungerer
også som en beholder for sett
med sideobjekter.

PDF_Page Klasse Hver enkeltside i sidetreet blir
representert av denne klassen.

.getPages(pagenr) Metode Lager et nytt sidetre som inne-
holder kun sidene som er gitt
som argument, og gir dette
som resultat. Dersom ingen
argumenter er gitt, kopieres
alle sider.

.setPages(pages) Metode Erstatter sidetreet i dokumen-
tet med det som er gitt som
argument.

.delPages(pagenr) Metode Sletter sidene fra dokumentet
med nummer fra argumentet
pagenr.

.getPage(pagenr) Metode Kopierer siden med nummer-
et som er gitt som argument,
og gir denne som en PDF_Page
som resultat.

.mergePages(page1, page2) Metode Legger siden page1 over si-
den page2. Sidene kan opp-
gis med sidenummer, eller som
PDF_Page-objekter.

.save() Metode Lagrer dokumentet med gjel-
dende navn.

.save(newname) Metode Lagrer dokumentet med navn-
et gitt i argumentet newname.

Tabell 5.2: Tabellen gir en oversikt over klasser og metoder som defineres i
avsnitt 5.4 på forrige side om programmeringsgrensesnitt. Alle metodekallene
defineres som medlemmer av PDF_Catalog.
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5.4.2 Plukke ut sider

Når vi skal hente ut sider fra et dokument, benytter vi katalogobjektets me-
toder som jobber mot sidetreet i dokumentet. Metoden getPages oppretter
et midlertidig sidetre som den kopierer over sidene til fra originaldokumen-
tet. Metoden tar en tekst som argument, og teksten forteller hvilke sider
som skal hentes ut. Det midlertidige sidetreet gis som resultat fra metoden.
Programmereren kan så motta referansen til dette treet, som er av typen
PDF_Pages.

PDF_Pages pages = pdfdoc_parsed.getPages("1-3,7,8,9")

Når programmereren har dette treet, kan det settes inn i et nytt, blankt
dokument.

pdfdoc_blank.setPages(pages)

Fjerning av sider fra et dokument gjøres som i eksempelet under, ved hjelp
av metoden delPages.

pdfdoc_blank.delPages("1-3,7,8,9")

5.4.3 Slå sammen to dokumenter

Selv om sammenslåing av to dokumenter er en komplisert jobb for verktøyet,
skal det være en enkel operasjon for programmereren som benytter verktøyet.
Vi har noen alternativer til hvordan vi tenker oss at programmereren ønsker
å gjøre denne jobben.

Det første alternativet er der programmereren kun ønsker å legge det ene
dokumentet på slutten av det andre.

pdfdoc1.appendPages(pdfdoc2.getPages())

Et annet alternativ er der programmereren ønsker å sette et dokument inn
i et annet, på et spesielt sted, slik som etter et bestemt sidenummer i origi-
naldokumentet.

pdfdoc1.insertPagesAt(pdfdoc2.getPages(), 37)

Ved å kombinere funksjonen for sammenslåing av dokumenter med funksjon-
en for a plukke ut sider, kan vi plukke ut et sett med sider fra ett dokument,
og så sette disse sidene inn på et spesielt sted i et annet dokument.

pdfdoc1.insertPagesAt(pdfdoc2.getPages("1-3,7,8,9"), 37)
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5.4.4 Endre sidenummerering

Nummereringstreet i katalogobjektet definerer et sett med sekvenser med
sidenummerering. Endring av sidenummerering skjer på samme måte som
attributtene defineres her. Vi har valgt setNumberSequence som navn på
denne metoden. Hver sekvens med nummerering må oppgis med separate
kall til denne metoden. Følgende kall setter at sekvensen som starter på side
1 og fortsetter ut dokumentet, skal nummereres med romerske tall, med små
bokstaver. Sidenumrene blir da i, ii, iii og så videre.

pdfdoc.setNumberSequence(1, "r")

Når dette er gjort, kan vi gjøre et nytt kall som sier at sekvensen fra og med
side 6 skal være nummerert med vanlige arabiske tall.

pdfdoc.setNumberSequence(6, "D")

Sidenummereringen for de ti første sidene i dokumentet er nå i, ii, iii, iv,
v, 1, 2, 3, 4, 5.

5.4.5 Legge en side oppå en annen

Når vi utfører operasjoner på enkeltsider, kan det løses på to måter. Vi kan
definere metodekall i katalogobjektet for sammenslåing av to sider i samme
dokument, eller vi kan ha metoder for å hente ut en side fra ett dokument
og så slå sammen en slik side med en side i et annet dokument. Det første
eksempelet kan løses med en metode med navnet mergePages, som tar to
argumenter som begge er sidetall. Den første siden legges da oppå den andre,
slik at første forblir urørt og kan brukes igjen.

# Legg side 17 over 25, 26 and 27.
pdfdoc.mergePages(17, 25)
pdfdoc.mergePages(17, 26)
pdfdoc.mergePages(17, 27)

Dersom vi skulle sette sammen sider fra forskjellige dokumenter, må vi først
ha en datatype for enkeltsider. Vi velger navnet PDF_Page. Så må vi ha to
metoder i katalogobjektet: en for å hente ut en side, getPage, og en for å
sette sammen to sider der en av sidene er ekstern. Her kan vi utnytte Pythons
implisitte støtte for utypete argumenter, slik at metodekallet blir det samme
som i forrige eksempel.

# Legg side 17 i pdfdoc1 oppå side 17 i pdfdoc2
pdfdoc1.mergePages(17, pdfdoc2.getPage(17))
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# Legg side 17 i pdfdoc2 oppå side 17 i pdfdoc1
pdfdoc.mergePages(pdfdoc2.getPage(17), 17)

# Hent side 1 fra pdfdoc1
PDF_Page page1 = pdfdoc1.getPage(1)

# Legg denne siden oppå alle sider i pdfdoc2
for i in xrange(1, pdfdoc2.numPages()):
pdfdoc2.mergePages(page1, i)

Hvis et dokument inneholder en side som er blank bortsett fra en header
og en footer, kan denne siden, som vist i eksempelet over, brukes til å legge
header og footer oppå alle sidene i et annet dokument.

5.4.6 Lagre dokumentet

Når alle operasjoner er gjort, gjenstår det bare å lagre dokumentet. Vi har
et metodekall for dette, med navnet save, som enten lagrer dokumentet med
samme filnavn som det opprinnelig hadde, eller med et nytt navn dette gis
som argument.

# Lagre dokumentet med samme navn
pdfdoc.save()

# Lagre dokumentet med et nytt navn
pdfdoc.save("PDF_New_Manual.pdf")

5.5 Vurderinger

Implenteringen av grensesnittet gjør det enklere for oss å forstå hvilke deler
av PDF-dokumentet brukeren trenger å jobbe med. Det blir også lett for oss å
vurdere hvilke PDF-elementer som trenger et godt grensesnitt mot brukeren,
og hvilke elementer som kun trenger grensesnitt mot interne mekanismene
i parseren. Vi føler at dette lar oss spare tid, ved at vi kan fokusere på det
som må gjøres istedenfor det som kan gjøres.

Implementasjon av et grundig programmeringsgrensesnitt for alle PDF-
elementer kan vise seg å være bortkastet tid dersom brukeren aldri er i kon-
takt med disse.
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5.6 Konklusjon

Definisjonen av programmeringsgrensesnittet fra dette kapitlet har vært en
av de enklere oppgavene i dette prosjektet. Metodene og grensesnittene de-
finererer i stor grad seg selv i PDF. Vi er svært fornøyde med hvordan PDF
gjør programmering til en enkel jobb, spesielt med tanke på vårt objektorien-
terte verktøy.



Kapittel 6

Parsering av et PDF-dokument

Dette kapitlet beskriver prosessen bak parseringen av PDF-dokumenter. Teo-
rien er hentet fra boken Compilers, Principles and Design [ASU88].

Vi legger hovedvekten på beskrivelsen av ende-til-ende-parsering i to
pass, og kommer også noe inn på lat parsering.

6.1 Bakgrunn

En parser har som hovedoppgave å kontrollere at en sekvens av leksemer er i
henhold til en gitt grammatikk. Det er ikke uvanlig at parseren i tillegg til å
kunne oppdage feil i input også har metoder for å omgå feilene og fortsette
parsering etter at feil har blitt oppdaget.

PDF definerer en kontekstfri grammatikk. Vi skiller gjerne de mer effek-
tive teknikkene for parsering av kontekstfrie grammatikker inn i to klasser:
de som jobber ovenfra og ned kalles top-down, og de som jobber nedenfra og
opp kalles bottom-up.

6.1.1 Top-down-parsere

Med en top-down-parser bygges parseringstreet opp fra rotnoden og ut mot
bladnodene. En slik parser er avhengig av å vite hvilken type node den
skal generere før den leser flere leksemer fra input. Det finnes teknikker der
parseren kan se fremover i input, uten å hente ut leksemene, dersom det er
nødvendig for å bestemme hvilken type node som skal genereres.

LL-grammatikker parseres med top-down-parsering. Den første L står
for «left-to-right», som betyr at lesing av input tolkes som en operasjon som
jobber fra venstre mot høyre, og den andre L står for «leftmost derivative».
Parseren genererer grammatikalske produksjoner ut fra leksemene som ligger
lengst til venstre i bufferet. Når man implementerer en top-down-parser,
er det vanlig å benytte metoden «recursive-descent». I en objektorientert
implementasjon av recursive-descent vil hver produksjon i grammatikken ha

75
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sin egen klasse, med en metode som behandler innlesning av produksjonen
den representerer.

Vi sier at en grammatikk er LL(k) for å beskrive hvor mange (k) leksemer
LL-parseren må se fremover i input for å kunne avgjøre hvilken produksjon
som skal genereres. En LL(0)-grammatikk er en grammatikk som kan parse-
res uten at parseren ser på input. Svært få språk er LL(0) og en LL(0)-parser
er i praksis ubrukelig. For å parsere en LL(1)-grammatikk må parseren se på
ett leksem i input før den kan generere en node.

Top-down-parsere og spesielt recursive-descent er svært vanlig å benytte
dersom en parser skal implementeres manuelt.

6.1.2 Bottom-up-parsere

Med en bottom-up parser bygger vi parseringstreet fra bladnodene og opp
mot rotnoden. Her er det åpent for at flere leksemer kan leses fra input før
noen node i parseringstreet har blitt generert. Generering av produksjoner
skjer ved at flere leksemer fra input tolkes i sammenheng. I praksis er det
vanskelig å implementere en bottom-up parser for hånd, og man benytter
gjerne automatisk generering av slike parsere.

LR-grammatikker parseres med bottom-up-parsering. En vanlig parser-
ingsteknikk er skift-reduser-parsering, der skift betyr innlesning, og reduser
betyr å generere en produksjon. Denne typen parser leser også input fra
venstre mot høyre slik som LL. R i LR står for «rightmost derivative», og
det er her LR er forskjellig fra LL. LR genererer ingen produksjoner før alle
komponentene i produksjonen er innlest.

LR implementeres gjerne med en stakk. Når en LR-parser leser et leksem,
blir dette leksemet lagt på stakken. Toppen av stakken undersøkes så etter
en produksjonslignende struktur. Dersom det som ligger øverst på stakken
passer med en grammatisk produksjon, erstattes leksemene i stakken med
produksjonen. Denne operasjonen fortsetter helt til innholdet i stakken ikke
kan reduseres mer, hvorpå et nytt leksem leses inn. Algoritmen terminerer
når stakken er tom, eller når det ikke er flere leksemer i input.

Når en grammatikk er LR(k), betyr det at når grammatikken tillater at
parseren både kan lese og redusere så må parseren lese k leksemer fremover
i input for å avgjøre hva den skal gjøre. I eksempelet i figur 6.1 på neste
side har vi et utklipp fra en Yacc-grammatikk som ikke kan parseres uten at
parseren ser to leksemer frem i input. Dette eksempelet viser at Yacc ikke
kan løse et av våre parseringsproblemer, som vi kommer tilbake til senere.

I en LR(0)-grammatikk trenger ikke parseren å se fremover i input for å
gjøre en slik avgjørelse. Dersom parseren ikke klarer å avgjøre om den skal
lese videre eller redusere det den har på stakken til en produksjon, sier vi at vi
har en les/reduser-konflikt. Dersom det som ligger på stakken kan reduseres
på flere måter, som i eksempelet over, og parseren ikke kan avgjøre hvilken
reduksjon som skal benyttes, sier vi at vi har en reduser/reduser-konflikt.
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/* Metasymbolet HELTALL kan reduseres
* til metasymbolet TALL. */

TALLOBJEKT: FIXEDTALL | HELTALL;

/* HELTALL kan også reduseres til NUMMERERTOBJEKT
* eller REFERANSEOBJEKT. */

NUMMERERTOBJEKT: HELTALL HELTALL OBJ OBJEKT ENDOBJ;
REFERANSEOBJEKT: HELTALL HELTALL ’R’;

/* Metasymbolene TALLOBJEKT og REFERANSEOBJEKT
* kan reduseres til OBJEKT. */

OBJEKT: TALLOBJEKT | REFERANSEOBJEKT;

/* Når vi bygger opp metasymbolet TUPPELOBJEKT,
* oppstår det en reduser-reduser-konflikt. */

OBJEKTER: OBJEKT OBJEKTER | ;
TUPPELOBJEKT: ’[’ OBJEKTER ’]’;

Figur 6.1: Figuren viser en Yacc-grammatikk som definerer tuppelobjekter
som en sekvens med referanseobjekter og tallobjekter. Det oppstår en
reduser-reduser-konflikt når Yacc leser et heltall fra input. Yacc vet ikke
om dette skal være et tallobjekt, eller en del av et referanseobjekt.
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Tilsvarende konflikter finner vi ikke i LL.

6.1.3 Ordbruk

Når vi i dette kapitlet bruker ordene «symbol», «leksem» og «produksjon»,
mener vi hele eller deler av tekstlige representasjoner.

• Byte: En byte er en intern representasjon av 8 biter.

• Tegn: Et tegn er et symbol som kan leses og forstås av mennesker.

• Leksem: Et leksem er en sekvens med bytes. Leksemene genereres av
en scanner, og benyttes til å forenkle parsering.

• PDF-leksem: Et PDF-leksem er et leksem i PDF. Eksempler: true,
obj, endstream.

• Scanner: En svært enkel parser som har til hovedoppgave å skille data
fra input inn i leksemer. Leksemene klassifiseres og leveres til en mer
avansert parser i form av et metasymbol. Scanneren er ikke nødvendig
for parseren, men den forenkler parserens jobb betraktelig, ettersom
parseren da kun jobber med slike metasymboler, istedenfor med en-
kelttegn fra input.

• Parser: Et program som undersøker at input er i henhold til en gitt
grammatikk. Kan også utføre forskjellige analyser av input, slik som å
oppdage feil.

• Produksjon: En produksjon er en komponent som settes sammen av
en kombinasjon av leksemer og andre produksjoner. På norsk er en
setning, et ord og en bokstav alle produksjoner i norsk grammatikk.

• Grammatikk: En grammatikk er et sett med regler som bestemmer hva
som utgjør lovlige produksjoner i et språk.

• Program: Et program er en mengde med lovlige produksjoner i en gitt
grammatikk.

• Språk: Et språk mengden av med alle lovlige produksjoner i en gitt
grammatikk.

6.2 Valg av teknikk

Fremgangsmåten vår i dette prosjektet var avgjørende for vår valg av teknikk.
Hovedmålet vårt var å legge grunnlaget for en komplett implementasjon, og
parseringsteknikken vi diskuterer i dette avsnittet er lagt opp til å kunne
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implementeres gradvis. På denne måten kunne vi gjøre noe av implemen-
tasjonen underveis i prosjektet, samtidig som vi åpnet for videre utvikling
etter at prosjektet var fullført.

Denne tankegangen har gjort det mulig for oss å få praktisk erfaring med
implementasjonen av de forskjellige komponentene i vårt prosjekt, samtidig
som det vi programmerte kunne brukes videre.

6.2.1 Scanner

En scanner har som jobb å generere leksemer. I utgangspunktet fungerer
scanneren som en svært enkel parser, men det finnes mange måter å imple-
mentere dem på.

Én metode er at scanneren ordner alle leksemene etter deres første boks-
taver, slik at scanneren med en enkel operasjon kan skille mellom dem.
Leksemene kunne enten skilles tekstlig, med vanlig tekstsøking. En slik imp-
lementasjon ville være lite fleksibel med hensyn på noen typer leksemer, slik
som tall.

Scannergeneratoren lex benyttes til å generere scannere som skiller lekse-
mer ved hjelp av regulære uttrykk. Selv om dette gir en meget allsidig scan-
ner, så finnes det spesielle typer leksemer som ikke passer med regulære ut-
trykk. Slike leksemer kan ofte leses med spesialskrevne scannere. Vi føler at
den optimale scanner-implementasjonen er den som kombinerer allsidigheten
i bruken av regulære uttrykk med unntakene vi kan gjøre i en spesialskrevet
scanner.

