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1 Johdanto

Selaimet tarjoavat kehittäjille useita hahmonnuskohteita (engl. render targets), joi-
hin kehittäjät voivat hahmontaa (engl. render) sisältöä. Näiden päälle rakentuu so-
velluksen dynaaminen arkkitehtuuri. Perinteisesti dynaamiset sovellukset ovat pe-
rustuneet hierarkisen dokumenttioliomallin (engl. document object model; lyhyem-
min dom) päälle, muuttaen sen kautta dokumentin rakennetta ja kuunnellen siihen
kohdistuvia tapahtumia. Selainten kehittyessä, ja käyttötarpeiden muuttuessa hah-
monnuskohteiden kirjo on kasvanut. Hahmonnuskohteet ja näiden ohjelmistoraja-
pinnat muodostavat selainpohjaisen ohjelmistokehityksen keskeisen työkalun.

Hahmonnuskohteiden tarjoamien rajapintojen päälle rakentuvat korkeamman tason
abstraktion tarjoavat hahmontavat kirjastot, sovelluskehykset ja javascriptiin kään-
tyvät optimoivat kielet. Tässä tutkielmassa käytetään termiä hahmontavat sovellus-
kehykset tai lyhyemmin sovelluskehykset kattamaan myös sovelluskehyksiä toimin-
nallisuudeltaan muistuttavat kirjastot ja hahmontavat käännetyt kielet.

Selainten hahmonnuskohteet ovat pitkälle standardoituja, ja niiden spesifikaatiot
jatkavat kehittymistään web-pohjaisen sovelluskehityksen tarpeiden kasvaessa. Sa-
malla kun selainpohjainen sovelluskehitys on siirtynyt pois palvelimilla luoduista
staattisista sivuista selaimessa rakennettuihin dynaamisiin sovelluksiin, domin rooli
selainten keskeisenä hahmonnuskohteena on korostunut, perinteisen sovelluskehityk-
sen siirtyessä kasvavassa määrin selainpohjaisiin teknologioihin.

Tutkielmassa analysoimme seitsemää domiin hahmontavaa sovelluskehystä, ja nii-
den domiin hahmontamiseen käyttämiä tekniikoita. Vaikka niillä kaikilla on sama
tehtävä, muutosten hahmontaminen domiin, ne lähestyvät tehtäväänsä eri tavoilla ja
eri suunnilta. Sovelluskehittäjien määrä on suuri, ja kehittäjäyhteisön tarpeet ovat
moninaiset, mikä näkyy myös sovelluskehysten tekniikoissa.

Ennen sovelluskehyksiin syventymistä, tutustumme kuitenkin paremmin sovelluske-
hysten perustan muodostuvaan domiin. Jotta voisimme ymmärtää domiin hahmon-
tavia sovellluskehyksiä, tulee meidän ensin ymmärtää ympäristöä, jonka päälle ne
tarjoavat korkeamman abstraktiotason, ja niitä vaatimuksia, joita sovelluskehykset
pyrkivät täyttämään. Domilla on pitkä historia, ja se on kasvanut asemaansa kes-
keisenä selainten hahmonnuskohteena, vastaten kehittäjien tarpeisiin, mahdollistaen
näin modernin selainpohjaisen sovelluskehityksen.

Tutkielman rakenne Luvussa 2 käsitellään aikaisempi tutkimus ja määritellään
tutkielmalle viitekehys tutustumalla domiin hahmonnuskohteena ja sen historiaan,
sekä sen heikkouksiin ja vahvuuksiin. Luvussa 3 määritellään tutkielmalle tutki-
musasetelma, johtamalla viitekehyksen pohjalta tutkimuskysymykset, ja käsitellään
tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä, alustuksena seuraavalle luvulle. Luvussa 4
käsitellään analysoituja sovelluskehyksiä, kirjastoja ja domiin hahmontavia kieliä.
Analyysin pohjalta kehysten käyttämistä tekniikoista ja lähestymistavoista domiin
hahmontamiseen muodostuu yleiskuva. Luvun 5 pohdinnassa käsitellään tutkimus-
kysymyksiä edellisen luvun analyysin pohjalta. Analysoituja sovelluskehyksiä ja nii-
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den lähestymistapoja ja tekniikoita vertaillaan toisiinsa, ja pyritään muodostamaan
laajempaa kuvaa domiin hahmontavien sovelluskehyksien toiminnasta ja eroista.
Tutkielman päättävät luvun 6 johtopäätökset.

2 Dom hahmonnuskohteena

Aloitamme tutkielman tutustumalla domiin. Luku jakaantuu kolmeen pääosaan. En-
simmäinen osio esittelee domin lyhyesti. Toisen osion tarkoituksena on esitellä dom
historiallisen painolastin kanssa. Tällöin on helpompi ymmärtää sen ongelmallisem-
pia – historiasta painonsa saavia – puolia, kun myöhemmin pureudutaan tarkemmin
domin ongelmallisempaan puoleen. Domissa ei kuitenkaan itsessään ole pelkästään
vikaa, vaan se on hyvinkin pitkälle suunniteltu ja jalostettu täsmällinen järjestel-
mä – työkalu, jonka päälle modernit verkkosovellukset pääasiallisesti rakentuvat.
Kolmannessa osiossa syvennytään laajemmin tähän domiin moderniin eloon sovel-
luskehityksen mahdollistajana.

2.1 Dom yleisesti

Dom on ohjelmistorajapinta, joka mahdollistaa dokumenttien käsittelyn puuraken-
teena [1]. Dokumenttien elementit määritellään olioina – solmuina dokumenttia vas-
taavassa puussa. Se tarjoaa myös tapahtumarajapinnan, jonka kautta elementteihin
kohdistuviin tapahtumiin on mahdollista reagoida.

Dom on vanhin selainten tarjoama hahmonnuskohde. Se on keskeisessä roolissa se-
laimen muiden hahmonnuskohteiden osalta, niiden rakentuessa suoraan sen päälle,
tai niiden lisäämisen sivulle tapahtuessa sen kautta.

Hahmonnuskohteita on mahdollista jaotella useammalla tavalla. Yleinen tapa jao-
tella grafiikkaa käsitteleviä ohjelmointirajapintoja on jaotella ne välittömiin (engl.
immediate; myös immediate mode) ja säilyttäviin (engl. retained; myös retained mo-
de) järjestelmiin [2]. Säilyttävät järjestelmät pitävät kirjaa sisäisestä tilasta, ja ovat
yleensä deklaratiivisia. Puhtaat välittömät järjestelmät eivät pidä kirjaa sisällöstään,
vaan niitä ohjataan proseduraalisesti, komennoin, hahmontamaan sisältöä kohtaus
(engl. scene) kerrallaan. Välittömässä järjestelmässä sovelluksen vastuulle jää pi-
tää kirjaa hahmonnettavien asioiden tilasta, sekä toistamaan hahmonnuskomennot
uudelleen jokaista kohtausta kohden. Dom määritellään säilyttäväksi järjestelmäk-
si. Selaimen muista hahmonnuskohteista SVG ja web-komponentit lasketaan myös
säilyttäviksi järjestelmiksi, kun taas canvas ja WebGL määritellään välittömiksi jär-
jestelmiksi [3].

Domilla on ollut vaiheikas historia. Se on lähtenyt kilpailevista toteutuksista selai-
missa, ja vähitellen kehittynyt nykyiseen muotoonsa. Standardisoitu dom on aina
ollut vahvasti osa suurempaa standardien joukkoa, joihin se on ollut standardina
vahvasti yhdistetty. Tätä on korostanut yhteinen standardointielin, ensin W3C ja
sittemmin WHATWG. Dom on saanut ensimmäisen virallisen määrittelynsä piene-
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nä osana W3C:n HTML:n standardia, lyhyenä listauksena silloisen standardoimatto-
man domin tarjoamista tapahtumarajapinnoista [4]. Saatuaan oman spesifikaationsa
W3C:n alla, se on vähitellen kasvanut standardina [5].

Dom on hakenut paikkaansa, ja vasta hiljattain vakiintunut nykyiseen muotoonsa.
Se on lähtenyt selaimista, välillä ollen yleisempi työkalu dokumenttien käsittelyyn
puumaisena rakenteena – jollaisena sitä on käytetty myös selainten ulkopuolella. Nyt
se on taas palannut takaisin täysimääräisesti selainrajapinnaksi. Tämä muutos on
nähtävissä standardin tasolla dokumentaatiossa, jota on hiottu ohjeistamaan domin
yhteiskäyttöä tapahtuvaksi ensisijaisesti javascriptin kanssa.

Dom on välillä jaettu joukoksi erillisiä spefikaatioita, toisena aikana taas koottu
takaisin yhdeksi isommaksi määrittelydokumentiksi. Se on vähitellen syönyt pie-
nempiä, irrallisina, pääspefikaatioita laajentavina, spesifikaatioina alkunsa saaneita
spesifikaatioita itseensä. Kun nämä on havaittu hyviksi, on ne liitetty osaksi pääs-
pesifikaatiota. Dom tarjoaa virallisen polun standardin laajentamiseen laajentavien
apuspesifikaatioiden avulla. Kun muissa isoissa spesifikaatioissa on määritelty asioi-
ta, jotka on todettu paremmin domiin kuuluviksi, on ne saatettu asioiden selkeyt-
tämiseksi siirtää spesifikaatiosta toiseen.

Tämä historia näkyy spesifikaatiossa. Taaksepäin yhteensopivuuden turvaamisek-
si asioita on pakko määritellä tehtäväksi useammalla eri tavalla. Vanhoja toimin-
nallisuuksia ylläpidetään edelleen, mutta niitä ei yleensä haluta, tai edes pystytä,
päivittämään toimimaan uusien toiminnallisuuksien kanssa. Esimerkiksi hiljattain
selaimissa kattavan toteutuksen saaneen varjo-domin (engl. shadow DOM) muka-
naan tuomaa composed-määrettä, jolla määritellään kulkeeko tieto tapahtumasta
varjo-domin yli, ei pysty asettamaan tapahtumalle, kun tapahtuma luodaan vanhal-
la initEvent-funktion kutsulla, jolle arvot annetaan nimeämättöminä parametreina
[1]. Sen sijaan modernilla konstruktorin-kutsulla, joka on ECMAScriptin [6] luokkien
standardisoinnin jälkeen syrjäyttänyt erillisen initEvent -alustajafunktion käytön,
samat arvot annetaan avain-arvo -pareina, eikä uuden nimetyn arvon lisääminen
ole ongelma. Tässä tapauksessa standardi vihjaa, että perinnöllisistä syistä vanhaa
funktiota ei haluta enää päivittää tukemaan uutta toiminnallisuutta [1].

Domiin liittyvät ongelmat perustuvat pääsääntöisesti kahteen eri piirteeseen. Yh-
täältä domin huolimaton käyttö saattaa vaatia huomattavia resursseja yksinkertai-
siakin toiminnallisuuksia luodessa. Toisaalta dom on monimutkainen järjestelmä,
jota on helppo käyttää väärin – antaen virheellisiä arvoja – ja päätyä ongelmallisiin
tilanteisiin, joita on domin luonteen takia vaikea havaita.

Ensimmäinen ongelma kiteytyy siihen, että domiin tehdyt muutokset aiheuttavat
käytännössä aina sivun osittaisen päivityksen, joka on mahdollisesti raskas operaa-
tio. Vaikka dom itsessään on tehokas, sen käyttöä pitää käytännössä rajoittaa ja
hallita, sen edelleen käynnistämien kutsuketjujen aikaansaamien isojen sivun uudel-
leenhahmontamiseen tähtäävien laskentaoperaatioiden takia.

Dom mielletään monimutkaiseksi hallita, koska sen operaatioiden kohdistaminen ele-
mentteihin – olemassa oleviin tai virheellisesti sellaiseksi oletettuihin – mahdollistaa
paljon erilaisia virhetilanteita, joiden huomaaminen on haastavaa ilman kehittyneitä
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apujärjestelmiä tai vankkaa heuristiikkaa.

Dom tarjoaa mahdollisuuden muokata sivua vapaasti elementteihin kohdistuvien
hakujen avulla. Metodi on tehokas, mutta samaan aikaan altis häiriöille. Kos-
ka dokumentin hallinta tapahtuu pääasiassa viittamalla haettaviin elementteihin
merkkijono-pohjaisten tunnisteiden avulla, on virheiden todennäköisyys korkea. Kun
elementtiä haetaan merkkijono-tunnisteen avulla, ei ole mitään takeita, että se löy-
tyy. Hakujen yhteydessä on tehtävä oletuksia domin puun rakenteesta kyseisellä het-
kellä. Merkkijonojen käyttäminen tunnisteena mahdollistaa kirjoitusvirheet, joita ei
voida staattisesti löytää. Koska dokumentti on mahdollisesti jatkuvassa muutok-
sessa, elementtien olemassaolon seuraaminen on työlästä, ja on todennäköistä, että
oletettua elementtiä ei aiemmasta muutoksesta johtuen löydy.

Ongelmistaan huolimatta dom tarjoaa tehokkaan rajapinnan sivun rakenteiden hal-
lintaan. Dom on edelleen keskeinen työkalu selaimessa tapahtuvan sovelluskehityk-
sen lopputuloksen hahmontamiseen käyttäjien näkemään muotoon selaimissa. Do-
min muokkaus ei kuitenkaan enää juurikaan tapahdu suoraan domin ohjelmistora-
japintojen kautta, vaan domin ongelmakohtia pyritään kiertämään erilaisia sovellus-
kehyksiä apuna käyttäen. Tällöin sovelluskehykset huolehtivat domin ohjelmistora-
japinnan abstrahoinnista kehittäjille ylläpidettävämpään muotoon.

2.2 Domin evoluutio

Dom on jo selainteknologian vuosissa vanha teknologia, joka on ollut mukana selain-
ten alkuajoista lähtien. Ensimmäisen oman spesifikaation se sai vuonna 1998 W3C:n
toimittamana [5], mutta tätä ennen se mainitaan pienimuotoisesti aikaisemmin jo
edellisen vuoden – myöskin W3C:n toimittamassa – HTML 4 -spesifikaatiossa [4].
Domin maininta osana HTML 4 -spesifikaatiota käsittää vain lyhyen yhteenvedon
domin tarjoamista tapahtumista muutaman esimerkin osalta.

Dom on kuitenkin ollut olemassa erilaisina toteutuksina eri selaimissa jo ennen stan-
dardoimistaan. Alun perin dom esiteltiin Netscape Navigator 4 ja Internet Explorer
4 selaimissa kilpailevien DHTML ja dHTML -nimikkeiden muodossa vuonna 1997.
Näiden dokumenttioliomallien esiaste-toteutukset eivät standardin puuttuessa kui-
tenkaan olleet keskenään yhteensopivia [7]. Uuden W3C:n standardoiman domin oli
tarkoitus säilyttää jossain määrin taaksepäin yhteensopivuus aiempien toteutusten
kanssa, mutta toisaalta se myös karsi kilpailevien toteutusten piirteitä paremman
oliomallinnuksen puitteissa.

Dom on tullut kauas lähtökohdistaan, mutta samaan aikaan se on kuitenkin säilyttä-
nyt taaksepäin yhteensopivuuden sittemmin eri standardoitujen versioidensa välillä.
Samalla sitä on vahvistettu korjauksin, ja myös vahvasti modernisoitu vastaamaan
modernien verkkosovellusten tarpeita.
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2.2.1 Domin alkuhämärä

Historiallisesti mielenkiintoista on, että HTML 4 -spesifikaatiossa javascriptin ase-
ma pääasiallisena selaimissa toimivana kielenä ei ollut vielä vakiintunut. HTML 4
-spesifikaatio määrittelee selainkehittäjille mahdollisuuden käyttää javascriptin si-
jaan myös muita ohjelmointikielia (mm. Tcl- ja VBScript-kieliä) [4]. Vaikka VBSc-
ript ja Tcl tippuivat pois standardista aikaisessa vaiheessa, W3C pyrki pitkään säi-
lyttämään standardinsa kieliagnostikkoina [7]. Tämä näkyi esimerkiksi useissa do-
min spesifikaatioissa, joissa dom määriteltiin ensimmäisestä tason 1 -määrittelystä
lähtien vielä 2004 julkaistuun tason 3 -määrittelyyn asti "alusta- ja kielineutraalina
rajapintana"[5, 8].

Alustaneutraalius tarkoitti yhtäältä, että domia ei ollut sidottu tiettyyn käyttöjär-
jestelmään, mutta samaan aikaan myös, ettei sitä myöskään oltu sidottu pelkäs-
tään selaimiin [7]. Kielineutraaliutta pyrittiin toteuttamaan määrittelemällä dom
ja sen rajapinnat erillisellä IDL-rajapintakielellä (Interface Definition Language).
IDL-kielen määrittelyiden pohjalta eri kielille luotiin sidotut toteutukset (engl. bin-
dings), jotka toteuttaisivat standardin sidotulla kielellä. Vaikka standardin tasolla
dom määriteltiin kielineutraaliksi, lähtökohtana domia kehittäneessä W3C:n työ-
ryhmässä oli, että alkuun sidotut toteutukset tarjottaisiin juuri ECMAScriptille, ja
tuolloin kovassa nosteessa olleelle Javalle [7]. Tämän pohjalta, vaikka itse standari
pysyikin kielineutraalina, sen liitteissä, ensimmäisissä kolmessa versiossa, oli mukana
sidonnat juurikin ECMAScriptille ja Javalle.

W3C:n viimeiseksi työnäytteeksi domin osalta jääneessä dom-spesifikaation versios-
sa 4 [9] – joka oli oikeammin siistitty versio WHATWG:n julkaisemasta domin elä-
västa standardista sen hetkisessä tilanteessa – erillinen maininta kielineutraaliudes-
ta oli jätetty pois, ja tilalle oli tullut tavoite pyrkimyksestä linjata spesifikaatiota
javascriptin vaatimusten mukaiseksi. Samalla spesifikaatiosta poistettiin viimeinen-
kin maininta Javasta, sekä erilliset domin sidonnat Javalle liitteistä. On ymmär-
rettävää, että kielineutraaliudesta luovuttiin, kun jo domin standardoinnin alku-
vaiheessa oli noussut esille ongelmia kielineutraaliuden negatiivisista puolista, kun
standardin tasolla ei pystytty hyödyntämään kielten sisäänrakennettuja rakenteita
täysimääräisesti. Hégaret mainitsee Javan sidottujen toteutusten pirstoutuneen var-
haisessa vaiheessa kahdeksi erilliseksi toteutukseksi, joista ensimmäisessä jäljiteltiin
standardia tarkemmin, kun taas toisessa käytettiin Javan tehokkaampaa sisäänra-
kennettua puu-rakennetta [7]. Kun huomioi miten keskeisessä osassa dom on se-
laimissa tapahtuvassa sovelluskehityksessä, on hyvin ymmärrettävää, että selainten
painoarvo standardin määrittelyssä kasvoi huomattavasti viimeistään selainkehityk-
sen HTML5-standardin luonnin yhteydessä kokeman renesanssin myötä.

Huolimatta domin profiloitumisesta selaintekniikaksi, oli se jo suunnitteluvaiheessa
tarkoitettu käytettäväksi selainten ulkopuolella. Kun domin standardointi aloitettiin
1997, sen tärkeänä tavoitteena oli tarjota mahdollisuus käsitellä oliomallin avulla
XML:ää, joka oli saanut edellisenä vuonna oman standardinsa W3C:n alaisuudessa.
Domia on sittemmin sen historian saatossa käytetty XML-dokumenttien hallintaan
kielissä kuten Java, C, C++, Python ja Perl [7].
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1 <INPUT
2 NAME="num"
3 VALUE="0"
4 onchange="if (! checkNum(this.value , 1, 10))
5 {this.focus ();this.select ();} else {thanks ()}"
6 >

Listaus 1: HTML 4 -spesifikaation esimerkki input-elementille attribuuttina annettavasta domin onchange-
tapahtuman tapahtumankäsittelijästä [4].

1 <BUTTON type="button" name="mybutton" value="10">
2 <SCRIPT type="text/javascript">
3 function my_onclick () {
4 // ...
5 }
6 document.form.mybutton.onclick = my_onclick
7 </SCRIPT >
8 </BUTTON >

Listaus 2: HTML 4 -spesifikaation esimerkki tapahtumakäsittelijän asettamisesta elementille domissa document-
olion avulla [4].

2.2.2 Dom v0 HTML 4 -spesifikaation mukaan

Ensimmäisessä määrittelydokumenttiesiintymisessään dom v0 oli esillä HTML 4 -
spesifikaatiossa vain pienimuotoisesti vierailevana tähtenä. Siitä listattiin vain ly-
hyesti tarjolla olevia tapahtumia, ja näille esimerkkikoodia, sillä aikaa kun sen oman
standardi oli vasta tekeillä.

Domin ohjelmointirajapinta oli HTML 4 -spesifikaatiossa jo selvästi ottamassa en-
simmäisiä askeleitaan nykyisenkaltaiseen muotoonsa, mutta oli silti vielä siitä huo-
mattavan kaukana. Tämä havainnollistaa hyvin domin luonnetta. Se on kehittynyt
hitaasti osa osalta, ja kaikki sen standardiin päässeet osat eivät välttämättä kuiten-
kaan jälkeenpäin katsoen ole olleet yhtä toimivia.

HTML 4 -spesifikaatiosta noukitussa esimerkissä, listauksessa 1, määritellään input
-elementille attribuutti onchange, ja sen arvoksi annetaan javascriptin avulla joukko
komentoja [4].

HTML 4 -spesifikaatio ei vielä määrittele dom-muutoksille kokonaista ohjelmistora-
japintaa, mutta mainitsee kuitenkin, että jotkin selaimet tukevat document.write
-kutsua, ja että document-olion kautta pääsee käsiksi domiin.

Toisessa HTML 4 -spesifikaation esimerkissä, listauksessa 2, asetetaan document
-olion avulla onclick-tapahtuman käsittelijäksi rivillä 3 määritelty my_onclick-
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funktio [4]. Tältä osin on huomioitavaa, että esimerkkikoodissa käytetty dokument-
tioliomallin sovellusrajapinta ei vastaa nykyistä domin sovellusrajapintaa, vaan on
osa niin kutsuttua standardia edeltänyttä tason 0 domia (engl. DOM Level 0 tai "Le-
gacy DOM"; tunnettu myös nimillä DHTML ja dHTML), joka oli tarjolla vaihtele-
vin rajapinnoin aikalaisselaimissa (mm. Internet Explorer ja Netscape Navigator)[7].
Tässä domin esiasteessa document-muuttujan attribuuttina löytyi esimerkissäkin
nähty form. Sittemmin elementtien liittäminen suoraan attribuutteina document-
olioon on poistunut. Edellä esitetyn tekniikan rajoitteet ilmenevät jo heti, jos si-
vulle määritellään toinen form-elementti. Kuten esimerkeistä on nähtävissä, HTML
4 -spesifikaation aikoihin vuonna 1998 javascriptillä oli jo mahdollista antaa ele-
menteille tapahtumankäsittelijöitä, ja näin luoda varsin monimutkaisella logiikalla
varustettuja sovelluksia, nykyaikaisten verkkosovellusten esiasteita.

Ensisijaisesti HTML 4:n aikaisessa verkkokehityksessä javascript-koodi asetettiin
kuitenkin lähtökohtaisesti HTML-määrittelyn sisällä, kun taas nykyisellään vallitse-
vana paradigmana on määritellä verkkosovelluksen logiikka ja runko javascriptinä, ja
mahdollisesti sisällyttää HTML-määrittelyjä mallien avulla, erillisinä javascriptistä
kutsuttavina tiedostoina [10], tai JSX-pragman avulla HTML:ää muistuttavina yli-
käännettävinä (engl. transpile, transcompile) curryttavina (engl. currying; termi on
johdettu Haskell Curryn nimestä) funktio-kutsuina nimetyillä parametreilla [11, 12].

Toisaalta nykyisistä sovelluskehyksistä Svelte[13], joka ei oikeastaan ole sovelluske-
hys, vaan pikemminkin kääntäjä, on palannut tähän tapaan. Siinä javascript ja CSS
määritellään script ja style-elementtien sisälle HTML:n ympäröimänä. Sveltessä
kuitenkaan määritelty javascript ei ole sellaisenaan välttämättä selaimessa toimi-
vaa, vaan se täytyy kääntää komponentti kerrallaan Svelte:n käyttämästä javascrip-
tin syntaksia muistuttavasta syntaksista puhtaiksi javascript-komponenteiksi osana
käännösprosessia.

2.2.3 Standardin aika

Domin kehitys W3C:n alaisuudessa tarjosi vakaan perustan, jolle kehittäjät pystyi-
vät rakentamaan sovelluksiaan. Eri selaimissa toimivien ominaisuuksien määrä kas-
voi, ja dom muiden standardien joukossa kehittyi kohti täysikasvuista standardia,
joka tarjosi varmalle perustukselle rakennetun kehitysympäristön. Standardin myötä
kehittäjien ei enää tarvinnut valita yksittäistä selainta, jolle he kehittivät sivustoaan,
vaan he pystyivät helposti tarjoamaan sivuja, jotka toimivat monella eri selaimella,
enemmän tai vähemmän yhtä hyvin. Eri selaimet tukivat edelleen eri ominaisuuk-
sia eri asteisesti, mutta nämä tuetut ominaisuudet eivät enää määrittäneet yhtä
ainoaa kohdeselainta, vaan määrittivät enää vain parhaiten tuetun selaimen. Selai-
mien tuetuille ominaisuuksille piti edelleen kirjoittaa selainkohtaista koodia, mutta
nyt yhteinen standardi tarjosi yhteisen perustan, jonka pohjalta voitiin lähteä ra-
kentamaan monella selaimella toimivia sivuja. Toisaalta W3C:n aikana kehitys oli
verkkaista ja jossain määrin jopa varovaista. Tämä johti standardointi-prosessin hi-
dastumiseen. Kun samaan aikaan selainpohjaisen kehityksen suosio jatkoi kasvuaan,
standardoinnin hitaus korostui.
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1 <div id="linkkeja -ja-muuta">
2 <a href="..." >Linkki 1</a>
3 <div>jotain </div>
4 <a href="..." >Linkki 2</a>
5 <div>muuta </div>
6 <a href="..." >Linkki 3</a>
7 </div>

Listaus 3: HTML-dokumentti, jossa div-elementin sisällä on linkkielementtejä sekä muita elementtejä. Toteutus
mukailee Selectors apin dokumentaatiossa esitettyä hieman monimutkaisempaa tapausta [14].

Domin keskeinen puute oli pitkään elementtien valinnan, ja sitä kautta yleinen ele-
menttien käsittelyn, monimutkaisuus. Pitkään dom tarjosi työkalut vain element-
tien valintaan id-tunnuksen avulla. Koska HTML-dokumentissa elementtien id-
tunnukset ovat yksilöllisiä, monen elementin valitseminen tapahtui aina nimetyn
elementin kautta. Monimutkaisempia ja tarkempia valintoja ei ollut mahdollista
tehdä tarkasti ja helposti ilman erillisten kirjastojen apua, ja niidenkin tuloa piti
odottaa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puoliväliin asti.

Listauksessa 3 esitetään dokumenttipuun osa, josta halutaan etsiä div-elementin
kaikkien lasten joukosta linkkielementit. Domin elementtien valinnan monimutkai-
suutta kuvaa hyvin muutos listauksessa 4 näkyvästä domin alkuaikojen mukaisesta
monirivisestä elementtien valinnasta nykyaikaiseen CSS-valitsinten käyttöön listauk-
sessa 5.

Listauksessa 4 nähtävä tietyn div-elementin kaikkien linkkien valinta vaatii ilman
CSS-valitsimia joko näiden nimeämistä täsmällisesti tunnusten tai luokkien avulla,
tai nimetyn div-elementin hakua, ja sen jälkeen käsin kaikkien haetun elementin
lasten käsittelyä, ja näiden joukosta haluttujen elementtien poimimista. Luonnol-
lisesti tätä monimutkaisemmat valintaketjut tarkoittivat vastaavasti kertaluokkia
monimutkaisempia käsin kirjoitettuja javascript-silmukoita. Vastaava nykyaikaista
Selectors apia käyttävä koodi on listauksen 5 mukaisesti huomattavasti lyhyempi.

