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Nycklar i XML

Carlos Bobadilla (a98carbo@student.his.se)

Sammanfattning
Den huvudsakliga tekniken som använts inom webbutveckling består av
märkordspråket HTML men HTMLs funktionalitet är för enkelt för att tillfredställa de
kraven på komplexa applikationer. En ny teknik i form av märkordsspråket XML
uppkom med tanke på att göra lättare att implementera webbaserade applikationer.
XML erbjuder möjligheter att utveckla egna element och utforma egna
dokumentstrukturer.

Relationsdatabaser är sedan många år ett väl fungerande datahanterarsystem. Med
tanke på att göra informationen tillgänglig på Internet är det oundvikligt att undersöka
om XML kan användas för att lagra en relationsdatabas. Detta arbete har i syfte att
teoretisk analysera hur XML hanterar begreppen primär- och främmande-nyckel från
relationsdatabaser. Nyckeln är ett viktigt begrepp inom en relationsdatabas
sammanhang därför är en bra startpunkt att undersöka om XML klarar en nyckel
hantering som i relationsdatabas.

Flertal teorier har undersökts i denna rapport för att försöka kartlägga de olika
förslagen. Efter undersökningen kom författaren till denna rapport fram till att en
grupp av de förslagen passar bäst, för att data som lagras i XML, har det inte samma
struktur som den data som lagras i relationsdatabaser och på så sätt skiljer sig
hanteringen av nycklarna.

Nyckelord: Relationsdatabaser, XML, nycklar
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1 Introduktion
Databaser har blivit en viktig del av vårt samhälle, varje dag har vi kontakt med
databaser och den snabba utvecklingen av Internet gör att databaser är mer
tillgängliga till mer människor. Webben är en viktig faktor i planeringen för företag
som har en bred datamiljö, både för att ge en extern tillträde till företagets system och
information för kunder och leverantörer (Elmasri & Navathe (2000)). Alltså, Internet
skall vara en av de viktiga plattformer för att hantera informationen så med det följer
att informationen som lagras i form av databaser kan nås av flera användare. Olika
tekniker för att göra databaser tillgängliga på Internet har utvecklats under tiden som
Internet har funnits. Den huvudsakliga tekniken som använts inom webbutveckling
har bestått av märkordspråket HTML (Hyper Text Markup Language) som används
för att presentera hemsidor. HTMLs funktionalitet är för enkel för att tillfredställa
kraven på komplexa applikationer. Enligt Elmasri och Navathe (2000) går det inte att
integrera data från olika databaser eller göra det möjligt för klienterna att presentera
samma data i olika layout eller göra så att webbklienterna blir mer ”intelligenta”, det
vill säga ger mer funktionalitet på klientens sida. W3C (World Wide Web
Consortium) har sedan 1996 arbetat med ett nytt märkordspråk kallat XML
(eXtensible Markup Language). En version 1.0 av XML presenterades av W3C i
slutet av oktober 1998. Med detta nya språk skall utvecklaren själv, med utgångspunkt
i samma märkordsmiljö som finns i HTML, nämligen SGML (Standard Generalized
Markup Language), kunna utveckla egna element- och attributdefinitioner, deklarera
egna strukturer för informationen samt kunna definiera layout- och
formateringsinnehåll av informationen, separerat från de informationsbärande
dokumenten. Vidare kan utvecklare i XML skapa mallar för att formatera XML-
informationen mot olika publiceringsmiljöer. Mallarna ifråga utvecklas med ett eget
språk, XSL (eXtensible Stylesheet Language), och med layout- och
formateringsdefinitionerna åtskilda från själva informationen, kan samma XML-
dokument presenteras via olika XSL-mallar.