I PDF har vi to spesielle leksemer som enten ikke lar seg skille med
regulære uttrykk, eller som gir et uoptimalt resultat dersom vi benytter
regulære uttrykk. Det første finner vi i PDF-strømobjektet, og det andre
finner vi i PDF-tekstobjektet. Disse to PDF-leksemene gjør at vi ikke kan
benytte lex i vårt prosjekt.

Strømobjektet

PDF-strømobjektet (se avsnitt 2.2.7 på side 22) representeres som et PDF-
tabellobjekt, etterfulgt av tre leksemer. PDF-tabellobjektet kan vi allerede
parsere, men det som kommer etter, byr på problemer. Det første og det siste
leksemet, henholdsvis stream og endstream, markerer starten og slutten på
det midterste leksemet, som består av en mengde med vilkårlige bytes, som
i eksempelet under:

stream
42540a20202f46312038302054660a2020313030203430302054640a202028
48656c6c6f20776f726c6429546a0a4554endstream

Leksemet stream etterfølges alltid av et linjeskift, og et mulig linjeskift foran
endstream skal hoppes over. Dersom vi skulle skille disse i tre leksemer ved
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hjelp av regulære uttrykk, ville vi få noe slikt som i eksempelet under, der
regulære uttrykk står skrevet med en skråstrek foran og bak:

/stream(\n|\r\n)/

/.*/

/(\n|\r\n)?endstream/

Det regulære uttrykket .* representerer leksemer som består av alle tegn1,
null eller flere ganger.

Det midterste leksemet har en uheldig sideeffekt, nemlig at det gir treff på
alle sekvenser av alle tegn. Det gir derfor også treff på stream, endstream og
alle de andre PDF-leksemer. Dersom scanneren ikke kjenner til rekkefølgen
av de tre leksemene, blir det midterste leksemet umulig å arbeide med.

Dersom vi slår sammen de tre leksemene til ett leksem, fungerer det
bedre. I eksempelet under har vi definert et slikt sammensatt leksem.

/stream(\n|\r\n).*?(\n|\r\n)?endstream/

Fordelen med dette uttrykket er at vi omslutter det altetende uttrykket i mid-
ten, slik at det kun kan forekomme i kombinasjon med stream og endstream.
Spørsmålstegnet i uttrykket markerer at operatoren * skal være ikke-grådig2,
altså at .* ikke skal gi treff på endstream.

Ulempen med dette uttrykket er at det er parseren som får jobben med
å skille ut stream og endstream fra det sammensatte leksemet. En annen
ulempe er at hele strømmen må inn i arbeidsminnet før leksemet genereres.

Vi ser fra dette eksempelet at det blir klumsete å parsere strømobjektet
med leksemer. Med spesialskrevet kode kan vi derimot behandle den prob-
lematiske delen av strømobjektet spesielt. Vi vet at leksemet stream mar-
kerer starten på representasjonen til strømobjektet. Spesialskrevet kode kan
ta over etter innlesningen av stream, og for eksempel kun markere byte-
adressen til første og siste byte i strømmen i kildefilen. Den spesialskrevne
koden kan levere disse adressene som et spesielt leksem. Da slipper vi over-
flødig minnebruk, samtidig som vi slipper «umulige» regulære uttrykk.

1Punktumsymbolet ’.’ benyttes gjerne i regulære uttrykk til å markere alle tegn unntatt
linjeskift. I vårt eksempel er linjeskift også medregnet.

2Spørsmålstegnet etter en + eller *-operator i regulære uttrykk gir et hint om at ut-
trykket skal treffe så lite av input som mulig, altså at algoritmen skal være ikke-grådig.
For eksempel kan vi søke i teksten abaab med det regulære uttrykket a.*b. Dette gir treff
på hele teksten. Søker vi med a.*?b, får vi treff på kun ab, altså de to første tegnene i
den opprinnelige teksten.
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Tekstobjektet

PDF-tekstobjekter har som kjent to tekstlige representasjoner: byte-koding
og heksadesimal koding. Byte-representasjonen består, på samme måte som
representasjonen til strømobjektet, av et startleksem og et sluttleksem, og
det midterste leksemet byr på problemer dersom vi bruker regulære uttrykk.

Første leksem er en venstreparentes, og siste leksem er en høyreparentes.
Eksempelet under gir et eksempel på denne tekstlige representasjonen.

(Dette er (faktisk) et tekstobjekt!)

Eksempelet viser også den spesielle regelen om lukkede parentesuttrykk i
tekstobjekter. Tekstobjekter kan inneholde flettede parentesuttrykk, men de
må være lukket. Regulære uttrykk støtter ikke rekursjon og kan derfor ikke
brukes til å finne vilkårlig mange flettede parentesuttrykk, og derfor kan ikke
det midterste leksemet identifiseres med regulære uttrykk.

Med spesialskrevet kode kan vi enkelt komme rundt denne problemstill-
ingen, og vår scanner kan levere hele teksten som ett leksem. Tekstobjekter
har en anbefalt begrensning på 65535 bytes (se tabell 2.1 på side 19), og det
blir en vurderingssak om vi skal kopiere teksten inn i arbeidsminnet, eller
om vi bare skal lagre byte-adressen til starten og slutten av tekstobjektets
representasjon i kildefilen for å minske minnebruken.

6.2.2 Grammatikk for PDF

Dersom vi betrakter PDF-filen som en sekvens med leksemer, vil det ved
første øyekast se ut til å være en LL(1)-grammatikk, ettersom de fleste lekse-
mer entydig identifiserer PDF-objektene de representerer. For eksempel vil
leksemet true entydig identifisere et boolsk objekt med verdien sann. En
LL(1)-parser vil se at det første leksemet som ligger i input er et boolsk
objekt. LL(1)-parseren vil da opprette et boolsk objekt i Python og la det
objektet lese leksemet som ligger i input.

Hele grammatikken til PDF passer med LL(1), med ett unntak. I av-
snitt 2.2.10 på side 26 viste vi at PDF-referanseobjekters representasjon
består av en sekvens med tre leksemer De to første leksemene ser ut som
tallobjekter og det tredje leksemet er R. Når en LL-parser leser første leksem
som ligger i input der et referanseobjekt ligger representert, så finner den re-
presentasjonen til et tallobjekt. LL-parseren har ikke grunnlag for å avgjøre
om dette leksemet skal forbli et tallobjekt eller være del av et referanse-
objekt. Derfor må den lese ett leksem til fremover i input og finner da et
tallobjekt til. Nå finnes det heller ikke grunnlag for å bestemme objektty-
pen. Derfor må LL-parseren lese et tredje leksem fremover i input, og først
da vet den hva slags produksjon som skal genereres for det første leksemet.
Denne konstruksjonen kjennetegner en LL(3)-grammatikk.
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PDF-objekttype Første leksem Andre leksem
Kommentar /%[^\r]+/ -
Boolsk objekt /true|false/ -
Navneobjekt /\/[^\s]+/ -
Tuppelobjekt /\[/ vilkårlig leksem
Tekstobjekt (tekst) /(/ -a

Tekstobjekt (hex) /\<[a-fA-F0-9]*>/ -
Tabellobjekt /\<\</ vilkårlig leksem
Strømobjekt /stream/ - b

Null-objekt /null/ -
Tallobjekt /[-+]?(\d+\.?\d*|\.\d+)/ -
Referanseobjekt /\d+\s+\d+\s+R/ -
Nummerert objekt /\d+/ /\d+/

Tabell 6.1: Regulære uttrykk for første og andre leksem til alle PDF-objekter
i tekstlig representasjon. Denne tabellen benyttes ved parsering der det kan
forekomme vilkårlige objekter i input.

aTekstobjekter i tekstlig representasjon parseres spesielt og har ikke et andre leksem.
bStrømobjekter i tekstlig representasjon parseres spesielt og har ikke et andre leksem.

Ved å benytte scannerens funksjon for regulære uttrykk, kan vi redusere
PDF til en LL(1)-grammatikk ved å definere alle de opprinnelig tre leksemene
i referanseobjektet til å være ett leksem, som vist i tabell 6.1. Parseren kan
deretter dele opp dette leksemet slik at riktig objekt blir generert.

6.2.3 Verktøy for parsering

Når vi har en grammatikk for PDF, er det enkleste valget av parserings-
verktøy å benytte en kjent parser-generator slik som Yacc («yet another
compiler compiler»). Yacc er et program som genererer kildekoden til en
LALR(1)-parser i C. Den brukes i mange kjente kompilatorer, blant annet
gcc [Com]. Som kjent kan en LALR(1)-parser parsere de fleste LR(1) el-
ler LL(2)-grammatikker. Hverken C eller C++ definerer slike grammatikker,
men programmererne har funnet ut at de fordelene de får ved å bruke denne
automatiske parser-generatoren veier opp mot eventuelle triks de må bruke
for å komme rundt LALR(1)-problematikken.

Som kjent definerer PDF i utgangspunktet en LL(3)-grammatikk, men
vi har redusert denne til en LL(1)-grammatikk med spesielle unntak. En
automatisk parsergenerator, slik som Yacc, kunne laget en parser for oss
og spart oss bryet med å skrive en selv. Yacc klarer derimot ikke LL(3)-
grammatikker.

Parser-generatoren SHACC [Bar99] generererer parsere med støtte for
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LALR(k)-grammatikk. SHACC har i motsetning til Yacc et objektorientert
grensesnitt og den genererer objektorientert C++-kode. Denne parsergene-
ratoren klarer å lage en parser for LL(3)-grammatikker, men dette prosjektet
er flere år gammelt, og forfatteren har forlatt det.

I denne oppgaven har vi valgt å implementere en LL(1)-parser for hånd,
og vi har valgt Python som programmeringsspråk. Årsaken til dette er delt.
Først ønsker vi å få en erfaring med hvordan det er å programmere et større
prosjekt i programmeringsspråket Python. Vi ønsker å utforske mulighete-
ne vi har med Pythons mekanismer for objektorientering, samtidig som vi
vil se hvordan vi kan utnytte den objektbaserte datastrukturen PDF i et
programmeringsspråk som er relativt ukjent for oss.

Den andre årsaken er at vi ønsker å ha et verktøy tilgjengelig som kan
modifiseres og utvides etter behov, der vi i tillegg til kildekoden og doku-
mentasjon også har førstehåndskjennskap om hvordan programmet fungerer.

6.2.4 Innlesningsmetode

Det finnes to måter å lese inn et PDF-dokument på som er uavhengig av
hvilken type parser som benyttes. Den første metoden er vanlig ved generell
parsering av representasjoner der all input må være parsert for at dataene
skal gi noen mening. Vi velger å kalle denne metoden ende-til-ende-parsering.
Den andre metoden kaller vi lat parsering, eller «just-in-time»-parsering. Ved
bruk av lat parsering utnyttes informasjon fra input som gjør det mulig for
oss å hoppe over de delene av dataene som vi ikke har bruk for. For å få til
dette benyttes pekere til byte-adresser i kildefilen slik at parseren fritt kan
hoppe frem og tilbake i input.

Ende-til-ende-parsering

Med ende-til-ende-parsering mener vi en parseringsalgoritme som baserer seg
på at hele input-strømmen leses inn tegn for tegn, og parseres fra begynnelse
til slutt. Denne metoden er nødvendig i enkelte tilfeller, men fungerer for de
aller fleste typer parseringsjobber. For store filer, når andelen av interessante
data er svært liten, er det lite optimalt å benytte denne typen parsering. Ofte
er det nødvendig på grunn av begrensninger i grammatikken eller filformatet.
En måte å unngå denne teknikken på er at man i spesifiseringen av filformatet
legger inn indekser i input-strømmen slik at parseren kan søke seg frem til
dataene som må hentes ut.

Her er en oversikt over noen problemer der ende-til-ende-parsering ikke
kan unngås, selv ved hjelp av indeksering:

• Lempel-Ziw eller Huffman-koding

• PostScript som ikke er i henhold til DSC3.
3Adobe har publisert et dokument med tittelen «Document Structuring Convention»,
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>>

Figur 6.2: Ved ende-til-ende-parsering betraktes dokumentet som en sekvens
av nummererte objekter.

Ved ende-til-ende-parsering av PDF tolker vi først innholdet i filen som en
sekvens med nummererte objekter (se figur 6.2) og parserer alle disse. Når
alle disse objektene er representert i arbeidsminnet, har vi fullført pass 1. I
andre pass settes alle objektene sammen til en trestruktur.

Lat parsering

I moderne datasett ligger det ofte indekser som gjør det lettere for en parser
å søke. Dette har sammenheng med at størrelsen på nyere datasett øker slik
at det blir vanskeligere for parsere å behandle datasettene innenfor rimelig
ressurs- og tidsbruk.

Vi kaller denne metoden «lat» parsering, ettersom det eneste vi bruker tid
og ressurser på å parsere, er det vi strengt tatt trenger. Her er to eksempler
på data som normalt parseres med lat parsering.

• Filsystemer: Et filsystem representerer et datasett på potensielt mange
gigabyte. Mye av aksessen til datasettet preges av søking etter filer. Selv
om man kan finne en fil på noen få bytes ved ende-til-ende-parsering, vil
den algoritmen kreve så mye ressurser at den ikke lar seg gjennomføre
realistisk. I et filsystem ligger det derfor mange indekser, og dataene er
ofte lagret hierarkisk slik at søking skal gå raskt. Parsering skjer kun
der hvor de interessante dataene ligger.

• PDF-dokumenter

Implementasjon av lat parsering i dette prosjektet forutsetter at vi har imp-
lementert dokumentstrukturen, som beskrevet i kapittel 5 på side 65. Algo-
ritmen beskrives i avsnitt 6.3.4 på side 89.

6.2.5 Vurdering

Når vi velger parseringsteknikk, må vi se alt i forhold til bruksområdet til
verktøyet vi skal lage.

som stiller krav til formateringen av dokumenter. Blant annet kreves det at det skal være
enkelt å slå opp på vilkårlige sider. PostScript-dokumenter som ikke er i henhold til denne
konvensjonen, kan ikke parseres med lat parsering.
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Verktøyet skal benyttes i batch-prosessering av PDF-dokumenter. Ved
batch-prosessering kan det være fordeler med å benytte lat parsering der-
som kun deler av et dokument skal skrives ut, ettersom parseringstiden da
blir redusert. Samtidig er ikke tid et så stort problem her ettersom batch-
prosessering av filer ikke er et sanntidsproblem.

Dersom verktøyet vårt skal brukes til å plukke ut én side fra et stort PDF-
dokument, virker det lite rimelig å bruke ende-til-ende-parsering. Dersom
derimot hele dokumentet skal bearbeides, vil ende-til-ende-parsering være
like anvendelig som lat parsering.

6.2.6 Konklusjon

Vi valgte å implementere ende-til-ende-parsering i to pass i vårt prosjekt, og
det er flere årsaker til dette. Først og fremst kan denne algoritmen implemen-
teres og testes gradvis, og dette gjorde utviklingsprosessen enklere. Samtidig
hadde vi et tidspress, og det var viktigere for oss å kunne programmere
første pass i ende-til-ende-parsering ferdig, enn å programmere lat parsering
halvferdig.

Samtidig ser vi i ettertid at implementasjonen av første pass av ende-til-
ende-parseringen gjør det lettere å implementere lat parsering siden.

6.3 Implementasjon

Dette avsnittet gir et sammendrag av vår parser-design og implementasjon.
Vi vil presisere at vi i dette prosjektet kun har implementert første pass av
ende-til-ende-parsering.

6.3.1 Integrert scanner: Klassen reader

For innlesning fra fil, benytter vi en klasse med navnet reader. Den definerer
metoder for lesing av en fil, og har enkle metoder for å studere og hente ut
innholdet av data i filen. Modellen vi har benyttet er en strøm av data der
alt må leses ut tegn fra tegn helt til strømmen er tom. Vi leser altså ikke
filen linje for linje.

I en innlesningsprosess er det praktisk å vite hva som ligger i strømmen før
dataene hentes ut. Dette gjelder spesielt i en tekstlig strøm med varierende
innhold der blanke ofte skal hoppes over og der innholdet av strømmen enkelt
kan bestemmes ut fra startmengden, slik som i en LL(1)-parser.

I vårt prosjekt skal vi lese ut data fra input som en rekke med leksemer
der enkelte av leksemene selv danner en produksjon, og andre produksjoner
består av en kombinasjon av flere leksemer. Søkemetodene i klassen reader
er skrevet med tanke på slik bruk. Metodene som benyttes for å søke etter
mønstre i starten av strømmen markerer området i strømmen dersom et
mønster oppdages. En annen metode kan da brukes til å lese ut akkurat
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den mengden fra strømmen som mønsteret passet til. For eksempel kan vi
tenke oss en situasjon der strømmen inneholder følgende data, der starten
på strømmen ligger til venstre:

<< 3 0 R >>

I følgende kode har vi et reader-objekt s som først har gjort et søk etter
blanke tegn i starten på strømmen. Så lenge dette søket etter blanke treffer,
vil den etterfølgende bruken av metoden flush() fjerne alle tegn som passet
til mønsteret fra starten på strømmen. Når dette er gjort kan vi gjøre et
tekstlig søk etter to venstrevinkler og deretter fjerne disse også fra starten
på strømmen.

while s.regmatch("\s+", 256):
s.flush()

if s.strmatch("<<"):
s.flush()

Det er vesentlig å merke seg her at dersom det ikke ligger blanke først i
strømmen, vil det i første uttrykk heller ikke fjernes noe fra strømmen. Det
vil heller ikke fjernes noe i andre uttrykk dersom det ikke ligger to åpne
vinkler først i strømmen.