Myöhemmin tapahtunut elementtien valinnan abstrahointi CSS:n valitsimien taakse,
ensin kirjastojen, ja lopulta W3C:n Selectors apin avulla, mahdollisti huomattavasti
monimutkaisempien sovellusten kirjoittamisen – elementtien valintaoperaatiosta tuli
monirivisen for-silmukan sijaan yksinkertainen funktion kutsu. Tämä oli yksi kes-
keisimmistä tekijöistä, joka mahdollisti entistä monimutkaisempien web-sovellusten
rakentamisen, kun elementtien valinnasta tuli lyhyt ja helposti ylläpidettävä toimin-
nallisuus, jonka pystyi lisäämään pienellä vaivalla useampaan kohtaan sovelluksessa.

Vaikka elementin valitseminen puurakenteessa vanhempana toimivan nimetyn ele-
mentin avulla oli sinänsä helppoa toteuttaa, ja monissa tapauksissa jopa triviaalia,
se kuitenkin lisäsi monirivisellä toteutuksellaan sovelluksen monimutkaisuutta, ja
teki tällaisen koodin ylläpidosta työlästä. Monirivisen silmukan sisältä piti pystyä
lukemaan, mitä kaikkia vaatimuksia elementin haulle oli asetettu, ja silti päättele-
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1 var div = document.getElementById("linkkeja -ja-muuta");
2 var lapsiElementit = div.childNodes;
3 var linkit = [];
4

5 for (var i = 0; i < lapsiElementit.lenght; i++) {
6 if (lapsiElementit[i]. nodeName === "A") {
7 linkit.push(lapsiElementit[i]);
8 }
9 }

Listaus 4: Valitaan tunnuksen avulla elementti, ja etsitään sen lapsista silmukassa kaikki linkkielementit. Toteutus
mukailee Selectors apin dokumentaatiossa esitettyä hieman monimutkaisempaa tapausta [14].

1 var linkit = document.querySelectorAll("#linkkeja -ja-
muuta > a");

Listaus 5: Valitaan Selectors apia käyttäen elementin kaikki lapset, jotka ovat linkkielementtejä. Toteutus mukailee
Selectors apin dokumentaatiossa esitettyä hieman monimutkaisempaa tapausta [14].

mään, pitivätkö nämä rajoitukset edelleen paikkaansa. Samalla silmukkaa oli helppo
myöhemmin refaktoroida tekemään useampia asioita, mikä taas teki sen lukemisesta
työläämpää. CSS-valitsinten käyttö elementit palauttavan funktion parametrina yk-
sinkertaisti elementtien etsinnän yhdeksi funktioksi, ja piilotti sen mahdollisen mo-
nimutkaisuuden. Rich Hickeyn määrittelemän helpon ja yksinkertaisen (engl. simple
vs easy) kahtiajaottelun mukaisesti näennäisesti helposta, mutta tosiasiallisesti työ-
läästä, elementtien hakemisesta kiintopisteen, siis id-tunnisteen, kautta tehtiin yk-
sinkertaista abstrahoimalla monimutkainen osuus kehittäjältä piiloon [15].

Lopulta tähän toi natiivin tuen yllä esitelty Selectors api -standardi, joka julkaistiin
viimein W3C:n suosituksena 2013 [14]. Sen ensimmäinen luonnos oli kuitenkin jul-
kaistu jo vuoden 2006-keväällä. Vaikka ensimmäinen vuonna 2006 julkaistu luonnos
oli vielä pitkälti raakile, se kehittyi verrattain nopeasti ensimmäisien vuosiensa aika-
na. Vuoteen 2007 mennessä Selectors api oli jo saavuttanut monilta pääpiirteiltään
lopullisen muotonsa. Poikkeuksena tähän oli tuki nimiavaruuksille elementtien etu-
liitteenä valitsimissa. Alkuaikoina, ensimmäisestä luonnoksestaan lähtien, Selectors
api tarjosi tuen nimiavaruuksille valitsimissa. Tämä ominaisuus kuitenkin jätettiin
lopulta pois lopullisesta standardista, sillä varauksella, että tuki saatettaisiin vielä
myöhemmässä versiossa lisätä standardiin [16, 14].

Selectors api -standardi pohjautuu vahvasti aiempaan CSS:ää varten luotuun
Selectors-standardiin, joka määritteli tavan valita elementtejä XML- ja HTML-
dokumenttien sisällä [17]. W3C:n Selectors-standardi on vanha standardi web-
standardien joukossa. Sen ensimmäinen versio julkaistiin jo loppuvuodesta 1999
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CSS3-moduulina, nimellä CSS3 module: W3C selectors [18]. Meni kuitenkin puo-
li vuosikymmentä, ennenkuin se osattiin ottaa käyttöön myös javascriptin puolella
osana domiin liittyvää HTML-elementtien valintaa. Selectors api -standardin lopulli-
seen muotoon vaikutti jQuery-kirjaston [19] nousu keskeiseksi javascript-kirjastoksi
nopeasti julkaisunsa jälkeen vuonna 2006. jQuery teki Selectors api :n kaltaisesta
CSS-valitsimien käytöstä arkipäivää sovelluskehittäjien joukossa, ja mahdollisti hel-
pon domin käsittelyn suurelle joukolle kehittäjiä.

jQuery ei kuitenkaan syntynyt tyhjiössä. jQueryn alkuperäisen julkaisun aikaan syk-
syllä 2006, Selectors api:n ensimmäinen versio oli julkaistu muutamaa kuukautta ai-
emmin. Selectors api:n standardin kehityksen ollessa tuohon aikaan vasta alussa,
suuremman vaikutuksen jQueryn valitsimiin teki Dean Edwardsin 2005 julkaistu
cssQuery-kirjasto, joka tarjosi laajan tuen CSS-valitsimien käytölle javascriptin si-
sällä [20]. Kuitenkin vasta jQuery murtautui suuren kehittäjäyleisön tietoisuuteen.

Kun lopulta vuonna 2013 tuki valitsimille saatiin Selectors api:n level 1 -standardin
muodossa, maailma alkoi olla valmis siirtymään eteenpäin. Tätä ennen Angular [21],
Ember [22] ja Backbone.js [23] olivat rikkoneet jQueryn valtaa monimutkaisemmis-
sa sovelluksissa. Toisaalta esimerkiksi Backbone.js perustui vahvasti jQueryn tarjoa-
mien valitsimien päälle. Kun lopulta natiivi tuki valitsimille rantautui moderneihin
selaimiin, aika alkoi olla valmis seuraavan sukupolven sovelluskehyksille, joiden etua-
lalla muutosta johti React-kirjasto [24] uudella virtuaalisen domin konseptillaan.

2.2.4 Uusi aika WHATWG:n alla

Pitkän aikaa sekä HTML- että dom-standardista oli olemassa kaksi enemmän tai vä-
hemmän toisistaan eroavaa, kilpailevaa standardia: W3C:n julkaisemat standardit,
sekä W3C:n standardien entisten toimittajien perustaman kilpailevan WHATWG:n
julkaisemat standardit. Molempien toimijoiden standardit muistuttivat pitkälti toi-
siaan. WHATWG:n standardi pyrki lähtökohtaisesti olemaan taaksepäin yhteenso-
piva olemassaolevan, selainten toteuttaman W3C:n standardien kanssa. Pääasialli-
sesti WHATWG otti vetovastuuta HTML- ja dom-standardien kehityksestä, ja W3C
tyytyi poimimaan muutoksia WHATWG:n standardeista omaan standardiinsa.

Koska molemmat tahot kehittivät standardeja omissa työryhmissään, eivätkä stan-
dardielimet olleet samaa mieltä kaikista päätöksistä, standardit ajan kuluessa eriy-
tyivät. Vaikka niitä yritettiin yhdistää jälkeenpäin, standardit eivät olleet täysin
yhtenevät, vaikka päällisin puolin siltä saattoi näyttää [25]. Pienet erot standardien
yksityiskohdissa aiheuttivat ongelmia standardin pohjalta toteutuksia tuottaville ta-
hoille. Vaikka WHATWG enenevissä määrin otti vetovastuuta domin standardin
kehittämisestä, keskeinen ongelma kahden standardielimen prosessissa oli, että mo-
lemmat organisaatiot kutsuivat omia julkaisujaan nimellisesti domin ja HTML:n
määrittäviksi standardeiksi.

WHATWG perustettiin 2004 selainkehittäjien toimesta, koska W3C:n kehitys
HTML:n suhteen nähtiin riittämättömänä. Operan, Applen ja Mozillan kehittäjät
perustivat WHATWG:n jatkamaan HTML-standardin aktiivista kehitystä, sen jäl-
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keen kun Operan ja Mozillan yhteinen julkilausuma hylättiin W3C:n kokouksessa
vuonna 2004 [26, 27]. W3C olisi halunnut lähteä viemään selainkehitystä HTML:n
sijaan XML-pohjaisen XHTML:n ja Xformsin suuntaan, jättäen HTML:n kehityksen
enemmän tai vähemmän kesken, siihen tilaan jossa se tuolloin oli. HTML-standardin
lisäksi WHATWG otti myös dom-standardin kehityksen omakseen.

W3C:n standardointiprosessissa keskeisenä ongelmana WHATWG:n HTML-
standardin pitkäaikaisen toimittajan Ian Hicksonin mukaan oli W3C:n järjestelmän
raskaus ja selainkehittäjien heikko asema suhteessa muihin W3C:n jäsenorganisaa-
tioihin [25, 28]. W3C:llä oli vuonna 2020 jäseniä 242, joista vain muutama oli suora-
nainen selainvalmistaja [29]. WHATWG:n jäsenien mukaan, W3C:n organisaatiojä-
senien maksamien jäsenmaksujen takia selaimia kehittävillä jäsenillä oli verrattain
heikko asema suhteessa muihin organisaatiojäseniin, huolimatta selainvalmistajien
keskeisestä roolista selainstandardien osalta.

Lopulta vuonna 2019, viidentoista vuoden standardien välisen kilpailun jäl-
keen, W3C ja WHATWG pääsivät lopulta yhteisymmärrykseen HTML- ja dom-
standardien jatkokehityksestä. Tahot sopivat yhteisestä julkaisujärjestelystä, jossa
HTML ja DOM standardien kehitys tapahtuu WHATWG:n järjestelmässä, ja jossa
WHATWG:llä on vastuu elävän standardin ylläpidosta ja W3C:n pääasialliseksi roo-
liksi jää julkaista suosituksia ja luonnoksia pohjautuen elävään standardiin [30, 31].

2.2.5 Historian loppu – eli siirtymä nykyaikaiseen moderniin domiin

Domin historia on ollut vaiherikas. Keskeisenä piirteenä on ollut tarve yhteisen stan-
dardin luomiseen. Samaan aikaan domin standardit ovat pyrkineet säilyttämään
taaksepäin yhteensopivuuden aiempien standardin versioiden osalta.

Moderni dom on kuitenkin tehokas järjestelmä, joka on toteutettu nykyisissä selai-
missa pitkälti puhtaasti standardin mukaisesti, poikkeuksen muodostaen pääasialli-
sesti kokeelliset toiminnallisuudet, jotka eivät vielä ole standardiin asti päässeet.

2.3 Moderni dom

Moderni dom on tullut kauas siitä mitä se oli alkuaikoinaan. Se on kehittynyt pienis-
sä osissa ja muuttunut koko ajan kattavammaksi. Sen tarjoama ohjelmistorajapin-
ta mahdollistaa tehokkaan elementtien määrittelyn ja hallinnan. Domiin kuitenkin
liittyy tiettyjä ongelmia. Se mielletään raskaaksi, minkä takia domiin kohdistuvien
operaatioiden määrä pyritään pitämään pienenä. Dom myös tarjoaa paljon mahdol-
lisuuksia virheiden tekemiselle.

Vaikka nykyaikainen dom on itsessään nopea, sitä ei yleisesti kuitenkaan pidetä no-
peana, koska se aloittaa elementteihin kohdistuneen muutoksen jälkeen hitaan päivi-
tysprosessin, jonka takia dom-operaatiot koetaan kalliina. Dom on loppujen lopuksi
vähän tunnettu, minkä takia sen käytössä tapahtuu paljon virheitä. Tämä liittyy
pitkälti domin operaatioiden kohdistamiseen merkkijono-tunnuksien perusteella, ja
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Taitto Hahmonnus HTML jäsennys Marshalling CSS muotoilu DOM JScript Muut

43.16% 27.25% 2.81% 7.34% 8.66% 5.05% 3.23% 2.49%
Taulukko 1: IE8 suoritus (pääasiallisesti) statiisilla sivuilla, vuonna 2008, jaoteltuna eri vaiheiden käyttämään suori-
tusaikaan. Taulukossa dom ja javascript vievät alle 10% ajasta, koska sivut on valikoitu pääsääntöisesti vähän javasc-
riptiä käyttävien sivustojen joukosta. Huomioitavaa on, että vaikka taulukko on yli 10 vuotta vanha, se kuvaa silti
hyvin, että dom ei ole itsessään hidas, vaan hitaus johtuu dom-operaatioiden aiheuttamasta selaimen suorittamas-
ta näytettävän sivun uudelleen hahmonnusketjusta. (Huom. JScript on IE8:ssa käytetyn ECMAScript-toteutuksen
nimi)[32].

siihen helposti liittyvien virhetilanteiden vaikeasta havainnoinnista. Virhetilantei-
den määrään vaikuttaa myös domin monimutkaisuus. Elementtien tilan ylläpidosta
huolehtiminen käsin on vaikeaa, koska elementtejä sivulla on paljon, ja sivun ti-
laan vaikuttavien päällekkäisten tekijöiden määrä on myös suuri. Näiden syiden ta-
kia sovelluskehykset tekevät kaikkensa vähentääkseen dom-operaatioiden määrää, ja
tarjotakseen abstrahoidun rajapinnan domin päälle.

2.3.1 Mahdollistava dom

Dom on puutteistaan huolimatta tehokas järjestelmä, joka mahdollistaa nykyai-
kaisen sovelluskehityksen selaimissa. Kaikki selainkehityksessä tapahtuva dynaami-
nen sivunmuokkaus tapahtuu loppujen lopuksi aina domin kautta. Jopa canvas-
elementtien päällä tapahtuva hahmontaminen vaatii vähintään canvas-elementin
valitsemisen domin avulla.

Dom tarjoaa säilyttävän tilan järjestelmänä paljon työkaluja. Kaikki elementit ovat
kaikkien toimijoiden tarkasteltavissa ja muokattavissa. Elementteihin on mahdollis-
ta asettaa tapahtumankuuntelijoita, ja muutoksiin on mahdollista reagoida mistä
tahansa kohtaa sovellusta, niin kauan kuin kyseisen ohjelmistokoodin näkyvyyttä ja
suoritusta ei ole rajoitettu hiekkalaatikko-tekniikoiden (engl. sandboxing) avulla.

Domin keskeisiä yhteisöllisiä hyötyjä onkin juuri sen avoimuus ja julkisuus. Poiketen
välittömän tilan järjestelmistä, kuten selaimessa canvas-elementin päälle rakentu-
vista hahmontamisjärjestelmistä, kaikki mitä domissa tapahtuu, on käyttäjän seu-
rattavissa ja tarkasteltavissa kaikissa vaiheissa. Dom on läpinäkyvä järjestelmä, joka
on mahdollistanut kehittäjille muiden tekemien järjestelmien tarkastelun ja näistä
oppimisen. Vaikka tietyn sovelluksen lähdekoodi ei olisi vapaasti luettavissa, do-
miin tapahtuvien muutosten tarkkailu mahdollistaa silti sovelluksen toiminnan ja
rakenteen ymmärtämisen tavalla jota suljetusta järjestelmästä ei voisi ymmärtää.
Tämä avoimuus on yhtenä tekijänä ollut mahdollistamassa selainkehityksen nopeaa
kehitystä. Tietyssä mielessä avoimuudesta on haittaa yksittäisille sovelluskehittäjil-
le, koska kilpailijat pystyvät helposti selvittämään mitä sovellus tekee, mutta sa-
maan aikaan suurempi kehittäjäyhteisö ja koko selainsovelluskehityksen ala hyötyy
tilanteesta. Tätä voidaan käänteisesti verrata patenttijärjestelmään, jossa kilpailu ja
kehitys hidastuu yksittäisten toimijoiden hyötyessä kilpailua rajoittavista tekijöistä.
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Taitto Hahmonnus HTML jäsennys Marshalling CSS muotoilu DOM JScript Muut

8.87% 8.68% 1.48% 7.40% 36.72% 11.72% 13.59% 11.54%
Taulukko 2: IE8:n suoritus ajax-sivuilla, vuonna 2008, jaoteltuna eri vaiheiden käyttämään suoritusaikaan. Yksinään
CSS:n muotoilu vie yli 1

3
suoritusajasta, domin ja javascriptin viedessä vain 1

4
ajasta. Dom ei siis itsessään ole hidas,

vaan sen aiheuttama sivun uudelleen mallinnus vie suuren osan sivun näyttämiseen käytetystä suoritusajasta [32].

2.3.2 Raskas dom

Dom ei ole itsessään hidas. Yksittäinen dom-operaation kutsu – kuten on nähtävissä
taulukkojen 1 ja 2 luvuista – on jo Stockwellin vuoden 2008 laskelmissa, Internet
Explorer 8:n aikoihin, vastannut vain noin 5%–12% selaimen käyttämästä työskente-
lyajasta [32]. Dom-operaatiot itsessään tarkasteltuna ovat siis verrattain nopeita, ja
hidas osuus tapahtuu vasta näiden kutsujen jälkeen, selaimen rakentaessa uudelleen
muuttunutta HTML-dokumenttia ja hahmontaessa sen pohjalta sivun ulkonäköä
tyylien pohjalta.

Dom ei kuitenkaan ole muusta selaimen tominnasta irrallinen osa. Domin syyksi
koettu tehokkuusongelma syntyy, kun jokainen domin muokkausoperaatio aloittaa
monivaiheisen hahmonnusprosessin, jossa jokaisen HTML-elementin ja niihin koh-
distuvien tyylien ladonta ja laskenta vie suurimman osan ajasta [32, 33]. Hahmon-
nusprosessiketjun kuluttama aika saattaa viedä jopa puolet sivun suoritusajasta [33].

Selainten toteutukset vaihtelevat, mutta pääpiirteissän selaimen hahmontaessa si-
vun uudelleen dom-operaation seurauksena, sen hahmonnusputken vaiheet ovat ku-
van 1 mukaisesti seuraavat: 1) javascript-kutsu aiheuttaa 2) domin päivityksen; do-
min päivitys aiheuttaa 3) tyylien uudelleen laskennan ja 4) sitä seuraavan taiton
(engl. layout), jossa lasketut tyylit sijoitetaan niiden vaatiman tilan mukaan ruu-
dulle; 5) taitettu sisältö piirretään tasoittain pikseleiksi ja 6) tasot koostetaan (engl.
composite) lopulta ruudulla näkyviksi pikseleiksi [34, 33].

Siinä missä esimerkiksi React ja virtuaaliset domit pystyvät heuristiikkojen avul-
la rajaamaan järjestelmällisesti muutokset vain osaan dokumentista, selain joutuu
monessa tapauksessa jokaisen dom-operaation jälkeen rakentamaan uudellen koko
sivun visuaalisen ulkoasun.

Selain osaa kuitenkin tehdä pienimuotoista heuristiikkaa, ja välttää joitain hah-
monnusputken vaiheita [34]. Esimerkiksi jos muutetun elementin mitat tai sijainti
eivät muutu, selain pystyy jättämään väliin taitto-osuuden, ja tekemään vain piirto-
osuuden jo ennestään tiedetylle taiton alueelle. Vastaavasti, jos muutos ei vaadi
piirtoakaan, selain osaa jättää sekä taiton, että piirron pois. Tämä kuitenkin kos-
kee vain yksittäisiä elementtejä, ja tietoa niiden tilan muutoksesta. Selain ei pysty
päättelemään sovelluskehysten heuristiikoiden tavalla yhden elementin muutoksen
vaikutuksista muihin hahmonnettaviin elementteihin, vaan joutuu laskemaan näiden
kaikkien tilan uudelleen, jos yksikin elementti tai elementin ominaisuus vaikuttaa
näihin. Esimerkiksi elementin koon muutos pakottaa laskemaan uudelleen kaikkien
muiden elementtien koon ja sijainnin uudelleen [33].

Toisaalta, koska selain ei käytä juurikaan heuristiikoita, sen hahmonnusketjun an-
siosta selaimen hahmontama ja ruudulle piirtämä sisältö on aina paikkansa pitävää
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Javascript Dom
päivitys Tyylit Taitto Piirto Kooste

Kuva 1: Dom-operaation kutsun aloittama hahmonnuslinjasto selaimessa: 1) javascript, 2) domin päivitys, 3) tyylit
(engl. Style), 4) taitto (engl. Layout), 5) piirto (engl. Paint), sekä 6) kooste (engl. Composite). Korostettuna ovat
paljon suoritusaikaa käyttävät vaiheet: tyylit ja taitto [33, 34].

[33]. Vastaavasti, koska tietyt sovelluskehykset, kuten React, luottavat vahvasti mää-
rittelemiinsä pelisääntöihin, joita ne olettavat myös sovelluskehittäjän noudattavan,
on niiden toiminnallisuutta mahdollista rikkoa toimimalla sääntöjen vastaisesti. Jos
kehittäjä rikkoo Reactin heuristiikan pohjalla toimivia sääntöjä, sovelluskehyksen
hahmontamien elementtien sisältö saattaa olla vanhentunutta tai useamman ele-
mentin tilasta luotu yhdistelmä saattaa vääristyä.

Huomion arvoista on, että dom-operaatio tai javascript-kutsu ei ole ainoa tekijä, joka
saattaa laukaista sivun päivitykseen johtavan hahmonnusputken [34]. Esimerkiksi
CSS:n siirtymä- (engl. transition rules) ja animaatio-säännöt johtavat osittaiseen
tai täyteen hahmonnusputken läpikäyntiin selaimessa.

Aiemmin mainittujen IE8:n lukujen osalta, ajax-kutsuja (engl. Asyncronous Javasc-
ript and XML; asynkroninen javascript ja XML) käyttävällä sivulla dom-operaa-
tioiden viedessä 11.72% ajasta, taitto (engl. layout) ja hahmonnus veivät 8.87% ja
8.68% ajasta, eli yhteensä enemmän kuin dom-operaatiot, kun taas CSS:n muotoi-
lu ja laskenta vie suoritusajasta 36.72% – huomattavan suuren osan. [35, 32] Tämä
osoittaa domin nopeuden. Vaikka domin ja javascriptin käyttämä suoritusaika yli
tuplaantuu, moninkertainen ajan käyttö syntyy kuitenkin CSS:n sääntöjen laskemi-
sesta. Vaikka esimerkin tulokset ovat yli 10 vuotta vanhoja, ne osoittavat, sijoittues-
saan domin muokkauksen abstrahoinnin popularisoinnin aloittaneen jQueryn käytön
kulta-aikoihin, että dom ei ole ollut pullonkaulana aiemmillakaan selaimilla. Kun do-
kumentin elementtien määrä kasvaa, myös selaimen taittoon ja tyyleihin käyttämä
aika kasvaa merkittävästi.

2.3.3 Tuntematon dom

Domiin liittyvät ongelmat ovat olleet yksi suurimmista kompastuskivistä selainke-
hityksessä. Sekä domin ohjelmointirajapinta, että tapahtumarajapinta ovat yleisiä
virheiden kohteita [36, 37, 38, 39]. Domin avulla elementtien valitseminen tapahtuu
erilaisten valitsimien avulla. Valitsimet toimivat merkkijonoina, joilla määritellään
elementtien piirteitä ja suhteita muihin elementteihin. Merkkijonoina valitsimet ovat
alttiita tyypillisille merkkijonoihin kohdistuville virheille – kirjoitusvirheistä, kate-
naatiovirheisiin ja puuttuviin arvoihin. Valitsimen yhdenkin osa-alueen virheellinen
arvo aiheuttaa valintaoperaation päätymiseen väärään, mahdollisesti olemattomaan
elementtiin. Tästä valitsinten herkkyydestä johtuen, dom-operaatioiden yhteydessä
tapahtuvat virheet ovat yleisiä.

Domin kautta hallinnoitavat dynaamiset elementit ja niiden valitsimiin käytetyt omi-
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naisuudet ovat jatkuvassa muutoksessa. Jos muutoksia ei tehdä hallitusti, voi sa-
maan elementtiin kohdistua useita samanaikaisia muutoksia, jotka saattavat tapah-
tumajärjestyksestä riippuen vaikuttaa muihin operaatioihin. Esimerkiksi element-
tien valitsimina käytettyihin piirteisiin kohdistuvat operaatiot saattavat estää seu-
raavan operaation kohdistumisen oikein, jos valitsimina käytetyt piirteet vaihtuvat
edeltävässä operaatiossa. Elementin valitsimen kohdistuessa väärään tai olematto-
maan elementtiin, tarkoittaa tämä käytännössä ettei sovellluksen tilannekuva vastaa
enää domin tilaa [38]. Tilat haarautuvat, ja saattavat johtaa suurempiin poikkeamiin
oletetun tilan ja olemassa olevan tilan välillä.

Bajaj et al tutki ohjelmointikysymyksiä julkaisevan Stack Overflow -sivuston ky-
symyksiä liittyen selainkehitykseen viiden vuoden ajan – sivuston perustamisesta
kesäkuusta 2008 lähtien maaliskuuhun 2013 asti [39]. Kaikista kysymyksistä 7%
koski javascriptiä. Domin monimutkaisuus näkyi kysymyksissä – kaikista javascrip-
tiin liittyvistä kysymyksistä 8% koski domin ohjelmointirajapintaa ja 7% domin
tapahtumankäsittelijöitä.

Ocariza et al löysi empiirisessä tutkimuksessaan, joka käsitteli virheitä avoimen läh-
dekoodin selainsovellus-repositorioissa, aineistonsa kaikista virheistä noin 65% kos-
kevan domia, kuitenkin siten, että merkittävistä javascriptin yhteydessä tapahtu-
vista virheistä jopa 80% liittyi domiin [36, 38]. Ongelmaa korostaa Ocariza et alin
löytö, jonka mukaan 61% domiin liittyvistä virheistä on hiljaisia, siten etteivät ne
johda suorituksen keskeytymiseen, vaan näkyvät vain ohjelman tulosteessa. Vastaa-
vasti saman tutkimuksen mukaan domiin liittymättömissä tapauksissa 88% virheistä
johti vakavampaan virheeseen ja sovelluksen tai sen osan keskeytymiseen. Domiin
liittymättömissä tapauksissa virheet oli näin ollen helpompi havaita, poikkeuksen
tulostuessa konsoliin, ja ohjelman suorituksen keskeytyessä poikkeuksenkäsittelyn
puuttuessa, ja ohjelman ruudulla näkyvän keskeytyneen tilan poiketessa suurissa
määrin oletetusta, tai vastaavasti testin hajotessa poikkeuksen jälkeen.

Domiin liittyviä virheiden harvemmin johtaessa poikkeukseen, on niitä suurimmas-
sa osassa tapauksista vaikea havaita, koska tällöin virheiden havainnointi tapahtuu
pääasiasiallisesti havainnoimalla poikkeamia domiin hahmonnetussa sisällössä. Vir-
heiden seurauksena sovellus konsolista tai testeistä ilmenevän poikkeuksen sijaan,
hiljaisesti muokkaa väärää tai vääriä elementtejä, tai jättää muokkaamatta haluttu-
ja elementtejä.

Tilanteissa joissa domiin liittyvä virhe johtaa vakavaan virheeseen, Ocariza et al
jaottelee virheitä kolmeen ryhmään: datan katoamiseen johtaneisiin virheisiin, so-
velluksen toiminnan estymiseen johtaviin virheisiin, sekä virheisiin, jotka vaikuttavat
selaimen suorituskykyyn tai sovelluksen tietoturvaan [36].

Datan katoaminen nousee tutkimuksessa yleisemmäksi domiin liittyvien virheiden
yhteydessä kuin muiden virheiden yhteydessä. Kun lomakkeen kenttä-elementtiin
tähdätty haku epäonnistuu, eikä kenttä-elementtiä löydetä, käyttäjän kenttään syöt-
tämät arvot hukataan.

Vastaavasti yleinen vakava ongelma dom-elementtien yhteydessä on tilanne, jos-
sa elementti peittää muita elementtejä, ja näin ollen estää olemassaolollaan näitä
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kenttiä joko näkymästä, tai elementin ollessa osittain läpinäkyvä, estää näiden ele-
menttien hallinnan. Tällaiseen elementtiin kohdistuva epäonnistunut domin kautta
tapahtunut elementin haku väärällä valitsimella, ja tätä myötä epäonnistunut muok-
kaus, esimerkiksi elementin tai siirron muodossa saattaa jättäää sovelluksen tilaan,
jossa sovellus odottaa käyttäjää siirtymään seuraavaan tilaan elementin kautta, jota
käyttäjä ei pysty käyttämään.