På Internet finns det databaserna lagrade på de olika webb-servrana (enhet med
hårdvara och program som tar emot begäran av användning av enheten och styr dessa
önskemål så att de besvaras i tur och ordning). Enligt Jo (1997) finns det fyra olika
lager mellan själva databasen och en webbklient. Det skulle vara mycket enklare att
ha en sorts direkt koppling mellan webbklienten och själva databasen. Under den
förutsättning är det relevant att undersöka om det finns möjligheter att använda XML
för att lagra data som i relationsdatabaser eller att omvandla befintliga databaser till
XML format och på det sättet undvika de olika kopplingar och de olika lager

Under de förutsättningar som nämns ovan finns det olika begrepp inom relations
databaser som till exempel nyckel och främmande nyckel. Enligt Elmasri och Navathe
(2000) en nyckel är ett eller flera attribut så att det inte finns två olika poster med
samma attribut eller kombination av attribut i det så kallas tabeller. Ett exempel på en
nyckel är personnummer. Främmande nycklar är ett eller en mängd av attribut som
refererar till en post i en annan tabell.

Nycklar är väsentliga för datamodeller och för att konceptuellt designa databaser. I en
relationsdatabasmodell är nycklar ett viktigt begrepp eftersom nycklar identifierar ett
unikt register och ifall skall det ändras i någon post så ändras det i ett enda register.

För att definiera nycklar i XML används det nyckelordet ”ID” i en så kallad DTD
(Dokument Type Definition), som är en teknik för att beskriva en XML–applikation,
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med nyckelordet ”ID”. Men det är inte riktigt tydligt om hur ”ID” funkar med
avseende på databaser. Samma otydlighet finns hos främmande nycklar.

Exjobbet skall analysera hur XML hanterar primära och främmande nycklar vilket
enligt Buneman (2000) är det otydligt.
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2 Bakgrund
De centralla begrepp som berörs i denna rapport skall förklaras. SGML (DTD), XML
och relationsdatabas är väsentliga för att förstå denna rapport. I rapporten tas det upp
begreppena som nyckel, ID, IDREF och XPath så beskrivning av dessa ge
grundkunskaper i problemets sammanhang.

2.1 SGML

SGML (Standard Generalized Markup Language) är en internationell standard som
definierar anordnings- och systemoberoende metoder för presentationer av
elektroniska texter, till exempel texter avsedda för WWW (World Wide Web). Det är
ett metaspråk som på ett formellt sätt beskriver ett markeringsspråk, det vill säga vilka
markeringar som är tillåtna, vad de betyder och hur de ska åtskiljas från vanlig text.
SGML är en samling regler som ska tillämpas i ett markeringsspråk (Pepel (1999)).
Varje SGML-dokument har en inledning som inkluderar en Dokument Type
Definition (DTD), till exempel en mängd av grammatiska regler som specificera
dokumentets generisk logisk struktur (eng. generic logical structure); och en
instansiering av dokumentet som omfattar informationensinnehåll och märkena detta
kallas specifik logisk struktur (eng. specific logical structure) Abiteboul (1996).

SGML är ett beskrivande språk som bygger på en logisk och hierarkisk uppbyggnad
av dokument. Beskrivande språk tar inte hänsyn till vad de olika komponenterna
(elementen) som bygger upp dokumentets logiska struktur är och hur det ska
presenteras (Pepel (1999)) utan:

• Identifierar de olika elementen

• Fastställer hur elementen relaterar till varandra, det vill säga definierar deras
hierarkiska ordning.

• Fastställer hur dessa element ska markeras

2.1.1 Familjeträdet

För att få en uppfattning av hur en SGML är organiserad ska det förklara några
begrepp.

Varje familjträd härstammar från en individ som kallas stamfadern. Grundaren av
dynastin var en gång i tiden en Jan Karlsson. Som bruklig var det han som gav namn
åt hela dynastin. Därför heter familjträd Karlsson.

Stamfadern

Jan Karlsson

Fredrik Nicklas

Anna Ulf Mats

Fig.1. Familjträd Karlsson.
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SGML-dokument är uppbyggda på precis samma sätt men terminologin är lite
annorlunda. Ordet familjträd byts ut mot dokumenttyp och familjemedlem mot
elementtyp men familjeförhållandet är detsamma.