Denne scanner-implementasjonen benytter regulære uttrykk, slik som
lex, samtidig som den lar oss omgå denne funksjonen med metodekallene
get(), som leser en byte fra input, og lookahead(n), som lar oss se på bytes
som ligger på n plasser fremover i input.

Begrensning i reader

I eksempelet som gis i avsnitt 6.3.1 på forrige side tar metoden s.regmatch
to argumenter. Det første argumentet er et regulært uttrykk som brukes til
å søke foran i input. Dette regulære uttrykket kan i prinsippet forårsake at
metoden søker helt til slutten av input før den finner det den skal. Dersom
metoden skal benyttes til søk der input kan være meget stor, har vi lagt inn et
argument som bestemmer avgrensningen i antall tegn fra input. I eksempelet
vises et søk etter det regulære uttrykket \s+, som søker etter en eller flere
blanke. Andre argument, gitt som 256, gir et hint til funksjonen at den aldri
skal søke lenger enn 256 tegn i input. while-løkken sørger for at alle blanke
blir med, også hvis det er flere enn 256.

Vår begrensning er rimelig sett i lys av vårt prosjekt. I følge begrensning-
ene som PDF foreslår, er det kun tekstobjekter og strømobjekter som kan ha
leksemer som er svært store. I vårt prosjekt parseres disse med spesialskrev-
et kode. Scanneren vår skal aldri benyttes til å lese slike ubegrensede store
leksemer.
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6.3.2 Ende-til-ende, første pass

Her er algoritmen vi implementerte for første pass i ende-til-ende-parsering
av PDF. Algoritmen bruker de globale parseringsmetodene med navn som
pdf_comment_parse, og ikke medlemsfunksjoner med bedre navn, slik som
pdf_comment.parse.

I forkant av algoritmens start, har vi deklarert et tabellobjekt i Python
som skal inneholde alle de nummererte objektene vi parserer.

1. Parsering skjer i en løkke som kun terminerer når det er slutt på input.

2. For hver gjennomgang av løkken fjernes først alle blanke fra input slik
at det som ligger fremst i input alltid skal være en kommentar, et
nummerert objekt, eller en indeks straks etterfulgt av en hale.

3. Vi forsøker å parsere en kommentar med pdf_comment_parse(). Der-
som vi finner en kommentar, og vi ennå ikke har begynt å parsere
nummererte objekter, undersøker vi om vi finner PDF-versjonen. Er
versjonen godkjent, starter vi løkken på nytt. Hvis ikke, avbrytes algo-
ritmen.

4. Hvis vi ikke fant en kommentar, forsøker vi å parsere et nummerert
objekt med pdf_indirobject_parse(). Dersom vi får parsert et num-
merert objekt, undersøker vi om vi allerede har et nummerert objekt
med samme sekvensnummer i tabellen vår over nummererte objekter.
Dersom vi ikke har det, legger vi inn objektet vi parserte. Dersom vi
har et fra før, legger vi inn det nye nummererte objektet dersom det
har et høyere versjonsnummer enn objektet vi hadde fra før. Så starter
vi løkken på nytt.

5. Dersom vi ikke klarte å parsere et nummerert objekt, forsøker vi å
parsere en indeks med pdf_crt_parse(). Indeksen i kroppen skal følge
rett etter de nummererte objektene. Dersom vi ikke klarer å parsere en
indeks, er det en feil i filen og vi avbryter. Finner vi en indeks, legges
denne inn i tabellen over nummererte objekter med sekvensnummer -1.
Så parserer vi halen med pdf_parse_trailer(). Når halen er parsert,
starter løkken på nytt.

6. Dersom vi kommer til det punkt at input er tom, var parseringen vel-
lykket.

PDF lar det være en vilkårlig mengde med blanke foran hvert PDF-objekt.
For algoritmene som parserer de enkelte PDF-objektene, antar vi at alle
blanke har blitt fjernet og at vi får en input-strøm som starter med et PDF-
objekt.

Ingen av algoritmene antar at riktig PDF-objekt ligger i strømmen. Der-
som algoritmen for å parsere en type PDF-objekt oppdager at innholdet i
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Figur 6.3: Figuren illustrerer de to passene i ende-til-ende-parsering. I første
pass har vi et tuppel med nummererte objekter, der attributtet Type be-
stemmer hvilken type objekt som skjuler seg på innsiden. I andre pass har
alle de nummererte objektene fått sin plass i dokumentstrukturen.

strømmen ikke stemmer overens med forventet innhold, avbrytes algoritmen
og en None-peker gis som resultat. På denne måten kan hver av algoritmene
benyttes til å gjette innholdet av strømmen. Dette viser seg å være svært nyt-
tig ved parsering av objektsekvenser i PDF-tabellobjekter og PDF-tuppel-
objekter.

Til slutt kan vi nevne at denne algoritmen forkaster gamle nummererte
objekter, dersom disse dukker opp med høyere versjonsnummere i en inkre-
mentell oppdatering.

Parsering av LL(1)-objekter

Hovedprinsippet her er at vi forsøker å lese inn hele objektets representasjon
med ett regulært uttrykk. Metoden søker i input, og vi kan hente ut hele den
delen av input som stemmer med det regulære uttrykket dersom vi får treff på
søket. Denne metoden fungerer svært bra i de fleste tilfeller. Vi får et spesielt
tilfelle med nummererte objekter, ettersom de kan misforstås for å være tall-
objekter. Nummererte objekter opptrer alltid som «ytre objekter» i kroppen
på PDF-filen og aldri ellers, og siden tallobjekter aldri kan forekomme blant
nummererte objekter, får vi ikke noe problem med å skille de to.

Strømobjekter representerer også et spesielt tilfelle, fordi de alltid består
av en tabell etterfulgt av en strøm. Tabellen må alltid parseres, men når ta-
bellen er ferdig parsert, vil PDF-tabellobjektets parseringsmetode undersøke
om det neste nøkkelordet i input er stream. Dersom det er det, parseres den
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etterfølgende strømmen, og et strømobjekt gis som resultat fra parserings-
metoden. På denne måten utnytter vi Pythons støtte for utypete variable.

6.3.3 Ende-til-ende, andre pass

I andre pass gjør vi om tabellen med nummererte objekter til en trestruk-
tur (se figur 6.3 på forrige side). Hovedprinsippet er at vi traverserer hele
trestrukturen med dybde først fra rotnoden ut utover, samtidig som vi opp-
retter dokumentobjekt-referanser til PDF-objektene i datastrukturen.

Vi har allerede gitt en referanse til katalogobjektets nummererte objekt
i halen til PDF-filen. Vi finner frem til det respektive nummererte objektet
i datastrukturen. Så oppretter vi en katalogobjekt-referanse i Python, og
setter denne til å peke på katalogobjektets nummererte objekt. Vi har nå
endret ett av datastrukturens nummererte objekter til å bli et dokument-
objekt.

Et metodekall i katalogobjektet sørger for å følge referanseobjektene den
har, rekursivt, samtidig som alle nummererte objekter identifiseres og endres
til dokumentobjekter.

Etter andre pass har dokumentstrukturen kun ekte referanser. Det fin-
nes derfor ingen sekvensnummere eller versjonsnummere, og heller ingen
referanseobjekter. Disse erstattes av ekte referanser.

Det finnes ingen gamle nummererte objekter i den nye trestrukturen,
ettersom disse ble erstattet av eventuelle nye objekter i første pass.

6.3.4 Lat parsering i ett pass

I lat parsering benytter vi kun dokumentobjekter, og vi har i utgangspunktet
ingen tabell med nummererte objekter å jobbe med. Hvert objekt i doku-
mentstrukturen parseres direkte fra PDF-filen og inn i dokumentstrukturen.

Lat parsering lar oss kun parsere de delene av PDF-filen som vi er in-
teressert i, og vi kan benytte oss av parseringsmetodene vi har fra ende-til-
ende-parsering.

I ende-til-ende-parsering har vi ingen bruk for PDF-filens indeks. I lat
parsering, derimot, er indeksen svært viktig. Vi har ingen kjennskap til hvor
de nummererte objektene ligger, og indeksen er den eneste datakilden vi har
til å finne frem i PDF-filen. Det første vi må gjøre ved lat parsering, er å
parsere indeksen slik at vi raskt kan slå opp de nummererte objektene vi
trenger.

Deretter oppretter vi et tomt katalogobjekt. Dette objektet finner frem
til sin egen representasjon ved hjelp av indeksen. Parseringsmetoden søker i
PDF-filen etter korrekt nummerert objekt, og parserer så dette.

Parseren vil parsere de delene av PDF-dokumentet som trengs, etterhvert
som brukeren ber om det. Hvordan dette foregår, er helt skjult for brukeren.
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For eksempel, dersom brukeren ber om en kopi av side 3 (operasjoner
på PDF forklares nærmere i kapittel 7 på neste side), vil parseren straks
parsere roten i sidetreet, og alle mellomnoder og til slutt bladnoden parseres
så. Dersom det finnes referanser til andre noder i objektene som parseres,
følges disse referansene slik at alt som trengs, blir parsert.

6.4 Konklusjon

Parseringsprosessen har vært svært vellykket i vårt prosjekt. Med bakgrunn-
en vi har i parseringsteori, klarte vi å implementere en parser som tilsynela-
tende ikke har noen feil ved innlesning av korrekte PDF-dokumenter. Første
pass av ende-til-ende-parseringen er svært viktig å få implementert korrekt,
fordi dens metoder også benyttes ved lat parsering.

Parseren vår er ikke så god på å undersøke om det den får som input er
i henhold til PDF-grammatikken. Vi er oppmerksomme på at dersom parse-
ren blir matet med noe som ikke er et korrekt PDF-dokument, kan det være
at den likevel parserer dette. Vi har forsøkt å dekke de groveste feilene med
beskrivende feilmeldinger, men har ikke lagt stor vekt på dette i prosjek-
tet. Andre applikasjoner avbryter gjerne innlesningen uten en beskrivende
feilmelding når slike feil oppdages.

Vi følte at det var svært naturlig å programmere objektorientert, da vi
skrev metodene for parsering. Det var synd at vi ikke kunne opprette en
statisk parse-metode i alle PDF-klassene, slik som vi kan i Java, for da ville
koden vært enda mer objektorientert enn den er.



Kapittel 7

Operasjoner på et
PDF-dokument

Når innlesning av PDF-dokumentet er gjort, sitter vi med en fullstendig re-
presentasjon av PDF i en datastruktur i arbeidsminnet. Nå er det interessant
for oss å studere hvilke operasjoner vi kan gjøre på dokumentet, og hvordan
disse operasjonene implementeres. Vi har samlet en rekke operasjoner i dette
kapitlet, og studerer hver enkelt operasjon og forskjellige fremgangsmåter vi
kan benytte for å oppnå resultatene vi ønsker.

Motivasjonen for utvalget av operasjoner kommer fra arbeidsområdet til
verktøyet vi produserer, som er automatisk prosessering av PDF-dokumenter
i forbindelse med utskrift. Operasjonene vi har valgt omfatter derfor ikke de-
taljredigering av innhold, men sideoperasjoner, sammenslåing og enkel mo-
difisering.

Måldokumentet vårt skal ha et korrekt utseende etter utskrift. Vi tar
ingen hensyn til interaktive egenskaper som fantes i originaldokumentet i
denne oppgaven. For gjennomgangen av algoritmenes skyld, tar vi utgangs-
punkt i at parsering av dokumentet er fullført i forkant, og at generering av
måldokumentet gjøres i etterkant av prosesseringen.

For å forstå hvordan algoritmene fungerer, kan det være greit å studere
avsnitt 2.3 på side 27 om PDF-dokumentets struktur.

7.1 Plukke ut et sett med sider

Operasjonen som plukker ut et sett med sider fra et PDF-dokument, har som
mål å få generert et nytt, og gjerne mindre, PDF-dokument fra originaldoku-
mentet. Brukeren oppgir til vertøyet hvilket dokument som skal behandles,
og hvilke sider som skal plukkes ut. Verktøyet gjør så jobben med å generere
et nytt dokument.

Hver side i PDF-dokumentet ligger representert som et sideobjekt. Dette
objektet inneholder referanser til andre objekter, slik som innholdstrømmer
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og fontobjekter, som igjen kan inneholde flere referanser. Når vi henter ut
en side fra sidetreet i PDF, må vi gjøre en vurdering på om vi skal beholde
referansene og objektene de peker på, eller om vi skal forkaste dem. I enkelte
tilfeller, slik som der referansene viser til beskrivelser av interaktive operasjo-
ner på siden, forkaster vi referansene. Andre ganger, slik som når referansen
viser til et objekt som beskriver en font eller innholdsstrømmen til siden, må
vi følge referansen og få med denne også, med mindre den allerede er fått
med.

7.1.1 Algoritme 1: Kopiering av relevante objekter

Den første algoritmen vi skisserer, baserer seg på at vi leser ut alle objektene
vi trenger fra originaldokumentet, og legger disse inn i et nytt dokument
som så genereres. For at denne algoritmen skal fungere, må vi vite nøyaktig
hvilke objekter vi skal ta med, og hvilke vi kan sløyfe for at vi skal få den
fullstendige representasjonen av sidene vi vil ha ut. Med tanke på dette,
velger vi den tryggeste fremgangsmåten, der vi tar med alle objekter det
refereres til. Dette er et sammendrag av algoritmen vi benytter:

1. Det første vi gjør er å finne referansene til alle sideobjektene vi ønsker
å hente ut fra originaldokumentet.

2. For hvert av de sideobjektene vi har referanser til, leter vi oppover i
sidetreet, ved å følge den obligatoriske referansen Parent som ligger
i alle sideobjekter. Dersom vi finner foreldrenoder av type Pages som
definerer attributtet Resources, leter vi i deres Resources-tabell etter
verdipar som vi ikke allerede har i sideobjektets egen tabell. Hvert side-
objekt vil etter denne operasjonen selv inneholde alle arvede attributter
fra foreldrenodene.

3. Nå oppretter vi et nytt PDF-dokument i arbeidsminnet, og lager et
sidetre i dette som kun består av én rotnode. Referanser til alle side-
objektene fra originaldokumentet legges så inn i tuppelet Kids i mel-
lomnoden. Deretter kopierer vi inn alle sideobjektene til det nye PDF-
dokumentet. Sideobjektenes Parent-referanse endres, slik at den refe-
rerer til rotnoden i det nye sidetreet.

4. Vi leter gjennom hvert av sideobjektene etter referanser. Dersom vi
finner slike, kopierer vi over objektene fra originaldokumentet og inn i
det nye dokumentet vårt.

5. Innholdsstrømmene fra alle sideobjekter dekodes og parseres. Dersom
vi finner navneobjekter, slik som ved bruk av fonter, noterer vi disse.
Navneobjektene i innholdsstrømmer er kamuflerte referanseobjekter,
og vi må få med de objektene det refereres til ved å slå opp i navneta-
bellen i originaldokumentets katalogobjekt.
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Originaldokumentet er fullstendig inntakt etter at denne algoritmen er ferdig.
Dersom det er flere operasjoner som skal gjøres på samme datastruktur, har
vi full mulighet til dette.

7.1.2 Algoritme 2: Sletting av ubrukte objekter

Den andre algoritmen baserer seg på at vi ikke kopierer noe data eller bygger
opp en ny PDF-struktur, men at vi heller foretar reduksjoner i originaldo-
kumentets representasjon i arbeidsminnet. Ved å fjerne objekter som vi ikke
har bruk for, får vi en enklere fremgangsmåte enn i algoritme 1. På den
annen side ødelegger vi originaldokumentets representasjon i arbeidsminnet,
slik at vi ikke kan gjøre flere operasjoner uten å parsere originalfilen på nytt.

1. Den første, egentlig eneste nødvendige operasjonen vi gjør, er å modifi-
sere sidetreet. Vi gjør et dybde-først-søk i sidetreet og beholder sidene
som brukeren har oppgitt. Resten av sideobjektene sletter vi først refe-
ransene til, og deretter sletter vi sideobjektet fra originaldokumentet.
Når dette er gjort, kan vi avbryte algoritmen. Dokumentet inneholder
nå nøyaktig det settet med sider som vi trengte. Det ligger derimot
mye overflødig igjen som ikke benyttes, og vi kan fortsette algoritmen
dersom vi ønsker å redusere størrelsen til måldokumentet.