Javascriptin päälle rakennettujen tyyppijärjestelmien, kuten TypeScriptin [40] tai
Flow:n [41], avulla näitä virheitä ei ole pääasiassa mahdollista saada kiinni, koska
virheet ovat dynaamisia, eivätkä välttämättä liity tyyppeihin. Ocariza et alin tutki-
muksessa 38% domiin liittyvistä virheistä oli tyyppivirheitä, jotka olisi ollut mahdol-
lista välttää tyyppijärjestelmää käyttämällä, vastaavasti aiemmassa tutkimuksessa
9% domiin liittyvistä virheistä olisi ollut mahdollista välttää estämällä puuttuvien
arvojen käyttö [36, 38]. Vaikka luvut ovat melko suuria itsessään, ja on huomattavaa,
että tyyppijärjestelmän käyttöönotolla pystyttäisiin estämään nämä virhetilanteet,
ne vastaavat vain vähän päältä kolmasosaa domiin liittyvistä virheistä. Jäljelle jää-
vä osuus virheistä, 62%, eli yli puolet domiin liittyvistä virheistä on sellaisia, joissa
tyyppijärjestelmä ei pysty estämään virheitä.

Testaaminen on haasteellista virheiden dynaamisen luonteen takia. Löydetyille vir-
heille on mahdollista luoda progressiotestejä, niiden uudelleen ilmaantumisen välttä-
miseksi. Tällöinkin työtä on tarjolla paljon, eikä kattava testaaminen ole välttämät-
tä kannattavin strategia virheiden vähentämiseen. Käytännössä käsin ylläpidetyn
domin tilan hallinta ilman virheitä on hyvin vaikeaa, ja vaatii suurta tarkkuutta.
Virheet johtuvat myös suurelta osin kehittäjien väärin ymmärtämästä domin tilasta
elementtejä muokkaavan koodin ajonaikaisella hetkellä [37]. Käsin ylläpidettävään
domin tilaan saattavat vaikuttaa samanaikaisesti monet eri osat sovelluksesta, ei-
vätkä nämä riippuvuussuhteet tietyn sovelluksen monimutkaisuuden tason jälkeen
ole enää välttämättä helposti ymmärrettävissä.

Asiaan vaikuttaa negatiivisesti myös selainsovelluskehittäjien yleinen kokematto-
muus suhteessa muihin kehittäjäryhmiin. Domin ongelmat korostuvat kun huomioi-
daan selaimeen kohdistetun sovelluskehityksen suosio, ja alhainen aloituskynnys.
Vaikka javascript ja HTML/CSS ovat kaksi suosituinta teknologiaa Stackoverflow:n
vuoden 2020 kyselyssä, selaimessa ajettavien sovellusten kehittäjät ovat kuitenkin
saman kyselyn mukaan toiseksi vähiten työvuosia omaava kehittäjäryhmä [42].

Vaikka modernien sovelluskehysten suosio on kasvanut vahvasti viimeisten vuosien
aikana, silti yhä vuonna 2020 liki puolet sovelluskehittäjistä hallinnoi käsin domia
ainakin osassa tekemästään sovelluskehityksestä – jQuery on edelleen suosituin selai-
missa käytettävä sovelluskehys 43% suosiolla, Reactin ja Angularin jäädessä toiselle
ja kolmannelle sijalle huomattavasti pienemmällä suosiolla 36% ja 25% vastaajista
[42].

Jätettäessä domin hallinnointi sovelluskehyksen vastuulle voidaan vähentää suoraan
kehittäjästä riippuvien dom-virheiden määrää. Kun sovelluskehys abstrahoi domin
käsittelyä, ja ottaa vastuulleen ylläpitämänsä domin alipuun hallinnan, se pystyy
järjestämään domiin kohdistuvat operaationsa hallitusti ilman, että se suorittaisi itse
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samanlaisia kilpailevia dom-operaatioita, joita käsin hallitussa sovelluksessa helposti
kohdistuu elementteihin eripuolilta sovellusta [37].

2.3.4 Sovelluskehysten dom

Domiin aiemmin esiteltyä taustaa virhealttiina rajapintana vasten on ymmärrettä-
vää, että sovelluskehitys domin päällä on siirtynyt alan kypsyessä käyttämään sovel-
luskehyksiä. Sovelluskehysten hallitessa domin tilaa, kehittäjä ei joudu miettimään
yksityiskohtaisesti domin rakennetta tietyissä ongelmallisissa reunatilanteissa, vaan
tämä kaikki on abstrahoitu kehittäjältä kehyksen sisään [36].

Virheiden välttäminen ei ole ollut ainoa syy sovelluskehysten yleistymiselle domin
hallinnassa, mutta se on tärkeä hyöty, joka niillä on saavutettu. Samalla kun sovel-
luskehykset ovat abstrahoineet domin ohjelmistorajapintaan kohdistuvia hahmon-
nusoperaatioita, ovat ne näin estäneet kehittäjiä joutumasta suoraan käsittelemään
elementtejä domin rajapinnan kautta. Vastaavasti ottaessaan elementtien ylläpidon
vähitellen hallintaansa, sovelluskehykset ovat vähentäneet käsin tapahtuvaa element-
tien suoraa ylläpitoa tunnusten tai muiden domin käyttämien valitsimien kautta.
Sovelluskehysten yleistymisen muita hyötyjä ovat olleet entistä laajempien kokonai-
suuksien ja suurempien dynaamisten elementtimäärien hallinnointi.

Ilman kirjastoja tai sovelluskehyksiä, tai muita projektikohtaisia apukirjastoja, ta-
pahtuvassa domin hallinnassa elementtien ylläpito ja määritys on verrattain työlästä.
Se on helpottunut CSS Selectors -standardin myötä samalle tasolle, jolle oli mah-
dollista aiemmin päästä vain jQueryn kaltaisia kirjastoja käyttäen. Ennen jQuerya
tai CSS Selectors -standardin mukanaan tuomia CSS-valitsimia, domin käsittely ku-
ten aiemmin esitettiin, tapahtui merkkijonotunnuksella valittujen elementtien valin-
nasta ja näiden lapsielementtien manuaalisesta läpikäymisestä elementti kerrallaan.
Tämän rajoitteen takia, dynaamisten elementtien hallinta vaati erillistä lisätyötä jo-
kaista hallittua elementtirypästä kohden, minkä takia dynaamisesti hallittujen ele-
menttien määrä oli pääasiassa vain muutaman elementin luokkaa keskikokoisessa
sovelluksessa, ilman että sovelluksen monimutkaisuus olisi noussut huomattavasti.

Tässä jatkumossa jQueryn voikin nähdä toisen sukupolven domin hallinta -
kirjastona, joka mahdollisti useiden dynaamisten elementtien hallinnan sovelluk-
sessa. Elementtien hallinta oli edelleen käyttäjän vastuulla, mutta nyt niitä pys-
tyi käsittelemään abstrahoidusti sovelluskirjaston avulla yksittäisten funktiokutsu-
jen avulla. Tämä moninkertaisti sovelluksissa hallittujen dynaamisten elementtien
määrän ja samalla tarjosi mahdollisuuden entistä monimutkaisempien sovellusten
luontiin. Kolmannen sukupolven kirjastot ja sovelluskehykset vuorostaan ottivat ele-
menttien hallinnan ylläpidettäväkseen, ja tarjosivat mahdollisuuden käytännössä ra-
jattomaan dynaamisten elementtien luontiin ja hallintaan. Esimerkiksi Backbone.js
[23] voidaan laskea vielä välisukupolven kirjastoksi, toisen ja kolmannen sukupol-
ven välimaastoon. Backbone.js mahdollisti komponenttien luonnin, ja tarjosi siten
mahdollisuuden siirtää komponenttien ylläpitoa sovelluskehyksen vastuulle, mutta
se ei kuitenkaan ottanut hallintaansa itse elementtien ylläpitoa, vaan näiden ylläpi-
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to jäi edelleen kehittäjän vastuulle. Kirjaston suosittelema tapa oli edelleen jQueryn
käyttö elementtien valintaan.

3 Tutkimusasetelma

Luomme tutkielmalle tutkimusasetelman määrittelemällä tutkimuskysymykset, ja
sen jälkeen käymällä läpi tutkielmassa teossa käytetyt menetelmät. Luvun päättää
osio työn rajauksista.

3.1 Tutkimuskysymykset

Aiemman tutkimuksen luoman viitekehyksen pohjalta nousevat esiin kysymykset
siitä miten hahmonnuskohteiden käyttö tapahtuu selaimissa. Lähtökohtana oli, että
kehitys tapahtuu rakentuen aiempien toteutusten määrittelemien ongelmien ja rat-
kaisujen päälle. Tämä on mahdollista avoimen lähdekoodin (engl. open source) an-
siosta, kehittäjien pystyessä ottamaan vapaasti mallia aiemmista ratkaisuista. Täl-
löin sovelluskehykset ja kirjastot mahdollistavat monimutkaisten toimintojen hal-
litsemisen yksinkertaisten ohjelmointirajapintojen avulla. Vastaavasti oletuksena oli
eksplisiittisesti, että kyseinen abstrahointi tapahtuu kirjastojen ja sovelluskehysten
muodossa sovelluskerroksessa.

Tutkimusoletus 1: Hahmonnuskohteiden monimutkaisuuden takia,
niiden käyttö monimutkaisten sovellusten luontiin vaatii korkeamman
abstraktio-tason hyödyntämistä kirjastojen, yms. muodossa.

Tutkimusoletus 2: Sovelluskehitys tapahtuu juurikin sovelluskehysten
ja kirjastojen avulla.

Jälkimmäisen, tutkimusoletuksen 2 osalta mainittakoon, että kyseessä on savuava
ase, ja jo hyvin pian tutkimuksen alettua paljastui, ettei se pidä täysin paikkaansa.
Se on ollut keskeinen ajatus selainpohjaisessa kehityksessä, mutta kuitenkin hyvin
lyhyessä ajassa se on osoittautunut paikkaansa pitämättömäksi, hahmontavien op-
timoivien kääntäjien vallatessa alaa.

Varsinaiset tutkimuskysymykset rakentuvat tältä pohjalta. Ne pyrkivät selvittämään
miten domiin hahmontavat sovelluskehykset toimivat, miten ne huomioivat viiteke-
hyksessä esitetyt domiin liittyvät haasteet ja miten pitkälti niiden toteutukset ovat
sidottuja domiin. Tutkimuskysymysten alikysymykset ovat tarkennuksia pääkysy-
myksiin, jotka nousivat esiin tutkielmaa tehtäessä.

Tutkimuskysymys 1 keskittyy domiin hahmontamiseen käytettyihin menetelmiin.

Tutkimuskysymys 1: Miten sovelluskehykset lähestyvät domia selain-
ten hahmonnuskohteena?
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Tutkimuskysymys 1.1: Miten domiin tapahtuvien muutosten aiheut-
tamia raskaita operaatioita vältetään?

Tutkimuskysymys 1.2: Miten domiin kohdistuvat ylimääräiset ope-
raatiot pidetään minimissä?

Tutkimuskysymys 2 keskittyy kehittäjien domin yhteydessä tekemiin yleisiin virhei-
siin, ja sovelluskehysten menetelmiin näiden virheiden välttämiseksi.

Tutkimuskysymys 2: Estävätkö domiin hahmontavat sovelluskehykset
kehittäjiä tekemästä yleisimpiä domiin liittyviä virheitä?

Tutkimuskysymys 2.1: Päästävätkö sovelluskehykset viittamaan suo-
raan sovelluskehyksen hallinnoimiin dom-elementteihin?

Tutkimuskysymys 2.2: Päästävätkö sovelluskehykset käyttämään do-
min valitsimia ja muita virheherkkiä ominaisuuksia?

Tutkimuskysymys 3 käsittelee domiin hahmontavien sovelluskehysten käyttöä suh-
teessa muihin selaimen hahmonnuskohteisiin.

Tutkimuskysymys 3: Miten domiin hahmontavat sovelluskehykset
suhtautuvat muihin hahmonnuskohteisiin?

Tutkimuskysymys 3.1: Hahmontavatko domiin hahmontavat sovellus-
kehykset muihin hahmonnuskohteisiin?

Tutkimuskysymys 3.2: Sallivatko domiin hahmontavat sovelluskehyk-
set muiden hahmontamiskohteiden käytön?

Tutkimuskysymys 3.3: Ovatko domiin hahmontavat sovelluskehykset
sidottuja domiin tai johonkin muuhun tiettyyn hahmonnuskohteeseen?

3.2 Menetelmät

Tutkielmassa lähdettiin deduktiivisesti analysoimaan sovelluskehyksiä, kirjastoja ja
hahmontavia kieliä, ja tutkimaan miten käytännössä tutkimuskysymykset toteu-
tuvat sovelluskehyksissä. Sovelluskehyksiä analysointiin erikseen, ja niistä koottiin
yhtenäinen kooste tutkimuskysymyksien pohjalta.

Datan lähteinä käytettiin pääasiallisesti olemassa olevaa dokumentaatiota ja suoraa
havainnointia [43, s. 135]. Dokumentaationa toimivat sovelluskehysten omat doku-
mentaatiot, mutta myös niistä kirjoitetut verkkoartikkelit, esimerkkisovellusten läh-
dekoodi, sekä jossain määrin, resurssien salliessa, sovelluskehysten oma lähdekoodi.
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Suora havainnointi tapahtui käyttämällä sovelluskehyksiä, ja havainnoimalla niiden
tulosteita ja välitiloja.

Sovelluskehysten versionhallinnasta löytyvää lähdekoodia ei pitkälti käytetty pri-
määrilähteenä, resurssien puutteen takia. Poikkeuksen tähän tekee Lit-html [44],
joka lähdekoodinsa kompaktin koon ansiosta mahdollisti tarkeamman lähdekoodin
tutkimuksen. Lit-html:n osalta sen lähdekoodi tutkittiin, ja lähdekoodin pohjalta
kirjaston keskeinen toiminnallisuus tiivistettiin pseudokoodiksi, joka on löydettävis-
sä kirjaston analyysin yhteydestä.

3.3 Hahmontavien sovelluskehysten valinnasta

Tutkielmassa supistettiin käsiteltävää suunnitteluavaruutta (engl. design space) ra-
jaamalla tutkimus olemassa oleviin sovelluskehyksiin ja kirjastoihin. Kuitenkin, jotta
mahdollisimman suuri osa suunnitteluavaruutta saataisiin katettua, kehyksiä valit-
tiin niiden edustamien tekniikoiden perusteella siten, että kehysten käyttämät tek-
niikat kattaisivat mahdollisimman suuren alan suunnitteluavaruudesta.

Valikoituneet kirjastot ovat alkujaan löytyneet osittain sattuman varaisesti, osittain
vahingossa, mutta ne on lopulta valittu niiden käyttämien erilaisten tekniikoiden
monimuotoisuuden takia. Keskeisenä piirteenä on ollut, että niistä on ollut tarjolla
olemassa olevaa kirjoitettua, tekstuaalista tai muussa muodossa olevaa informaatio-
ta.

Käsiteltävät hahmontavat sovelluskehykset valittiin pääasialllisesti siten, että saatiin
kattava joukko erilaisia tekniikoita hyödyntäviä sovelluskehyksiä ilman, että samaa
tekniikkaa olisi tarvinnut käsitellä useamman sovelluskehyksen osalta. Joidenkin va-
likoitujen sovelluskehysten osalta samanlaisia piirteitä tai metodeita on enemmän,
mutta näiden tapauksissa niiden muut erot ja ominaisuudet ovat puoltaneet niiden
valitsemista osaksi tutkimusta.

Valinnassa käytettiin apuna lumipallo-otannasta (engl. snowball sampling) johdet-
tua tekniikkaa, jossa kohteita valittiin aiemmin valittujen kohteiden suosittelujen
avulla [43, s. 88]. Käytännössä monet sovelluskirjastot määrittelevät itsensä suh-
teessa toisiin sovelluskirjastoihin tai tekniikoihin; tällöin suositteluksi laskettiin täl-
lainen viittaus.

Valinnassa tärkeänä kriteerinä oli erilaisuus siten, että samoja tekniikoita käyttävis-
tä kirjastoista pyrittiin valitsemaan vain yksi. Myös kirjastojen suosio huomioitiin
sikäli, että valittujen kohteiden joukosta tuli löytyä sekä suosittuja sovelluskehyksiä,
että myös tuntemattomampia haastajia.

Lähtökohtana oli virtuaalinen dom, ja sen suosituin toteutus React [24]. Tälle va-
littiin perinteinen kilpailija Angular [21]. Lisäksi valittiin tarkkailijavirtoja edustava
Cycle.js [45], web-komponentteihin läheisesti liittyvä Lit-html, haastajina tunnettu
Svelte [13], sekä tuntemattomammat Imba [46] ja Laminar [47].

Näistä maininnan arvoisina erikoisuuksina Imba valikoitui nopeutensa ansiosta, kun
taas Laminar löytyi onnekkaasti vahingossa, sen tekijän kirjoitettua mielenilmauk-
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sellisen, jopa haasteenomaisen, kommentin eräällä keskustelupalstalla virtuaalisen
domin ongelmista, ja puhtaiden reaktiivisten tarkkailijavirtojen eduista domin päivi-
tyksessä. Lisätutkimus osoitti Laminarin kehittävän Cycle.js:n tekniikkaa, ja tuovan
kokonaisuuteen uuden lähtökohdan, tehden siitä täten mielenkiintoisen tarkastelun
kohteen.

Sovelluskehysten yhteydessä on esitetty lyhyt koodiesimerkki yksinkertaisen sovel-
luksen toteuttamisesta kyseisellä sovelluskehyksellä. Nämä koodiesimerkit eivät it-
sessään ole mielenkiintoinen osuus tutkielmaa, mutta ne on silti koettu tärkeäksi
lisätä lukuihin, tutkielman lukemisen sujuvoittamiseksi. Koska käsiteltäviä sovellus-
kehyksiä on seitsemän, ja niiden valikoituminen käsiteltävästä suunnitteluavaruu-
desta on tapahtunut hyvin laajalta alueelta, ei ole oletettavaa, että kaikki käsitellyt
kehykset olisivat lukijalle entuudestaan tuttuja. Näin ollen koodiesimerkit tarjoavat
lyhyen vilkaisun kehykseen ja helpottavat näin toivottavasti paremmin tutkielmassa
käsiteltävien sovelluskehysten ominaisuuksien ymmärtämistä ja niistä tehtyä ana-
lyysia. Lukijan odotetaan tutustuvan tarpeen vaatiessa sovelluskehyksiin paremmin
näiden oman dokumentaation kautta.

3.4 Työn rajaukset ja mahdolliset vaikutukset validiteettiin

Selvänä puutteena menetelmissä on vähäinen sovelluskehysten lähdekoodin käyttö
primäärilähteinä. Lähdekoodin käyttö primäärilähteenä oli pakko monin paikoin kar-
sia pois resurssien rajallisuuden takia. Monet sovelluskehykset ovat monimutkaisia
kokonaisuuksia, joiden lähdekoodin kattava tutkiminen vaatisi suuria ajallisia resurs-
seja. Jotta pystyttiin käsittelemään useampia sovelluskehyksiä esitelmässä tehdyllä
laajuudella, sovelluskehysten toiminnallisuuden tutkiminen täytyi toteuttaa pääosin
sekundäärilähteiden avulla. Näitä olivat edellä mainitut sovelluskehysten dokumen-
taatiot ja niitä kuvailevat verkkojulkaisut, mutta myös sovelluskehysten tulosteet.

Toisaalta vaikka Lit-html:n yhteydessä oli mahdollista resurssien puitteissa syven-
tyä sen lähdekoodiin, tämäkään ei kuitenkaan takaa aukotonta tulkintaa kirjaston
toiminnasta. Lähdekoodia tutkittaessa kävi selväksi, että vaikka kirjasto on kokonsa
ja määrittelynsä puolesta pieni ja verrattain helppolukuinen, kaikki kirjaston to-
teutuksessa tehdyt päätokset eivät olleet pelkän lähdekoodin perusteella helposti
ymmärrettävissä. Koodin toteutus tapahtuu sen kehittäjien määrittelympäristössä
ja heidän aiemman tietonsa pohjalta. Kaikki tällainen hiljainen tieto ei välity hel-
posti pelkän lähdekoodin perusteella. Kontekstia toteutukselle olisi löytynyt lisää
versionhallinnan sekä versionhallinnan yhteydestä löytyvän tehtävienhallintajärjes-
telmän kautta. Näiden tarkka tutkimus olisi kuitenkin vaatinut merkittävää resurs-
sien käyttöä.

Koska kyseessä on tapaustutkimukseen vertautuva kehyskohtainen analysointi, ha-
vainnoista ei ole juuri mahdollista yleistää muihin sovelluskehyksiin, mahdollisesti
edes muihin nimellisesti samaa tekniikkaa käyttäviin sovelluskehyksiin. Esimerkik-
si Reactin virtuaalisen domin toteutus poikkeaa joiltain osin, sekä monista muis-
ta virtuaalisen domin toteutuksista, että myös sen omista aiemmista toteutuksista.
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Havainnot antavat kuitenkin kuvaa suuntauksista hahmontavien sovelluskehysten
alueella, ja avaavat yksittäisten sovelluskehysten toimintaa, ja selittävät minkälaisia
tekniikoita käsitellyssä suunnitteluavaruudessa käytetään.

4 Analysoidut hahmontavat sovelluskehykset, kir-
jastot ja kielet

Luvussa tutustutaan erilaisiin sovelluskehyksiin, jotka hahmontavat selainten hah-
monnuskohteisiin. Pääasiallinen kiinnostuksen kohde hahmonnuskohteiden joukossa
on dom, mutta käsittelemme pienimuotoisesti sovelluskehysten kykyä hahmontaa
muihin hahmonnuskohteisiin, niiltä osin mitä sovelluskehykset tukevat muita hah-
monnuskohteita.

Aloitamme tarkastelun käymällä ensin läpi sovelluskehysten käyttämät tekniikat
yleisellä tasolla. Tämän jälkeen analysoidut sovelluskehykset käsitellään yksi ker-
rallaan, ja niiden keskeisestä toiminnasta tarjotaan kuvaus.

4.1 Analysoitavat tekniikat

Tarkastelemme lyhyesti sovelluskehyksien käyttämiä tekniikoita yleiskuvan saami-
seksi. Käsittelemme virtuaalista domia, muutosten seurantaa, tarkkailijavirtoja,
sapluunoiden käyttöä, optimoivia hahmontavia kääntäjiä ja muistinnettua domia.

4.1.1 Virtuaalinen dom

Keskeinen ajatus virtuaalisen domin taustalla on, että vaikka domin operaatiot itses-
sään ovat raskaita, nykyaikaiset tietokoneet ovat erittäin tehokkaita ja suorittavan
koodin laskentakyky on niin suuri, että on tehokasta ylläpitää virtuaalista kopiota
domista, ja laskea näin mitä operaatioita domissa tarvitsee tehdä siirryttäessä puun
tilasta toiseen. Osana virtuaalista domia luodaan virtuaalinen, domin tilaa muis-
tuttava, puumainen rakenne, jonka avulla hallitaan todelliseen domiin hahmontavia
operaatioita. Hahmonnus tapahtuu tällöin ensin virtuaaliseen domiin, jota verra-
taan virtuaalisen domin aiempaan tilaan, ja muuttuneiden osien osalta muutokset
täsmäytetetään todelliseen domiin.

Virtuaalista domia käyttävistä kirjastoista tunnetuimpia ovat React [24] ja Vue [48].

4.1.2 Muutoksen havainnointi

Muutoksen havainnointi (engl. change detection) on Angularin yleistämä tekniik-
ka domiin hahmontamiseen, jossa domiin hahmontamista rajoitetaan tarkkailemal-
la komponentteihin kohdistuvia muutoksia. Angularin tapa toteuttaa muutosten
havainnointia on määritellä jokaiselle komponentille muutoksen havainnoija (engl



23

change detector), vahtifunktio, joka hallinnoi tarvitseeko komponentille suorittaa
uudelleen hahmonnusta.

Muutoksen havainnointiin perustuvia sovelluskehyksiä ovat mm. Angular.js (Angu-
larin ensimmäinen versio) [49] ja Angular (Angularin toinen versio) [21].

4.1.3 Sapluunaperustainen hahmonnus

Moderni sapluunaperustainen hahmonnus (engl. template based rendering) tarkoit-
taa ECMAScriptin sapluunaliteraalin (engl. template literals tai template string
literals) avulla tapahtuvaa dom-hahmonnusta.

Perinteisesti sapluunaperustainen hahmonnus on yhdistetty kirjastoihin kuten Mus-
tache [10] ja Handlebars.js [50]. Vaikka ne perustuvat sapluunojen käyttöön, pinnan
avulla tapahtuva hahmonnus on ollut ratkaisevasti erilaista, keskittyen koko sapluu-
nan uudelleenhahmontamiseen domiin jokaisella hahmonnuskerralla, eikä niitä huo-
mioida tässä yhteydessä sapluunaperustaisen hahmonnuksen moderneina esimerk-
keinä.

Lyhyenä kertauksena, sapluunaliteraali ottaa tunnistefunktion (engl. tag function),
jonka avulla sapluunaliteraalin sisältö pystytään jäsentämään. Funktio saa para-
metrinaan sapluunaliteraalin tekstuaalisen sisällön, sekä paikanvaraaja-arvot, jotka
sapluunaliteraalin merkkijonon sisälle on lisätty.

Sapluunaperustaisen hahmonnuksen keskeinen ajatus on tällöin muodostaa merk-
kijonoista staattisia dom-rakenteita, ja paikanvaraajista dynaamisia osuuksia, joita
voidaan uudelleenhahmontaa paikanvaraaja kerrallaan domiin. Pääsääntöisesti pai-
kanvaraajina tunnistefunktiolle annetaan elementtien attribuutteja, sekä sisältöjä
tai sisältöjen osia. Koska sapluunaliteraalin käyttö kertoo tunnistefunktiolle paikan-
varaajien tarkan sijainnin merkkijonon sisällä, domiin tapahtuvat muutokset pysty-
tään kohdistamaan tarkasti, eikä muutoksen takia tarvitse vertailla tai uudelleen-
hahmontaa muutoksen ulkopuolista komponenttirakennetta.

Modernia sapluunaliteraalin avulla tapahtuvaa sapluunaperustaista hahmonnusta
käyttäviä kirjastoja ovat mm. Lit-html [44] ja HyperHTML [51]. Tässä tutkielmassa
tutustumme paremmin Lit-html -kirjastoon.

4.1.4 Funktionaalinen reaktiivinen ohjelmointi ja tarkkailijasuunnitteli-
jamalli

Tarkkailijasuunnittelumalli (engl. observer pattern) on reaktiivinen suunnittelumal-
li, jossa sovelluskoodi ilmoittaa seuraavansa tiettyjä tarkkailijavirtoja (engl. obser-
vable tai stream), ja reagoivansa näiden virtojen tilan muutoksiin päivittämällä
omien sivuvaikutustensa kautta luotuja ulkoisia tiloja [52]. Tarkkailijasuunnittelu-
mallissa sovelluksen sisäinen tila säilytetään pääsääntöisesti juurikin näissä tark-
kailijavirroissa. Tarkkailijasuunnittelumalli on yksi tapa toteuttaa funktionaalista
reaktiivista ohjelmointia (engl. functional reactive programming, FRP).



24

a.js

b.js

c.js

d.js a.js

b.js

c.js

d.js

Kuva 2: Reaktiivinen ja interaktiivinen ohjelmointi eroavat sen mukaan, missä suhde toisiin resursseihin ilmoitetaan
[52]. Interaktiivisessa ohjelmoinnissa moduuli määrittää mihin moduuleihin sen tekemät datan muutokset kohdistu-
vat, kun taas reaktiivisessa ohjelmoinnissa moduuli kertoo, mistä moduuli hakee dataa. Vasemmalla datan määritys
tapahtuu interaktiivisesti. Oikealla datan määritys tapahtuu reaktiivisesti.

Reaktiivinen ohjelmointi eroaa yleisemmin imperatiivisessa koodissa käytetystä in-
teraktiivisesta ohjelmoinnista sen perusteella, missä dataan tapahtuvat muutokset
määritellään. Kuvan 2 mukaisesti interaktiivinen koodi kertoo mihin se vaikuttaa,
kun taas reaktiivinen koodi kertoo, mistä se saa datansa.