Stamfadern till familjträd Karlsson heter Karlsson och stamfadern till dokument av
typ HTML heter HTML, därför att elementet HTML är roten till familjens alla andra
element. Elementet HTMLs familjeträd kan se ut på följande sätt:

HTML

HEAD BOD

META TITLE P

IMG

Fig. 2. Dokument av typ HTML.

2.1.2 Dokumenttypsdefinition (DTD)

En DTD används för att beskriva en struktur hos en dokumenttyp, till exempel hos
böcker eller rapporter. I SGML betrakta varje dokumentinstans som tillhörande en
typ.

En DTD beskriver vilken struktur dokumenttypen skall få, vilka subelement som får
finnas och i vilken ordning, när text får förekomma och var annan typ av data får
förekomma. En DTD talar förutom detta också om vilka elementtyper som är tillåtna
(Pepel (1999)).

En deklaration i en DTD ser generellt ut enligt följande(Pepel (1999)):

<!NYCKELORD (objekts som deklareras) (regler för detta objekt)>

• <! Öppnar en markeringsdeklaration

• NYCKELORD detta talar om vilken typ av deklaration det handlar om till
exempel entitet eller attribut

• objekt generisk identifierare (eng. generic identifier) som namnges
och som skall deklareras.

• Regler som gäller för det identifierade objekt till exempel elementets
förekomst

• > stänger markeringsdeklarationen

Alla deklarationer inleds med ett nyckelord som har till uppgift att deklarera något av
följande begrepp:

• Entitet

• Element

• Attribut

• Notation
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2.1.3 Entitet

I SGML går det att ange godtyckliga delar av dokumentens innehåll och omvandla
dem till koder med hjälp av det så kalas entiteter. Dessa delar av dokumentens
innehåll kan bestå av hela filer eller enbart textsträngar som är definierade i DTDn
(Pepel (1999)).

Entitetsbegrepp kan användas vid ett antal olika tillfällen till exempel:

• En entitet kan användas när det önskas att använda en förkortning av en
längre fras som används ofta.

2.1.4 Element

Ett element är ett objekt som ett dokument kan innehålla. Det definieras regler för
dessa objekt, regler består av två delar: markerings regler och förekomst regler (Pepel
(1999)) Ett element kan bestå av flera element eller innehålla text.

Varje förekommande textelement måste märkas med märkord. Vanligtvis märks ett
element genom att placera ett startmärke innan elementet, till exempel:

<BODY>. Slutmärke kan se ut enligt följande: </BODY>.

I en DTD består en deklaration av ett element av fyra delar:

• Nyckelord

I detta fall är nyckelordet ELEMENT

• Ett eller flera element namn

Flera namn skiljs åt med ett pipe-tecken (”|”). Ett namn får bestå av mellan ett och åtta
tecken. Den första bokstaven måste vara a-z eller A-Z, och de följande sju kan
dessutom punkt eller bindestreck.

• Minimeringsregel

Minimerings regler är för att bestämma om ett märke måste skrivas eller är det
frivilligt att utelämna märket. Dessa regler är ett sätt att tala om ifall det skall vara
möjligt att kunna utelämna ett märke (Pepel(1999).

Minimerings regel består av två tecken som kan kombineras, den första är för första
märket och den andra är för andra märket. ”O” tecknet betyder att märket kan
utelämnas och ”–” tecknet betyder att märket måste finnas (Pepel (1999)).

• Innehållsmodell

Denna del av deklarationen beskriver vad ett element får innehålla. Det tillåtna
innehållet beskrivs i termer av andra element, entiteter eller reserverade ord. Ett
elements innehåll definieras med förekomsttecken som talar om hur många gånger en
elementtyp får förekomma på ett visst ställe i strukturen (Pepel (1999)).