2. Disposisjonstreet, Outlines, som har vi en referanse til fra katalog-
objektet, fungerer ikke lenger når vi kun har et subsett av sidene fra
originaldokumentet. Våre forsøk har vist at vi ikke kan fjerne dette
treet uten at leser-applikasjoner klager på feil, selv om dette treet i
følge spesifikasjonen ikke er obligatorisk. Vi sletter derfor først hele
disposisjonstreet, og oppretter så et nytt tre med tomt innhold, slik som
i eksempelet i figur 2.1 på side 16. Våre forsøk har vist at applikasjonene
godtar dette.

3. Følgende trær fjernes fra rotnoden uten spesielle unntak: Threads,
OpenAction, URI, AcroForm, StructTreeRoot og SpiderInfo.

Som nevnt er originaldokumentet ødelagt etter at dette algoritmen er ferdig.
Til gjengjeld har algoritmen benyttet mindre arbeidsminne, og siden algorit-
men er så enkel, er muligheten for at det oppstår feil mindre enn i algoritme
1.

7.1.3 Vurdering

Begge algoritmene gir oss et måldokument med korrekt representasjon av et
sett av sidene i originaldokumentet. Den første algoritmen er noe mer res-
surskrevende, fordi den oppretter en ny PDF-dokumentstruktur, og kopierer
objekter fra originaldokumentet. På den andre siden vil ikke måldokumentet
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inneholde overflødig informasjon, og det vil derfor også ta mindre plass når
vi genererer dette.

Vi kan tenke oss at objektene fra algoritme 1 ikke ble kopiert, men at vi
heller opprettet referanser til objektene i originaldokumentets datastruktur. I
dette tilfellet hadde vi derimot ikke muligheter til å modifisere objektene, slik
som vi trenger for at måldokumentet skal bli et komplett, gyldig dokument.
Første algoritme passer derfor best dersom vi skal gjøre flere forskjellige
operasjoner på originaldokumentet, slik som hvis ett sett med sider skal
hentes ut til ett dokument, og et annet sett med sider skal lagres til et annet
dokument.

Første algoritme er også noe komplisert, ettersom vi må følge referanser
til andre dokumentobjekter for å vite at vi får med oss alt vi trenger for å
få en fullstendig representasjon av sidene i måldokumentet. De dokument-
objektene det refereres til, ligger gjerne representert i en struktur selv, og
dersom vi skal kopiere disse objektene må vi passe på å legge dem inn i en
tilsvarende struktur i måldokumentet.

I andre algoritme beholder vi i utgangspunktet nesten alle objekter fra
originaldokumentet, men vi endrer sidetreet og sletter sideobjektene vi ikke
har bruk for. Avbrytes algoritmen på dette stadium, kan det ikke forekomme
feil i måldokumentet som følge av at vi ikke har tatt med alle referanser.
Unntaket er at det kan ligge lenker i dokumentets interaktive representasjon
som henviser til sider som vi har slettet. Ved batchprosessering er ikke den
interaktive representasjonen interessant, og vi ser derfor bort fra dette.

Dersom vi lykkes i å slette alle ubrukte subtrær fra originaldokument-
et i algoritme 2, vil måldokumentet også være minimalt som i algoritme 1.
Dette forutsetter naturligvis at ikke nye subtrær introduseres i senere versjo-
ner av PDF. Eventuelle nye, ukjente subtrær vil i algoritme 2 bli liggende.
Originaldokumentet vil også være tapt.

Tankegangen vi har hatt i dette prosjektet er at operasjonene skal kunne
implementeres gradvis, dersom dette er mulig. Vi ser at algoritme 2 i dette
prosjektet har en meget enkel grunnimplementasjon, som gjør at måldoku-
mentet har færre sider enn originaldokumentet. En utvidelse av algoritme 2
er at vi gradvis sletter ett og ett ubrukt subtre, og vi kan underveis kont-
rollere at måldokumentet vi genererer er uten feil. Når vi har gjennomført
en komplett utvasking av ubrukt informasjon i algoritme 2, kan vi bruke de
samme teknikkene til å implementere algoritme 1. Istedenfor å finne refe-
ranser til objekter som ikke skal brukes, finner vi i algoritme 1 referanser til
objekter som skal beholdes.

Vi foretrekker å kombinere de to algoritmene i dette prosjektet. Målet
vårt vil være først å implementere algoritme 2 gradvis, for så å bytte ut denne
med algoritme 1 til slutt. Årsaken til at vi til slutt foretrekker algoritme 1,
er at originaldokumentet beholdes, samtidig som vi får et minimalt PDF-
dokument uten overflødig informasjon, uten at vi trenger å bekymre oss over
ukjente subtrær i dokumentet som vi ikke har behov for.
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7.2 Sammenslåing av to dokumenter

Operasjonen som beskrives i dette avsnittet, parserer to PDF-dokumenter og
slår så disse sammen. Når dette gjøres, mister dokumentet sine interaktive
egenskaper, slik som manøvrering ved hjelp av kapittelinndeling og lenker.
Årsaken til dette er de sammenfallende datastrukturene i de to dokumente-
ne. Vi velger å sette sammen sidetrærne i dokumentene og fjerner deretter
strukturer som ikke er nødvendige for utskrift.

Ved sammenslåing av to PDF-dokumenter er det mye som kolliderer. For
eksempel har de nummererte objektene samme sekvensnummere, og fontene
har samme navn men gjerne forskjellig innhold. For å unngå at disse kolli-
derer, velger vi å gjennomføre en preprosessering av ett av dokumentene i
forkant av operasjonen som setter to dokumenter sammen.

For å gjøre algoritmen mer leselig, kaller vi det ene dokumentet for «A»
og det andre dokumentet for «B». Algortimen for preprosessering er som
følger:

1. Vi finner det nummererte objektet i dokument «A» som har høyest
sekvensnummer, og husker dette nummeret som «N».

2. Vi finner alle navneobjekter i PDF-tabellen Names i rotnoden til doku-
ment «A» og legger disse inn i en tabell «T» slik at vi enkelt kan slå
dem opp siden.

3. Alle nummererte objekter i dokument «B» får endret sekvensnummer-
et. Vi lar det nye sekvensnummeret være den gamle verdien pluss «N».

4. Alle referanseobjekter i dokument «B» får endret sekvensnummeret på
lik måte som i forrige punkt.

5. Vi søker gjennom alle navneobjektene i PDF-tabellen Names i doku-
ment «B». Vi benytter tabell «T» fra dokument «A» for å finne navn
som kolliderer. Dersom vi finner navn som kolliderer, endrer vi navn-
et på navneobjektet i PDF-tabellen i dokument «B». Det nye navnet
må hverken forekomme i tabell «T» eller i PDF-tabellen Names fra
dokument «B». Det endrede navnet endres også i alle forekomster i
dokument «B».

Når preprosesseringen er ferdig, er vi garantert at ingen navneobjekter fra
de to dokumentenes Names-tabeller er like. Vi er også garantert at ingen sek-
vensnummere fra de to dokumentene faller sammen. Operasjonen for sam-
menslåing av de to dokumentene skjer som følger.

1. Først slår vi sammen de to sidetrærne. Alle sidene fra det første doku-
mentet legges inn i det andre.
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2. Trærne med følgende navn fjernes fra måldokumentet:
Outlines, Threads, OpenAction, URI, AcroForm, StructTreeRoot, og
SpiderInfo.

3. En referanse opprettes i måldokumentet til et tomt disposisjonstre.

7.3 Endre sidenummerering

Det finnes to måter å endre sidenummereringen på. Den ene metoden stok-
ker om rekkefølgen på sider, slik at sidenummereringen fortsatt er løpende,
men sider har byttet plass. Den andre metoden oppretter eller endrer sid-
enummertreet (se avsnitt 2.3.4 på side 30), som vi har en referanse til fra
katalogobjektet. Dette gjør at sidene opprettholder sin rekkefølge i doku-
mentet, men sidenummereringen blir stokket om. Første algoritme endrer
sidetreet, og andre algoritme endrer sidenummertreet. Begge algoritmene er
svært enkle å forstå, samtidig som de er enkle å programmere.

Begge algoritmene har bruksområder. Hvis vi vil bytte rekkefølgen på to
kapitler i et dokument, må vi bruke algoritme 1. Algoritme 1 lar sidenum-
merene forbli som de var. Dersom vi skal legge forordet i et dokument etter
innholdsfortegnelsen, må vi også benytte algoritme 1.

Dersom vi derimot ønsker å legge på romertall på de første sidene i et
dokument, må vi bruke algoritme 2, som kun endrer sidenummer. Dersom
vi slår sammen to dokumenter og ønsker løpende sidenummer fra første til
siste side, bruker vi også algoritme 2 for å ordne disse sidenumrene.

7.3.1 Algoritme 1: Endre rekkefølgen på sider

Denne algoritmen baserer seg på å endre rekkefølgen på sidene i dokument-
et, samtidig som sidene som bytter plass også implisitt bytter sidenummer.
Input til denne algoritmen er et tuppel med den nye rekkefølgen på sidene i
dokumentet. Sidene i argumentet nummereres etter deres logiske rekkefølge
i dokumentet, og første side har nummer 0.

• Vi finner sidetreet i dokumentet, som etter parsering helst skal være
helt flatt, altså at det ikke skal ha mellomnoder.

• Kids-tuppelet i rotnoden til sidetreet kopieres over i et nytt midlertidig
tuppel. Originaltuppelet nullstilles, og referanser fra det midlertidige
tuppelet settes inn i Kids-tuppelet i den rekkefølgen som er oppgitt
som input til algoritmen (se figur 7.1 på neste side).
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1 5 4 3 2 6 7

Input til algoritmen:

Det gamle Kids−tuppelet

14 0 R 15 0 R 16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R 20 0 R

14 0 R

Det nye Kids−tuppelet

18 0 R 17 0 R 16 0 R 16 0 R 20 0 R15 0 R

Figur 7.1: Figuren illustrerer hvordan sidene i Kids-tuppelet bytter rekkeføl-
ge i algoritme 1 fra avsnitt 7.3.1 på forrige side.

7.3.2 Algoritme 2: Kun endre sidenummerering

Denne algoritmen endrer kun på sidenummertreet. Algoritmen baserer seg
på at vi først leser inn hele det gamle treet, så modifiserer vi det, og til
slutt genererer vi et nytt tre som vi legger inn i dokumentet. Argumentet
til algoritmen er en nummereringssekvens (se avsnitt 5.4.4 på side 72 for en
beskrivelse av argumentene).

Originalnummereringen i PDF-dokumentet beholdes, og nummereringen
som er gitt som input til algoritmen overstyrer denne. I eksempelet under
har originaldokumentet, som er på 10 sider, følgende nummerering:

i, ii, iii, iv, v, 6, 7, 8, 9, 10

Når vi i denne algoritmen bestemmer at sekvensen med sider som begynner
med indeks 31 skal nummereres med romertall, vil måldokumentet få følgende
nummerering:

i, ii, iii, i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii

7.4 Legge en side oppå en annen

Når vi legger en side oppå en annen, kan det virke som vi foretar en redigering
av en side. På mange måter er dette korrekt, fordi resultatet er en side
som inneholder data fra begge de opprinnelige sidene. På den annen side
er innholdsstrømmene, som beskriver utseendet til en side, laget slik at den
ene siden kan tegnes over den andre, ved at vi kun legger dataene fra den
ene innholdsstrømmen, i tekstlig, ukodet format, etter dataene fra den andre

1Sidene i PDF-dokumentet nummereres internt med en indeks, og første side er side 0.
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innholdsstrømmen. Vi trenger altså ikke kjenne til detaljene i hvordan sidene
tegnes opp, slik som ville vært naturlig ved redigering av innholdet.

stream
<strøm fra side en>
<strøm fra side to>
endstream

Koordinatene i innholdsstrømmer er relative. Når første operasjon i en inn-
holdsstrøm utføres, står pekeren som tegner innholdet i siden på koordinat
(0, 0). Denne pekeren flyttes rundt på siden av operasjonene i innholdsstrøm-
men, og alle forflytninger er relative til forrige posisjon. Dette medfører at de
to sidene ved en slik sammensetning ikke havner rett oppå hverandre, men
at de blir forskjøvet en god del, avhengig av hvor den siste opptegningen
av sideinnholdet ble gjort. Før vi setter sammen to innholdsstrømmer, må
vi derfor nullstille koordinatene med en spesiell operasjon som vi legger inn
mellom de to innholdsstrømmene. Til slutt må vi sørge for å få med oss alle
objekter det refereres til fra begge innholdsstrømmene.

7.5 Legge på topptekst og bunntekst

Den enkleste metoden for å legge til topptekst og bunntekst på sidene i et
dokument er å benytte algoritmen i avsnitt 7.4 på forrige side. Prinsippet er
at vi genererer et PDF-dokument som består av kun topptekst og bunntekst.
Deretter benytter vi algoritmen for å legge to sider oppå hverandre til å legge
disse sidene oppå alle sider i et annet dokument.

Vi har tre varianter av denne algoritmen. Den første legger én side fra
ett PDF-dokument oppå alle sidene i et annet PDF-dokument. Den and-
re varianten leser to sider fra det første PDF-dokumentet, og legger disse
på annenhver gang på måldokumentet. Dette gjør at vi kan ha forskjellig
topptekst og bunntekst på venstre og høyre side i dokumentet.

I den siste varianten har vi to dokumenter med like mange sider. Det
første dokumentet inneholder topptekster og bunntekster på alle sidene. Side
én fra dette dokumentet legges oppå side én i måldokumentet. Tilsvarende
blir side to lagt oppå side to, og slik fortsetter det for resten av sidene. Denne
siste varianten gjør at vi kan ha forskjellige topptekster og bunntekster på
alle sidene i måldokumentet, for eksempel når de inneholder sidenummer.

7.6 Problemer

Vi har i denne oppgaven ikke implementert parsering av innholdsstrømmer.
Alle algoritmene som står forklart i dette kapitlet som benytter innholds-
strømmer kan vi derfor ennå ikke implementere.



Kapittel 8

Generering av et
PDF-dokument

Oppgaven til PDF-generatoren er å produsere et nytt PDF-dokument ut
fra datastrukturen vi har i arbeidsminnet. Generatoren baserer seg på en
objektorientert tankegang ved at den lar alle PDF-objektene selv skrive seg
ut sin tekstlige representasjon. De nummererte objektene i filen blir etter
en ende-til-ende-generering liggende sortert slik at bladnodene kommer først
i filen og dokumentkatalogen kommer sist. Referansene peker derfor alltid
fremover i filen, altså mot starten.

Korrekt generering av PDF forutsetter at vi har en komplett dokument-
struktur i arbeidsminnet. Generatoren har som oppgave å dele ut sekvens-
nummer, og den endrer referansene i dokumentstrukturen til tekstlige refe-
ranser som kan lagres til fil.

Dette kapitlet beskriver vårt valg av teknikk, og noe om implementasjo-
nen vi har gjort.

8.1 Valg av teknikk

Vi har to mulige metoder for generering av PDF-kode. Den ene åpenbare er
at vi skriver ut hele dokumentet fra start til slutt. Denne metoden velger vi
å kalle ende-til-ende-generering. I den andre metoden legger vi til eventuelle
endringer vi har gjort som en inkrementell oppdatering på slutten av det
opprinnelige dokumentet (se avsnitt 2.4.4 på side 36). I begge tilfeller har vi
noen betraktninger vi må ta hensyn til.

Dersom et dokument ved innlesning inneholder inkrementelle oppdater-
inger, må vi avgjøre om de gamle versjonene av nummererte objekter skal
beholdes eller ikke. Dersom vi ønsker å beholde de gamle versjonene av num-
mererte objekter i filen, kan det være mest optimalt at vi foretar en inkre-
mentell oppdatering, enten på originaldokumentet eller ved at vi tar en kopi
av originalen og gjør en inkrementell oppdatering på kopien. Dersom de
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Document
Catalog.save

Pages.write

Page.write

Content
Stream.write

1 0 obj

endobj

%PDF−1.3

Font.write

[ /PDF /Text ]

2 0 obj

endobj

<<

>>

/Type /Font

/Subtype /Type1

/Name /F1

/BaseFont /Helvetica

/Endoding /MacRomanEncoding

ProcSet.write

Figur 8.1: Skissen viser hvordan dokumentet genereres med dybde-først. Ka-
talogobjektet kaller på write-metoden til sidetreet, som igjen kaller write-
metoden til sine sideobjekter. På denne måten skrives dokumentet ut med
bladnodene først. Eksempelet er hentet fra figur 2.1 på side 16, og viser
hvordan vår generator ville skrevet ut denne kildefilen.

gamle nummererte objektene ikke skal beholdes, må vi gjøre en fullstendig
generering av resultatdokumentet.

En annen viktig sak å huske på ved generering, er at det skal lages en
indeks i slutten av filen som inneholder byte-adresser til alle de nummererte
objektene. Det er derfor viktig å ha en utskriftsteknikk som gjør det mulig
for oss å fremskaffe slike byteadresser etterhvert som vi skriver ut.

Med tanke på operasjonene vi skal implementere, har vi valgt ende-til-
ende-generering som hovedteknikk. I dette avsnittet beskriver vi to metoder
for ende-til-ende-generering, der den ene er rekursiv, og kalles dybde-først-
generering, og den andre, iterativ generering, er iterativ og foregår i to pass.