Reaktiivisen ohjelmoinnin kenties tunnetuin yksittäinen sovellus on Microsoftin
Excel-taulukkolaskentaohjelma, jossa jokainen solu ilmoittaa kaikki muut solut, joi-
den perusteella sen arvo määräytyy.

Tarkkailijasuunnittelumallissa sovelluksen tila säilytetään tarkkailijavirtojen sisällä.
Yhdellä tarkkailijavirralla voi olla monta eri tahoa, jotka kirjautuvat kuuntelemaan
siihen kohdistuvia muutoksia. Vastaavasti moni taho voi tehdä muutoksia samaan
tarkkailijavirtaan.

Tarkkailijavirrat ovat putkia, jotka lähettävät kaiken niille syötetyn datan, jokai-
selle kyseiseen virtaan kirjautuneelle kuuntelijalle siinä järjestyksessä, jossa ne on
virtaan syötetty. Tarkkailijavirrat ovat muuttumattomia siten, että virran sisällä
kaikki niihin syötetyt arvot pysyvät sellaisina, minä ne olivat virtaan syötettäessä.
Jos virrassa olevaa dataa halutaan muuttaa, tulee tätä varten luoda kyseisen virran
pohjalta uusi virta, jolle annetaan syötteenä ensimmäiseltä virralta saatu data halu-
tun dataa muokkaavan funktion kautta ajettuna. Tällöin molemmat virrat säilyvät
muuttumattomina, ja data muuttuu virtojen ulkopuolella siirrettäessä dataa virras-
ta toiseen. Tarkkailijavirta-kirjastot tarjoavat yleensä hyvin samanlaisia apufunk-
tioita tarkkailijavirroille, joita käytetään taulukoiden muokkaukseen. Listauksessa 6
esitetään yksinkertaisiin tarkkailijavirtoihin kohdistettuja muutoksia.

Käsittelemme tässä tutkielmassa kahta tarkkailijasuunnittelumallia hyödyntävää so-
velluskehystä: javascriptin päällä toimivaa Cycle.js:ää [45], sekä Scala.js -kielen pääl-
le rakentuvaa Laminar-sovelluskehystä [47].
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1 const count$ =
2 getClickObserver // --c--c--c--c--c-->
3 .map(() => 1) // --1--1--1--1--1-->
4 .fold((acc , x) => acc + x, 0); // --1--2--3--4--5-->

Listaus 6: Tarkkailijavirtojen muutoksia. Tarkkailijavirrat ovat muuttumattomia, joten muutoksia varten on
luotava uusia tarkkailijavirtoja. Listauksessa käytetään XStream-kirjastoa virtojen määrittelyyn [53]. Koodin
oikealla puolella kuvataan kommentissa virran olomuoto kyseisen rivin operaation jälkeen. Muuttujaan count$
tallennetaan tilavirta, joka pitää sisällään kumulatiivisen hiiren painallusten lukumäärän. getClickObserver-

metodi palauttaa tarkkailijavirran käyttäjän hiiren painalluksista. Tämän jälkeen tarkkailijavirran arvoja muutetaan
numeeriseen muotoon välivirrassa, jonka jälkeen tapahtumavirrasta johdetaan lopullinen tilavirta, joka pitää
sisällään kumulatiivisen tilanteen.

4.1.5 Optimoiden käännetyt dom-sovelluskehykset

Käsittelemme tässä tekstissä kahta käännettyä sovelluskehystä: Svelteä [13] ja Im-
baa [46]. Sovelluskehys on näiden kahden tapauksessa virheellinen termi, koska mo-
lemmat ovat kieliä, jotka kääntyvät optimoiduksi javascript-sovelluskoodiksi, eikä
niiden varsinainen sovelluskehys näin ollen koskaan käänny javascsriptin puolelle,
vaan poistuu suuressa osin kääntämisen yhteydessä. Muitakin käännettyjä dom-
muutoksiin tähtääviä kieliäkin löytyy. Esimerkkinä näistä on Elm [54], ja Reason
[55].

Svelten ja Imban keskeinen piirteenä molemmat käyttävät edukseen optimoivaa
kääntämistä, jossa sovelluskehyksen tarpeisiin tehty kääntäjä luo minimaalisen ver-
sion komponentista ja sen tarvitsemista muutoksista. Näin kehittäjä pystyy kirjoit-
tamaan toiminnallisuuden sopivassa laajuudessa, ja kääntäjä huolehtii käännetyn
sovelluskoodin optimoinnista pienempään muotoon, poistaen turhia haaraumia ja
tarkistuksia. Tällä kyetään pääsemään huomattavasti pienempään kokoon suhtees-
sa perinteisiin sovelluskehyksiin, jotka joutuvat ajonaikaisen heuristiikan puitteissa
suorittamaan ylimääräistä sovelluskoodia.

Toisaalta vaihtokauppana esimerkiksi Svelten tapauksessa kääntäjä optimoi sovel-
luskehyksen ohjelmistokoodin komponenttien sisälle, jolloin komponentit käyttävät
vain tarvitsemaansa toiminnallisuutta, mutta tuo toiminnallisuus toistuu useam-
man komponentin sisällä. Komponenttien määrän kasvaessa tämän toisteisen sovel-
luskehyskoodin koko saattaa tietyn rajan jälkeen kasvaa suuremmaksi kuin erillisen
sovelluskehyskoodin tapauksessa.

Toisin kuin virtuaalisen domin kanssa, muuttunutta elementtiä ei tarvitse verrata
domiin, koska muutos kohdistuu suoraan domiin ulkopuolisen virtuaalisen elemen-
tin sijaan. Vastaavasti toisin kuin muutoksen havainnointiin perustuvissa kehyksissä,
mitään ulkopuolista muutosta ei tarvitse erikseen seurata, ja sen jälkeen liittää oi-
keaan komponenttiin, koska komponentti itse reagoi muutokseen vain niiltä osin mi-
tä sen tarvitsee pystyäkseen toteuttamaan deklaratiivisesti määritellyn dynaamisen
osuuden.
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4.1.6 Muistinnettu dom

Muistinnettu dom (engl. memoized dom) on pääasiassa Imba-sovelluskehyksen käyt-
tämä termi, jolla tarkoitetaan muutosten hahmontamista suoraan domiin, siten että
välimuistissa säilytetään viitteitä dom-elementteihin, niiden muutosta ja uusiokäyt-
töä varten.

4.2 React – virtuaalinen dom

React [24] on virtuaalisen domin popularisoinut sovelluskehys. React määrittelee do-
min hallinnan komponenttien kautta. Komponentti on kehittäjän luoma puun solmu,
joka hahmontaa virtuaaliseen domiin muita kehittäjän luomia komponentteja, tai
dom-elementtejä. Komponenteista muodostuu komponenttipuu, joka hahmonnetaan
virtuaaliseen domiin, ja uudelleen hahmonnetaan aina kun komponentin sisäinen tai
annettu tila muuttuu.

Reactissa data valuu komponenttipuussa alaspäin, jolloin komponenttiin kohdistu-
nut muutos aiheuttaa vain sen alipuun uudelleenhahmontamisen. Tätä rajoitetta
on mahdollista kiertää aiheuttamalla sivuvaikutuksia komponenttien ulkopuoliseen
tilaan, jolloin ulkopuolisen tilan muutokset aiheuttavat tilaa kuuntelevien kompo-
nenttien uudelleenhahmontamisen.

Reactin keskeisiä ajatuksia on, että näkymä on tilan funktio. Korostaakseen tätä
funktionaalista lähestymistapaa, näkymä rakennetaan komponentin sisällä dekla-
raativisesti JSX-syntaksin [11] avulla. Komponentille kerrotaan se tila, joka halu-
taan hahmonnettavan, ja sovelluskehyksen tehtäväksi jää näin saattaa alla oleva
hahmontava järjestelmä tähän hahmonnettuun tilaan.

4.2.1 JSX

React määrittää komponentin hahmonnettavan tilan deklaratiivisesti, käyttäen
apunaan JSX-syntaksia, joka käännetään osana Babel-esikäsittelyä [56] Reactin
createElement-funktion kutsuiksi. createElement-funktiota käytetään myös ilman
JSX-syntaksia hahmonnettavien elementtien luomiseen.

JSX:llä määritelty HTML-elementtiä muistuttava rakenne kääntyy Babel-
esikäsittelyn aikana normaaliksi funktio-kutsuksi, ja JSX:llä luodun elementin tie-
dot annetaan JSX:stä vastaavalle funktiolle parametreina. Tällöin elementti, joka on
dom-elementin nimi, tai komponentin tapauksessa kompomentin määrittävän funk-
tion nimi, annetaan funktiolle ensimmäisenä parametrina, sen attribuutit toisena
parametrina nimettyinä kenttinä olion sisällä ja elementin alipuu kolmantena para-
metrina. Reactin tapauksessa kutsuttava funktio on React.createElement -funktio,
mutta käytännössä tämän funktion tilalle on mahdollista määritellä mikä tahansa
funktio. Puumaisen rakenteen käännöksen funktiokutsuiksi lisäksi JSX mahdollistaa
mm. nimettyjen parametrien käytön curryttavissa funktioissa, mikä on javascriptin
perinteisellä syntaksilla mahdollista, mutta verrattain kömpelöä [12].
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1 import React from ’react’;
2 import ReactDOM from ’react -dom’;
3

4 const Lauta = ({ children }) => <div >{ children}</div >;
5 const Ruutu = ({ children }) => <div >{ children}</div >;
6 const Riisinjyva = () => <div >Riisinjyva </div >;
7

8 const Sovellus = () => {
9 const rows = [1,2,3,4,5,6,7,8];
10 const cols = [’a’,’b’,’c’,’d’,’e’,’f’,’g’,’h’];
11

12 return (
13 <Lauta >
14 cols.map((_, i) => (
15 rows.map((__, j) => (
16 <Ruutu key={‘ruutu -${i}-${j}‘}>
17 {
18 Array.from(Array(Math.pow(2,i*rows.length+j+1)))
19 .map((___ , k) => (
20 <Riisinjyva key={k} />
21 ))
22 }
23 </Ruutu >
24 ))
25 ))
26 </Lauta >
27 )
28 };
29

30 ReactDOM.render(
31 <Sovellus />,
32 document.getElementById(’sovellus ’)
33 );

Listaus 7: Yksinkertainen React-sovellus, joka hahmontaa riisinjyviä shakkilaudalla.
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4.2.2 Koodiesimerkki

Listauksessa 7 määritellään esimerkkisovellus Reactin avulla. Riveillä 4,5,6 ja 8 mää-
ritellään neljä eri komponenttia, joista viimeinen hahmonnetaan juurikomponenttina
domiin rivillä 25.

Komponentit ovat tilan funktioita, jotka palauttavat hahmontamansa näkymän.
Näkymä määritellään komponentin paluuarvona JSX-syntaksin avulla. Kaksi en-
simmäistä komponenttia saa parametrinaan lapsielementtejä, jotka ne molemmat
hahmontavat osaksi näkymäänsä. Koska Ruutu- ja Riisinjyva-komponentteja on
useampia saman elementin sisällä, määritetään niille molemmille käytettäessä avai-
narvot.

4.2.3 Komponenttien tilasta ja uudelleenhahmonnuksen tarkkuudesta

Datan pääasiallisesti tapahtuva yksisuuntainen siirtyminen alaspäin komponentti-
puussa on keskeinen muutos Reactissa, suhteessa moniin sitä edeltäneisiin kirjastoi-
hin, joissa komponentit saattoivat vaikuttaa mielivaltaisesti kahteen suuntaan ta-
pahtuvilla sidoksilla mihin tahansa muuhun kirjaston hallitsemaan komponenttiin.
Tämä yksinkertaistaa Reactilla luotujen sovellusten logiikkaa, koska datan suunta
rajoittaa komponenttien vaikutuksen pääasiallisesti niiden hahmontamiin kompo-
nentteihin. Koska Reactissa data valuu puussa alaspäin, myös hahmonnus tapahtuu
yksinkertaistaen puussa tässä järjestyksessä.

Reactissa on kolmenlaista tilaa: komponentin sisäistä tilaa, puun ulkoista tilaa, sekä
alipuun tilaa, joka johtuu kahdesta ensimmäisestä tilasta, ja tapahtuu komponen-
teille sen props-parametrin sisällä annettavina arvoina. Datan valuminen tarkoittaa
juurikin tätä viimeistä tilan muotoa. Datan valuminen on keskeinen tilan jakamisen
muoto Reactissa. Teoriassa kyse ei ole varsinaisesti tilasta, vaan funktioiden syöttees-
tä, joka on johdettu kahdesta ensin määritellystä todellisen tilan muodosta. Kompo-
nentit ovat oikeammin, kuten aiemmiin mainittiin, tilan funktioita jotka palauttavat
hahmonnettavan näkymän. Käytännössä ongelma on kuitenkin tehokkuudessa, jos-
sa yhden ja saman funktion vastuulla on useita eri tehtäviä: sama funktio vastaa
näkymän rakentamisesta tilan pohjalta, mutta sen lisäksi, sen tehtävänä on siirtää
johdettua muuttunutta tilaa puussa alaspäin. Funktionaalisena toteutuksena tässä
ei ole ongelmaa, koska on aivan normaalia antaa dataa puhtaasti syötteenä funktion
sisäisiin sivuvaikutuksiin perustuvien sisäisten tilojen sijaan, mutta käytännössä to-
teutuksen tasolla tämä on tehotonta, koska komponenttien rakentaminen saattaa si-
sältää erinäisiä raskaita sivuvaikutuksia. On kuitenkin hyödyllistä ajatella funktioi-
den syötteenä saatavaa tilaa alipuun tilana, koska se korostaa ongelmaa. Esimerkiksi
tarkkailijasuunnittelumalliin perustuvissa sovelluskehyksissä tällaista epämääräistä
tilan muotoa, jossa tilan todellinen omistajuus on määrittelemätön ei ole. Alipuun
tila on keskeinen syy, jonka takia React johtuu hahmontamaan uudelleen suuria
osia alipuistaan, siirtäessään dataa puussa alaspäin osana hahmonnusprosessiaan.
Esimerkiksi tarkkailijasuunnittelumallissa tällaista ongelmaa ei synny, koska datan
siirto on eriytetty hahmonnusprosessista tarkkailijavirtoihin, samalla kun kompo-
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nentin luonti ja ensimmäinen hahmontamiskerta on eriytetty sen uudelleenhahmon-
tamisesta.

React korjaa ongelmaa koukku-funktioiden (engl. hooks) avulla, jotka pystyvät muis-
tintamaan funktion sisäisiä arvoja. Tämä on kuitenkin heikompi ratkaisu kuin esi-
merkiksi tarkkailijavirtojen tapauksessa, koska koukut ovat lisäävä toiminnallisuus,
kun taas tarkkailijavirtojen muokkaus ja uusien johdettuja arvoja sisältävien virto-
jen johtaminen on niiden keskeinen ominaisuus. Käytännössä ero näkyy kehittäjään
kohdistuvan tiedon tarpeen muodossa. Kyse on siis kehysten kehittäjiä ohjailevasta
luonteesta. Koska tarkkailijavirrat pakottavat käyttämään niitä tietyllä tavalla, niil-
lä asioiden tekeminen tulee luonnostaan, kun taas koukkujen mahdollistava luonne
ei tarjoa vastaavaa tukea kehittäjälle, jolloin samaan lopputulokseen päästäkseen
kehittäjä joutuu tekemään enemmän työtä. Ei ole yksiselitteistä, että tarkkailija-
virtojen tapa olisi koukkuja parempaa, mutta edellä esitetyn osalta ne vähentävät
ohjaavasti hahmonnuksen yhteydessä tapahtuvaa koodin suoritusta.

4.2.4 Virtuaalinen dom Reactin mukaan

React käyttää heuristiikoita hyväkseen, pystyäkseen tehokkaasti täsmäyttämään vir-
tuaalisen domin ja tapahtuvat muutokset [57, 58]. Reactin kolme tärkeintä oletusta
käyttämänsä heuristiikan taustalta ovat 1. juurielementin vaihtuminen johtaa ko-
ko puun vaihtumiseen, 2. elementin avaimen vaihtuminen tarkoittaa käytännössä
elementin vaihtumista, ja 3. alipuut liikkuvat puun sisällä vain saman vanhemman
alaisuudessa [58, 57]. Jos puun juuri elementti on eri kuin aiemmin, sen muodos-
tama alipuu on myös eri kuin aiemmin, ja koko vanha puu hylätään, ja kaikki sen
elementit ja komponentit hahmonnetaan uudelleen domiin. Sama tapahtuu myös
jos elementin avain-arvo on muuttunut1. Tällöin elementin voi olettaa olevan eri
elementti, vaikka sen käyttämä elementin tunniste on pysynyt samana. Kolmantena
keskeisenä oletuksena heuristiikan taustalla React olettaa, että alipuut voivat vaih-
taa paikkaansa vain saman, komponentin itse hahmontaman puun sisällä. Jos puu
siirtyy komponentista toiseen, kyseessä on kaksi eri alipuuta, ja ne poistetaan ja
luodaan uutena vastaavissa komponenteissaan.

Kuvan 3 mukaisesti, elementin tilan muokkaus johtaa sen merkitsemiseen likaiseksi,
eli muuttuneeksi. Vastaavasti kuvan 4 mukaisesti likaiseksi merkitseminen aiheuttaa
kyseisille komponenteille ja niiden alipuille uudelleen hahmonnuksen.

Yksittäiset elementit voivat kuitenkin estää uudelleenhahmonnuksen, jos ne mää-
rittelevät, että niiden saamilla parametreillä ei ole tullut muutosta, joka aiheuttaisi
muutoksen niiden represaatioon. Vastaavasti tämä tarkoittaa samalla, että niiden
alipuussa ei silloin ole niistä johtuvaa uudelleenhahmonnuksen tarvetta. Kuva 5
näyttää tämän tilanteen.

Lopuksi React vertaa muuttunutta virtuaalista puuta muistista löytyvään kopioon
1Elementin avain on datasta muodostettava sidos dom-elementin ja datan välille. Avain muo-

dostetaan aina samalla, kehittäjän tapauskohtaisesti määrittämällä tavalla. Reactin tapauksessa
avain on merkkijono, mutta se voisi olla mikä tahansa kielen mahdollistama vertailtava arvo.
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setState-kutsut likainen

Kuva 3: setState-kutsuminen elementeille vdom-puussa johtaa näiden komponenttien merkitsemiseen likaisiksi[57].

likainen uudelleen hahmonnettu

Kuva 4: Täsmäytyksen jälkeen likaiseksi merkityt elementit, ja niiden alipuut, hahmonnetaan uudelleen virtuaaliseen
domiin [57].

likainen uudelleen hahmonnettu

Kuva 5: Täsmäytyksen jälkeen likaiseksi merkityt elementit, ja niiden alipuut, hahmonnetaan uudelleen virtuaa-
liseen domiin. Uudelleen hahmonnettaessa elementin on mahdollista keskeyttää oma ja alipuun hahmonnus, jos
se määrittelee, että sen saamat arvot eivät vaadi uudelleen hahmonnusta. Kuvassa punaiselle rajauksella, ilman
taustaviivoitusta esitetty solmu keskeyttää oman ja alipuun uudelleen hahmonnuksen [57].
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1. vanha VDom

2. uusi VDom

3. muutokset domiin

Kuva 6: Lopuksi virtuaaliseen domiin hahmonnettua puuta verrataan muistista löytyvään aiempaan versioon puusta.
Muutokset hahmonnetaan todelliseen domiin.

edellisestä virtuaalisesta puusta kuvan 6 mukaisesti. Ne virtuaalisen domin elemen-
tit, jotka ovat muuttuneet edellisen hahmonnuksen jälkeen, hahmonnetaan uudelleen
muuttuneilta osin todelliseen domiin.

4.2.5 Reactin suhde välittömiin ja säilyttäviin järjestelmiin

Domin hallintaan erikoistuneena sovelluskehyksenä itsensä läpi lyöneenä kirjasto-
na React tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman välittömiin ja säilyttäviin graafisiin
järjestelmiin. React sovelluskehyksenä muodostuu kahdesta osasta: sovelluskehyk-
sen rajapinnan kehittäjälle tarjoavasta samannimisestä kirjastosta, sekä erillises-
tä hahmontaja-kirjastosta (engl. renderer), joka nimensä mukaisesti vastaa React-
komponentille annettavan hahmonnettavan sisällön hahmonnuksesta.

Reactin hahmonnus tapahtuu deklaratiivisesti, ja esimerkiksi domin tapauksessa se
pitää yllä erillistä sisäistä tilaa domista – niin kutsuttua virtuaalista domia – ja
pystyy tämän sisäisen tilan avulla täsmäyttämään (engl. reconciliate; myös reconci-
liation) eroavaisuuden domin nykyisen tilan ja seuraavaksi hahmonnettavan tilan
välillä. Käytännössä Reactin hahmonnusrajapinnan voi määritellä säilyttäväksi jär-
jestelmäksi. Reactin joustavuudesta kertoo se, että se sallii myös muiden hahmon-
nuskohteiden käytön hahmonnuksen kohteenaan.

Hahmontajien määrittelyä varten React tarjoaa rajapinnan, jota vasten voidaan
määritellä uusia hahmontajia mukautettuja hahmonnuskohteita varten [59, 60]. Täl-
löin rajapintaa käyttävä kirjasto vastaa Reactin deklaratiivisen hahmonnusrajapin-
nan takia hahmonnuskohteen hallintaan tarvittavan sisäisen tilan ylläpidosta.
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Yleisin Reactin yhteydessä käytetty hahmontaja on react-dom[61], joka toimii hah-
montajana hahmonnettaessa elementtejä domiin. Nykyään omaksi kirjastokseen ero-
teltu react-dom on alkujaan ollut osa Reactin react-pääkirjastoa. Se on edelleen osa
Reactin ydin-kirjastoja, mutta ei ole enää ainoa Reactin hahmonnuskohde. Vaikka
domin osalta Reactin dom-kirjasto react-dom vastaa täsmäytyksestä, mukautetun
hahmonnuskirjaston ei sitä tarvitse tehdä, jos täsmäytys ei ole tarpeen mukaute-
tun hahmonnuskohteen osalta. Kertauksena vielä, että sovelluskehittäjillä on siis
mahdollisuus käyttää Reactin tarjoamaa react-dom-kirjastoa, hahmonnettaessa do-
miin, tai käyttää omaa tai kolmannen osapuolen luomaa kirjastoa hahmonnettaessa
muualle. Tästä hyvänä esimerkkinä on react-canvas -kirjasto[62], joka mahdollistaa
Reactin avulla canvaksen hallinnoinnin[63]. Kyseessä on siis deklaratiivinen, säilyt-
tävä rajapinta react-kirjaston muodossa, jonka hahmontaja react-canvas hallinnoi
välitöntä järjestelmää, canvasta, ja pitää yllä sisäistä kirjanpitoa sen tilasta.

4.3 Angular – muutosten havainnointi

Angular on sapluunoita (engl. template) hyödyntävä muutoksen havainnointiin poh-
jautuva sovelluskehys. Angular on vahvasti MVC-suunnitelumallin (engl. model-
view-controller; suomeksi malli-näkymä-hallinnoija -suunnittelumalli) päälle raken-
tuva sovelluskehys. Komponentit määrittelevät erikseen hallinnoijan, ja irrottavat
sen erilleen sapluunasta, joka vastaa näkymän muodostuksesta. Malli, eli kompo-
nentin tilasta ja logiikasta vastaava osuus löytyy myös komponentin sisältä. Sovel-
luksen näkymä ja sen HTML-rakenne määritellään HTML-pohjaisten sapluunoiden
avulla, joiden syntaksia on laajennettu kielen vahvistamiseksi. Komponentin muu
dynaaminen suoritus liitetään pääasiallisesti sapluunaan javascriptin puolella mää-
riteltyjen komponenttien avulla.

Nykyinen Angular-sovelluskehys on Angularin toinen tuleminen. Keskeiset ideat
muutoksen havainnoinnista ja sapluunoiden käytöstä ovat säilyneet Angularissa
enemmän tai vähemmän samoina kaikissa versioissa, mutta itse toteutukset ovat poi-
kenneet suuresti toisistaan. Angularin ensimmäinen versio oli javascript-pohjainen,
ja kulki nimellä Angular.js.

Reactin tuodessa uusia tuulia sovelluskehysten toiminnallisuuksiin, myös Angularis-
sa otettiin siitä mallia, ja Angularin toiminnallisuutta muokattiin raskaalla kädellä.
Reactin innoittamana, Angular siirtyi kaksisuuntaisesta datan vaihdosta yksisuun-
taiseen datan kulkuun, jossa data valuu Reactin tavoin puussa alaspäin.

Muutokset Angularin versioiden välillä olivat sen verran suuria, ettei taaksepäin
yhteensopivuutta vanhaan voitu säilyttää, ja sovelluskehyksen toinen pääversio jul-
kaistiin erillisenä kirjastona. Sovelluskehyksen siirtyessä käyttämään Typescriptiä,
Typescriptin tarjotessa muun muassa tuen direktiiveille, joka on keskeinen työkalu
Angularissa luokkia määriteltäessä, nimestä tiputettiin js-pääte, osoittamaan erot-
tumista vanhasta sovelluskehyksestä. Angularin yhtenä keskeisenä tavoitteena, suh-
teessa edeltäjäänsä, oli yksinkertaistaa sovelluskehyksen toimintaa.

Direktiivit eivät ole vain Angularin tai TypeScriptin erikoisuus, vaan niitä on työs-
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tetty myös ECMAScriptin puolella nimellä Javascript Decorators [64]. Tätä kir-
joittaessa ehdotus on tason 2 luonnos (engl. stage 2 draft), eikä sitä vielä pidetä
toiminnallisuutensa puolesta riittävän viimeisteltynä toteutettavaksi kielen tasolla
[65].

4.3.1 Koodiesimerkki

Listauksessa 8 rivillä 6 määritellään sapluuna, jossa h1-elementin sisälle hahmonne-
taan komponentin title-ominaisuuden arvo.

1 import { Component } from ’@angular/core’;
2

3 @Component ({
4 selector: ’app -root’,
5 template: ‘
6 <h1 >{title}</h1 >
7 ‘
8 })
9 export class AppComponent {
10 title = ’Hei maailma!’;
11 }

Listaus 8: Angularilla toteutettu Hei Maailma -sovellus.

4.3.2 Angular ja dom – hahmonnus vain havainnoijan luvalla

Angular lähestyy domia muutoksien kautta. Jokaisella uudelleenhahmonnuskerralla
ei ole mielekästä hahmontaa koko sovellusta uudelleen domiin, vaan vain sovelluksen
muuttuneet osat. Angular lähestyy tätä hahmontamiseen liittyvää ongelmaa enna-
koivasti – koska tiedetään, että vain muutokset tulee hahmontaa uudelleen, voidaan
muuttuneet osat selvittää ensin, ja sen jälkeen kaikki muuttuneet osat voidaan hah-
montaa uudelleen.

Tämä on käytännössä päinvastainen järjestys verrattuna siihen miten React toimii.
Ensin Angularissa selvitetään minne muutos on kohdistunut, ja vasta sen jälkeen
suoritetaan hahmonnus. Reactissa sen sijaan ensin hahmonnetaan kaikki virtuaali-
sesti, ja sen jälkeen vertaillaan, mitkä osat ovat muuttuneet hahmonnuksesta, ja mit-
kä osat näin ollen tulee hahmontaa virtuaalisesta domista todelliseen domiin. Siinä
missä Reactin keskeinen huomio on, että virtuaaliseen domiin tapahtuvan ylimää-
räisen hahmontamisen suorittaminen on halvempaa, kuin koko sovelluksen hahmon-
taminen täysin uudelleen todelliseen domin, Angularin vastaava keskeinen idea on
huomioida muutosten havainnoinnin olevan samalla tavalla huomattavasti halvem-
paa kuin dom-operaatioiden suorittaminen uudelleen kaikille komponenteille. Mo-
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lemmissa tapauksissa domiin hahmontaminen on laskettu niin kalliiksi operaatioksi,
että on halvempaa käydä läpi kaikki komponentit ja valita todelliset muuttuneet,
uudelleenhahmonnuksen tarvitsevat komponentit.

Muutoksen havainnointi tarkoittaa Angularissa kaikkia komponentteihin kohdistu-
vien muutosten havainnointia. Pääasiallisesti muutoksia aiheuttavat tapahtumakut-
sut, erilaiset ajastimet, kuten setTimeout- ja setInterval-funktiot, sekä datan
hakeminen ulkoisilta palvelimilta XHR-kutsuilla [66].