Vilka element som får eller måste ingå i ett dokument beskrivs med relationstecken
och förekomsttecken enligt nedan (Pepel (1999)):

� `&´

Element i anslutning till tecknet måste vara med men i vilken ordning som önskas.

� `,´

Talar om att elementen i anslutning till komma tecknet måste ingå i
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sekvens.

� `|´

Endast ett av elementen som förekommer med tecknet får ingå, inte båda.

Förekomsttecken:

Anger hur många gånger element får förekomma:

� `?´

Element med namnet innan tecknet får förekomma ingen eller en gång.

� `*´

Element får förekomma ingen gång eller hur många gånger som helst.

� `+´

Element får förekomma en eller flera gånger.

Exempel

<!ELEMENT Person - O (man|kvinna|barn)

I exemplet deklareras en elementtyp med namnet Person. Elementet deklareras till att
innehålla någon av man, kvinna eller barn. Varje deklarerat element får här endast
innehålla ett av de nämnda alternativen. Minimeringsregeln säger att det går att
utelämna slut tagen.

2.1.5 Attribut

Alla attribut med tillhörande värden listas i en attribut deklaration som direkt kommer
efter elementets deklaration (Pepel (1999)).

Deklarationen av attribut görs med nyckelordet ATTLIST. Se exempel som följer
nedan:

<!ATTLIST person namn CDATA #IMPLIED>

nyckelord attributnamn elementnamn innehåll tolkning

De värden som ett attribut kan anta kan uttryckas med hjälp av kombinationer av
andra element samt med hjälp av något av de i SGML reserverade orden (Pepel
(1999)):

ID. När ett attribut används skall varje nytt element ges en unik (numerisk)
identifierare.

CDATA. ”character data”, innehållet kan vara vilken giltig teckensträng som helst.
Om det skulle förekomma taggar i strängens å kommer dessa inte att tolkas som
taggar.

ENTITY. Ett entitetsnamn.

ENTITIES. En lista av entitetsnamn.

IDREF. Måste innehålla en pekare till ett annat element.

NMTOKEN. Måste innehålla en namntoken, vilket är en tecknesträng där första
tecknet måste vara ett tecken i alfabetet.

NUTOKEN. Måste innehålla en number-token
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NUMBER. Vilket anger att attributet endast består av tal.

NAME. Ett namn som består av bokstäver eller siffror. Första tecknet valfritt

Den sista delen av attribut deklarationen talar om hur frånvaron av ett attributvärde
skall tolkas av en parser. Det går antigen att ange ett attributvärde som skall användas
som defaultvärde eller ett av nedanstående nyckelord:

#REQUIRED. Ett attributvärde måste specificeras.

#IMPLIED. Ett värde behöver inte levereras.

#CURRENT. Om inte något värde anges så skall det värde som senast användes för
denna elementtyp och attribut användas. Däremot så krävs det att man specificerar ett
värde på attributet vid minst ett tidigare tillfälle.

#CONREF. Värdet är för korsreferenser. Används när referensen går till en plats
utanför dokumentet.

#FIXED. Nyckelordet följs av attributets värde.

2.1.6 Fullständigt exempel

För att illustrera hur e DTD kan se ut visas följande exempel inspirerad av
Christophides (1994):

<!ELEMENT artikel - - (titel, författare+, abstrakt, sektion+)>

<!ATTLIST artikel status (final | skiss) skiss>

<!ELEMENT titel - - (#PCDATA)>

<!ELEMENT författare - O (#PCDATA)>

<!ELEMENT författare - O (#PCDATA)>

<!ELEMENT abstrakt - O (#PCDATA)>

<!ELEMENT sektion - O ((titel, kropp+) | (titel, kropp*, undersektion+))>

<!ELEMENT undersektion - O (titel, kropp+)>

<!ELEMENT kropp - O (#PCDATA)>

<!ATTLIST kropp ref IDREF #REQUIRED>

Fig. 3. Exempel på DTD.