8.1.1 Dybde-først-generering

Generatoren vi designer er rekursiv, og den oppretter nummererte objekter
etter behov. Generatoren består ikke av en sentralisert mekanisme, men er
distribuert rundt i alle objektene i dokumentstrukturen. Hvert objekt har
kunnskap om sin egen representasjon, og sørger alltid for at dens barn er
skrevet ut før den skriver ut seg selv. På denne måten vil alle objekter vite
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om sekvensnumrene til nummererte objekter den skal referere til når refe-
ranseobjektene opprettes.

Generatoren traverserer dokumentstrukturen dybde-først. Bladnodene i
dokumentstrukturen er de som blir liggende representert først i PDF-filen.
Som vist i figur 8.1 på forrige side, vil dokumentets katalogobjekt ha en me-
tode med navnet save(...), som kaller på metoden write i alle dens barn.1

Dersom det første barnet er rotnoden i sidetreet Pages, vil katalogobjektets
save-metode kalle på denne sin write. Sidetreet kaller mellomnodene sine
write-metoder, og slik fortsetter algoritmen helt til katalogobjektet til slutt
skriver ut sin egen tekstlige representasjon.

Alle objektene som har en referanse til seg, må genereres som et PDF-
nummerert objekt. Sekvensnummeret bestemmes ut fra en global referan-
seteller, som økes med én hver gang et nytt nummer deles ut. En global
referansetabell holder rede på hvilke objekter i dokumentstrukturen som har
fått tildelt hvilke sekvensnummere.

Det er viktig som en del av dybde-først-metoden at alle objekter i doku-
mentstrukturen raskt kan avgjøre hvilke referanser den er avhengig av. Har et
objekt referanser, kaller det på alle de respektive objektenes write-metoder
slik at disse genereres. Når alle refererte objekter er skrevet ut, genererer
objektet sin egen tekstlige representasjon, og erstatter alle referanser med
PDF-referanseobjekter som den finner i den globale referansetabellen.

Når et objekt sin write-metode blir kalt, må objektet straks undersøke
om det finner seg selv i den globale referansetabellen. Finner den seg selv,
avbryter den metoden og gir sitt tildelte sekvensnummer som resultat til
foreldrenoden. En alternativ fremgangsmåte er hvis objektet har et flagg
som sier om objektet er skrevet ut allerede. Dersom objektet er skrevet ut,
kan write-metoden returnere objektets referansenummer. I begge tilfeller
må referansenummeret være tilgjengelig for write-metoden i objektet det
refererer til, for eksempel via en privat medlemsvariabel.

8.1.2 Iterativ generering i to pass

En alternativ algoritme for generering av PDF-dokumentet, er den vi kaller
iterativ generering. Årsaken til at vi har valgt dette navnet, er at dokumentets
nummererte objekter ikke skrives ut rekursivt fra katalogobjektet, men i
vilkårlig rekkefølge.

I første pass traverserer vi dokumentstrukturen for å legge alle objekter
vi finner inn i en globalt liste. Når dette er gjort, gir vi i andre pass ob-
jektene sekvensnummer etter hvilken posisjon de har i listen. Referansene i
dokumentstrukturen erstattes av tilsvarende referanseobjekter.

1Årsaken til at vi har valgt navnet save på metoden i katalogobjektet, istedenfor write,
som vi bruker i alle andre objekter, er at katalogobjektets metode er en del av grensesnittet
mot brukeren. Vi føler at write er mer beskrivende sett fra innsiden av generatoren, men
save er mer beskrivende sett fra brukerens standpunkt.
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Til slutt går vi gjennom listen og kaller på alle de nummererte objektenes
write-metoder.

Denne metoden gjør at objektene i PDF-filen blir liggende i en tilfeldig
rekkefølge, avhengig av hvilken metode som benyttes når vi bygger opp listen
med nummererte objekter i første pass.

8.1.3 Vurdering

De to teknikkene for generering gir omtrent det samme resultatet. Forskjellen
ligger i algoritmene, og disse bestemmer også hvilken plassering de numme-
rerte objektene får i PDF-filen.

Dersom PDF-filen parseres med ende-til-ende-parsering, spiller det in-
gen rolle hvilken rekkefølge de nummererte objektene ligger. Ende-til-ende-
parsering benyttes derimot ikke i de vanligste fremviserene xpdf og Acrobat
Reader. Disse applikasjonene benytter lat parsering, og i den sammenhengen
kan det tenkes at rekkefølgen av nummererte objekter påvirker innlesnings-
hastigheten.

Ved iterativ generering styrer vi selv hvilken rekkefølge de nummerer-
te objektene får i filen. Dersom vi ønsker å optimalisere PDF-filen ved for
eksempel å legge sidetreet og sideobjektene for dokumentets første sider i
nærheten av katalogobjektet, kan vi gjøre slike operasjoner direkte på tup-
pelobjektet før vi skriver alt ut. For trege systemer, og med store PDF-
dokumenter, kan dette gjøre at lat parsering går raskere, ettersom dataene
som trengs ligger fysisk nær hverandre i filen.

Det kan også tenkes at det er andre optimaliseringer eller operasjoner vi
ønsker å gjøre i et slikt tuppelobjekt før vi genererer PDF-filen.

Til slutt vil vi nevne at dybde-først-generering har en meget enkel imp-
lementasjon og bruk, ved at alle objektene selv sørger for at objektene de er
avhengige av blir skrevet ut først. Iterativ generering krever at vi i en traver-
sering av dokumentstrukturen legger alle de nummererte objektene inn i et
globalt tuppelobjekt, og dette blir ikke god objektorientert programmering.

8.1.4 Konklusjon

I vår implementasjon har vi kun datastrukturen fra første parseringspass å
jobbe med. Derfor har i valgt å implementere en midlertidig løsning som
ligner på iterativ generering. Likevel ser vi at algoritmen for dybde-først-
generering gir en mer optimal løsning programmeringsmessig, og at kildeko-
den sannsynligvis også blir lettere å lese dersom vi programmerer dette. Det
er også viktig for oss at vi programmerer mer objektorientert i dybde-først-
generering enn i iterativ generering.

Det er mye som er felles for de to typene generatoralgoritmer. Spesielt
ser vi at alle objektenes write-metoder må gjøre en lik jobb med å skrive
ut sin egen representasjon. Når vi implementerer iterativ generering, gjør vi
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derfor ferdig mye av jobben som må gjøres før dybde-først-generering kan
implementeres.

Vi foreslår derfor at generatoren som skrives etter at parseren er ferdig,
bruker dybde-først-generering.

8.2 Implementasjon

Vår generator-implementasjon ble aldri komplett. Vi skrev write-metoder
for alle objektene i dokumentet, og i sammenheng med implementasjonen av
pass 1 av parseren, skrev vi en generator som skriver ut alle objektene som
vi parserte slik at vi får et komplett PDF-dokument som resultat. Vår imp-
lementasjon kan enkelt utvides til en full dybde-først-generator når parseren
er ferdig.

Detaljene i denne implementasjonen er ikke mange, men vi går i dette
avsnittet inn på hovedprinsippene vi benyttet.

8.2.1 Klasse for utskrift: writer

Utskrift av PDF kan løses svært enkelt ved at den tekstlige representasjonen
til hvert PDF-objekt skrives rett til en fil. I Python er dette svært greit.
Denne metoden lar seg implementere på en oversiktlig måte. Problemet er
at vi i slutten av kroppen i PDF-filen skal generere en indeks med byte-
adresser til kildefilen. Underveis i utskriftsprosessen må vi derfor holde øye
med hvor mye vi har skrevet ut, slik at vi kan lagre unna byte-adresser.

En enkel måte å finne slike byte-adresser på, er å undersøke størrelsen
på filen vi genererer, for hver gang vi lagrer en byte-adresse. Byte-adressen
stemmer i teorien overens med størrelsen på filen. I praksis er dette en svært
unøyaktig metode, på grunn av bufring i Python og operativsystemenes imp-
lisitte cache-system for filer. Filen får først riktig størrelse på lagringsmediet
når operativsystemet har tømt sitt interne buffer. Vi kan i Python tvinge
operativsystemet til å tømme dette bufferet med systemkallet file.flush()
hvis file er en fil-peker, men dette gjør at genereringsprosessen går svært
tregt.

For best å komme rundt problematikken med korrekte byte-adresser i
indeksen på slutten av filen, har vi laget en utskriftsklasse med navn writer.
På samme måte som i klassen reader fra avsnitt 6.3.1 på side 85 der lesing fra
fil ble tolket som lesing av enkelttegn fra en strøm, tolker vi utskrift som at
byte plasseres inn i en strøm én og én, altså at det ikke er linjebasert. Fordelen
med å gjøre dette er at vårt writer-objekt til enhver tid har kontroll på hvor
mange bytes som har blitt skrevet. Byte-adressen til de enkelte nummererte
objektene kan da leses ut via metodekallet getSize().
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8.2.2 Metode for utskrift: write

Hvert av PDF-objektene har en metode for utskrift som heter write. Denne
metoden tar et writer-objekt som argument. PDF-objektene har som opp-
gave å skrive ut sin tekstlige representasjon, samtidig som alle medlemmer
av tabellobjekter og tuppelobjekter skrives ut rekursivt, ved kall til deres
write-metoder.

Det nummererte objektet tar i tillegg et vanlig Python-tabellobjekt med
navn dict som input. Før det nummererte objektet begynner å skrive ut sin
tekstlige representasjon til writer-objektet, leser det inn sin egen byte-adresse
med metodekallet getSize(). Denne byte-adressen lagres i tabellen dict,
slik at generatoren kan lage en korrekt indeks i etterkant av parseringen.

8.2.3 Generator

Vår generatorimplementasjon er svært enkel, og den jobber mot datastruk-
turen vi har etter at første pass av ende-til-ende-parseringen er fullført. Ge-
nerering forgår i tre trinn.

1. Hode: Dokumentets PDF-versjon skrives ut som en PDF-kommentar,
%PDF-1.3, etterfulgt av en kommentar med 4 bytes som ikke er i ASCII-
tegnsettet, som beskrevet i avsnitt 2.4.1 på side 34.

2. Kropp: Vi gjør kall til write-metoden til alle nummererte objekter
i tuppelet vi har fra første parseringspass. Tabellen dict fylles inn
med byte-adresser i kildefilen til de enkelte nummererte objektene. Alle
versjonsnummere settes til 0, ettersom gamle nummererte objekter ikke
blir med. I referanseobjektenes write-metode blir versjonsnummeret
også satt til 0.

3. Indeks: Alle elementer som ligger i dict-tabellen skrives ut i indeksen.
Vi har ingen støtte for at noen sekvensnummere kan mangle.

4. Hale: Vi har originaldokumentets hale fra første parseringspass, og byt-
ter ut referansen root, som viser til dokumentets katalogobjekt, med
vårt nye referanseobjekt. Den eneste forskjellen her er at versjonsnum-
meret til katalogobjektet er satt til 0. Halen skrives ut, og dokumentet
avsluttes med kommentaren %%EOF.

8.2.4 Spesielle problemer

Fordi vår generatorimplementasjon kun jobbet med en uferdig dokument-
struktur, hadde vi noen problemer som vi måtte omgå.

• Vi har av tidsårsaker ikke implentert støtte for komprimering av strøm-
objekter. Rekomprimering er heller ikke nødvendig, men det kunne
gjort at PDF-filen vi genererte tok mindre plass.
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• Generering av korrekt hale var vanskelig, ettersom det i et dokument
med inkrementelle oppdateringer kan ligger flere haler og hver hale
inneholder informasjon om sin seksjon. Spesielt går dette ut over kryp-
terte dokumenter, der hver hale gjennomført inneholder en ny krypte-
ringsnøkkel. Vår generator klarer ikke å gjenskape et nytt dokument
uten at vi dekrypterer innholdsstrømmene først. Som nevnt tidligere,
støtter vår parserimplementasjon ennå ikke dekryptering av innholds-
strømmer. Måldokumentet blir derfor uleselig, dersom originaldoku-
mentet er kryptert.

• Vi kunne ikke implementere dybde-først-generering uten en komplett
datastruktur. Denne datastrukturen forutsetter at pass 2 av ende-til-
ende-parsering fullføres.

8.3 Vurdering

Vi føler at vår løsning med dybde-først-generering er en optimal måte å
generere PDF-dokumenter på. Dette er spesielt med tanke på alle avhengig-
hetene vi har i strukturen, og at vi på en enkel måte får sortert objektene
slik at bladnodene kommer først, og rotnodene som refererer til disse, kom-
mer senere i dokumentet. Sekvensnummerene er i denne algoritmen alltid
tilgjengelige når vi trenger dem.

Denne metoden er enkel å implementere, samtidig som den benytter en
kjent algoritme. Fra en programmerers synspunkt er dette svært viktig, et-
tersom det reduserer sjansen for å gjøre feil. Vi vil også presisere at vi føler
at dette gir bedre objektorientert kode.

Da vi i vår implementasjon valgte noe som ligner på iterativ generering,
var dette fordi vi ikke hadde annet enn dataene fra første parseringspass.

8.4 Konklusjon

Vi tror at generatoren har et godt design, men vi har kun en delvis imp-
lementasjon. Vi har derimot lagt grunnlaget for en fullstendig dybde-først-
generator, som etter vår oppfatning være være god og enkel å implementere.
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Kapittel 9

Vurdering av PDF

Etterhvert som vi har jobbet med prosjektet, har vi lært mye om PDF. I
dette kapitlet gir vi en vurdering av hva vi mener er sterke og svake sider
ved dette dokumentformatet.

9.1 Oversiktlig, konsistent format

I PDF jobber vi alltid med objekter og trær. Hele dokumentet er et hierarki
med en rotnode som samler et sett med subtrær. Hvert av subtrærne be-
skriver en spesiell egenskap i dokumentet. Strukturen til hver av delene av
PDF-treet er konsistent og oversiktlig.

Formatet er med kun ett unntak basert på å være leselig som tekst. For-
delen med dette er at de som foretrekker manuell inspeksjon og redigering
kan gjøre dette med en enkel tekst-editor med støtte for redigering av bi-
nær kode, slik som emacs. Unntaket er når strømobjektene er kodet med
kompresjons- og krypteringsfiltre, noe de ofte er. Da kan vi kun redigere på
strukturell informasjon.

Dette er et kjennetegn på en åpen standard, der ingen har gjort forsøk på
å forvrenge innholdet i filen nettopp for å gjøre den uleselig. PDF inneholder
all informasjon som trengs for å vise frem et sluttprodukt av et dokument,
og dette skjer samtidig som filen blir svært liten. Adobe har ikke basert seg
på uleselig binær kode, slik som er vanlig i mange andre filformater. Selv
når dokumentet er kryptert, kan vi lese ut all informasjon om dokumentets
struktur i klartekst. Innholdsstrømmene og tekstobjektene forblir kryptert.

9.2 «Alltid» kompatibel med gamle versjoner

I PDF har Adobe lagt opp til at formatet skal kunne oppgraderes og utvides,
uten at dette skal gå for hardt ut over eldre versjoner av leser- eller gene-
ratorapplikasjoner. Kjernen i denne funksjonaliteten ligger i tabellobjektets
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rolle som hovedkomponent i dokumentstrukturen. I tabellobjektet settes at-
tributtene til en node på en slik måte at leserapplikasjonen enkelt kan hoppe
over det de ikke forstår. Med andre ord kan leseren søke etter attributter den
kjenner igjen, og den kan være trygg på at attributtene den finner alltid vil
ha samme syntaks og format som originalspesifikasjonen har bestemt.

Dersom det kommer nye versjoner av PDF, er det enkelt å oppgrade-
re slike noder ved å legge til nye attributter. Et godt eksempel på dette
er katalogobjektet. Denne noden er representert i filen som et tabellobjekt,
og verdiparene i tabellobjektet definerer blant annet et sidetre og disposi-
sjon. I PDF-1.3 la Adobe inn en ny struktur i dokumentet: sidenummer,
eller PageLabels. I rotnoden la de inn et verdipar med nøkkel PageLabels,
slik at de nyeste leserene, som forstår denne strukturen, kan legge på spe-
sielle sidenummere i dokumentet. Gamle lesere, som ikke har kunnskap om
PageLabels, hopper over dette verdiparet og viser dokumentet med standard
sidenummerering.

Strømobjektene har en tilsvarende funksjonalitet for kompatibilitet med
gamle lesere. Som nevnt i 2.3.6 på side 33 om innholdsstrømmer, deles en
innholdsstrøm inn i forskjellige komponenter, slik som tekst, bilde og annen
grafikk. Dersom PDF legger inn en ny komponent i innholdsstrømmen, kan
generatoren selv bestemme om den vil omslutte denne komponenten med
nøkkelordene BX og EX. Dette er et hint til leseren. Dersom komponenten
som ligger omsluttet av BX og EX er uforståelig for leseren, kan leseren trygt
hoppe over denne og fortsette parsering av PDF-dokumentet. I eksempelet
under har komponenten omsluttet av BZ og EZ blitt omsluttet av BX og EX
for å markere at komponenten kan overses.