Angularin muutoksen havainnointi tapahtuu kahdessa vaiheessa: reagoimalla selai-
men tarjoamiin funktiorajapintoihin kohdistuviin kutsuihin, ja vertaamalla näiden
kutsujen kohteita Angularin muutoksen havainnointi -puuhun. Kun muutos vaikut-
taa Angularin hallinoimaan komponenttiin, Angular aiheuttaa kyseisen komponen-
tin uudelleenhahmontamisen.

Angularin havaitessa muutoksen kohdistuvan hallinnoimaansa komponenttiin, se
kutsuu tälle komponentille erikseen koneellisesti luotua muutoksen havainnoijaa
(engl. change detector), joka vertaa komponentin saamia uusia arvoja vanhoihin
arvoihin [67]. Muutoksen havainnoija ei kuitenkaan vertaa kaikkia komponentin ar-
voja muuttuneisiin arvoihin, vaan sille on luonnin yhteydessä määritetty seuratta-
vaksi vain ne arvot, jotka vaikuttavat komponenttiin liitettyyn sapluunaan (engl.
template), ja täten voivat johtaa domiin hahmonnettavan sisällön muuttumiseen.

On huomattavaa, että virtuaalisen domin ja Reactin tavoin, Angularissa muutos
puun yläosassa vaikuttaa puussa alempana oleviin komponentteihin. Kuitenkin poi-
keten Reactista, komponentin muutos aiheuttaa alempien komponenttien osalta vain
näiden muutoksen havainnoitsijoiden kutsumisen. Eli alipuissa olevia komponentte-
ja ei ryhdytä suoraan hahmontamaan Reactin tavoin, vaan jokaisen komponentin
kohdalla ensin käynnistetään vain muutoksen havainnoitsija. Vasta kun muutoksen
havainnoija on antanut luvan, hahmonnetaan komponentti uudelleen.

Angular osaa yksisuuntaisen datan siirtymisen ansiosta Reactin tavoin jättää osan
puusta prosessoimatta, jos se pystyy määrittelemään, että data ei ole muuttunut
näiden osalta [68]. Yleisessä tapauksessa se käy kuitenkin koko puun muutosten
havainnoijat läpi.

Angular ja vyöhykkeet Angular käyttää muutosten seuraamiseen niin kut-
suttuja emphvyöhykkeitä (engl. zones), joiden toteutus perustuu vastaaviin dart-
ohjelmointikielen sisäänrakennettuihin vyöhykkeisiin [69]. Vyöhykkeet määrittävät
suorituskontekstin koodille, ja tarjoavat mahdollisuuden seurata määritellyn kon-
tekstin sisällä tapahtuvia funktiokutsuja yli tapahtumarajapintojen. Ne rajaavat
sisällään suoritettavan koodin siten, että sitä ja siinä tehtyjen kutsujen suoritusta
voidaan seurata tapahtumanhallinnan ja ajastimien kautta tapahtuvan javascrip-
tin tehtäväjonojen yli. Kaikkia Angularin havainnoimia muutoksia voidaan seurata
vyöhykkeiden avulla. Angular käyttää vyöhykkeisiin Zone.js-kirjastoa [70].

Javascript mahdollistaa kaikkien viitattavissa olevien funktioiden ylikirjoittamisen,
ja Angular hyödyntää tätä Zone.js-kirjaston toteutuksessa. Vyöhykkeiden sisäisten
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1 start();
2 a();
3 setTimeout(b, 0);
4 setTimeout(c, 0);
5 d();
6 stop();

1 // ajastus alkaa
2 a
3 d
4 // ajastus loppuu
5 b // ajastuksen ulkopuolella
6 c // ajastuksen ulkopuolella

Yhdistelmälistaus 1: Esimerkissä yritetään virheellisesti mitata funktioiden ja ajastettujen funktioiden suorituk-
sen kestoa, mutta se epäonnistuu. Vasemmalla ajettava koodi ja oikealla suoritusjärjestys. Ajastettujen funktioiden
suorituksen keston mittaaminen ei onnistu sellaisenaan, koska niiden suoritus tapahtuu kutsupaikan ulkopuolella
javascriptin tehtäväjonon kautta [69]. Suorituksen mittaaminen epäonnistuu, koska javascript suorittaa tehtävän
kerrallaan loppuun asti, ja ajastettujen funktioiden suoritus tapahtuu aikaisintaan vasta nykyisen suorituksen pää-
tyttyä. C-kielen kaltaisessa säie-toteutuksessa suorituksen mittaaminen saattaisi joillain suorituskerroilla sattumalta
onnistua, koska C mahdollistaa suorituksen siirtämisen toiseen säikeeseen kesken tehtävän suorituksen. Javascript
on kuitenkin (joitain kielen toteutuksesta riippuvia erikoistilanteita lukuunottamatta) 1-säikeinen keskeyttämätön
(engl. non-blocking) ympäristö, jossa tehtävän suoritus ei voi keskeytyä.

tehtävien seuraaminen on toteutettu ylikirjoittamalla selaimen natiiveja muutoksia
aiheuttavia funktioita omilla funktioillaan, jotka kutsuvat alkuperäisiä funktioita,
mutta samalla lisäävät vyöhykkeiden hallintaan käytettäviä tarkistuksia näiden yh-
teyteen [67].

Vyöhykkeiden hallinta Zone.js-kirjastolla ei ole pelkästään Angulariin sidottua, vaan
siitä voidaan käyttää testaamisessa tai esimerkiksi tehokkuuden mittaamisessa funk-
tioiden keston osalta yhdistelmälistauksien 1 ja 2 mukaisesti.

4.4 Lit-html – sapluunaperustainen hahmonnus

Lit-html [44] on domiin hahmontava sapluunoja käyttävä kirjasto. Monista muista
käsitellyistä sovelluskehyksistä, kirjastoista ja kääntäjistä poiketen Lit-html vastaa
pelkästään domin muokkauksesta sapluunojen avulla. Se ei toteuta tilanhallintaa,
tai huolehdi tapahtuman jälkeisestä domin uudelleenhahmontamisesta, vaan se tar-
joaa vain funktion, joka kutsuttaessa hahmontaa sille annetun sapluunan domiin.
Se ei myöskään ota kantaa esimerkiksi komponenttien muodostamiseen, tai huolehdi
korkeamman tason konsepteista kuten komponenttien elämänkaarista.

Vaikka Lit-html onkin web-komponentti -kirjastona alkunsa saaneen Polymer-
projektin osa, se ei suoraan liity web-komponentteihin [72], vaan tarjoaa alustan,
jolla muut kirjastot, esimerkiksi Polymer-projektin web-komponentti -kirjasto LitE-
lement [73], voivat hallita domia.

4.4.1 Koodiesimerkki

Listauksessa 9 esitetään yksinkertainen esimerkki Lit-html:n käytöstä. Siinä hah-
monnetaan ensin alipuu domiin tietyillä paikanvaraajien arvoilla, jonka jälkeen sama
alipuu päivitetään, siis uudelleenhahmonnetaan, uusilla paikanvaraajien arvoilla.
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1 // määritellään vyöhykkeen hallintaan käytettävä toiminnallisuus
2 const ajastavaVyohyke = (() => {
3 let aloitus
4 let aika = 0;
5

6 return {
7 beforeTask: function () {
8 aloitus = Date.now();
9 },
10

11 afterTask: function () {
12 aika += Date.now() - aloitus;
13 },
14 }
15 })();
16

17 // määritellään ajettava koodi, ja sille vyöhykkeen hallinta
18 zone
19 .fork(ajastavaVyohyke)
20 .run(function () {
21 a();
22 setTImeout(b, 0);
23 setTimeout(c, 0);
24 d();
25 });

1 beforeTask ();
2 a();
3 d();
4 afterTask ();
5

6 beforeTask ();
7 b();
8 afterTask ();
9

10 beforeTask ();
11 c();
12 afterTask ();

Yhdistelmälistaus 2: Vyöhykkeiden avulla tehtävän seuranta mahdollistaa ajastettujen funktioiden seuraamiseen
javascriptin tehtäväjonosta huolimatta [69, 71]. Ylhäällä vyöhykkeitä käyttävä koodi, ja alhaalla ajettavat funktiot
listattu suoritusjärjestyksessä.
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1 import {html , render} from ’lit -html’;
2

3 const otsikko = html ‘<h1 >Otsikko </h1 >‘;
4 const artikkeli = (teksti) => html ‘
5 ${otsikko}
6 <div >${teksti}</div >
7 ‘;
8

9 render(artikkeli(’lorem ipsum ’), document.body);
10

11 // kutsumalla render -funktiota uudelleen uusilla arvoilla
paivitetaan sapluunan paikanvaraajien arvoja. Vain

muuttuneet sapluunan arvot paivittyvat domiin.
Sapluunan staattiset merkkijono -osuudet eivat muutu ,
eika niita siten tarvitse muokata domissa.

12 render(artikkeli(’lorem ipsum dolor sit amet’), document.
body);

Listaus 9: Yksinkertainen Lit-html -sovellus, joka hahmontaa domiin kaksi elementtiä.

Koska Lit-html ei tarjoa toteutusta tilanhallintaan, tai tapahtumien hallintaan tai
siitä johtuvaan uudelleenhahmontamiseen, kehittäjän tai kirjastoa käyttävän kor-
keamman tason kirjaston täytyy huolehtia uudellenhahmontamisesta. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että render-funktiota tarvitsee manuaalisesti kutsua uudelleen ai-
na, kun domiin halutaan uudelleenhahmontaa muuttunut tila.

Tämä onkin keskeinen piirre, joka tekee Lit-html:stä juurikin kirjaston, ja erottaa
sen monista muista domiin hahmontavista sovelluskehyksistä: render-funktio ei ota
domin hallintaa jatkuvaan haltuunsa, vaan vain tyytyy hahmontamaan sille annetun
sapluunan domiin. Taustalla se toki hallitsee domia, muttei ilman uutta render-
funktion kutsua. Se siis sammuu render-funktion suorituksen jälkeen, toisin kuin
sovelluskehykset, jotka jäävät odottamaan tapahtumia tai tilan muutoksia.

4.4.2 Lit-html ja dom – paikanvaraajien kohdistamat muutokset

Lit-html muodostaa sapluunaliteraalin pohjalta ensimmäisellä hahmonnuksella
dom-rakenteen. Seuraavilla hahmonnuskerroilla se päivittää vain paikanvaraajien si-
sältöjä [74]. Kun muuttunut osio sapluunaliteraalissa on elementin sisällä, Lit-html
osaa hyödyntää HTML:n sapluuna-elementtejä, ja näin ollen jättää optimoinnin se-
laimen toteutettavaksi.
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4.4.3 Lit-html ja web-komponentit

Lit-html tukee mukautettujen web-komponenttien käyttöä siten, että se mahdollis-
taa niiden käytön osana hahmonnettavaa dokumenttia, HTML- ja SVG-elementtien
ohella, mutta se ei kuitenkaan tarjoa työkäluja uusien web-komponenttien luomi-
seen tai päivittämiseen. Polymer-projekti tarjoaa web-komponenttien luontiin erilli-
sen LitElement-kirjaston, joka käyttää apunaan Lit-html:ää domin hallintaan. Tältä
osin on hyvä huomioida, että Lit-html hyödyntää pinnan alla template-elementtejä,
jotka ovat osa HTML:n web-komponentti -kokonaisuutta.

4.4.4 Lit-html:n toiminnallisuus tarkemmin

Lit-html on verrattain yksinkertainen kirjasto. Sen keskeinen toiminnallisuus koostu
kymmenkunnasta 100–200 rivisestä tiedostosta. Seuraavaksi käsittelemme pseudo-
koodin muodossa, listauksissa 10, 11, 12, 13 ja 14, yleisellä tasolla Lit-html:n hah-
monnuksen keskeisiä vaiheita. Listauksissa käytetty pseudokoodi muistuttaa javasc-
riptiä.

Sapluunaliteraalin yhteydessä käytettävä html-tunnistefunktio on hyvin lyhyt funk-
tio, kuten listaus 10 osoittaa. Se saa parametreinaan sapluunaliteraalin kiinteät
merkkijonot sekä näiden väleihin lomittuvat paikanvaraajien saamat arvot, ja pa-
lauttaa olioliteraalin, joka pitää sisällään nämä tiedot sekä yksinkertaiset funktiot
näiden muuttamisesta HTML-muotoon, ja upottamisesta.

Monimutkaisempi toiminnallisuus tapahtuu render-funktion sisällä listauksessa 11.
Funktiolle annetaan html-funktion paluuarvo, sekä dom-elementti, johon sapluuna
hahmonnetaan. Yksinkertaistaen, render aloittaa hahmontamisprosessin, jossa sille
annettu sapluuna, ja sapluunan sisäiset sapluunat hahmontuvat domiin, ja myöhem-
min tapahtumien sattuessa uudelleenhahmontuvat muuttuneilla arvoilla domiin.

render aloittaa commit-funktion avulla hahmontamisprosessin. Jos hahmonnettava
NodePart on sapluunasta peräisin oleva TemplateResult, kuten render-funktiota
kutsuttaessa, kutsutaan sille commitTemplateResult-funktiota, joka vastaa sapluu-
nan (uudelleen)hahmontamisesta. Yleisessä tapauksessa, jolloin NodePart ei ole
TemplateResult, se voidaan suoraan hahmontaa domiin. Commit-funktiota kutsu-
taan kaikkille NodePart:lle niiden omalla vuorollaan. NodePart on luokka, josta
luodaan ilmentymiä jokaiselle sapluunan sisäiselle paikanvaraajalle. Tai tarkasti ot-
taen attribuuteille ja muille erikoistilanteille löytyy oma Part-luokan aliluokka, joka
voidaan myös hahmontaa commit-funktion avulla domiin.

render-funktion kutsu johtaa sapluunan tapauksessa commitTemplateResult-
funktion kutsuun. commmitTemplateResult-funktion toiminta esitetään listaukses-
sa 12. Sen keskeinen toiminnallisuus on joko luoda uudet, tai hakea välimuistista
ohjeet sapluunan paikanvaraajien hahmontamiseen domiiin. Nämä ohjeet luodaan
funktioiden Template ja TemplateInstance avulla.

Template- ja TemplateInstance -funktiot ovat verrattain raskaita operaatioita, jot-
ka molemmat käyvät läpi selaimen treeWalker-olion avulla sapluunan sisäisen puu-



39

1 const getHTML = (strings , values) =>
2 strings.reduce ((html , s) =>
3 (s on sapluunamerkkijonon lopettava merkkijono)
4 ? html + s
5 : (s:n jalkeinen value on attribuutti)
6 ? html + s + ’paikanvaraaja attribuutille ’
7 : html + s + ’paikanvaraaja sisallolle ’
8 , ’’)
9

10 const getTemplEl = (strings , values) => {
11 const sapluuna = document.createElement(’template ’);
12 template.innerHTML = getHTML(strings , values);
13 return template;
14 }
15

16 const html = (strings =[], ... values) => ({
17 getHTML: () => getHTML(strings , values),
18 getTemplateElement: () => getTemplEl(strings , values),
19 type: ’html’,
20 processor: (funktio , joka huolehtii arvojen

dynaamisesta yhdistamisesta paikanvaraajiin)
21 strings ,
22 values ,
23 });

Listaus 10: Pseudokoodia Lit-html:n html-funktion takana. Sapluuna luo HTML:n suoraan sapluunamerkkijonon
merkkijono-osista, ja lisää muuttujien tilalle merkkijonon, ilmoittamaan paikkaa, johon muuttuva osa myöhemmin
vaihdetaan. html-funktio palauttaa ilmentymän TemplateResult-oliosta. Esimerkissä se on yksinkertaistettu
vastaavaksi olioliteraaliksi.
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1 const commit = (part , result) => {
2 if (jos result ei muuttunut aiemmasta) return;
3 // direktiivit ovat funktioita , jotka muokkaavat result

-arvoa. Mahdollistavat esim. uusien Result -ilmentymien
luonnin listan pohjalta

4 result = (suorita direktiivit)(result)
5

6 switch (result)
7 case (result on TemplateResult):
8 commitTemplateResult(part , result); break;
9 case (result on yksinkertainen sisalto):
10 (talleta arvo domiin)
11 }
12

13 const render = (result , container) => {
14 // NodePart pitaa sisallaan tiedon mihin elementtiin

sisalto kiinnittyy
15 const part = (hae NodePart -ilmentyma valimuistista

container -avaimen avulla , tai luo uusi; kerro
luotaessa NodePart:in ilmentymalle sen sijoitus -
elementtina toimiva container);

16 commit(part , result);
17 }

Listaus 11: Yksinkertaistettua pseudokoodia Lit-html:n render-funktion takana, osa 1: render-funktio.
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rakenteen. On kuitenkin huomioitavaa, että molemmat funktiot suoritetaan vain
sapluunan ensimmäisellä käyttökerralla, ja myöhemmillä kerroilla niiden muodosta-
mat arvot ovat tallessa uudelleenkäyttöä varten. Oikeassa toteutuksessa Template
ja TemplateInstance ovat luokkia, mutta tässä pseudokoodissa ne esitetään funk-
tioina niiden toiminnallisuuden yksinkertaistamiseksi.

Template-funktio palauttaa olioliteraalin, joka pitää sisällään tiedon sapluunan
template-elementista, sekä ohjeista sapluunan paikanvaraajien löytämiseen nopeas-
ti. Listauksessa 13 käydään läpi template-funktion toiminta.

On hyvä huomioida, että Template-funktion palauttama olioliteraali on yleinen ja
sitä käytetään kaikkia samat merkkijonot sisältäviä sapluunoja käytettäessä. Se ei
siis ota kantaa sapluunan paikanvaraajien sisältöön, jolloin sitä voidaan käyttää pai-
kanvaraajien arvoista riippumatta esimerkiksi kaikissa listan sisällä lapsielementtien
osalta toistuvissa saman sapluunan käyttötapauksissa.

TemplateInstance-funktio yhdistää Template-olioliteraalin avulla sapluunan arvot
ja paikanvaraajat tiettyihin elementteihin, ja sen paluuarvo pitää huolta templaten
pohjalta sapluunan paikanvaraajien yhdistämisestä tiettyihin elementteihin domissa.

Käymme seuraavaksi läpi Template- ja TemplateInstance-funktioiden toiminnan
tarkemmin, mutta commitTemplateResult-funktion osalta on hyvä huomioida sen
viimeinen funktion kutsu rivillä 28. Käytännössä tämä rivi aiheuttaa sapluunan
paikanvaraajien kirurgisen tarkan uudellenhahmontamisen domiin ilman, että muita
osia sapluunasta tarvitsee uudelleenhahmontaa.

Template-funktion toiminnallisuus on nähtävissä listauksessa 13. Käytännössä
Template-funktio on verrattain yksinkertainen funktio. Sen ainut tarkoitus on käydä
sapluunan perusteella koostettu, domiin liittämätön, dom-alipuu läpi, ja määritellä
sen perusteella mistä sapluunan paikanvaraajat löytyvät, ja mitä tyyppiä mikäkin
paikanvaraaja on. Alipuun läpikäynti tapahtuu käyttäen apuna domin tarjoamaa
TreeWalker-oliota.

Toisin kuin Template-funktion paluuarvo, joka on yleinen, eikä ole sidottu sapluu-
nan käyttöympäristöön, TemplateInstance-funktion paluuarvo on sidottu tiet-
tyyn dom-elementtiin, sekä tiettyyn sapluunan käyttötapaukseen. Toisin sanoen,
TemplateInstance-funktion paluuarvon update-funktion kutsu suorittaa sapluu-
nan paikanvaraajien hahmontamisen tiettyyn paikkaan domissa. TemplateInstance
-funktion toiminnallisuus on nähtävissä listauksessa 14.

Tiivistettynä Lit-html toimii seuraavasti:

1. Luodaan sapluunaliteraalista olioliteraali.

2. Luotu olioliteraali sisältää domin ulkopuolella olevan template-elementin, jon-
ka sisään on alipuuna hahmonnettu sapluunan sisältö yleisessä muodossa, il-
man paikanvaraajien arvoja.

Tässä hahmonnuksessa paikanvaraajien tilalla käytetään HTML-kommentteja,
merkitsemään niiden sijaintia alipuussa.
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1 const Template = (olio joka huolehtii sapluunan dynaamisten
arvojen sijainnista)

2 const TemplateInstance = (olio joka huolehtii dynaamisten
arvojen paivittamisesta domiin)

3

4 const commitTemplateResult = (part , result) => {
5 // avain on jaettu kaikkien samanlaisista sapluunaliteraalin

tekstiosista koostuvien TemplateResult:ien kesken.
6 const key = result.strings.join(’merkkijono ’)
7 let sapluuna = (hae sapluuna valimuistista avaimen avulla)
8 if (! sapluuna) {
9 // getTemplateElement on maaritelty html -funktiossa
10 sapluuna = new Template(
11 result ,
12 result.getTemplateElement (),
13 );
14 }
15

16 let sapluunaInstanssi = (hae sapluunan ilmentyma
valimuistista avaimen avulla)

17 if (! sapluunaInstanssi) {
18 [kopioSapluunanAlipuusta , sapluunaInstanssi] =

TemplateInstance(
19 sapluuna ,
20 result.processor ,
21 );
22

23 // hahmonna paikanvaraajien arvot sapluunaInstanssiin ,
joka ei viela ole domissa

24 sapluunaInstanssi.update(result.values)
25

26 // hahmonna sapluunaInstanssin palauttaman
kopioSapluunanAlipuusta -alipuun avulla sapluunan template -
elementin sisalto domiin.

27 // commit kutsuu domin insertBefore -funktiota , joka
lopulta tekee sapluunan kayttaman template -elementin
sisallosta selaimessa nakyvan.

28 commit(part , kopioSapluunanAlipuusta);
29 return;
30 }
31

32 // hahmonna paikanvaraajien uudet arvot domiin
33 sapluunaInstanssi.update(result.values)
34 }

Listaus 12: Yksinkertaistettua pseudokoodia Lit-html:n render-funktion takana, osa 2: commitTemplateResult-
funktio.
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1 const walkTree = (result , element) => {
2 const parts = [];
3 const walker = document.createTreeWalker(
4 element.content ,
5 133, // show: element , comment , text
6 null ,
7 false ,
8 );
9 // Kulje sapluunamerkkijonosta html -funktion luoma dom -

alipuu lapi. Tama on se, jossa sapluunan arvot on korvattu
merkkijono -paikanvaraajilla.

10 while (node = walker.nextNode ()) {
11 switch (node)
12 case (node on elementti):
13 (lisaa elementin attribuutit , jos sapluunan arvoja ,

parts -muuttujaan)
14 // jos node on template -elementti , tarkoittaa se, etta

kyseessa on
15 // sisempi html -funktiolla luotu TemplateResult -olio
16 if (node on template -elementti) {
17 // kavele rekursiivisesti lapi template -elementin

alipuu
18 parts = [... parts , ... walkTree(node.content)];
19 }
20 break;
21 case (node on teksti):
22 (kasittele teksti -node)
23 break;
24 case (node on kommentti):
25 (kasittele kommentti -node)
26 break;
27 }
28 return parts;
29 }
30

31 const Template = (result , element) => ({
32 /* parts on lista olioista , jotka kertovat mista sapluunan

sisaiset muuttujat loytyvat html -funktion luoman template -
dom -elementin sisalta.

33 * esim.
34 * {
35 * type: ’attribute ’,
36 * index: (paikanvaraajan sijainti alipuun tasolla),
37 * name: (attribuutin nimi; vain attribuutilla),
38 * strings: (paikanvaraajan identifioifa merkkijono),
39 * }]
40 */
41 parts: walkTree(result , element),
42 element ,
43 })

Listaus 13: Yksinkertaistettua pseudokoodia Lit-html:n render-funktion takana, osa 3: Template-funktio. Template
-olio luodaan vain kerran, jonka jälkeen sen suorittamaa verrattain raskasta puukävelyä ei tarvitse enää uudelleen
suorittaa.
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1 const walkTree2 = (kopioSapluunanAlipuusta) => {
2 const parts = [];
3 (luo TreeWalker kuten Template -funktiossa)
4

5 while(node in walker.nextNode ()) {
6 if (etsi template -funktion paluuarvona saatujen ohjeiden

avulla paikanvaraajat muiden walkerin kasittelemien
elementtien joukosta)

7 // lisaa parts -listaan paikanvaraajien sijainti
kopioSapluunanAlipuusta , sita mukaa kun TreeWalker
kasittelee niita.

8 const part = new Part(node);
9 parts.push(part)
10 }
11 // parts sisaltaa nyt kaikki ne elementit domissa , joita

tulee paivittaa , kun paikanvaraajan sisalto muuttuu. Sama
parts -lista annetaan myohemmin update -funktiolle , ja se
osaa tallettaa parts -listan elementteihin uudet arvot.

12 return parts;
13 }
14

15 const update = (parts) => (values) => {
16 for (var i=0;i<parts.length;i++) {
17 // sama commit -funktion kutsu , kuin render -funktion

sisalla
18 commit(parts[i], values[i]);
19 }
20 };
21

22 const TemplateInstance = (template , processor , part) => {
23 // TemplateInstance:n elamankaareen kuuluu 5 osaa:
24 // 1. kloonaa template -parametrin pohjalta
25 // HUOM: tassa kohtaa template -elementin sisalto

kopioidaan yleisesta template:sta ilmentyman yksityista
kayttoa varten.

26 const kopioSapluunanAlipuusta = document.importNode(
template.element.content , true)

27 // 2. yhdista alipuun sisalta merkkijonotunnisteet parts -
listaan

28 const parts = walkTree2(kopioSapluunanAlipuusta);
29 // 3. paivita web -komponentit
30 return [ // 5. lisaa kloonattu alipuu domiin: tapahtuu

commitTemplateResult:in puolella
31 kopioSapluunanAlipuusta ,
32 { // 4. paivita muuttuneet paikanvaraajat
33 update: update(parts),
34 }
35 ]
36 }

Listaus 14: Yksinkertaistettua pseudokoodia Lit-html:n render-funktion takana, osa 4: TemplateInstance-funktio.
TemplateInstance-funktiota kutsutaan vain kerran, jonka jälkeen sen suorittamaa verrattain raskasta puukävelyä ei
tarvitse enää uudelleen suorittaa. Paluuarvona saadaan olioliteraali, joka sisältää funktion paikanvaraajien sisällön
muokkaukseen domissa.
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Malli

Näkymä

Aikomus

Kuva 7: Cycle.js:n käyttämässä malli-näkymä-aikomus -sovellusmallissa data kulkee reaktiivisesti tarkkailijavirtojen
avulla aikeesta malliin, mallista näkymään, ja taas uuden syklin aloittaen näkymästä aikeeseen [52].

3. Tämän jälkeen template-elementin sisältämistä paikanvaraajien paikoista teh-
dään kartta.

4. Luodun kartan avulla voidaan luoda ilmentymäkohtainen kopio kohdan 2. ali-
puusta, siten että alipuussa paikanvaraajakommentit on korvattu viittauksilla
oikeisiin elementteihin.

5. Tallennetaan edellisessä kohdassa luotu lista paikanvaraajien kohdistamista
elementeistä myöhempää käyttöä varten. Lopuksi liitetään kohdassa 4. luotu
kopio alipuusta domiin.

Seuraavalla hahmonnuskerralla voidaan käyttää kohdassa 5. tallennettuja paikan-
varaajaelementtien sisältöjä kohdistamaan muutokset vain niihin dynaamisiin ele-
mentteihin domissa, joita sapluunan avulla määritellyt paikanvaraajat vastaavat.

Domiin voidaan tällöin tehdä muutoksia ilman, että jouduttaisiin virtuaalisen domin
tavoin vertaamaan jokaista muuttunutta elementtiä jo olemassa oleviin.

4.5 Cycle.js – tarkkailijasuunnittelijamalli ja virtuaalinen
dom

Cycle.js on tarkkailijasuunnittelumalliin pohjautuva sovelluskehys [45]. Se ei kui-
tenkaan käytä tarkkailijasuunnittelumallia itse domin päivitykseen, vaan jättää do-
min ylläpidon virtuaalisen domin vastuulle. Tarkkailijasuunnittelumallin ansiosta
Cycle.js pystyy reagoimaan helposti tapahtumiin ja nopeasti muuttuviiin arvoihin,
tehokkaammin ja ketterämmin kuin monet muut saman ajanjakson sovelluskehyk-
set.