BX
BZ

/F1 80 Pr
100 400 Pd
(Hello world) Pj

EZ
EX

Gamle lesere kan på grunn av denne funksjonaliteten nesten alltid lese de
nyeste versjoner av PDF, men de vil ikke alltid vise dokumentet frem slik
som forfatteren hadde ment at det skulle vises.

Nyere lesere vil alltid forstå gamle PDF-dokumenter på samme måte,
ettersom attributtene, som allerede er definert i en tidligere versjon, på grunn
av konvensjonen ikke endres når formatet oppdateres.

Unntaket fra regelen om kompatibilitet mot nyere versjoner av PDF kom-
mer når Adobe definerer nye måter å kode eller filtrere innholdsstrømmer på.
Dersom en gammel fremviser ikke har støtte for fremtidige versjoners filtre,
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har den heller ikke mulighet for å dekode innholdsstrømmene. Dette er spesi-
elt aktuelt ettersom nye kodemetoder som introduseres, gjerne er mer effek-
tive og de foretrekkes derfor av nye generatorer foran gamle filtre.1 Gamle
leserapplikasjoner kan da ikke vise frem annet enn dokumentets struktur,
sidenummerering og andre deler av dokumentet som ikke omfatter sidenes
innhold.

9.2.1 Leserapplikasjoner

Adobe har lagt opp til at brukerne ikke skal måtte presses til alltid å ha
den nyeste versjonen av PDF-verktøy installert. Dette er etter vår mening
en meget stor fordel med PDF.

9.3 Lett å utvide

Som nevnt i avsnitt 9.2 på side 109, legger tekstobjektene opp til kompatibi-
litet mot både nyere og eldre versjoner av lesere og generatorer. Støtten for
enkelt å kunne utvide og forbedre formatet har gjort at PDF har overlevd
fra versjon 1.0 kom ut i 1993 og til i dag.

PDF definerer et sluttformat for dokumenter. I utskrevet form har ikke
slike dokumenter endret seg mye de siste 20 årene, men endringer i pre-
sentasjonsteknikk har kommet fortløpende. PDF-dokumenter i dag har in-
formasjon om automatisk fremvisning, overgangseffekter mellom sidene og
interaktive egenskaper slik som hyperlenker og komponenter som reagerer
på brukerens musbevegelser. Fra første versjon av PDF kom ut i 1993, har
alle endringene basert seg på det samme systemet, nemlig at nye verdipar
av typen PageLabels og OpenAction har blitt lagt til i tabellobjektene.

Det må sies at designet av PDF har vært svært vellykket på dette punk-
tet.

9.4 Historikk og rask oppdatering

Versjonsnummeret i de nummererte objektene utgjør en stor fordel i PDF.
Samtidig som vi kan beholde gamle versjoner av et dokument, har vi mulighet
til å legge til endringer istedenfor å skrive over de gamle. Dette gir flere
fordeler over tradisjonelle filformater som alltid genereres fra begynnelse til
slutt.

1Filteret LZWDecode komprimerte innholdsstrømmene best i versjon 1.0 og 1.1. Algo-
ritmen er basert på Unisys’ patenterte LZW [LZW96]. I PDF-1.2 kom det et nytt filter
med navnet FlateDecode, som baserer seg på åpne standarder, publisert i [Deu96b] og
[Deu96a]. FlateDecode er ikke bundet opp til noen patenter, og den komprimerer også bed-
re enn sin forgjenger LZWDecode. Vi ser fra PDF-dokumenter i dag at de som har versjon
1.1 eller eldre stort sett bruker LZWDecode, og de med versjon 1.2 eller nyere gjennomført
bruker FlateDecode.
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I rettslige sammenhenger kan det for eksempel være viktig at første del
av et dokument forblir uendret, slik som i kontrakter. Med sjekksummer kan
man enkelt kontrollere at det opprinnelige dokumentet forblir uendret der-
som kontrakter sendes elektronisk mellom partene. Dersom endringer alltid
legges til som en inkrementell oppdatering, har man dessuten en enkel måte
å sammenligne gamle og nye utgaver av avsnittene i kontrakten, men dette
er avhengig av hvordan applikasjonene utnytter inkrementell oppdatering og
versjonskontroll.

Inkrementelle oppdateringer er også raskere å lagre enn fullstendig re-
generering av dokumentet. Selv om PDF-dokumenter på grunn av filter-
funksjonen for innholdsstrømmer ved korrekt bruk blir svært små, kan doku-
menter med mange sider, store diagrammer og detaljerte bilder oppta mye
plass. Når vi genererer et dokument som er svært stort, stiller dette krav
til maskinkraft, spesielt hastighet ved skriving til lagringmedium. Dersom vi
jobber mot dokumentet over et datanettverk stiller dette krav til hastigheten
på nettverket. Ved bruk av inkrementell oppdatering har vi mulighet til kun
å lagre endringen vi har gjort. Dette stiller mye mindre krav til maskinres-
sursene.

9.4.1 Ulemper med inkrementell oppdatering

I tillegg til at dokumentet vokser, kan inkrementell oppdatering medføre
problemer dersom prosessen avbrytes på et vilkårlig tidspunkt før den er
ferdig.

Som beskrevet i avsnitt 8.1 på side 99, foregår ende-til-ende-generering
av et PDF-dokument ved at vi bygger opp et PDF-dokument fra bunnen
av. Normalt foregår dette ved at filen vi skal generere først opprettes uten
innhold, og at data skrives inn litt og litt helt til vi er ferdige. Avhengig
av operativsystem og maskinvare, kan denne operasjonen avbrytes på et
vilkårlig tidspunkt, og resultatet er at vi har en fil med riktig navn og uferdig
innhold. Dersom denne filen genereres i en batch-prosess som blir avbrutt,
vil det være nødvendig for oss å generere den på nytt.

Normalt gjør man følgende håndvendig for å unngå slik inkonsistens. Når
filen genereres, har filen et annet navn enn det den får når den er ferdig. Når
filen er ferdig generert, kjøres et systemkall til operativsystemet som sørger
for at filen er fullstendig skrevet inn på permanent lager, og til slutt endres
navnet på filen slik at den får sitt «ekte» navn. Originalen overskrives, og
systemet er alltid konsistent.

Ved inkrementell oppdatering legges data til på slutten av den opprinne-
lige PDF-filen. Denne operasjonen kan også avbrytes på et vilkårlig stadium.
Forskjellen mellom dette tilfellet og tilfellet beskrevet over er at her vil origi-
naldokumentet ødelegges dersom prosessen avbrytes. Dette er svært relevant
i en batchprosess, fordi når originaldokumentet først er ødelagt, kan vi ikke
gjenoppta operasjonen etter avbruddet.
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For å gjennomføre en konsistent og synkron inkrementell oppdatering
kan vi først ta en fullstendig kopi av originaldokumentet. Kopien får et annet
navn, og oppdateringen skjer som beskrevet tidligere. Når oppdateringen er
ferdig, endres navnet til kopien slik at kopien erstatter originalen. På denne
måten unngår vi inkonsistens ved avbrudd, men vi taper hastighetsfordelen
vi fikk ved bruk av inkrementell oppdatering.

Et alternativ er at vi lager et renseprogram. Dersom en inkrementell
oppdatering avbrytes underveis, kan dette programmet søke fra slutten av
filen og mot starten etter første forekomst av PDF-kommentaren %%EOF. Alt
etter denne kommentaren kan slettes, og operasjonen som ikke ble fullført
kan da gjøres på nytt.

9.5 Filtre for komprimering av strømobjekter

I PDF versjon 1.3 har vi mange forskjellige metoder for komprimering av
strømobjekter. Filteret som i snitt gir best komprimering, er FlateDecode.
De nyeste PDF-filene benytter derfor denne. I 1993, da PDF først ble lansert,
hadde de ikke denne metoden, men en samling av forskjellige komprimerings-
metoder som alle var optimalisert for sin spesielle type strøm.

Ingen attributter har blitt endret etter sin opprinnelige definisjon i PDF.
Dette gjelder også komprimeringsmetodene. I dag har vi 7 forskjellige me-
toder (se tabell 2.2 på side 24) for komprimering, og leserapplikasjoner må
støtte alle disse.

Vi forstår hvordan disse nye filtrene har bidratt til å forbedre PDF, men
det er en ulempe at disse tar så lang tid å implementere, som i vårt prosjekt,
der vi måtte sløyfe disse for å holde tidsrammen.

9.6 Konklusjon

PDF er et vel gjennomtenkt dokumentformat på mange måter. I motset-
ning til mange andre kjente dokumentformater fra samme periode, har PDF
overlevd i 9 år uten store endringer. PDF bør derfor stå som et eksempel til
ettertidens programmerere om hvordan man designer et godt filformat som
skal leve lenge.
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Kapittel 10

Forslag til forbedringer av PDF

I dette kapitlet beskriver vi våre forslag til forbedringer som kan gjøres i
PDF, sett i lys av vårt prosjekt.

10.1 Oppgradering av eksisterende attributter

Dersom et attributt med en spesiell rolle endres i PDF, kan det få konsekven-
ser for leserapplikasjoner som ikke forstår endringene. For eksempel vil det
være umulig for en gammel PDF-leserappliksjon å kunne vise frem et doku-
ment dersom Pages ble endret fra å være en referanse til sidetreets rotnode,
til for eksempel å være et tuppel med sideobjekter.

Det hadde vært hendig for Adobe dersom man kunne legge på versjons-
nummere på slike attributter. Originalversjonene av attributtene kunne be-
holde sitt gamle navn, men nye versjoner kunne få et tall på slutten som
bestemte hvilken versjon av de forskjellige attributtene som var i bruk. Det-
te er fullt mulig i dagens implementasjon, men det måtte fungere på en slik
måte at applikasjonene kan finne frem til versjoner av attributter som de
kjenner til.

Vi foreslår følgende syntaks for versjonsnummere på attributter:

<<
/Pages 2 0 R
/Pages2 3 0 R
>>

Selv om denne utvidelsen av PDF kan virke banal i eksempelet over, gir den
mening dersom Adobe trenger å oppgradere et slikt attributt uten at gamle
fremviserapplikasjoner feiler. Det gamle attributtet forblir i dokumentet, men
den nyeste versjonen er en forbedring.
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10.2 Forenkling av grammatikk

Adobe har gjort flere valg da de konstruerte grammatikken til PDF. Med
tanke på hvordan de har valgt å representere referanseobjekter, ser det ikke
ut som om de har brukt LL-parseren som innlesningsmodell. PDF ble laget
for å spare maskinressurser og å øke hastigheten på fremvisning, til forskjell
fra for eksempel PostScript.

Selv om vi har omgått LL(3)-grammatikken i vår implementasjon, slik
at PDF får en LL(1)-grammatikk, ville det vært penere om grammatikken i
utgangspunktet var LL(1). Da hadde vi sluppet å bruke lure knep, og koden
ville blitt ryddigere.

Det er to årsaker til at vi konkluderte med at PDF definerer en LL(3).
Den første ligger i representasjonen av et referanseobjekt og den andre ligger
i tekstobjekter i heksadesimal representasjon og tabellobjekter. Med noen
enkle håndgrep kan representasjonen av et referanseobjekt i endres slik at
denne delen av PDF-grammatikken blir LL(1). Istedenfor å la nøkkelordet
som bestemmer produksjonen ligge sist i sekvensen av tre leksemer, så lar
man det ligge først, som vist i følgende eksempel:

% Et referanseobjekt i PDF som er LL(3)
3 0 R

% Et referanseobjekt i PDF som er LL(1)
R 3 0

For å gjøre parseringen enda enklere kan vi endre representasjonen av tekst-
objekter i heksadesimal representasjon slik at symbolene venstrevinkel, <, og
høyrevinkel, >, som henholdsvis definerer første og siste leksem i tekstobjek-
tets tekstlige representasjon, erstattes med venstre og høyre krøllparenteser,
{ og }, som ikke benyttes i dag. Da ville vi unngå at disse leksemene lett
forveksles med start- og sluttleksemene til tabellobjektet.

% Et tekstobjekt i PDF som er LL(2) fordi
% første symbol er et subsett av første leksem
% i et tabellobjekt.
<abcabcabcabc>

% Et tekstobjekt i PDF som er LL(1) fordi
% første tegn entydig identifiserer objektet.
{abcabcabcabc}

Det som skjer da, er at grammatikken til PDF ikke lenger blir LL(3), men
LL(1). Med disse to endringene ville PDF definere en enklere grammatikk
som ville være raskere og enklere å parsere.
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10.3 Bedre tilretteleggelse for sammenslåing av do-
kumenter

Nummererte objekter har i PDF-1.3 en identifikator som består av to ele-
menter: et sekvensnummer og et versjonsnummer. Innen et dokument gir
dette nok informasjon til å skille objektene, noe som muliggjør bruk av re-
feranser. Ved sammenslåing av to dokumenter byr dette på et problem når
sekvensnumre fra de to dokumentene kolliderer.

I vår implementasjon har vi unngått dette problemet ved å fjerne alle
sekvensnumre og erstatte alle referanseobjekter med ekte referanser. For oss
kan derfor aldri referansene kollidere, men likevel ser vi at en enklere imp-
lementasjon hadde vært mulig dersom grammatikken i PDF hadde vært litt
annerledes i dette området.

En løsning hadde vært å legge til et dokumentnummer i identifikatoren
til de nummererte objektene. Referanseobjekter måtte da også benytte dette
tredje nummeret når de refererer til nummererte objekter. I en fullstendig
eller delvis sammenslåing av to dokumenter ville vi i de fleste tilfeller unngå
å renummerere alle nummererte objekter og referanseobjekter.

Representasjonen for et nummerert objekt og et referanseobjekt med
dokumentnummer kunne for eksempel se slik ut:

% Et nummerert objekt med dokumentnummer 0
2 0 0 obj
<< /Parent 1 0 0 R >>
endobj

Med de grammatiske endringene fra avsnitt 10.2 på forrige side ville repre-
sentasjonen se slik ut for et referanseobjekt:

R 1 0 0

Tilegning av dokumentnummer trenger ikke være en avansert prosess. Der-
som dokumentnummeret på to PDF-dokumenter er likt, trenger vi bare å
endre dokumentnummeret til det ene dokumentet i alle identifikatorer og
referanseobjekter. Renummerering blir unødvendig. Dersom dokumentnum-
meret genereres som en tilfeldig kombinasjon av siffer, er sjansen for at vi
må endre dokument-id liten.
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Kapittel 11

Vurdering av Python

I dette kapitlet gir vi en vurdering av Python i forbindelse med vårt prosjek-
tet.

11.1 Egenskaper for objektorientering

Da vi studerte Python i kapittel 4 på side 45, sammenlignet vi med prog-
rammeringsspråket Java. Vi velger å tro at Python lettere egner seg for små
programmer (1-1000 linjer) og at Java fungerer bedre til store programmer
(1000 linjer eller flere). Tanken om at Pythonklasser ikke kan skjule med-
lemmene sine skremmer oss fra tanken om å delta i et større objektorientert
prosjekt der alt er skrevet i Python.

Både Java og Python har forsøkt å gjennomføre at «alt er et objekt».
Python har klart lykkes med dette på et teknisk nivå, ettersom både klasser,
konstante verdier slik som tall og tekststrenger og selvsagt objekter selv er
objekter. Men i motsetning til Java så er mekanismene for objektorientering
kun hjelpeverktøy i Python. Programmereren kan selv velge å ikke benytte
seg av disse, og det fører til at kildekoden på Pythonprogrammer potensielt
kan bli svært rotete. Det følger heller ingen konvensjon for strukturering
av programkode med i Python og slike konvensjoner anser vi for å være
svære viktige med hensyn på objektorientering. Det er etter vår mening svært
vesentlig i objektorientert programmering at kildekoden er oversiktlig og
leselig.

Java krever at brukeren programmerer objektorientert. Det er ikke mulig
i Java å skrive et program som ikke er objektorientert. Men Java har et
enormt hierarki av biblioteker som arver hverandre og ofte er det mange
objekter som må opprettes før man får gjort det man vil. Enkel skriving til
fil krever, som vist i eksempelet under, at oppretter en File, en FileReader
og en BufferedReader før man kommer videre.

/* Hvordan lese en tekstfil i Java */
File f = new File("file.txt");
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FileReader fr = new FileReader(f);
BufferedReader br = new BufferedReader(fr);
String s = br.readLine();

# Tilsvarende i Python
f = open("file.txt", "r")
s = f.readline()

Python krever mer av programmereren. Python gir programmereren mer fri-
het til å gjøre det han vil, uten at konvensjoner og synsing fra opphavsmann-
ens side skal hindre programmereren i å gjøre sine små håndvendinger. Men
slikt kan det også bli rotete kildekode av. I Java kan man definere grensesnitt
som ikke kun er veiledende, men obligatoriske.

Python er derfor etter vår mening heller et supplement til Java enn et
alternativ. Både Java og Python er svært spennende programmeringsspråk
og de dekker begge svært avanserte mekanismer for objektorientering.

11.2 Hastighet i behandling av regulære uttrykk

Under parsering av PDF-dokumenter med Perl fikk vi en mistanke om at
biblioteket for regulære uttrykk i Python er forferdelig tregt. Ved å bytte
ut uttrykkene med strengbehandling, minket vi parseringstiden for PDF-
dokumentene med 10-15%, men koden ble mer rotete og vanskeligere å lese.
Et godt eksempel på dette, er ved innlesning av PDF-tallobjekters represen-
tasjon, som i eksempelet under gjøres med et regulært uttrykk. Koden er kort
og enkel, og svært leselig. Tilsvarende kode med bruk av strengoperasjoner
har mange ledd med testing, og er på over 20 linjer.

# Parsering av PDF-tallobjekt med regulært uttrykk
tmpnumber = input.regmatch("[-+]?(\d+\.?\d*|\.\d+)", 256)
if tmpnumber:

input.flush()
return pdf_number(tmpnumber)

else:
return None

Vi valgte likevel å benytte regulære uttrykk i prosjektet, i håp om at Python-
modulen vi brukte, re, vil optimaliseres av Pythons implementører i fremti-
den.

Programmeringsspråket Perl er kjent for å ha svært rask kode for behand-
ling av regulære uttrykk. Vi lot oss derfor friste til å gjøre en sammenligning
av mekanismene i Perl og Python for å fastslå om det var vesentlige forskjel-
ler.
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Vi fant en hjemmeside på internett med navnet «The Great Computer
Language Shootout» [Bag01] som hadde en oversikt over omfattende tester
som var gjort av forskjellige programmeringsspråk. Figur 11.1 på neste side
viser et utklipp fra hjemmesiden der mange programmeringsspråk har blitt
testet i behandling av regulære uttrykk. Algoritmen er lik for alle språkene,
og kildekoden til alle programmer kan hentes ned og studeres. Vi undersøkte
resultatene for de to språkene vi ønsket å sammenligne, og fant at Python
i denne testen brukte nesten dobbelt så lang tid som Perl. Vi syntes ikke
denne testen var god nok, ettersom den benytter enkle regulære uttrykk, uten
backtracking, på et svært lite datasett på 12 linjer. Riktignok kjøres testen
flere ganger på samme datasett, men datasettet og det regulære uttrykket
som ble brukt ga ingen god indikasjon på de generelle egenskapene i de to
språkenes håndtering av regulære uttrykk.

Hjemmesiden med de omfattende testene er meget interessant, men vi
konkluderte med at den alene ikke gir grunnlag for noen konklusjon. Først
og fremst må egenskapene for backtracking i regulære uttrykk også testes,
og datasettet må være mye større for at vi kan få presise målinger over en
større mengde med tegnkombinasjoner. Derfor designet vi vår egen test, og
resultatet fra testene vi gjorde var oppsiktsvekkende.

11.2.1 Test uten backtracking

Følgende uttrykk har vi kalt «uttrykk A». Det søker etter sekvenser av tegn
der første tegn ikke er alfanumerisk, andre til femte tegn er sekvensen asdf,
og sjette og syvende tegn ikke er alfanumeriske. Dette uttrykket krever ingen
backtracking.

% Uttrykk A
[^a-zA-Z0-9]asdf[^a-zA-Z0-9][^a-zA-Z0-9]

Testen som følger er rettferdig ettersom Perl og Python er svært like. Begge
er tolkede språk som implementerer regulære uttrykk. I Perl er uttrykkene
integrert i språket, noe som gir Perl en fordel, ettersom uttrykkene kan gene-
reres under parseringen. I Python er regulære uttrykk implementert som tre
moduler: re, regex og regsub. regsub er helt lik som regex, men den har
et annet grensesnitt og tilbyr enkelte tilleggstjenester. regsub baserer seg
også på samme kode som regex. I dokumentasjonen til versjonen av Python
som vi testet, står det at regex og regsub har blitt erstattet av re og at de
derfor ikke lenger skal benyttes. Vi brukte derfor kun re og ikke regex for
Python.

Vi ønsket å teste mekanismene for regulære uttrykk. For å unngå at eks-
terne faktorer skulle påvirke testen, kjørte vi først fem gjennomganger hver
for Perl og Python der vi målte tiden på innlesning av data. Deretter kjørte
vi like mange gjennomganger med testing av regulære uttrykk. Ved å trekke
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Regular Expression Matching Back to the Language Shootout
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[cpu minus startup time]

  [sort] [sort]  

Source
Code

CPU
(sec)

Mem
(KB)

Lines
Code Log

mlton 1.00 880 765 log

bigloo 1.94 5016 60 log

cmucl 3.44 10908 48 log

ocaml 3.67 668 32 log

icon 3.74 1512 26 log

mawk 3.79 580 32 log

ocamlb 4.22 808 32 log

perl 4.72 1344 28 log

g++ 5.18 768 54 log

gcc 5.33 400 111 log

smlnj 5.38 5212 767 log

pike 5.48 2420 18 log

lua 5.77 576 17 log

python 8.88 1492 27 log

rep 9.39 1180 31 log

java 10.80 8892 68 log

gawk 13.89 892 32 log

ruby 14.31 1452 23 log

tcl 30.36 1092 20 log

guile 30.69 1768 44 log

gforth 37.50 700 87 log

erlang 58.03 2996 72 log
Languages that compile to native code
are in Bold Italics.

[Note: Values have been normalized to fall in the range of 0-10 for aesthetic
reasons. Original value ranges are included on the X-axis. 

Click here for more detailed data and graphs. 

[Results last updated: Sun Sep 9 13:20:25 2001 CDT] 

About this test

Please Note: this test is due for an overhaul, because of the variety of solutions for this test that
aren’t really using regular expressions. I’ll probably split this into 2 tests, one that does some kind
of parsing/pattern matching, and another that calls for NFA regular expressions with capture
buffers. 

Figur 11.1: Et utklipp fra hjemmesiden til «The Great Computer Language
Shootout». Utklippet viser en test av regulære uttrykk. På venstre side ser
vi en oversikt over ytelsen til de enkelte programmeringsspråkene.
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Aktivitet Perl Perl diff Python Python diff
Innlesning 13,31s — 20,72s —
Uttrykk A 17,53s 4,22s 279,97s 259,25s
Uttrykk B 20,84s 7,53s 160,28s 139,57s
Uttrykk C 26.49s 13,18s 164,57s 143,86s

Tabell 11.1: Tabellen viser resultatet av en tidsmåling i sekunder ved sam-
menligning av regulæruttrykk i Perl og Python. Tidsresultatene er gjennom-
snitt av fem målinger for hvert språk, for hver test.

resultatet fra de to tidsmålingene fra hverandre, fikk vi tiden programmer-
ingsspråkene brukte på kun regulære uttrykk. Disse målingene har vi lagt
inn i kolonnen Diff i tabell 11.1.

Filen som ble testet var PDF-versjonen av Adobes PDF Reference, med
filnavnet PDF_Manual.pdf. Denne filen er på 21138 linjer, og opptar 4310705
bytes. Testing av denne filen tok så liten tid i Perl at vi bestemte oss for å
kjøre 100 gjennomganger av samme fil for hver test.

11.2.2 Test med backtracking

Følgende to uttrykk ble brukt til å teste hastigheten på håndtering av regu-
lære uttrykk med backtracking. Uttrykk C ser etter en sekvens med tegn som
er etterfulgt av bokstavene e og f. Sekvensen kan være av forskjellige typer
og det er flere nivåer med backtracking. Uttrykk B er enklere, og kombinerer
vanlige mønstre uten backtracking som i uttrykk A med enkel backtracking
i slutten av uttrykket.

% Uttrykk B
[a-e][f-r][s-z]a?bc?d

% Uttrykk C
((abc)?e|a(bc)?e)f

Uttrykk B og C har svært forskjellige egenskaper. Uttrykk B omfatter 2080
tegnkombinasjoner, men har en enklere syntaks enn C. Uten preprosessering
skal det ikke mye til for å få en effektiv søking med dette uttrykket. Selv om
uttrykk C har en mer kompleks syntaks enn B, er det kun tre kombinasjoner
av tegn som passer med dette mønsteret. Dersom implementasjonen av re-
gulære uttrykk i språkene vi tester omfatter en analyseringsmekanisme, vil
dette enkelt avdekkes, og vi vil derfor unngå backtracking. Uten noen analy-
se kan uttrykket være komplisert å jobbe med. Eksempelet under viser de tre
kombinasjonene som passer til uttrykk C og noen av de 2080 kombinasjonene
som passer til uttykk B.
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% Uttrykk B
afsd, aftd, afud, bfsd, bgtabcd, erzabd, ...

% Uttrykk C
ef, aef, abcef

11.2.3 Vurdering av testene

For å gjøre en fullstendig testing av hastigheten på mekanismene for regulære
uttrykk i to språk, må vi gjøre en grundigere test enn det vi har gjort. Vi har
flere feilkilder i testene, og vi har ikke testet nok forskjellige typer uttrykk
for å kunne få fullstendig oversikt. Vi ser likevel at forskjellene mellom Perl
og Python er så store i vår test, at det i kombinasjon med testene vi hentet
utenfra gir grunnlag for en konklusjon.

Det første som slår oss er at hastigheten for innlesning av data er så
forskjellig i Python og i Perl. I begge testene fant vi at Python brukte 1,5
ganger så lang tid som Perl. Testene fra «The Great Computer Language
Shootout» viste at Python brukte dobbelt så lang tid på innlesning av fil
som Perl. Algoritmen for innlesning var helt lik hos oss som den var på
testen på internett. Vi antar at forskjeller i versjoner av Python og Perl, og
forskjeller i maskinvare og operativsystem er hovedårsakene til forskjellene
i de to testene. En annen årsak kan være at vårt datasett på 4 megabyte,
med kombinasjoner av tekstlig og binære data, også er større enn datasettet
i testen på internett på 169 kilobyte, som bare består av tekst.

Dersom vi trekker tiden som ble brukt på innlesning fra tiden som ble
brukt på både innlesning og testing av regulære uttrykk (se på differanseko-
lonnene i tabell 11.1 på forrige side), ser vi at testene gir følgende resultat:

Perl brukte 4,22 sekunder på å teste uttrykk A. Python brukte hele 259,25
sekunder på å teste det samme uttrykket. Python er i vår test 61 ganger så
treg til å teste uttrykk A. Dette resultatet er det mest oppsiktsvekkende i vår
test.

Perl brukte 7,53 sekunder på uttrykk B. Python brukte 139,57 sekunder
på det samme, altså var Python 18,5 ganger så treg som Perl ved testing av
dette uttrykket.

Uttrykk C var tyngre for Perl. Her brukte Perl 13,18 sekunder. I Python
gikk uttrykk C raskere enn B. Python brukte 143,86 sekunder på C. Python
er i vår test 10,9 ganger så treg til å teste uttrykk C som Perl.
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11.2.4 Feilkilder

Kjøreomgivelser

For at testene skal være rettferdige, må kjøreomgivelsene være helt like for
Python og Perl. Testene ble gjort på en Linux-maskin der mange prosesser
og tjenester kan kjøres i bakgrunnen, og disse kan utløse operasjoner som
påvirker våre tester.

I forkant av at testene ble kjørt, ble alle prosesser og tjenester som kunne
stanses, stanset. Operativsystemet hadde fortsatt interne mekanismer som
kjørte, slik som styring av virtuelt minne, sideveksling og skedulering av
prioritet og tid til prosessene som kjører.

Vi kjørte alle testene fem ganger hver, i håp om å eliminere noen av feil-
kildene som kjøreomgivelsene kunne skape. Da vi sammenlignet resultatene
i de forskjellige kjøringene, så vi at variansen var forsvinnende liten og vi
antar derfor at vi kan se bort fra denne feilkilden.

Versjoner av Python og Perl

Da vi gjennomførte testene, sammenlignet vi en gitt versjon av Python med
en gitt versjon av Perl. Senere versjoner av disse språkene kan inneholde for-
bedringer av mekanismene vi testet. Versjonene vi testet leveres som stan-
dardversjoner av Python or Perl i mange nye distribusjoner av Linux, slik
som SuSe [SuS] og RedHat [Red].

11.2.5 Konklusjon

Uttrykkene A, B og C var tenkt å ha økende grad av kompleksitet. Vi hadde
på forhånd antatt at A var det enkleste uttrykket, og at C var det mest
kompliserte og at C derfor tok lengst tid å prosessere.

Resultatene vi fikk fra Perl passer med dette. Alle operasjonene ble gjen-
nomført svært raskt, og det mest tidkrevende uttrykket var uttrykk C.

Med Python, derimot, opplevde vi nesten det motsatte. Uttrykk A, som
ikke krever noen form for backtracking, krevde mest tid i Python. Python
brukte i snitt hele 61 ganger så lang tid på dette som Perl. De fleste ut-
trykkene vi bruker i vår PDF-parser, med unntak av PDF-tallobjekter og
PDF-referanseobjekter, har ingen backtracking. Dette kan forklare mistank-
en om Pythons treghet, som vi fikk i forkant av denne testen. Python brukte
totalt 4 minutter og 40 sekunder på noe som Perl brukte 18 sekunder på.

Selv om uttrykk A var det tregeste for Python, var Python i det beste
tilfellet hele 11 ganger så treg som Perl i testing av regulære uttrykk (uttrykk
C).

I vårt test har Perl gått av med seieren, og utviklerene av re-modulen i
Python har fått noe å jobbe med.
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11.3 Variasjon i indentering blant editorer

En av egenskapene som virkelig skiller Python fra andre programmerings-
språk er indenteringen. I forbindelse med denne oppgaven har vi hatt veksl-
ende erfaringer med dette.

Som kjent definerer Python sine skop ved å telle antallet blanke foran
første ikke-blanke tegn på en linje. Dette gjør at man slipper de ekstra skil-
letegnene slik som krøllparentesene, { og } som blant annet Java bruker.

Det finnes flere tegn som tolkes som blanke i Python. Det mest prob-
lematiske er TAB-tegnet, det spesielle tegnet hvis representasjon er bredere
enn alle andre tegn. Ved å kombinere vanlige blanke med TAB-tegnet kan
programmereren fort bli forvirret. Python kan jobbe med et helt annet skop
enn det programmereren trodde.

if a == 2:

# Her er et TAB-innrykk
if b == 3:

# Her er et TAB-innrykk, etterfulgt av en blank.
if c == 4:

print "C er 4"
# Else-innrykket består av to blanke, og tilhører
# derfor ’if c == 4’.
else:

print "B er 3, men C er ikke 4"

# Nøkkelordet else har under én blank som innrykk. Selv
# om det ser ut som den tilhører den første
# testen a == 2, tilhører den faktisk den andre,
# if b == 3.
else:

print "A er 2, men B er ikke 3"

Eksempelet over viser hvordan rot i bruken av TAB-tegnet og vanlige blanke
kan skape full forvirring for programmerereren som leser kildekoden. Dette
er spesielt relevant i en verden der kildekode distribueres gratis på internett.
Dersom én programmerer liker å bruke TAB-tegnet til indentering, og en an-
nen programmerer liker å legge inn tre eller fire vanlige blanke til indentering,
får disse problemer når de skal redigere på hverandres kildekode. Resultat-
koden får en lett blanding av den ene og den andre typen indentering, og
programmet blir fort uleselig.
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11.4 Vanskelig å finne riktig skop

Hvis vi ser bort fra bruken av TAB-tegnet sammen med vanlige blanke,
oppstår det fortsatt lett forvirring rundt skopene i Python. Dette problemet
kan oppstå ved bruk av skilletegn slik som i Java også, men i Python er
problemet spesielt gjeldende på grunn av den implisitte avslutningen av skop,
når det dukker opp kode i foreldreskopet.

Vi tenker oss et Python-program som skal kjøre en sekvens med tester,
og til slutt skrive ut noe til skjermen, slik som i følgende eksempel:

if a:
if b:

if c:
if d:

print "Hei"

En erfaren Python-programmerer vil straks se at instruksjonen print skjer i
det første skopet, under instruksjonen if a:. Dersom programmet er lenger,
og avstanden i linjer mellom den siste print-instruksjonen og deklarasjonen
av skopene er stor, blir det svært vanskelig for programmerereren å finne i
hvilket skop alt foregår.
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Kapittel 12

Forslag til forbedringer av
Python

I dette kapitlet ønsker vi å komme med forslag til forbedringer av det vi
mener er svake mekanismer eller egenskaper i Python, sett i lys av vårt
prosjekt. Forslagene omfatter ikke kildekode som løser problemene, men de
skisserer hvordan problemene kunne vært løst. Vi tar høyde for at det kan
være interne mekanismer i Python som gjør at slike forbedringer ikke lar seg
gjøre. Vi tar også høyde for at vår mangel på innsikt i slike mekanismer kan
gjøre at våre konkrete forslag blir vanskelige å gjennomføre.

Dersom det viser seg at vi ikke får løst problemene som foreligger, får
vi likevel satt en pekepinn på hvor problemene ligger. Eksemplene og for-
slagene våre kan gi leseren mer innsikt slik at han eller hun bedre forstår
problemstillingene.