46

Cycle.js:n kehityksessä keskeisenä tavoitteena on funktionaalisen ohjelmoinnin puh-
taus. Sivuvaikutukset (engl. side effects) on siirretty erillisiin ajureihin (engl. dri-
vers), jotka vastaavat domin muokkauksesta, datan hakemisesta verkon yli, ja muis-
ta sivuvaikutuksista. Funktionaalisen puhtauden tavoittelu toisaalta korostaa tark-
kailijasuunnittelumallin vahvuuksia, näyttämällä eksplisiittisesti miten data virtaa
tarkkailijavirtojen avulla, ja erottelee sivuvaikutukset, mutta samaan aikaan lisää
kirjoitettavan ohjelmistokoodin määrää. Cycle.js jakaa komponenttien parametrit
ja paluuarvot lähteisiin (engl. sources) ja nieluihin (engl. sinks), jotka molemmat
ovat tapahtumavirtoja.

Cycle.js:n keskeinen ajatus on komponenttien muodostus malli-näkymä-aikomus -
suunnittelumallin (engl. model-view-intent) mukaisesti. Sovelluskehyksen nimi tu-
lee kuvan 7 mukaisesta syklistä, jossa tapahtumavirrat kiertävät sovelluksen sisäl-
lä malli-näkymä-aikomus -jaottelun mukaisesti. Tässä suunnittelumallissa aikomus
määrittää tapahtumankäsittelijöiden pohjalta tapahtumavirrat, malli komponentin
logiikan, ja näkymä vastaa näiden perusteella dom-elementtien määrittelystä. Itse
dom-elementtien hahmonnus tapahtuu sivuvaikutuksena funktion ulkopuolella eril-
listen ajurien avulla, jotka saavat arvonsa nieluista, jonne ne on näkymän luonnin
yhteydessä johdettu. Vaikka Cycle.js:n vahvuus onkin tarkkailijasuunnittelumallin
tuomisessa selainten sovelluskehykseen ja domin muokkaukseen, se ei kuitenkaan on-
nistu täysin yhdistämään sitä domin hallintaan, vaan käyttää apunaan virtuaalista
domia.

4.5.1 Koodiesimerkki

Listauksessa 15 määritellään sovellus kahdessa komponentissa, jotka hahmontavat
domiin input-elementin ja siihen syötetyn sisällön kahden eri elementin sisällä. Kom-
ponentit palauttavat sivuvaikutusajureille annettavan sisällön nielujen kautta tapah-
tumavirtoina, jotka hahmonnetaan listauksen viimeisellä rivillä määritetyn saman
nimisen ajurin avulla domiin.

4.5.2 Cycle.js ja dom – virtuaalisessa domissa sivuvaikutuksena

Cycle.js ei ole sidottu domiin, vaan se pystyy hahmontamaan mihin tahansa hah-
monnuskohteeseen. Sen tarjoama domiin hahmontava ajuri käyttää hahmonnukseen
kuitenkin virtuaalista domia. Dom-muutokset tapahtuvat ajurien avulla sivuvaiku-
tuksina muiden sivuvaikutusten joukossa. Kuvan 8 mukaisesti ensimmäisellä suori-
tuskerralla koko puun rakenne hahmonnetaan domiin, ja uuudelleenhahmonnuksen
tapahtuessa muutokset kohdistuvat tarkkailijavirtojen avulla tarkasti tarkkailijavir-
roista tilansa saaviin muuttuneisiin dom-elementteihin. Tämän jälkeen muutokset
hahmonnetaan virtuaaliseen domiin sivuvaikutusajurin avulla.

Koska hahmontaminen tapahtuu sivuvaikutuksena ajurien avulla, antaa se kehittä-
jälle mahdollisuuden käyttää haluamansa laista sivuvaikutusajuria, ja näin ollen teh-
dä itse muutoksia domiin – jopa suoraan domin selainrajapinnan kautta. Cycle.js ei
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1 function Komponentti(lahteet) {
2 console.log(’Suoritetaan vain komponenttia luodessa ’)
3

4 const nielut = {
5 DOM: lahteet.props.map((i) =>
6 div(’Hei’ + i)),
7 };
8 return nielut;
9 }
10

11 function sovellus(lahteet) {
12 console.log(’Suoritetaan vain komponenttia luodessa.’)
13

14 const inputs$ = lahteet.DOM
15 .select(’.field’)
16 .events(’input’);
17 const nimet$ = inputs$
18 .map(e => e.target.value)
19 .startWith(’maailma ’);
20

21 const komponentti = Komponentti ({
22 DOM: lahteet.DOM ,
23 props: nimet$
24 });
25 const komponenttiVDom = komponentti.DOM;
26

27 const nielut = {
28 DOM:
29 nimet$
30 .map(name =>
31 console.log(’Suoritetaan aina kun

tapahtumavirtaan kohdistuu muutos ’) ||
32 div([
33 komponenttiVDom ,
34 label(’Nimi:’),
35 input(’.field’, {type: ’text’}),
36 h1(‘Heippa ${name}!‘)]))
37 };
38 return nielut;
39 }
40

41 Cycle.run(sovellus , { DOM: makeDOMDriver(’#app’) });

Listaus 15: Cycle.js sovellus joka kohdistuu kahdesta komponentista [45]. Pääohjelma sisältää input-elementin, johon
syötetty arvo näytetään h1-elementin sisällä. Toinen komponentti toistaa tämän tekstin.
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Kuva 8: Cycle.js:n komponenttien luonnin yhteydessä kaikki sen alipuun muodostavat komponentit suoritetaan ker-
taalleen, siten että lähteet ja nielut yhdistetään sivutoiminnallisuuksia tuottaviin ajureihin, joiden avulla mm. domin
muutokset toteutetaan. Tarkkailijavirtojen kautta komponentteihin kohdistuvat päivitykset aiheuttavat uudelleen-
hahmonnuksen vain niihin komponentteihin, jotka kuuntelevat kyseisiä tarkkailijavirtoja, tai muita näistä johdettuja
tarkkailijavirtoja. Uudelleenhahmontaminen ei aiheuta koko komponentin uudelleensuoritusta, vaan vain tarkkai-
lijavirtaan liitettyjen käsittelijöiden suorituksen. Kuvassa vasemmalla (ali)komponenttipuun luonti, joka inisialisoi
komponentit (punainen). Kuvassa oikealla useassa komponentissa käytetyn tarkkailijavirran muutoksen aiheuttama
uudelleenhahmontaminen eri komponenteissa (punainen) ja kyseisestä tarkkailijavirrasta johdettujen tarkkailijavir-
tojen aiheuttamia uudelleenhahmontamisia muissa komponenteissa (sininen).

erottele rajapintansa tasolla domiin hahmontamista muista sivuvaikutuksista – do-
miin tapahtuva muutos saattaisi Cycle.js:n näkökulmasta johtaa yhtä hyvin mihin
tahansa muuhunkin sivuvaikutukseen, koska sivuvaikutus on siirretty tapahtuvak-
si ajurin sisälle, ja näin ollen komponenttien ulkopuolelle. Käytännössä kuitenkin
Cycle.js tarjoaa erillisiä apufunktioita domin käsittelyyn virtuaaliseen domiin aju-
rien luontia ja virtuaalisen domin rakenteiden määrittelyä varten. Vaikka Cycle.js ei
erottele domia muista sivuvaikutuksista, se ei myöskään tarjoa Reactin lailla ylem-
män tason abstrahointia, jolloin käyttäjän ei tarvitsisi huolehtia alla olevasta hah-
monnusjärjestelmästä.

Virtuaalisen domin käytöstä huolimatta Cycle.js:ssä domin rajapinnassa liikkumi-
nen, ja elementteihin viittaaminen on hyvinkin paljon kehittäjän vastuulla. Ele-
menttejä hallitaan tapahtumavirtoja käsiteltäessä viittausten sijaan herkästi hajoa-
vien dom-valitsimien, kuten elementtien ja luokan nimien avulla. Tämä on näh-
tävissä listauksessa 15 rivillä 15, jossa valitaan field-luokka komponentin lähde-
tarkkailijavirrasta saamasta domiin hahmonnettujen elementtien joukosta.

Tietyllä tavalla Cycle.js muistuttaakin edellisen sukupolven sovelluskehyksiä, kuten
Backbone.js:ää, edellä esitetyn lisäksi siinä, että se antaa paljon vapauksia asioiden
tekemiseen, muttei kuitenkaan tarjoa seuraavan sukupolven sovelluskehysten lailla
turvaa dom-operaatioiden virheherkkien alueiden automatisointiin. Toisaalta tämä
vapaamuotoisuus näkyy kehittäjälle ylimääräisen kirjoitettavan koodin määrässä.
Cycle.js mahdollistaa komponenttien käytön, muttei suoranaisesti ohjaa käyttämään
niitä toiminnallisuutensa puolesta. Päinvastoin kuin esimerkiksi Reactissa, joka ei
tee eroa elementin ja komponentin käytön välillä, Cycle.js:ssä komponenteista pitää
erikseen luoda ilmentymät, jotta eri ilmentymien tapahtumavirrat pystytään erot-
telemaan toisistaan, ennenkuin ne voidaan liittää osaksi puuta. Tämä lisää kitkaa
ja tekee komponenttien käsittelystä kömpelöä. Komponenttien käytön esimerkki on
nähtävissä listauksessa 15, jossa komponenttiVDom joudutaan hakemaan komponen-
tin instanssin muuttujista.
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Scala-kirjasto Laminarin kehittäjä Nikita Gazarov on kritisoinut Cycle.js:n lähes-
tymistapaa, joka sekoittaa tarkkailijasuunnittelumallin ja virtuaalisen domin, koska
tarkkailijasuunnittelumalli itsessään on riittävä myös domin hallintaan, ja näin ollen
virtuaalisen domin käyttö yhdessä tarkkailijasuunnittelumallin kanssa tarkoittaa sa-
man ongelman ratkaisua kahteen kertaan [75]. Käsittelemme seuraavaksi Laminaria,
Gazarovin ratkaisua domin hallintaan.

4.6 Laminar – domiin suoraan hahmontava tarkkailijasuun-
nittelijamalli

Laminar [47] on Scala.js-kielen [76] päälle rakennettu tarkkailijavirtoja käyttävä
sovelluskehys, joka käännetään Scala.js-kielestä javascript-koodin suoritustavarten.
Kääntämisestä vastaa Scala.js – Laminar ei siis ole optimoiva hahmontava kieli, niin
kuin tutkielmassa esitellyt Imba ja Svelte, vaan perinteinen sovelluskehys. Se kuiten-
kin hyötyy Scala.js-kielen ominaisuuksista, kuten infix -operaatioista, mahdollistaen
helppolukuisemman syntaksin tarkkailijavirtojen käytölle. Laminar hyödyntää infix -
operaatioita --> ja <-- määrittämään tarkkailijavirtoihin kohdistuvia operaatioita,
kuten esimerkiksi tarkkailijavirran sitomista dom-elementin osan määrittelyyn.

Laminar käyttää apunaan Airstream-tarkkailijavirtakirjastoa [77]. Erotuksena
Cycle.js:n käyttämään XStream -tarkkailijavirtakirjastoon [53] nähden, Airstream
tarjoaa tapahtumavirtojen lisäksi käytettäväksi tilavirrat. Näitä erottavat tarjolla
olevat apufunktiot – tilavirroilla ei ole käytettavissään suoraan kaikkia samoja apu-
funktioita, koska tilavirtojen käyttötapaus eroaa tapahtumavirroista. Tilavirrat ei-
vät esimerkiksi tarjoa käytettäväksi filter-funktiota, jolla tapahtumavirrasta voisi
poimia vain tietynlaisia arvoja. Tapahtumavirrat sisältävät yleensä erilaisia tapah-
tumia, jolloin filter-funktion käyttö on keskeistä reagoitaessa tietynlaisiin tapah-
tumiin. Tilavirralle filter-funktiosta ei ole kuitenkaan vastaavaa hyötyä, koska
tilavirrat kuvaavat sovelluksen tilaa, eikä yleisessä tapauksessa ole mielekästä poi-
mia ajassa vain osaa sovelluksen tiloista. Erikoistapauksissa filter-funktion käyttö
voi kuitenkin tulla tarpeeseen myös tilavirroille. Tällöin filter-funktion käyttö on
mahdollista myös tila-virralle, mutta sen käyttö on tällöin eksplisiittistä, ja vaatii
erillisen syntaksin käyttöä [78].

4.6.1 Koodiesimerkki

Listaus 16 esittelee yksinkertaisen Laminarilla toteutetun sovelluksen. Rivillä 4 luo-
daan tarkkailijavirta, jolle annetaan alkuarvo. Komponentti määritellään vain en-
simmäisellä suorituskerralla, mutta sen elementtien muuttuvat osuudet määritellään
funktioiden ja tarkkailijavirtojen avulla. Rivillä 11 input-elementin syöte johdetaan
tarkkailijavirtaan, ja vastaavasti tätä tarkkailijavirtaa käytetään span-elementin si-
sällön dynaamiseen määrittämiseen. Kun tarkkailijavirran arvo muuttuu, muutos
uudelleenhahmonnetaan span-elementin arvoksi. Kuva 9 esittää hahmonnettavat
elementit ensimmäisellä hahmonnuskerralla ja myöhemmillä uudelleenhahmonnus-
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1 import org.scalajs.dom
2 import com.raquo.laminar.api.L._
3

4 val nameVar = Var(initial = "maailma")
5

6 val rootElement = div(
7 label("Nimi: "),
8 input(
9 onMountFocus ,
10 placeholder := "Enter your name here",
11 inContext {
12 thisNode => onInput.map(
13 _ => thisNode.ref.value
14 ) --> nameVar
15 }
16 ),
17 span(
18 "Hei , ",
19 child.text <-- nameVar.signal.map(_.toUpperCase)
20 )
21 )
22

23 val containerNode = dom.document.querySelector("#mdoc -
html -run0")

24

25 render(containerNode , rootElement)

Listaus 16: Laminarilla toteutettu Hello world -sovellus [47].

kerroilla.

4.6.2 Laminar ja dom – tarkkailijavirran sivuvaikutus

Laminar siirtää domin päivityksen tapahtumaan tarkkailijasuunnittelumallin kaut-
ta. Laminar käyttää dom-elementtien määrittelyyn HyperScriptin [79] elementti-
funktioiden kaltaisia funktioita, joissa funktion nimi määrittää luotavan elementin,
ja sille annettavat parametrit elementin sisällön [47, 78]. Yleisessä tapauksessa ele-
menttifunktion kutsu johtaa kyseisen elementin hahmontamiseen domiin.

Laminarin komponenttipuun suoritus eroaa Reactin kaltaisesta järjestelmästä, jossa
data valuu alaspäin komponentista toiseen props-parametrien muodossa. Tarkkai-
lijasuunnittelijamallin ansiosta Laminarin ei tarvitse siirtää dataa alaspäin puussa
jokaisella hahmonnuskerralla – komponentin ilmentymän luonnin yhteydessä sille on
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Ensimmäinen hahmonnuskerta Uudelleenhahmonnus

Kuva 9: Laminarilla toteutetun sovelluksen ensimmäinen läpikäynti luo sovelluksen komponenttirakenteen, mää-
rittää tarkkailijavirrat ja palauttaa ensimmäisen hahmonnettavan puurakenteen. Uudelleenhahmonnnus tapahtuu
kirurgisella tarkkuudella vain tarkkailijavirtojen avulla muuttuviksi määriteltyihin kohtiin puuta. Uudelleenhah-
monnus ei siis enää johda komponenttien koodin uudelleensuoritukseen. Ainoa uudelleen suoritettava koodi on
tarkkailijavirtoihin liitettyä koodia, joka johtaa tarkkailijavirrasta saadun datan haluttuun muotoon.

annettu tarkkailijavirta, jonka kautta data siirtyy komponentille. Laminar siis erot-
taa komponentin määrittelyn puurakenteessa, ja yksittäisten komponenttien päi-
vittämisen toisistaan. Komponentin rakennetaan vain ensimmäisellä hahmonnus-
kerralla, jonka jälkeen uudelleenhahmonnuksen tapahtuessa suoritus tapahtuu vain
muuttuneita arvoja sisältäviin tapahtumavirtoihin kiinnitettyjen elementtin osalta.
Tämä on nähtävissä listauksessa 16, riveillä 6–21. roootElement-komponentin mää-
rittely tapahtuu pelkkänä funktion kutsuna. Esimerkiksi Reactissa tässä kohtaa olisi
funktion kutsun sijaan funktion määrittely, ja tätä komponenttifunktiota kutsuttai-
siin uudelleen jokaisella hahmonnuskerralla. Laminarissa komponentin määrittely ei
kuitenkaan ole tarpeen, vaan Reactin komponenttia vastaavaksi määrittelyksi riittää
yksinkertainen funktion kutsu, joka suoritetaan vain kerran sovelluksen suorituksen
aikana. Tällöin Laminarin elementtien määrittelyn sisällä tapahtuva dynaamisen
sisällön määrittely tapahtuu liittämällä tapahtumavirtoja dom-elementteihin. Rivil-
lä 19 span-elementin dynaaminen sisältö määritellään deklaratiivisesti perustuvan
nameVar-tapahtumavirrasta johdettuun uuteen tapahtumavirtaan, jossa virran ar-
vot on muutettu alkamaan isolla kirjaimella. Tällöin input-elementin aiheuttaessa
muutoksen nameVar-tapahtumavirtaan, Laminar osaa uudelleenhahmontaa span-
elementin sisällön annetun tapahtumavirran uudesta arvosta.

Laminar ottaa mallia Reactin komponenttipuusta, mutta ei rajoitu pelkkään kompo-
nenttimalliin, vaan edellä käsitellyn listauksen 16 mukaisesti ei vaadi erillisten kom-
ponenttifunktioiden käyttöä. Reactin komponenttimalli oli aikanaan kilpailijoihin
verrattuna verrattain suoraviivainen tapa määritellä domia määrittäviä komponent-
teja. Reactin komponentit olivat alunperin määritelty luokkien avulla; myöhempi
funktioiden päällä toimiva uudistettu komponenttimalli yksinkertaisti komponent-
tien määrittelyä entisestään. Reactin komponenttifunktiot mahdollistivat kompo-
nenttien määrittelyn yksinkertaisilla funktioilla, jotka palauttivat Reactin virtuaa-
lisen domin käyttämiä komponentin koostavia oliorakenne-muotoisia määritelmiä.
Tämä funktiomallinen komponentin määrittely ei olllut suoraan Reactin uusi inno-
vaatio, vaan oli ilmeisesti saanut vaikutteita ainakin ClojureScriptin [80] React-
sidoskirjastoista, joissa komponentteja luotiin kielen tavoille ominaisesti suoraan
funktioilla, Reactin vielä tuolloin käyttämien luokkapohjaisten komponentin mää-
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rittelyiden sijaan.

Siinä missä React ilmoittaa puun koostuvan komponenteista – komponenttien olles-
sa funktioita, jotka saavat props-ominaisuuksien kautta arvoja ja palauttavat do-
miin hahmonnettavan rakenteen javascriptin oliorakenteena – Laminar toteaa että
komponenttifunktio on oikeastaan vain yksi toteutustapa puun rakentamiseen, ei-
kä se ole edes pakollinen osa. Koska Laminarissa rakenne on irrallaan elementtien
sisällöstä, ainoastan rakenteen määrittelevien oliorakenteiden luonti on pakollista.
Tällöin Reactin kaltainen komponenttifunktio on vain yksi tapa näiden luontiin,
jolloin Laminarin elementtejä määrittelevä funktio on vielä Reactiakin vapaampi
syötteidensä ja paluuarvojensa osalta. Tärkeintä on, että Laminarin komponentin
määrittelevä osa palauttaa elementtirakenteen määrittelevän oliorakenteen. Koska
Laminar ei tunne komponenttifunktioita kehyksen tasolla, se ei myöskään määritä
niille paluuarvoja. Reactissa komponenttifunktion paluuarvo on aina komponentin
rakenteen määrittävä oliorakenne – Laminarissa vastaavan komponentin määrittele-
vän osan palauttama paluuarvo voi olla missä tahansa muodossa. Laminarin dom-
rakenteen määrittelevän oliorakenteen ei tarvitse olla komponentin ainoa paluuarvo
– riittää, että kyseinen rakenne tavalla tai toisella päätyy HyperScript-tyyliselle ele-
menttifunktiolle tai sovelluksen hahmonnuksen aloittavalle render-funktiolle.

4.7 Svelte – käännetty muutoksiin reagointi

Svelte [13] on domiin hahmontavaksi javascriptiksi käännettävä ohjelmointikieli, joka
rakentuu syntaksinsa puolesta javascriptin tai TypeScriptin, sekä HTML:n ja CSS:n
päälle. Svelten domiin hahmonnus perustuu muutoksiin reagointiin. Svelte päättelee
staattisen analyysin avulla kääntämisen yhteydessä miten dom-muutokset kunkin
komponentin osalta pitäisi tehdä. Svelten kanssa samanlaista tekniikkaa käyttävät
Sinuous[81], Surplus[82] ja Solid[83] [81].

Svelte ottaa vaikutteita aiemman sukupolven sovelluskehyksistä, kuten Angularista.
Sen voi nähdä määrittelevän komponentit MVC-jaottelun pohjalta Angularin tavoin
erilliseen hallinnoijaan (script-elementti), joka on upotettuna näkymän (HTML-
sapluuna) sisälle.

Siinä missä esimerkiksi React vaatii käyttäjää määrittelemään erikseen tilanteet,
jolloin komponenttia ei tarvitse hahmontaa uudelleen (vaikka sen vanhempi hah-
monnettaisiin uudelleen), Svelte ei normaalissa tilanteessa suorita uudelleen hah-
monnusta syötteen muuttuessa, vaan vaatii kehittäjää määrittelemään erikseen ti-
lanteet, joissa komponentti vaatii uudelleen hahmonnuksen [84]. Tästä käänteisestä
uudelleen hahmontamisen ilmoittamisvastuusta johtuen Svelte osaa normaalissa ta-
pauksessa jättää domin päivityksen pois myöhemmillä komponentin hahmonnusker-
roilla. Toisaalta kehittäjälle jää suurempi vastuu muistaa merkitä jokainen muuttuva
arvo erikseen komponentin sisällä. Tästä johtuen virheiden löytäminen saattaa vai-
keutua – puuttuvan muuttuvan arvon merkinnän löytäminen saattaaa olla työlästä
suuremmassa sovelluksessa.

Kääntämällä komponentit optimoiduksi kehyksettömäksi javascript-koodiksi, kom-



53

ponenteista syntyy itsenäisiä javascript-palikoita, jotka eivät enää selaimessa vaa-
di erillisen suuren Svelte-sovelluskehyksen lataamista toimiakseen. Svelten luomat
komponentit käyttävät edelleen Svelten apukirjastoa, mutta se on kooltaan pieni, ja
jaettu saman sovelluksen komponenttien välillä. Suurena etuna tässä on, että Svel-
ten komponenttejen lisääminen toisella sovelluskehyksellä tehtyyn sovellukseen ei
tuo ylimääräistä sovelluskehyksen mukanaan tuomaa laajaa kirjastoa, joka kasvat-
taisi ladattavien kilotavujen määrää.

Toisaalta Svelten toimintatavalla on puutteensa – Svelten yhtenä rajoitteena on, että
se ei pysty käsittelemään komponenttihierarkioita toisille komponenteille elementin
sisällä annettavina arvoina, toisin kuin esimerksi virtuaalista domia käyttävä React
[84, 85].

4.7.1 Koodiesimerkki

Svelte määrittelee komponentteja HTML-dokumenttina, jonka päälle on ripoteltu
sapluunakielen avulla erilaisia ehtoja ja toistorakenteita. Koodi määritellään script
-elementtien sisälle. Tämän lisäksi koodia on mahdollista lisätä tiettyihin element-
tien attribuutteihin muun muassa Svelten direktiivien avulla. Tyylimäärittelyitä on
mahdollista lisätä komponenttiin style-elementin sisälle. Svelten käyttämä sapluu-
nakieli ei ole itsessään turing-täydellinen, vaikka script-elementtien sisältämä ja-
vascriptiä muistuttava kieli onkin turing-täydellinen.

Listauksessa 17 määritellään sovellus Svelten avulla. Sovellus määritellään kahden eri
komponentin avulla. Normaalisti komponentit olisi määritelty omissa tiedostoissaan,
mutta tämän esimerkin osalta ne on yhdistetty samaan listaukseen. Tiedostojen
rajana toimii listauksessa tiedoston nimen ilmaiseva HTML-kommentti.

Koska Svelten lähdekoodi on HTML-muotoista, tiedosto alkaa sen logiikan mää-
rittelevällä script-elementillä, josta Svelten kääntäjä osaa etsiä suoritettavan koo-
din. Vastaavasti kääntäjä osaa löytää muiden HTML-elementtien sisältä dynaamisia
käyttötapauksia, kuten rivin 10 tarkkailijan Komponentti-komponentin lähettämille
viesti-viesteille ja kääntää niiden pohjalta dynaamista javascriptia. Komponentin
käyttö tapahtuu tuomalla ne ensin moduuliin script-elementin sisällä, jonka jälkeen
niitä on mahdollista käyttää HTML-elementtien tavoin. Tarkkailijoiden määrittämi-
nen HTML-elementeille tapahtuu Svelten HTML-sapluunakielen avulla. Kääntäjä
osaa etsiä sapluunaan paikanvaraajiin liitetyt arvot tiedostossa määriteltyjen script
-elementtien sisältä.

4.7.2 Svelte ja dom - optimoidusti käännetyt reaktiiviset muutokset

Svelte kääntää svelte-tiedoston optimoiden javascript-muotoon. Svelte poimii kään-
tämisen yhteydessä HTML:n, CSS:n ja script-elementtien sisällä määritellyn ja-
vascriptin erilleen toisistaan. Javascriptin osalta Svelte suorittaa staattisen analyy-
sin, jonka pohjalta se päättelee, mitkä osat komponentista ovat muuttuvia, ja mitkä
pysyvät hahmonnettaessa muuttumattomina.
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1 <!-- App.svelte -->
2 <script >
3 import Komponentti from ’./ Komponentti.svelte ’;
4

5 function handleMessage(event) {
6 console.log(event.detail.text);
7 }
8 </script >
9

10 <Komponentti on:viesti ={ handleMessage} />
11

12 <!-- Komponentti.svelte -->
13 <script >
14 import { createEventDispatcher } from ’svelte ’;
15

16 const dispatch = createEventDispatcher ();
17

18 function sanoHei () {
19 dispatch(’viesti ’, {
20 text: ’Hei!’
21 });
22 }
23 </script >
24

25 <button on:click={ sanoHei}>
26 Paina nappia sanoaksesi "Hei"!
27 </button >

Listaus 17: Yksinkertaisen Svelte-sovelluksen lähdekoodi [13].
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Kääntämisen yhteydessä Svelte selvittää minkälaisia dom-operaatioita komponent-
ti voi tarvita, ja lisää käännettyyn koodiin vain ne operaatiot, joita komponentti
tarvitsee. Mitä vähemmän dynaamista koodia komponentti sisältää, sitä pienem-
mäksi kääntäjä pystyy optimoimaan käännetyn javascriptin. Valmis käännetty kom-
ponentti käyttää apunaan pientä ajonaikaista Svelten apukirjastoa. Listauksissa 18
ja 19 on nähtävissä aiemman listauksen 17 pohjalta Svelten kääntämä suoritettava
javascript-koodi.

Svelten keskeinen ajatus on tuoda tämä reaktiivisuus (engl. reactivity) osaksi ohjel-
mointikieltä [84, 86]. Reaktiivisuus tarkoittaa Svelten yhteydessä juurikin sen tapaa
erotella dynaaminen sisältö staattisesta, ja uudelleenhahmontamisen kohdistamis-
ta juuri muuttuneisiin kohtiin. Staattisen analyysin avulla Svelte pystyy havait-
semaan reaktiiviset osat komponenttien sisältä, ja hahmontamaan muutokset tar-
kasti vain muuttuviin osiin. Svelten kääntäjä osaa etsiä suoritettavan koodin svel-
te-tiedostosta script-elementtien sisältä. Vastaavasti kääntäjä osaa löytää muiden
HTML-elementtien sisältä dynaamisia käyttötapauksia, kuten rivin 10 tarkkailijan
Komponentti-komponentin lähettämille viesti-viesteille ja kääntää niiden pohjalta
dynaamista javascriptia.

Käytännössä reaktiivisuus tapahtuu Sveltessä siten, että Svelte varaa käyttöönsä
$-merkillä alkavat muuttujan nimet, sekä $-merkin käytön nimiöidyn lauseen ni-
mekkeen arvona kohtalo-operaattorin (engl. destiny operator) tavoin [87, 88]2.