12.1 Forbedret hastighet

Python har i våre tester av regulære uttrykk vist seg å være treg på bå-
de innlesning og i bruken av regulære uttrykk. Dette gjør at programmer-
ingsspråket som vi tidligere kalte Pythons «fetter», Perl, blir et foretrukket
alternativ i store operasjoner, selv om dets objektorienterte mekanismer er
svakere.

Vi vil foreslå endringer som kan ha en effekt på disse mekanismene. Vi
har ikke testet forslagene, og det kan være at det ikke hjelper med disse
endringene.

Vi er oppmerksomme på at nyere versjoner av Python allerede kan ha
forbedret de interne mekanismene, slik at dette ikke lenger er et problem.

129
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12.1.1 Hastighet ved innlesing

I testene vi gjorde i avsnitt 11.2 på side 120 viste Python seg å være svært treg
ved innlesning av filer. Dette kan ha flere årsaker. Det kan være at Pythons
håndtering av funksjonskall ikke er optimal, eller det kan være Pythons egen
kode for innlesning som gjør mer enn det som trengs. Det kan også være at
Python bufrer eller lagrer teksten i en ineffektiv datastruktur.

Python har mekanismer for å importere kode fra blant annet raskere,
kompilerte språk, slik som C. Dersom vi ved bruk av C kunne gjøre di-
rekte systemkall, slik som med funksjonen read fra pakken unistd, ville vi
muligens forkorte avstanden mellom dataene og programmereren, slik at vi
omgikk Pythons uoptimale kode. Det kan også være slik at nettopp Pythons
håndtering av slike funksjonkall er det store problemet, og da er det lite vi
kan gjøre.

12.1.2 Hastighet ved behandling av regulære uttrykk

Testene i avsnitt 11.2 på side 120 antyder at Perl har en mer optimal me-
kanisme for behandling av regulære uttrykk enn det Python har. Det finnes
et prosjekt der man har isolert denne funksjonen i Perls kildekode, og laget
et separat bibliotek som kan benyttes i C. Prosjektet heter PCRE [Haz02],
eller Perl Compatible Regular Expressions, og biblioteket benyttes i de aller
nyeste versjonene av Python. Ved indirekte import av dette biblioteket til
Python, kunne kanskje tregheten i Pythons interne mekanismer vært omgått.

Et annet interessant alternativ hadde vært å benytte Perl til dette, der-
som vi kunne importere Perl sine mekanismer for regulære uttrykk direkte.
Dersom Pythons behandling av slike funksjonskall til importerte funksjoner
er treg, oppnår vi sannsynligvis lite ved å gjøre slik importering.

12.2 Statiske og dynamiske funksjoner, som i Java

I Python er alle medlemsfunksjoner statiske i Java-forstand. Begrepet stat-
iske medlemsfunksjoner, slik man har i Java, gir derfor ingen annen mening
enn ren kosmetikk i Python. I denne oppgaven har det vært et kosmetisk
problem at vi ikke har kunnet legge funksjonen parse, som parserer et PDF-
objekt fra input, inn i klassen uten at funksjonskallet utenfra bryter med
Pythons konvensjoner for kall til klassemedlemmer.

Dersom vi definerer den globale funksjonen pdf_number_parse(input)
som et medlem av klassen pdf_number, vil automatisk første argument til me-
toden være en referanse til objektet. Årsaken er at når funksjonen kalles via et
objekt, oversettes dette av Python slik at objektet gis som argument til funk-
sjonen. Funksjonskallet a.parse(input) oversettes til <Klasse>.parse(a,
input).
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Når vi kaller denne funksjonen, derimot, så er det for å opprette et PDF-
tallobjekt, og vi har ingen objekter ennå å kalle funksjonen med. Derfor må
vi kalle funksjonen utenfra, som ved et vanlig statisk funksjonskall i Java.
Første argument til medlemsfunksjonen, som på grunn av medlemsskapet til
klassen skal være et objekt av samme type som klassen, kan da settes til
None, som i eksempelet under.

class pdf_number:
# Vanlig medlemsfunksjon i Python
def parse(self, input):

a = pdf_number()
a.read(input)
return a

def read(self, input):
# [... kode for innlesning av number ...]

# Første argument til medlemsfunksjonen blir
# None hvis vi kaller funksjonen utenfra.
numberobj = pdf_number.parse(None, input)

Vi føler likevel at en bedre måte å gjøre dette på var hvis medlemsfunksjo-
nen i utgangspunktet var merket som statisk, for eksempel med nøkkelordet
static i Java. Første argument ville da ikke implisitt være et objekt. Da ville
kall til statiske medlemsfunksjoner utenfra skje som i Java, uten en magisk
første parameter.

Dersom Python hadde støtte for slike statiske medlemsfunksjoner, kunne
disse funksjonene dra nytte av de samme fordelene som vanlige medlemsfunk-
sjoner har i Python, slik som arv, beskyttelse og ikke minst enklere navngi-
ving. Vi foreslår følgende syntaks for definisjon av statiske medlemsfunksjo-
ner:

class pdf_number:
# Statisk medlemsfunksjon / metode, første
# argument trenger ikke være et objekt.
def static parse(input):

a = pdf_number()
a.read(input)
return a

def read(self, input):
# [... kode for innlesning av number ...]
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# Lag et objekt med det statiske metodekallet
numberobj = pdf_number.parse(filename)

12.3 Beskyttelse

Python gir programmereren stor frihet når det gjelder å omgå beskyttelse av
klassemedlemmer. Istedenfor at beskyttede medlemmer skal være umulig å
nå, slik som i Java, gir beskyttelsesmekanismene i Python kun en anbefaling
til programmereren. På mange måter er dette positivt for dyktige program-
merere, da de enkelt kan omgå, eller til og med erstatte, ineffektiv kode i en
Python-klasse.

Vi føler likevel at Python bør gi muligheten til å fullstendig isolere inn-
maten i en klasse fra omverdenen. Dette er ikke for å skjule hemmelig kode,
for i Python er all kildekode åpen. Fullstendig isolering hindrer de program-
mererne som omgår beskyttelsen i å begå feil, for eksempel når biblioteker
oppgraderes og innmaten ikke lenger stemmer med overstyringene som ble
gjort tidligere.

Vi føler at de to viktigste mekanismene som bør støtte fullstendig be-
skyttelse, er de som tilsvarer private og final i Java. Mangelen på disse
mekanismene i Python gjør at programmerere som ikke forstår virkemåten
til skjulte medlemmer kan gjøre mye skade for sine egne programmer, og
også for andre, dersom programvaren distribueres til publikum.

12.3.1 Beskyttelse av medlemmer i en klasse: private

I Java kan et klassemedlem, enten det er en variabel eller en metode, isoleres
fra bruk utenfor klassen med nøkkelordet private, som vist i eksempelet
under.

class Test {
/* privat deklarasjon av integer i Java */
private int privatTall;

/* privat deklarasjon av medlemsfunksjon i Java */
private void internOperasjon(void) {
}

}

Når et klassemedlem deklareres som private, betyr dette at kun objekter
som er instanser av inneværende klasse eller subklasser av denne, har tilgang
til dette medlemmet. Det finnes ingen måte å overstyre dette, uten å erstatte
hele klassen med en som er lik, der medlemmet ikke er beskyttet.
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I Python har programmereren mange muligheter til å omgå beskyttelsen.
Sletting, innsetting, direkte overskriving eller overstyring av medlemmer ved
hjelp av subklasser er noen eksempeler.

Vi kan kun foreslå en endring av grensesnittet, eller syntaksen for dek-
larasjon av et privat medlem, og dette blir ikke et kvalifisert forslag fordi vi
ikke har informasjon om Pythons interne mekanismer. Men vi kan tenke oss
følgende:

class myclass:
# Privat statisk medlemsvariabel
private var1 = 0
private var2 = { }

# Privat medlemsfunksjon
def private internalfunc(self, input):

# Privat dynamisk medlemsvariabel
private self.internal = 0

Private interne variable blir vanskelig å definere. I eksempelet over benytter
vi private foran self.internal for å markere at variabelen internal er
privat. For at dette skal gi mening, må Python-tolkeren se at objektet som
gis som input er en instans av klassen som koden kjøres fra. Det må altså tas
høyde for at funksjonen kan kalles utenfra, i og med at alle medlemsfunksjo-
ner i Python per definisjon er statiske.

12.3.2 Redeklarasjonsbeskyttelse: final

Dersom man oppretter en klasse som har et medlem som man ikke ønsker
at subklasser skal overstyre, kan man i Java benytte nøkkelordet final. I
Python finnes ingen slik mekanisme, og dette gjør at programmerere som
oppretter subklasser ikke nødvendigvis får beskjed dersom deres subklasse
overstyrer medlemmer som klassens forfatter ønsket å beskytte. Selv om
medlemmene er private, kan programmereren i Python overstyre disse i en
subklasse uten å få en feilmelding. Vi føler at dette er en svakhet i Python,
selv om dette gir programmereren mer frihet til å gjøre som han vil. Mer
frihet kan også føre til at det oppstår feil i kildekoden, der det kunne vært
unngått dersom det var bedre beskyttelse.

Her har vi foreslått en syntaks i Python som innfører hindring av over-
styring av klassemedlemmer, med nøkkelordet final, slik som i Java.

class myclass:
# Siste deklarasjon av statiske medlemsvariable
final var1 = 5
final var2 = 5
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# Siste deklarasjon av medlemsfunksjon
def final func(self, input):

For å understreke nødvendigheten av denne mekanismen, vil vi gi et eks-
empel. Det kan være at noen implementerer et bibliotek som krypterer og
dekrypterer data som sendes over et nettverk. Vi tenker oss at dette bib-
lioteket blir implementert av et sikkerhetsteam som verifiserer all koden på
oppdrag fra myndighetene, slik at myndighetene godkjenner algoritmen for
offentlig bruk. Dersom dette ble gjort i programmeringsspråket Python, kun-
ne interne konstanter endres, og funksjoner overstyres ved bruk av subklasser.
Det er mulig at programmereren selv ikke ble gjort oppmerksom på dette, og
at sikkerhetshull ble introdusert på grunn av Pythons mangel på beskyttelse
ved opprettelse av subklasser.



Kapittel 13

Vurdering av prosjektet

I denne oppgaven har vi studert filformatet PDF, og vi har kommet langt
i utviklingen av et verktøy som kan benyttes til å utføre operasjoner på
PDF-dokumenter.

Vi fikk desverre ikke avsluttet applikasjonen som utfører operasjoner på
PDF-dokumenter. Årsaken til vi måtte avgrense programmeringsprosjektet
var mangel på tid. Vi kom likevel svært langt i prosessen med å bli ferdig. Vi
laget en PDF-parser som leser inn dokumenter i nyeste PDF-versjon, som i
skrivende stund er 1.3. Dokumentet er representert i arbeidsminnet som en
sekvens med nummererte objekter, altså har vi gjennomført pass 1 av ende-
til-ende-parseren. Vi har ikke implementert pass 2 i parseren, som bygger
opp dokumentstrukturen.

Vi har også fullført en generator som skriver ut et nytt PDF-dokument
når den har datastrukturen representert som nummererte objekter, altså en
delvis implementasjon av algoritmen vi kalte iterativ generering i to pass. Vi
har testet innlesning av disse nye PDF-dokumentene, både med standard-
applikasjonen «Acrobat Reader» fra Adobe, og med andre verktøy slik som
unix-verktøyet «xpdf». Dokumentene vi genererer ga ingen feil.

Vi er spesielt fornøyd med at vi kan parsere testdokumentet vårt, PDF
Reference, eller PDF_Manual.pdf, fordi dette består av mange nivåer med
inkrementelle oppdateringer. Dokumentet vi genererer har kun én del, uten
inkrementelle oppdateringer, og det fungerer perfekt i begge leserapplika-
sjonene. Vi vet fra tester vi har gjort underveis i prosjektet at «Acrobat
Reader» er spesielt streng dersom det er feil i PDF-dokumenter. At denne
applikasjonen leser våre dokumenter helt greit, tolker vi som et tegn på at
vi har gjort en god jobb.

13.1 Videre arbeid

Prosjektets status i skrivende stund er at vi har en delvis implementert parser
og generator, men vi har ikke implementert noen operasjoner. Vi ønsker i
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dette avsnittet å belyse hva som kan gjøres for at vi skal få en fungerende
verktøykasse, slik som målet med oppgaven er.

13.1.1 Parser

Vår parser er en ende-til-ende-parser. De aller fleste operasjonene vi har
skissert jobber derimot kun på deler av dokumentene. Samtidig vet vi at
dersom ende-til-ende-parseringen tar like lang tid som det tar å konvertere
dokumentet til et annet format, slik som PostScript, så taper vi ikke tid på
å bruke eksisterende PostScript-verktøy til å utføre noen av operasjonene.

PDF-parseren må utnytte støtten for lat parsering for å kunne være et
godt alternativ ved konvertering til PostScript. Behandling av store doku-
menter blir da mye raskere med vårt verktøy. Implementasjon av lat parsering
forutsetter at vi først implementerer andre pass i ende-til-ende-parseringen,
men når dette er gjort, er det ikke vanskelig å implementere operasjonene
som vi skrev om i kapittel 7 på side 91.

Blant de enklere oppgavene som må gjøres, har vi implentasjonen av alle
PDF-filtere for dekryptering og dekomprimering av strømobjekter. Samtidig
må de implementeres støtte for rekomprimering og rekryptering, men med
tanke på rekomprimering trenger vi ikke støtte alle typene filtre. Filteret som
gir best resultat i snitt er FlateDecode, og det holder for oss å implementere
dette.

13.1.2 Operasjoner

Ingen operasjoner har blitt implementert i forbindelse med denne oppgaven.
Årsaken til dette er at vi måtte begrense omfanget til programmeringspro-
sjektet for å holde tidsrammen. Vi har en slags indirekte operasjon, som er at
parseren og generatoren i samarbeid kan rydde opp, strukturelt, i dokumen-
tet, slik at det ser bedre ut enn originalen. Fordi parseren vår fjerner ubrukte
nummererte objekter, blir måldokumentet også litt mindre enn originaldo-
kumentet. Generatoren bygger også opp en ny indeks, slik at det blir lettere
å gjøre manuelle oppdateringer av koden uten at byte-adressene i indeksen
blir feil.

For å implementere de egentlige operasjonene, må vi ha en ferdig parser.
Først når denne har blitt fullført, kan vi implementere programmeringsgren-
sesnittet som vi definerte i kapittel 5.4 på side 69. Dette blir i utgangspunktet
en mellomstor operasjon, ettersom vi må sette oss godt inn i hvilke deler av
et PDF-dokument som kan fjernes, og hvilke referanser vi må følge når vi
modifiserer og kopierer innholdet i dokumentet. Operasjonene kan deretter
implementeres individuelt. Vi regner med at når programmeringsgrensesnit-
tet er komplett, blir implementering av operasjoner en enkel og rask sak.
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13.1.3 Generator

Generatoren vår er designet slik at den genererer PDF-dokumentet ut fra
vår datastruktur, som i skrivende stund mangler andre parseringpass. Med
andre ord jobber generatoren mot en sekvens med nummererte objekter, og
ikke mot den ferdige dokumentstrukturen.

Når vi fullfører parseren og implementerer dokumentstrukturen med pro-
grammeringsgrensesnittet fra kapittel 5.4 på side 69, må generatoren endres
noe. Hvert av PDF-objektene kan fortsatt skrive seg selv ut ved hjelp av
writer-klassen. Det som blir annerledes nå, er at istedenfor å la hvert num-
mererte objekt i sekvensen vi har skrive ut seg selv, må vi ta utgangspunkt i
katalogobjektet, og gjøre en dybde-først traversering av dokumentstrukturen
på denne måten. Mekanismen for generering av indeksen i slutten av kroppen
til PDF-dokumentet kan forbli som den er.

Noe som også gjenstår, er å generere halen på dokumentet riktig. Det
som gjøres nå, er at den siste halen i dokumentet kopieres, ubehandlet, og
skrives ut i måldokumentet. For dokumenter med kun én del fungerer dette
bra, dersom ingen operasjoner utføres på dokumentet. Det medfører deri-
mot at krypteringsinformasjon som kun gjelder bestemte gamle versjoner av
nummererte objekter, blir tapt. Generatoren er først optimal når den kan
lage en riktig hale.

13.2 Konklusjon

Vi er svært fornøyde med prosjektets utvikling, og føler at vi har lært mye
om parsering, filformatet PDF, Python, og ikke minst strukturert individuelt
prosjektarbeid.

I arbeidet med dette prosjektet har vi måttet sette oss inn i helt ukjent
materiale, og resultatet er at vi har lagt et godt grunnlag for implementasjon
av et verktøy for PDF. Det er ikke mange arbeidstimer med programmering
som gjenstår før alt begynner å fungere. Vi har kartlagt det som gjenstår, og
med mindre vi har oversett noe, så ser det realistisk ut at noen kan fullføre
prosjektet uten å bruke for mye tid.

I forbindelse med denne oppgaven har vi lært å programmere i Python,
og vi har fått god oversikt over detaljene bak parseringsteknikk, spesielt
recursive-descent.
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