Reaktiivisuus näkyy siinä, miten komponentin eriosat hahmonnetaan uudelleen vain
silloin kun on tarve, esimerkiksi kun niiden pohjana oleva tila muuttuu. Vertailtaessa
listauksia 18 ja 19 on nähtävissä, että Svelte osaa mukauttaa tuotettavan javascript-
koodin komponenteissa käytettyjen dynaamisten ominaisuuksien perusteella, ja pys-
tyy optimoimaan, ja jättämään pois osioita sitä mukaan, mitä staattisempi kompo-
nentti on.

Svelten tehokkuus liittyy juurikin reaktiivisuuteen, ja siihen miten kääntäjä optimoi
tuottamaansa koodia. Kuten Svelten tuottamasta ajettavasta javascript-koodista
on nähtävissä listauksen 19 rivillä 51, itse komponentti suoritetaan vain kerran, ja
esimerkiksi lähdekoodissa rivillä 10 määritelty tarkkailija liitetään komponenttiin
vain kerran. Sen sijaan create_fragment-funktion palauttama olio sisältää koodia,
joka joudutaan suorittamaan useammin. Koska Svelten ajonaikainen pieni kirjasto
käsittelee tuota oliota, sen kenttien ja metodien nimet on lyhennetty yksikirjaimiseen
muotoon, mutta niiden käyttötapaukset on silti ymmärrettissä tuotetusta koodista
verrattain helposti.

2Tämä ei ole ainoa kohta, jossa Svelte lainaa javascriptin syntaksia, mutta poikkeaa toimin-
nallisuudesta. Svelte poikkeaa javascriptin toiminnallisuudesta myös mm. export-lauseiden osal-
ta, jotka toimivat käänteisesti javascriptiin nähden. export-lauseen avulla Sveltessä määritellään
komponentin saamat parametrit, eli ulosviennin sijaan, kerrotaan mitä komponentti ottaa vastaan.
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1 /* App.svelte generated by Svelte v3.29.4 */
2 import {
3 SvelteComponent , create_component , destroy_component , init ,

mount_component , noop , safe_not_equal , transition_in ,
transition_out

4 } from "svelte/internal";
5 import Komponentti from "./ Komponentti.svelte";
6

7 function create_fragment(ctx) {
8 let komponentti;
9 let current;
10 komponentti = new Komponentti ({});
11 komponentti.$on("viesti", handleMessage);
12 return {
13 c() {
14 create_component(komponentti.$$.fragment);
15 },
16 m(target , anchor) {
17 mount_component(komponentti , target , anchor);
18 current = true;
19 },
20 p: noop ,
21 i(local) {
22 if (current) return;
23 transition_in(komponentti.$$.fragment , local);
24 current = true;
25 },
26 o(local) {
27 transition_out(komponentti.$$.fragment , local);
28 current = false;
29 },
30 d(detaching) {
31 destroy_component(komponentti , detaching);
32 }
33 };
34 }
35

36 function handleMessage(event) {
37 alert(event.detail.text);
38 }
39

40 class App extends SvelteComponent {
41 constructor(options) {
42 super();
43 init(this , options , null , create_fragment , safe_not_equal ,

{});
44 }
45 }
46

47 export default App;

Listaus 18: Yksinkertaisen Svelte-sovelluksen App.svelte -tiedosto käännettynä javascriptiksi [13].
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1 /* Komponentti.svelte generated by Svelte v3.29.4 */
2 import {
3 SvelteComponent , detach , element , init , insert , listen ,
4 noop , safe_not_equal
5 } from "svelte/internal";
6 import { createEventDispatcher } from "svelte";
7

8 function create_fragment(ctx) {
9 let button;
10 let mounted;
11 let dispose;
12 return {
13 c() {
14 button = element("button");
15 button.textContent = "Paina nappia sanoaksesi \"Hei\"!";
16 },
17 m(target , anchor) {
18 insert(target , button , anchor);
19

20 if (! mounted) {
21 dispose = listen(button , "click", /* sanoHei */ ctx [0]);
22 mounted = true;
23 }
24 },
25 p: noop ,
26 i: noop ,
27 o: noop ,
28 d(detaching) {
29 if (detaching) detach(button);
30 mounted = false;
31 dispose ();
32 }
33 };
34 }
35

36 function instance($$self) {
37 const dispatch = createEventDispatcher ();
38 function sanoHei () {
39 dispatch("viesti", { text: "Hei!" });
40 }
41 return [sanoHei ];
42 }
43

44 class Komponentti extends SvelteComponent {
45 constructor(options) {
46 super();
47 init(this , options , instance , create_fragment ,

safe_not_equal , {});
48 }
49 }
50 export default Komponentti;

Listaus 19: Yksinkertaisen Svelte-sovelluksen Komponentti.svelte -tiedosto käännettynä javascriptiksi [13].
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4.7.3 Optimoitu kääntäminen yleistyy muissa sovelluskehyksissä

Svelte on ollut äänekkäänä toimijana popularisoimassa optimoivaa käännöstä osana
domiin hahmontamista. Tämä on nähtävissä myös muiden sovelluskehysten kehi-
tyksessä. Esimerkiksi Reactin pohjalta on luotu kokeiluasteen kirjasto, Rawact, joka
kääntää Reactilla määritellyn sovelluksen Svelten tapaan sovelluskehyksettömäksi
domiin hahmontavaksi javascriptiksi osana koodin Babel-käsittelyä [89].

Myös Vue on ottamassa mallia Svelten ja Imban kaltaisesta optimoidusta kääntämi-
sestä tulevassa versiossaan 3, optimoiden komponentteihin kohdistuvia muutoksia.
Vue osaa erottaa vertailtavasta virtuualisesta rakenteesta alipuita, jotka eivät vaadi
muutoksia; osaa käsitellä komponentin muuttumattomana hahmontamia osia opti-
moidummin; sekä osaa optimoida komponenttien tarvitsemaa hahmonnusta suhtees-
sa niiden muuttuviin osiin [90]. Se pystyisi ilmeisesti siis tekemään jossain määrin
samanlaista optimoivaa esikäsittelyä, kuin Imba ja Svelte tekevät kääntäjän kanssa.

4.8 Imba – muistinnettu dom

Imba on kieli [46], joka tuottaa käännettynä optimoitua imperaativista domia muok-
kaavaa javascript-koodia. Siinä missä Svelte pitäytyy erillisenä kielenäkin edelleen
javascriptin syntaksissa, Imba on ottanut enemmän vaikutteita Rubysta [91]. Im-
ba määritellään Reactin tapaan deklaratiivisen syntaksin kautta, mutta käätämisen
yhteydessä se muutetaan Svelten tavoin imperatiiviseksi javascript-koodiksi.

Verrattuna virtuaaliseen domiin, Imba tarvitsee hyvin vähän muistia. Virtuaalisen
domin ylläpito ja päivittäminen vaatii domin vanhan tilan ja vertailtavien mahdol-
listen muutosten säilyttämistä muistissa. Tämä johtaa roskienkeruuseen. Muistin
tarve Imbassa on lineaarista [46]. Imba säilyttää välimuistissaan vain viittauksen
hahmonnettuaa dom-elementtiin ja pienen määrän kirjaston omaa metatietoa ele-
mentistä. Näin ollen jokaista elementtiä vastaa muistissa yksi merkintä elementtiä
kohden. Virtuaalinen dom on käytännössä myös vain datarakenne, joka pitää si-
sällään viittauksia. Erotuksena Imbassa viittaukset kohdistuvat kuitenkin suoraan
elementteihin selaimen todellisessa domissa, kun taas viittaukset virtuaalisessa do-
missa kohdistuvat virtuaalisiin elementteihin [92].

4.8.1 Imba ja dom – optimoidulla käännöksellä muistiin

Imba erottaa deklaratiivisesti määritellystä rakenteesta staattiset ominaisuudet ja
arvot jokaista määriteltyä elementtiä kohden, sekä erikseen ne arvot ja attribuu-
tit, jotka on määritelty dynaamisiksi. Imba rakentaa ensin staattisen osuuden osana
komponentin ensimmäista hahmontamiskertaa, jonka jälkeen se määrittää elemen-
tille sen muuttuvat osat. Dynaamiset osuudet ajetaan uudelleen jokaisella hahmon-
tamiskerralla.

Koska Imban deklaratiivinen määrittely käännetään optimoidusti domia muokkaa-
viksi javascript-lauseiksi, Imba pystyy päättelemään ja edelleen valitsemaan tarpeel-
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Kuva 10: Imbapuuhun kohdistuva uudelleenhahmonnuksen tarve aiheuttaa kaikkien komponenttien uudelleenhah-
montamisen, muutoksen aiheuttaneesta komponentista huolimatta. Tämä voi tapahtua manuaalisti kutsumalla imba
.commit -funktiota, tai tapahtuman seurauksena. Koska Imba ei render-funktiota kutsuttaessa tee uudelleenhah-
monnuksen johdosta suurimmassa osassa komponenteista muuta kuin tarkista löytyvätkö elementit komponentin
välimuistista, render-funktion suoritus on hyvin nopeaa. Koska staattinen hahmonnettava elementti löytyy aina
ensimmäisen kerran jälkeen muistista, elementin määritys päättyy ensimmäiseen tai-haaraan, jolloin kallista dom-
operaatioita ei tarvitse suorittaa uudelleen. Vastaavasti dynaamisten elementtien kohdalla ainoastaan niiden sisällön
määrittävä osuus tulee suorittaa uudestaan. Vastaavasti jos dynaamisella komponentilla on staattisia elementtejä
lapsina, staattisten lapsien uudelleenhahmonnusta ei tarvita koska elementit löytyvät välimuistista. Näin ollen jo-
pa suurten komponenttimäärien uudelleen hahmontaminen on Imban tapauksessa kertaluokkaa halvempaa kuin
esimerkiksi virtuaalisen domin tapauksessa, jossa jokaisella uudelleen hahmonnuskerralla komponenttien normaali
toiminnallisuus joudutaan suorittamaan uudelleen kokonaisuudessaan ja komponentin palauttamaa uutta raken-
netta joudutaan vertaamaaan virtuaaliseen domiin muutoksia varten. Molemmissa kuvissa värilliset solmut ovat
uudelleenhahmonnettavia komponentteja, sinisten solmujen aiheuttaessa uudelleenhahmonnuksen.

Kuva 11: Imbassa dom-elementin poistaminen domista säilyttää viitteen dom-elementiin komponentin välimuistis-
sa niin kauan kuin komponentti itse säilyy olemassa. Koska dom-elementti säilytetään komponentin välimuistissa,
komponentin irroittaminen domista johtaa sen välimuistin tyhjentämiseen, ja näin ollen myös dom-elementin viit-
teen poistoon ja näin ollen itse dom-elementin poistoon roskienkeruun myötä. Jos komponentin elinkaaren aikana
poistettu elementti halutaan liittää takaisin domiin, ei sitä enää tarvitse luoda uudelleen, vaan voidaan käyttää jo
olemassa olevaa elementtiä, joka on tallessa välimuistissa. Tällainen käyttötapaus on esimerkiksi piirto-ohjelmassa
hiiren koordinaatit sisältävä elementti, joka näytetään silloin kun hiiri on piirtoalueen päällä, mutta joka halutaan
piiloon asetusten päällä. Vasemmalla puu ennen poistoa, jolloin elementti (punainen) on osa domia, ja oikealla
elementti (keltainen) poiston jälkeen, jolloin viite siihen säilytetään komponentin (sininen) välimuistissa.
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liset operaatiot käännettyyn javascript-koodiin. Näin ollen käännetty koodi ei Svel-
ten tavoin juurikaan sisällä turhia operaatioita, vaan siihen on valittu vain ne ope-
raatiot, joita elementin dynaaminen muokkaaminen todellisuudessa tarvitsee. Imba
ei kuitenkaan käännä suoraan koodia optimoiduiksi dom-kutsuiksi, vaan se jättää
väliin kevyen sovelluskehyksen oman rajapinnan.

Esimerkiksi monissa sovelluskehyksissä verrattain raskas operaatio, hiiren koordi-
naattien näyttäminen ruudulla, tapahtuu tilan muutoksen triggeröimästä kompo-
nentin hahmonnusmetodin kutsusta, joka hakee viittauksen elementtiin välimuistis-
ta ja päivittää sen tekstisisällön vastaamaan nykyistä tilaa listauksen 5 mukaisesti.
Koska elementti on jo olemassa domissa, ja siihen on tallessa viittaus, sitä ei tarvit-
se muutoksen jälkeen uudelleen hahmonnettaessa enää luoda, vaan riittää, että sitä
päivitetään muuttuneen tilan osalta.

Toisin kuin virtuaalisen domin kanssa, muuttunutta elementtiä ei tarvitse verrata
domiin, koska muutos kohdistuu suoraan domiin ulkopuolisen virtuaalisen elemen-
tin sijaan. Vastaavasti toisin kuin muutoksen havainnointiin perustuvissa kehyksissä,
mitään ulkopuolista muutosta ei tarvitse erikseen seurata, ja sen jälkeen liittää tätä
muutosta oikeaan komponenttiin, johon se kohdistuu, koska muutoksen tapahtues-
sa koko Imba-sovellus kaikkine komponentteineen uudelleenhahmonnetaan kuvan
10 mukaisesti. Komponenttien uudelleenhahmontaminen on Imbassa halpaa, koska
elementin ensimmäinen hahmontaminen tuottaa välimuistiin viitteen elementtiin,
jonka jälkeen sitä ei enää tarvitse uudelleen hahmontaa osaksi domia. Element-
tien muuttuvilta osilta hahmonnus tarvitaan, mutta näissä tapauksissa suoritetta-
vat muutokset kohdistuvat vain elementtien attribuutteihin tai muihin sisältöihin
kuin elementteihin. Kun myös poistetut elementit löytyvät komponenttien välimuis-
tista, niiden palauttaminen takaisin dom-puuhun on halvempaa, koska elementtejä
ei tarvitse luoda uudelleen.

Koska Imba luottaa niin tarkasti domin sisältöön, ohittamalla sovelluskehyksen, ja
suoraan muokkaamalla sovelluskehyksen hallinnoimaa domia, on mahdollista saat-
taa Imba virheelliseen tilanteeseen. Tämä ei ole ominaista vain Imballe, vaan sama
pätee myös esimerkiksi Reactiin. Samaan tapaan, toimimalla Reactin heuristiikkoja
vastaan, on mahdollista aiheuttaa tilanne, jossa React päätyy päivittämään vääriä
elementtejä, koska sen sisäinen tila tekee oletuksia elementtejen luonteesta.

Kun komponentin kerran hahmontama elementti poistetaan domista, Imba säilyt-
tää elementin komponentin instanssin välimuistissa kuvan 11 mukaisesti, jolloin sitä
ei tarvitse erikseen luoda uudelleen, kun se seuraavan kerran hahmonnetaan uu-
delleen näytettäväksi domissa [92]. Koska Imba ylläpitää elementtiä väliaikana vä-
limuistissaan, tämäkin välimuistissa oleva data vie tilaa. Imba säilyttää datan väli-
muistissaan komponentin instanssikohtaisesti, jolloin se tyhjennetään komponentin
instanssin poistuessa domista.
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1 var state = {x: 0, y: 0, status: "ok"}
2

3 tag App
4 def render
5 <self >
6 <div.header > "Header"
7

8 Imba.mount <App >

1 var App = Imba.defineTag(’App’, function(tag){
2 tag.prototype.render = function (){
3 var $ = this.$;
4 return this.setChildren(
5 $[0] || _1(’div’,$,0,this).flag(’header ’).setText("

Header")
6 ,2).synced ();
7 };
8 });

Yhdistelmälistaus 3: Yksinkertainen esimerkki Imballa, jossa hahmonnetaan div-elementti ja sille sisältö. Yläpuo-
lella varsinainen toteutus Imballa ja sen alapuolella Imban generoima javascript-koodi [92]. Käännetyssä javascript-
koodissa keskeinen sisältö rivillä 5, josa palautetaan aluksi elementti, jos siihen löytyy viite, tai muutoin luodaan
se.

4.8.2 Koodiesimerkki

Yhdistelmälistauksissa 3, 4 ja 5 esitetään kolme Imballa tehtyä esimerkkisovellusta.
Jokaisessa listauksessa yllä esitetään sovelluksen Imba-kielinen lähdekoodi, ja sen
alapuolella Imban javascriptiksi kääntämä suoritettava koodi. Yhdistelmälistaus 3
hahmontaa div-elementin, jonka sisällä lukee teksti ”Header”. Yhdistelmälistauk-
sessa 4 hahmonnetaan hieman monimutkaisempi sovellus, jossa merkkijonoliteraa-
lien lisäksi sisältöä rakennetaan muuttujista ja listoista. Yhdistelmälistauksessa 5
esitetään sovellus, joka seuraa kursoria, ja dynaamisesti hahmontaa sen sijainnin
div-elementin sisälle. Koska sovellus käännetään, pystyy kääntäjä etsimään läh-
dekoodista muuttuvan sisällön ja määrittämään vain sen muuttuvaksi tuotettuun
javascript-koodiin.

4.8.3 Imba ja Svelte käännettävinä kielinä

Siinä missä Svelte pyrkii tekemään itsestään helposti lähestyttävän perinteiselle se-
lainkehittäjälle määrittelemällä käyttämänsä kielen syntaksin javascriptin syntaksia
vastaavaksi, Imba on kokonaan oma kielensä, ilman toisen kielen painolastia. Vaikka
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1 var state = {
2 x: 0,
3 y: 0,
4 status: "ok",
5 items: ["One","Two","Three"]
6 }
7

8 tag App
9 def render
10 <self >
11 <div.header > "Header"
12 <div.status >
13 state:status
14 <div.point .far=(state:x > 10)> "Yes"
15 <ul> for item in state:items
16 <li .{item}> item
17

18 Imba.mount <App >

1 var App = Imba.defineTag(’App’, function(tag){
2 tag.prototype.render = function (){
3 var $ = this.$;
4 return this.$open (0).setChildren($.$ = $.$ || [
5 _1(’div’,$,0,this).flag(’header ’).setText("Header")

,
6 _1(’div’,$,1,this).flag(’status ’)
7 ],2).synced ((
8 $[1]. setContent ([
9 this.state().status ,
10 $[2] || _1(’div’,$,2,1).flag(’point’).setText("

Yes")
11 ],1).end((
12 $[2]. flagIf(’far’,(this.state().x > 10))
13 ,true))
14 ,true));
15 };
16 });

Yhdistelmälistaus 4: Hieman monimutkaisempi esimerkki Imballa, jossa hahmonnetaan elementtejä dynaamisesti
listasta. Yläpuolella varsinainen toteutus Imballa ja sen alapuolella Imban generoima javascript-koodi [92]. Kään-
netyssä javascript-koodissa keskeinen sisältö riveillä 5-14. Riveillä 5-6 määritellään ensimmmäisen tason staattiset
div-elementit dom-puuhun. Sen jälkeen riveillä 7-14 määritellään muuttuvat arvot. Riveillä 8-9 määritellään toi-
selle div-elementille tekstuaalinen sisältö state.status -muuttujasta, ja riveillä 8 ja 10 määritellään staattinen
div-elementti tekstillä "Yes". Riveillä 11-13 määritellään listan perusteella dynaamisesti listaelementtejä. Rivin 10
staattinen sisällön määrittäminen tapahtuu dynaamisesti synced-funktion sisällä, koska se on osa saman div.status
-elementin sisältöä.
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1 var state = {
2 x: 0,
3 y: 0,
4 status: "ok",
5 items: ["One","Two","Three"]
6 }
7

8 tag App
9 def onmousemove e
10 state:x = e.x
11 state:y = e.y
12

13 def render
14 <self >
15 <div.header > "Header"
16 <div.status > "Mouse at {state:x} {state:y}"
17

18 Imba.mount <App >

1 var App = Imba.defineTag(’App’, function(tag){Imba.static
([

2 tag.prototype.onmousemove = function (e){
3 return Imba.static ([
4 this.state().x = e.x(),
5 this.state().y = e.y()
6 ],1,127);
7 },
8

9 tag.prototype.render = function (){
10 var $ = this.$;
11 return this.$open (0).setChildren($.$ = $.$ || [
12 _1(’div’,$,0,this).flag(’header ’).setText("Header")

,
13 _1(’div’,$,1,this).flag(’status ’)
14 ],2).synced ((
15 $[1]. setText("Mouse at " + (this.state ().x) + " " +

(this.state ().y))
16 ,true));
17 }
18 ],1,128);});

Yhdistelmälistaus 5: Hiiren koordinaattien päivittäminen div-elementin sisälle. Yläpuolella varsinainen toteutus
Imballa ja sen alapuolella Imban generoima javascript-koodi [92]. Huomattavaa on javascript-koodissa rivillä 15 ta-
pahtuva funktion kutsu, joka kääntyy verrattain suoraan vastaavaan dom-rajapinnan kautta tapahtuvaan elementin
arvon muutokseen.
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Svelte pyrkiikin pitäytymään javascriptin syntaksissa, se joutuu silti irtautumaan ja-
vascriptista pystyäkseen toteuttamaan tarvitsemiaan toiminnallisuuksia sortumatta
runsassanaiseen koodiin. Esimerkiksi Svelten tapa käyttää export-lausetta rikkoo
javascriptin määrittelyä, mutta toisaalta se helpottaa löytämään staattisella ana-
lyysilla komponentille annettavat parametrit. Vastaavasti Imballa ei ole tätä rajoi-
tetta. Imba pystyykin määrittelemään esimerkiksi juuri komponentin parametreille
kokonaan uuden varatun sanan prop.

Imba myös ottaa Svelteen nähden käänteisen lähtökohdan HTML:ää muistuttavan
syntaksin kanssa. Siinä missä Sveltessä näennäisesti javascript on HTML:n sisällä,
Imba sallii JSX:n tavoin HTML:n kaltaisen syntaksin käytön kielen sisällä. Imban
käyttämä mallii sallii, JSX:n tavoin, paljon vapaamman elementtien käytön. Kos-
ka elementtien määrittely vastaa funktion kutsua, niitä voidaan käyttää paljon va-
paammin, kuin Svelten mallissa, jossa ohjelmointikieltä voi käyttää vain rajoitetuissa
paikoissa HTML:ää muistuttavan syntaksin sisällä.

Toisaalta Svelten tapa määritellä komponentti tiedoston sisällä, ikään kuin HTML-
dokumenttina, muistuttaa selainten alkuaikoja jolloin javascriptin pienen painoar-
von takia javascript määriteltiin juurikin HTML-dokumentin sisällä. Tämä onkin
ehkä juuri Svelten toinen suuri saavutus. Svelten tapa määritellä komponentteja on-
kin ehkä helpommin lähestyttävä aloittelijoille, joille kaikki kolme tekniikkaa ovat
yhtä outoja, sillä se siirtää painoarvoa pois javascriptistä, ja jakaa sitä takaisin
HTML:lle ja CSS:lle. Sveltessä HTML ja CSS eivät olekaan enää alisteisia javascrip-
tille, toisin kuin muissa moderneissa sovelluskehyksissä. Vaikka selainkehitys muut-
tuikin aikojen saatossa enemmän ja enemmän javascript-painotteisemmaksi, se ei
tapahtunut javascriptin synnynnäisen paremmuuden takia. Javascript mahdollistaa
sivujen määrittelyn vain eri tasolla kuin HTML ja CSS [93]. Ne ovat kuitenkin kaik-
ki vahvoja kieliä. Tässä mielessä Svelte onkin luomassa uutta HTML:n ja CSS:n
renesanssia.

5 Pohdinta

Luvussa käsitellään sovelluskehyksiä aiemman luvun analyysin pohjalta. Sovellus-
kehyksiä vertaillaan toisiinsa, ja yksittäisten analyysien pohjalta muodostetaan laa-
jempaa käsitystä sovelluskehysten tarjoamista eduista ja heikkouksista. Analysoitu-
ja sovelluskehyksiä pohditaan tutkimuskysymysten valossa tutkimuskysymys kerral-
laan.

5.1 Tutkimuskysymys 1 – Miten domia hallitaan

Suurin osa tutkituista sovelluskehyksistä on juurikin sovelluskehyksiä, eikä kirjasto-
ja. Tässä tutkielmassa sovelluskehyksen määritelmä muodostuu sen mukaan, ottaa-
ko se ylläpidettäväkseen hahmontamisprosessin. Sovelluskehyksen käynnistäminen
aloittaa prosessin, jossa muutokset uudelleenhahmontuvat automaattisesti hahmon-
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nuskohteeseen. Vastaavasti tämän määritelmän mukaisesti kirjasto tarjoaa työkaluja
joilla hahmontaminen tapahtuu, mutta kehittäjä vastaa hahmontamisprosessin ku-
lusta, ja prosessin jatkumisesta näiden työkalujen avulla. Taulukon 3 mukaisesti tä-
män määritelmän mukaisia kirjastoja tutkielman käsittelemistä kirjastoista on vain
Lit-html. Muut sovelluskehykset vastaavat uudelleenhahmonnuksesta automaatti-
sesti.
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Huolehtii automaattisesti uudelleenhahmon-
tamisesta muutosten tapahtuessa

x x - x x x x

Tarjoaa hahmontavan funktion - - x - - - -
Sovelluskehys x x - - - x x
Kirjasto - - x - - - -
Käännetty optimoitu kieli - - - x x - -

Taulukko 3: Sovelluskehys, kirjasto vai ohjelmointikieli. Tutkielma määrittelee jaottelun sovelluskehysten ja kirjas-
tojen välille sen perusteella huolehtivatko ne automaattisesta uudelleenhahmontamisesta, vai onko tämän toteutta-
minen jätetty kehittäjän vastuulle. Lit-html ainoana ei tarjoa jatkuvaa uudelleenhahmontamista, vaan käytettäessä
Lit-html:ää kehittäjä joutuu itse huolehtimaan uudellenhahmontamisesta. Vastaavasti optimoidut kielet erottuvat
sovelluskehyksistä siinä, että ne käännetään optimoiden minimaalista ajoympäristöä käyttäväksi.

Tutkimuskysymys 1: Miten sovelluskehykset lähestyvät domia selainten
hahmonnuskohteena?

Dom on kaikissa analysoiduissa kehyksissä, kirjastoissa ja kielissä keskeisessä ase-
massa. Sen aiheuttamien raskaiden suoritusketjujen takia dom-operaatioiden käyt-
töä säännöstellään ja niitä pyritään minimoimaan. Monissa analysoiduissa hahmon-
tavissa sovelluskehyksissä käydään yleisessä tapauksessa uudelleenhahmonnettaessa
tavalla tai toisella koko puu läpi, kuitenkin niin, että jokaista suoritettavaa kom-
ponenttia kohden tehdään erilaisia asioita. Tässä tapauksessa puun läpi käymisellä
tarkoitetaan määrittelypuun läpikäymistä, oli se sitten komponenteittain tai sapluu-
noittain määritelty, mutta ei kuitenkaan kehyksen pinnan alla tapahtuvia muita
puiden läpikäymisiä. Esimerkiksi Lit-html käyttää pinnan alla todellista dom-puuta
muuttuvien dom-elementtien löytämiseen; tämä ei kuitenkaan suoraan vastaa sen
sapluunapuun-rakennetta tai läpikäyntiä. Taulukossa 4 kuvataan eri hahmontavien
sovelluskehysten toimintaa kootusti.

React käy läpi joko alipuun tai parhaassa tapauksessa koko komponenttipuun ja
suorittaa yleisessä tapauksessa komponentin löytäessään koko komponentin ja ver-
taa saatua rakennetta virtuaaliseen domiin. Angular käy läpi koko määrittelypuun
— se tarkistaa ensin jokaisen puun komponentin osalta vaikuttaako muutos tarkis-
tettavaan komponenttiin, jonka jälkeen vasta komponentti uudelleenhahmonnetaan.
Imba käy aina läpi määrittelypuun kokonaisuudessaan jokaisen muutoksen jälkeen,
suorittaen jokaisen komponentin kohdalla kaiken muun paitsi elementtien uudellen-
hahmontamisen, jolloin vain muuttuneet elementit uudelleenhahmonnetaan. Koska
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Käy läpi osan määrittelypuusta muutoksen
jälkeen

x x x x - - -

Käy pahimmassa tapauksessa läpi koko mää-
rittelypuun muutoksen jälkeen

x x x x - - -

Käy aina läpi koko määrittelypuun jokaisen
muutoksen jälkeen

- - - - x - -

Komponenttien uudelleenhahmonnus ei
määräydy määrittelypuun perusteella

- - - - - x x

Taulukko 4: Määrittelypuun läpikäynti uudelleenhahmonnuksen yhteydessä. Kaikki kehykset käyvät määrittelypuun
läpi ensimmäisellä hahmonnuskerralla, hahmontaessaan domiin määrittelypuun mukaisen rakenteen. Kuitenkin nii-
den toiminta muutoksien tapahtuessa ja johtaessa elementtien uudelleenhahmontamiseen vaihtelee toisistaan.

yleisessä tapauksessa komponentti palauttaa vain muistista löytyvän elementin viit-
teen, yksittäisen komponentin läpikäyminen on erittäin nopeaa, eikä se juurikaan
vaadi resursseja, on koko määrittelypuun läpikäyminen jokaisella kerralla mahdol-
lista ja todella nopeaa. Svelte siirtää dataa alaspäin puussa komponentti kerrallaan,
joten sen muutokset aiheuttavat ainakin osittaisen alipuiden uudelleenhahmontami-
sen. Muutokset kuitenkin kohdistuvat komponentteihin, jolloin muutos ei näyttäisi
tehdyn analyysin perusteella aiheuttavan koko puun uudelleen hahmontamista. Lit-
html on muodostanut ensimmäisellä hahmonnuskerralla dom-rakenteen ja kartan
sapluunoiden paikanvaraajien sijainneista. Tällöin se joutuu suorittamaan hahmon-
nettavaksi määrätyn alipuun jokaisen sapluunan uudelleen, mutta sen työtä helpot-
taa valmis kartta muuttuviin paikkoihin dom-puussa. Se joutuu kuitenkin etsimään
dom-puusta sapluunoiden paikanhaltijoiden sijainnit, mutta tämä on verrattain hal-
paa, koska domin lukeminen ei aiheuta kalliita muutosketjuja selaimessa.

Toisalta poikkeuksiakin edelliseen on, eivätkä kaikki käy läpi uudellleenhahmonnet-
taessa koko määrittelypuuta. Tarkkailijavirtoja käyttävät kirjastot eivät siirrä dataa
puusssa alaspäin uudelleenhahmonnettaessa, koska ne ovat ensimmäisellä hahmon-
nuskerralla määrittäneet määrittelypuun osille niiden käyttämät tarkkailijavirrat,
jotka ohittavat määrittelypuun rakenteen, joten ne voivat tarkasti kohdistaa hah-
monnuksen vain kyseistä virtaa käyttäviin määrittelyihin. Laminar käy läpi koko
puun vain ensimmäisellä kerralla, rakentaessaan sen, ja suorittaa sen jälkeen uudel-
leenhahmonnuksen tapahtuessa muutokset vain niissä komponenteissa, jotka ovat
muuttuneet. Sen ei näin tarvitse hahmontaa alipuita uudelleen, koska muutokset
eivät mene props-parametreina puuta pitkin alas komponentilta seuraavalle, vaan
muuttuneet arvot välittyvät tarkkailijavirtojen kautta sivupolkuja pitkin suoraan
muuttuneille komponenteille. Tehdyn analyysin perusteella näyttäisi siltä, että myös
Cycle.js toimii Laminarin kanssa samalla tavalla tältä osin, vaikka se käyttääkin vir-
tuaalista domia hahmontamiseen.

Tutkimuskysymys 1.1: Miten domiin tapahtuvien muutosten aiheutta-
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mia raskaita operaatioita vältetään?

Virtuaalinen dom pyrkii pitämään kaikkien dom-operaatioiden määrän minimissään,
kun taas osa muista sovelluskehyksistä pyrkii erittelemään dom-operaatioita nii-
den raskauden mukaan, ja esimerkiksi uusiokäyttämään elementtejä mahdollisuuk-
sien mukaan. Erityisesti Lit-html ja muistinnettu Imba käyttävät edellisiä dom-
elementtejä hyväkseen, sellaisenaan, jos vain mahdollista, ja vain muuttavat ele-
mentin alipuuta tai sen ominaisuuksia aina kun se riittää. Lit-html hyödyntää do-
mia itseään elementtien säilytykseen, josta se etsii sapluunojen paikanvaraajia vas-
taavat todelliset elementit, ja päivittää niitä uusilla arvoilla, jos elementti itsessään
ei ole muuttunut. Imba taas säilyttää komponenttikohtaisessa välimuistissaan viit-
teitä todellisiin dom-elementteihin, ja pyrkii päivittämään elementtejä itseään, näin
välttäen raskaita domia muokkaavia operaatioita.

Tehdyn analyysin perusteella näyttäisi siltä, että kaikkia dom-operaatioita ei pide-
tä saman arvoisina. Erityisesti elementtien luomisoperaatioita pyritään välttämään,
kun taas elementin ominaisuuksien muokkaaminen on tarkkuutensa puolesta tar-
kempaa, kuin vanhan elementin korvaaminen kokonaan uudella elementillä, jossa
olisi luonnin yhteydessä asetettu uusia ominaisuuksia.

Tutkimuskysymys 1.2: Miten domiin kohdistuvat ylimääräiset operaatiot
pidetään minimissä?

Virtuaalisessa domissa aiempien hahmonnuskertojen välihahmonnuksia vertaillaan
ja vain uudet muutokset sallitaan hahmonnettaviksi todelliseen domiin. Tältä osin
Reactin ja Angularin suhde komponenttipuun läpikäyntiin on mielenkiintoinen.
React käy komponenttipuun ensin läpi, uudelleenhahmontaen komponenttien tuot-
taman rakenteen virtuaaliseen domiin, ja sen jälkeen suorittaen vertailun siitä, mitkä
elementit todellisuudessa tullaan uudelleenhahhmontamaan todelliseen domiin. An-
gularin tapa on päinvastainen. Se selvittää ensin mitkä osat tullaan hahmontamaan,
ja vasta sen jälkeen suorittaa uudelleenhahmonnuksen todelliseen domiin.

Käännetyt kielet pystyvät staattisen analyysin avulla päättelemään tietyiltä osin
hyvinkin tarkasti, mitkä osat sovelluksesta voivat muuttua, ja näin pystyvät erotte-
lemaan nämä kohdat erilleen staattisesta sisällöstä, ja edelleen käsittelemään näitä
osia eri tavoilla käännetyssä javascript-koodissa.

Datan siirtäminen tarkkailijavirtojen kautta mahdollistavat dynaamisen sisällön
eriyttämisen staattisesta sisällöstä. Koska tarkkailijavirroissa määrittelypuuta ei tar-
vitse käsitellä uudelleen uudelleenhahmonnuksen yhteydessä, vältytään käsittele-
mästä sellaisia osia määrittelypuusta, jotka eivät ole kyseisellä kerralla muuttumas-
sa.

5.2 Tutkimuskysymys 2 – Miten virheiltä vältytään

Tutkimuskysymys 2: Estävätkö domiin hahmontavat sovelluskehykset ke-
hittäjiä tekemästä yleisimpiä domiin liittyviä virheitä?
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Tutkitut sovelluskehykset pääsääntöisesti rajoittavat kehittäjien yleisten domiin liit-
tyvien virheiden määrää abstrahoimalla domin käyttöä, ja tarjoamalla kehittäjille
tapoja vaikuttaa domiin ilman ongelmallisten toimintojen suorittamista tai tarvetta
manuaaliselle domin ylläpidolle.

Tutkimuskysymys 2.1: Päästävätkö sovelluskehykset viittamaan suoraan
sovelluskehyksen hallinnoimiin dom-elementteihin?

Kuten taulukko 5 näyttää, suurin osa tutkituista sovelluskehyksistä ei päästä yleises-
sä tapauksessa kehittäjää koskemaan dom-elementteihin, tai jos päästävät, ne eivät
vaadi sitä, tai tarjoa sitä ensisijaisena menetelmänä. Sovelluskehykset hallinnoivat
luomiaan dom-alipuita itsenäisesti, eivätkä paljasta varsinaisia dom-elementtejä ke-
hittäjille. Elementtikohtainen käsittely tapahtuu abstraktiotasojen kautta, eivätkä
kehykset suoraan yhdistä dom-elementtejä niiden abstraktioihin julkisten rajapin-
tojensa kautta. Tältä osin on hyvä huomata, että edellä mainittu pätee kuitenkin
vain yleisessä tapauksessa. Käytännössä kuitenkin kaikki kehykset joutuvat tarjoa-
maan pääsyn suoraan hallitsemiinsa dom-elementteihin tapahtumankäsittelijän kut-
sun yhteydessä, jotta elementeistä pystyttäisiin hakemaan selaimen siinä ylläpitämä
tieto.

Domin hallinnoinnin osalta joukosta erottuvat taulukon 5 mukaisesti kuitenkin Cy-
cle.js ja Laminar. Tälle on sinänsä luonnollinen selitys. Vaikka nämä kaksi kehystä
ensisijaisesti ovat luotuja domin hallinnointia varten, kehyksen itsensä näkökulmas-
ta dom on vain yksi mahdollinen sivuvaikutuskohde. Molemmat kirjastot tarjoavat
apukirjastoja, joiden avulla kehittäjä pystyy helposti hahmontamaan sivuvaikutuk-
sia domiin. Ne kuitenkin tarjoavat kehittäjälle, tämän halutessa, manuaalisen pää-
syn domiin, siinä tapauksessa, että kehittäjä ei halua käyttää kehyksen tarjoamia
domin hallintaan tarkoitettuja apukirjastoja. Ne siis tarjoavat saman hallinnan ab-
straktiotason kautta, kuin muutkin tutkitut sovelluskehykset, mutta harjaantuneem-
malle kehittäjälle ne tarjoavat mahdollisuuden ohittaa tämän abstraktiokerroksen.
Vaikka Cycle.js on ensisijaisesti virtuaalista domia käyttävä kehys, kehittäjä voi
myös halutessaan luoda toisen sivuvaikutusajurin, joka käyttäisi jotain muuta do-
miin hahmontavaa tekniikkaa. Cycle.js:lle onkin ollut tarjolla sen historian saatossa
useita eri toteutuksia virtuaalisesta domista juurikin tämän ansiosta. Laminar taas
ei tee yhtä suuressa määrin erillistä numeroa mahdollisuudesta hahmontaa domiin
muilla tavoin, tai muihin hahmonnuskohteisiin, mutta käytännössä siinäkin samalla
lailla on olemassa mahdollisuus käyttää omia apukirjastoja hahmontamiseen.

Tutkimuskysymys 2.2: Päästävätkö sovelluskehykset käyttämään domin
valitsimia ja muita virheherkkiä ominaisuuksia?

Suurin osa sovelluskehyksistä, kuten edellä mainittiin, ei päästä kehittäjiä koske-
maan suoraan dom-elementteihin, tai edes viittaamaan niihin dom-valitsimien avul-
la. Niissäkin tapauksissa, joissa se on teknisesti mahdollista, ja javascriptin luonteen
takia se on käytännössä kaikissa kehyksissä teknisesti mahdollista, sitä ei yleensä pi-
detä hyvänä käytäntönä. Käytännössä ne tarjoavat muita, parempia tapoja viitata
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Sovelluskehys hallinnoi domia x x x x x - -
Sovelluskehys tarjoaa apu-kirjaston domin
hallintaan

- - - - - x x

Manuaalinen domin hallinta mahdollista - - - - - x x
Manuaalinen domin hallinta pakollista - - - - - - -
Dom-valitsinten käyttö tarpeen - - - - - x -
Kehittäjällä pääsy dom-elementteihin - - - - - * *

Taulukko 5: Domin hallinta. Hallitseeko kehys elementtejä itsenäisesti? Miten kehys suhtautuu manuaaliseen domin
hallintaan? Onko kehittäjällä tarvetta laskeutua abstraktiotasolla alemmas domin rajapintaan? (selitykset: *=Käyt-
täen omaa hahmontavaa apu-kirjastoa)

dom-elementteihin viittaaviin kehyksen hallinnoimiin abstraktioihin, jolloin käyttä-
jälle ei tule tarvetta käyttää matalamman tason virhealttiita tapoja.

Keskeistä on huomata, kuten taulukossa 5 voidaan nähdä, että Cycle.js ainoana ke-
hyksenä käytännössä vaatii viittaamaan elementteihin dom-valitsimien avulla, käy-
tettäessä sen domiin hahmontavaa oletusajuria. Cycle.js:n osalta dom-valitsimien
käyttö on tarpeen, kun halutaan asettaa tapahtumankuuntelijoita tai muuten vai-
kuttaa yksittäisiin elementteihin. Muut kehykset eivät suoraan tarjoa kehittäjille
mahdollisuutta yhdistää määriteltäviä kehyksen avulla luotuja elementtejä näiden
hahmontamiin dom-elementteihin. Sen sijaan ne tarjoavat muita viittausmuotoja,
jotka kohdistuvat elementtien abstrahointeihin siten, että kehittäjä voi halutessaan
hakea tietoja elementtien tilasta.

On hyvä huomata, että vaikka Cycle.js ja Laminar tarjoavat muita tutkittuja sovel-
luskehyksiä laajemmat mahdollisuudet hahmontaa Domiin, kehittäjän halutessaan
pystyessä manuaalisesti hallinnoimaan Domia, niitä ei voi kuitenkaan aivan suoraan
laittaa tämän ominaisuuden osalta samaan joukkoon aiemman sukupolven Domiin
hahmontavien kirjastojen, kuten Backbone.js:n, kanssa, joka oletti hahmonnuksen
tapahtuvan kehittäjän toimesta. Keskeisenä erotuksena, Laminar ja Cycle.js tarjoa-
vat juurikin oletuksena ylemmän abstraktiotason Domin päälle. Tällöin kehittäjän
ei tarvitse itse huolehtia Domin hallinnasta, ellei näin välttämättä tahdo tehdä. Ne
tarjoavat siis ylemmän abstraktiotason lisänä mahdollisuuden myös muunlaiseen Do-
min käsittelyyn, mutta tällöin kehittäjä joutuu vaihtamaan koko Domin hallinnan
toisen apukirjaston vastuulle. Ne ovat siis tältä osin voimakkaampia, tarjoten kuiten-
kin oletuksena saman turvallisuuden kuin muut tutkitut sovelluskehykset. Toisaalta,
vaikka Domin hallinnoinnin osalta Cycle.js on moderni sovelluskehys, se on kuitenkin
nähtävissä tiettyjen ominaisuuksien osalta välisukupolven kehyksenä - sen edelleen
vaatiessa, että elementteihin viittaaminen tapahtuu Dom-valitsimien kautta.

Selaimen rajapintojen suhde sovelluskehyksiin Keskeistä selainten hahmon-
nusrajapintojen kehityksessä ei olekaan välttämättä pelkästään selaimen hahmon-
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nusrajapintojen kehittäjäystävällisyys, vaan niiden tehokkuus ja kyky tarjota kehit-
täjäyhteisölle vankka perusta matalan tason rajapintoina, joiden päälle on mahdol-
lista rakentaa tehokkaita korkeamman tason rajapintoja. Tällöin selaimen rajapinto-
jen ei tarvitse elää kehittäjätrendien aallonharjalla, tarjoten esimerkiksi funktionaa-
lisia rajapintoja, vaan ne voivat valita tietyn toteutuksen ja tarjota sen avulla taak-
sepäin ja eteenpäin yhteensopivuutta, ilman, että niiden tarvitsee elää pelkästään
nykyhetkessä. Toisaalta tämä on pitkälti pakon sanelemaa. Selaimien standardoidut
ominaisuudet kasvavat, mutta vanhoja ominaisuuksia ei voida poistaa taaksepäin
yhteensopivuuden nimissä, joten selainten rajapintojen käsittämä pinta-ala kasvaa
suhteessa aikaan.

Tutkitut sovelluskehykset edustavat kuitenkin verrattain erilaisia ohjelmointitren-
dejä olio-ohjelmoinnista useisiin erilaisiin funktionaalisiin lähestymistapoihin. On
kuitenkin huomattavaa, että selainkehityksen ympärillä rakentunut kehittäjäyhteisö
on pystynyt luomaan niinkin erilaisia abstraktiomenetelmiä samojen selaimen raja-
pintojen päälle. On siis nähtävissä, että nykyisellään kehittäjäyhteisö on tarpeeksi
voimakas kehittämään sovelluskehitystä eteenpäin, jopa verrattain nopealla rytmil-
lä, huolimatta mahdollisista selaimen sovellusrajapintoihin liittyvistä ongelmista.

5.3 Tutkimuskysymys 3 – Sovelluskehykset ja muut hahmon-
nuskohteet

Tutkimuskysymys 3: Miten domiin hahmontavat sovelluskehykset suh-
tautuvat muihin hahmonnuskohteisiin?

Tutkitut sovelluskehykset jakautuvat kolmeen joukkoon niiden suhtautumisessa hah-
monnuskohteisiinsa. Suurimman joukon muodostavat sovelluskehykset joiden ainoa
hahmonnuskohde on dom. Tämä on täysin ymmärrettävää, koska domiin hahmon-
tavien sovelluskehysten tarkoitus on toimia tehokkaasti juurikin domiin hahmon-
nettaessa. Toisen joukon muodostaa React, joka käyttää hahmontamiseen erillistä
hahmonnuskirjastoa, jota vasten hahmonnus tapahtuu. Käytännössä React ei toimi
ilman tätä taustalla toimivaa hahmontavaa kirjastoa, tai se ei ainakaan pysty muo-
dostamaan mitään järkevää kokonaisuutta ilman tätä. Kolmannen ryhmän muodos-
tavat reaktiiviset tarkkailijavirtoihin pohjautuvat kirjastot Cycle.js ja Laminar, joille
dom on vain sivuvaikutus muiden sivuvaikutusten joukossa. Jälkimmäinen ryhmä
pystyy muodostamaan toimivia sovelluksia myös ilman sidettä domiin tai muihin
hahmonnuskohteisiin. Luonnollisesti ilman sivuvaikutuksia, niiden suoritus ei tuota
näkyvää tulosta, mutta se ei estä niitä suorittamasta sovellusta, toisin kuin Reactin
tapauksessa, jossa hahmontavakirjasto vastaa alkusysäyksen antamisesta. Vastaava
jakauma on nähtävissä taulukossa 6.

Kaikki domiin hahmontavat sovelluskehykset pystyvät myös käytännössä hahmon-
tamaan SVG-elementtejä ja web-komponentteja. Vaikka teoriassa domiin hahmon-
taminen ei juuri eroa SVG:hen hahmontamisesta, käytännössä se vaatii kirjastoilta
pientä lisätyötä. Reactin kaltaisissa kirjastoissa, joissa selaimen tarjoamia element-
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SVG x x x x x x x
Web-komponentit x x x x x x x
Muut selaimen hahmonnuskohteet x - - - - x x
Selaimen ulkopuoliset hahmonnuskohteet x - - - - x x
Sidottu domiin - x x x x - -
Toimii ilman hahmonnuskohdetta (x) - - - - x x

Taulukko 6: Sovelluskehysten hahmonnuskohteet

tejä käytetään valitsimilla, SVG-elementtien käyttö vaatii niiden lisäämistä hyväk-
syttyjen elementtien joukkoon. Laminarin kaltaisessa kirjastossa, jossa jokainen ele-
mentti luodaan omalla funktiollaan, SVG-elementtejä varten täytyy generoida omat
funktionsa. Lit-html eroaa muista toteutuksista siinä, että se käsittelee SVG:n eri
funktiolla, kuin HTML-elementit – SVG-funktion nimi on svg, kun taas HTML-
elementtien määrittely tapahtuu html-funktiolla. Keskeinen ero funktioiden välil-
lä on, että svg-funktio lisää automaattisesti sillä luodun dokumenttipuun ympä-
rille svg-elementin. Monissa muissa kehyksissä käyttäjän oletetaan itse tietävän
miten SVG:n upottaminen HTML:n sisälle tapahtuu, ja lisäävän tarvittavan svg
-elementin.

Reactille on tarjolla useita erilaisia hahmonnuskirjastoja, ja uusien hahmonnus-
kirjastojen määrittely sille on suhteellisen yksinkertaista. Reactille löytyy hah-
monnuskirjastot esimerkiksi WebGL:lle, sekä graafisten komentoriviohjelmien luon-
tiin tarkoitetun Ncurses-kirjaston [94] kaltaisen Blessed-kirjaston [95] päälle [96].
Cycle.js:llä ja Laminarilla ei ole tällä hetkellä saatavilla apukirjastoja tai sivuvai-
kutusajureita muiden hahmonnusrajapintojen käyttöön, mutta toisaalta koska ky-
se on sivuvaikutuksista, mikään ei estä sellaisen luomista ja käyttämistä. Ja kuten
React on osoittanut, deklaratiivisen komponentti-paradigman avulla, jota molem-
mat tarkkailijamallia käyttävät kirjastot tukevat, on mahdollista hahmontaa myös
välittömien järjestelmien päälle.

Tutkimuskysymys 3.1: Hahmontavatko domiin hahmontavat sovelluske-
hykset muihin hahmonnuskohteisiin?

Taulukosta 6 on nähtävissä, että kaikki domiin hahmontavat sovelluskehykset hah-
montavat myös muihin suoraan domin hahmonnusrajapinnan kautta toimiviin hah-
monnuskohteisiin, eli SVG:hen ja web-komponentteihin. Kuitenkin vain pieni osa
hahmontaa selaimen muihin hahmonnuskohteisiin, ja sama joukko hahmontaa selai-
men ulkoisiin hahmonnuskohteisiin.

Tutkimuskysymys 3.2: Sallivatko domiin hahmontavat sovelluskehykset
muiden hahmontamiskohteiden käytön?
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Tältä osin sovelluskehykset jakautuvat kahteen joukkoon: niihin joissa on sisäänra-
kennettu hahmonnuskohde, ja niihin joissa hahmonnuskirjasto on kehyksestä erilli-
nen osa. Käytännössä samalle joukolle, joka on sidottu domiin, hahmonnus on mää-
ritelty sovelluskehyksen sisällä, eikä sitä voi vaihtaa. Kaikkia domin ulkopuolelle
hahmontavia kehyksiä yhdistääkin, että kehittäjä voi itse valita, mitä hahmonnus-
kohdetta kehys käyttää.

Muiden hahmonnuskohteiden käytön sallivat sovelluskehykset jakaantuvat kolmeen
sen mukaan miten ne määrittävät hahmonnuksen rajapinnan. React tarjoaa erillisen
rajapinnan, jonka kautta hahmonnus tapahtuu. On huomattavaa, että React sallii
vain yhden hahmonnuskohteen käytön. Laminar taas määrittelee hahmonnuksen si-
vuvaikutukseksi, ja suhtautuu siihen jokseenkin laissez-faire -aatteen hengessä, eikä
ota kantaa miten tai missä se tapahtuu, tai minkälaisia sivuvaikutuksia tapahtuu.
Cycle.js jää näiden välille. Se tarjoaa yksinkertaisen rajapinnan, ja määrittää, että
sivuvaikutusten täytyy tapahtua erillään muusta logiikasta, mutta se ei rajaa hah-
monnuskohteiden määrää, tai edes pakota eri komponentteja käyttämään samoja
hahmonnuskohteita saman sovelluksen sisällä. Reactiin verrattuna Cycle.js määrit-
tää vain missä muodossa dataa tulee ja poistuu hahmontavasta sivuvaikutusajurista,
kun taas Reactin hahmonnuskirjaston rajapinta on jonkun verran monimutkaisempi.

Tutkimuskysymys 3.3: Ovatko domiin hahmontavat sovelluskehykset si-
dottuja domiin tai johonkin muuhun tiettyyn hahmonnuskohteeseen?

Ne sovelluskehyksistä, jotka eivät hahmonna domin ulkopuolelle ovat keskeisesti si-
dottuja domiin, eikä niitä ole mahdollista suorittaa ilman, että ne hahmontaisivat
domiin. Tilanne on kuitenkin toinen sellaisten sovelluskehysten kohdalla, jotka pys-
tyvät hahmontamaan myös muihin hahmonnuskohteisiin. Näiden osalta onkin mie-
lenkiintoista kysyä, ovatko ne silti sidottuja hahmonnuskohteisiin – toimivatko ne
ilman hahmonnuskohdetta.

Tältä osin useisiin hahmonnuskohteisiin hahmontavat järjestelmät näyttäisivät ja-
kautuvan kahteen ryhmään. Osa toimii täysin ilman hahmonnuskohdetta, ja osalle on
mahdollista luoda minimaalinen tyhjä hahmonnuskohde, jonka avulla ne voivat toi-
mia ilman tosiasiallista hahmonnuskohdetta. Jälkimmäinen ryhmä kuitenkin vaatii
tämän tyhjän hahmonnuskohteen sovelluksen suorittamista varten, eivätkä ne toimi
ilman tyhjää hahmontajaa. Cycle.js ja Laminar määrittävät hahmontamisen sivuvai-
kutuksena, ja toimivat näin ollen myös ilman hahmonnuskohdetta. Ne eivät tällöin
tuota tulostetta, tai muita sivuvaikutuksia, mutta hahmonnuskohteen puuttuminen
ei vaikuta niiden komponenttimallin suoritukseen tai komponenttipuun luomiseen.
Toisaalta myöskään Reactin komponenttimalli ei ole sidottu yksi yhteen domin tai
muunkaan hahmonnuskohteen tarjoamiin elementteihin. Hahmonnettavan elemen-
tin tai muun kohteen, ei välttämättä tarvitse edes olla kyseisen dom-alipuun sisällä,
johon komponentin muut sisarukset hahmontavat. Esimerkiksi suosittu react-helmet
-kirjasto [97] mahdollistaa HTML-dokumentin head-osion metatietoihin hahmonta-
misen normaalin React-komponentin sisältä. Tosin tältä osin on syytä kysyä, onko
tällainen toiminta välttämättä hyvä käytäntö vaikean ennustettavuutensa ja yllät-
tävän sivuvaikutuksen johdosta. Käytännössä React kuitenkin vaatii hahmontavan
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kirjaston aloittamaan hahmontamisprosessin. Sille on mahdollista luoda yksinker-
tainen tyhjä hahmontaja – se on sidottu tähän hahmontavaan kirjastoon, vaikka
tuon kirjaston ei tarvitse käyttää mitään hahmonnusrajapintaa.

6 Johtopäätökset

Hahmontavat sovelluskehykset, kielet ja kirjastot tarjoavat hyvin runsasmuotoisen
ympäristön domiin tapahtuvalle hahmonnukselle. Vahvoja tekniikoita on useita, ja
vaikka markkinatilanne suosii tiettyjä tekniikoita, uusia vahvoja haastajia nousee
tasaiseen tahtiin. Selaimissa tapahtuvan sovelluskehityksen ollessa suosittua, ja do-
min ollessa selaimen keskeinen hahmonnuskohde, kirjastot eivät ole tyytyneet yhteen
tekniikkaan, vaan ovat edelleen vahvassa muutoksen tilassa. Tekniikkojen kirjavuus
ja erot puhuvat terveen ympäristön puolesta. Hahmontavien kehysten kilpailutilan-
ne myös ruokkii muuta muutosta ja on omiaan vahvistamaan selaimia sovelluskehi-
tysympäristönä. Koska sovelluskehitys selaimissa on niin suosittua, eri tekniikoille
löytyy kuitenkin riittävästi käyttäjiä, mikä mahdollistaa niiden elinvoimaisuuden.

Kaikki tutkielmassa käsitellyt tekniikat eivät ole yhtä suosittuja, mutta niiden poh-
jalta on silti nähtävissä tiettyjen suuntausten kasvua. Yhtäältä optimoivat kääntäjät
ovat osoittaneet etunsa, ja vaikkei tulevaisuudessa tapahtuisikaan välitöntä siirty-
mää perinteisistä hahmontavista sovelluskehyksistä puhtaisiin optimoiviin kääntä-
jiin, on oletettavaa, että myös perinteiset hahmontavat sovelluskehykset ovat otta-
massa muodossa tai toisessa optimoivaa kääntämistä osaksi kehittäjille tarjottavaa
kehityskulkua. Optimoivien kääntäjien voittoisan kulun selainkehityksen puolella
voidaan olettaa vaikuttavan myös muihin ympäristöihin selainkehityksen ulkopuo-
lella. Toisena suuntauksena domiin tapahtuvassa mallinnuksessa näyttäisi tehok-
kuuden tarpeen korostuessa korostavan domiin kohdistuvien muutosten tarkkuus,
jota suurin osa analysoiduista tekniikoista edustaa. Samaan aikaan kehykset pyrki-
vät edelleen kasvattamaan entisestään hallittavien elementtien määrää, ja tekemään
tästä kehittäjälle helpompaa, mahdollistamalla suurempien elementtimäärien hallin-
nan pienemmällä vaivalla. Myös funktionaalinen ohjelmointi ja sen piirteet näkyvät
monissa kirjastoissa, eikä näiden suosion hiipumisesta ole nähtävissä merkkejä.
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