Dokumentinstansen är själva SGML-dokumentet. Ett SGML-dokument består först av
SGML-deklarationen (DTD) eller en referens till en extern sådan, och sedan kommer
själva innehållet som består av information och märkord. För att illustrera ett sådant
dokument ges följande exempel:
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<artikel status=”final”>

<titel> Den ultimata referensguide till HTML</titel>

<författare> E. von Pepel</författare>

<författare> B. Samuelsson</författare>

<författare> P. Davidsson</författare>

…

<abstrakt> HTML har varit ……. </abstrakt>

<sektion>

<titel> Introduktion </titel>

<kropp> Denna bok handlar om hur har HTML utvecklas under de ….</kropp>

</sektion>

<sektion>

<titel> Bakgrund</titel>

<kropp>HTML historia har mycket att göra med utvecklingen av Internet…

</kropp>

</sektion>

…

</artikel>

Fig. 4. Exempel på dokumentinstansen.

2.2 XML

2.2.1 Vad är XML?

Enligt Bradley (2000) är namnet ‘XML’ en förkortning för ”eXtensible Markup
Language” med X i stället för E för estetiska skäl. XML är en ideal dataformat för att
lagra strukturerad och semistrukturerad text (Bradley (2000)). Ett XML-dokument
innehåller speciella instruktioner som kallas märker, som omger identifierbara delar
av dokumentet.

XML är en specifikation som beskriver en syntax för hur designern kan skapa
märkordsuppsättningar som i sin tur kan användas för att beskriva och strukturera
information eller data. Det mest kända exemplet på en märkordsuppsättning är
HTML.

Med XML kan designern i princip skapa sitt eget HTML, specialanpassat för den
information som skall beskrivas. Organisationen bakom XML-specifikationen heter
World Wide Web Consortium (W3C). W3C vilket inte skall förväxlas med t.ex. ISO-
eller ANSI-standarder eftersom W3C inte är någon standardiseringsorganisation.
XML är däremot nära besläktad och fullständigt kompatibel med ISO-standarden
Standard Generalized Markup Language (SGML).

Enligt Harold (1999) är XML ett metaspråk. Det är ett språk i vilket definieras de
märkena som behövs. Dessa märken måste organiseras inom en viss ordning.

2.2.2 Några jämförelser mellan XML, SGML och HTML

XML kan användas med existerande webbprotokoll (som till exempel http som stor
för hyper text transfer protocol) och mekanismer (som URL:er) och det kräver inga
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ytterligare tillägg (North (1999)). Funktioner från SGML som är svara att använda har
utelämnats medan funktioner som behövs på webben antigen har lagts till eller ärvts
från applikationer som redan fungerar.

XML stöder ett brett utbud av applikationer (North (1999)). HTML räcker inte till för
att stödja ett stort antal applikationer. XML har fått SGML kärna och lägger till
flexibilitet. XML är kompatibel med SGML. De flesta SGML-applikationer kan
konverteras till XML.

XML har intryckt av HTMLs framgångar som till exempel att HTML innehåller några
egna funktioner som gör det möjligt att utföra enklare bearbetning eller att det är lätt
även för icke programmerare att skriva några rader kod dessutom finns det ett stort
utbud skriptspråk (programmeringsspråk som ger funktionalitet i en webbsida)
tillgängliga (North (1999)).

SGML har många funktioner och detta gör att blir det svårt att ett visst program
stödjer alla dessa funktioner, med detta följer att komplexiteten ökar. XML har tagit
de mest nödvändiga funktioner från SGML så att det inte blir komplexa applikationer.
Liksom HTMLs dokument är XMLs dokument också lätta att skapa

XML beskriver strukturen och semantiken inte formateringen (Harold (1999)). För att
formatera dokumenten används det så kallas XSL-mallar, alltså dokumentet i sig
innehåller bara märkena som säger vad finns i dokumentet.

Däremot HTML omger formatering, strukturen och semantiken, till exempel <B> är
en formatering märke som gör dess innehåll till bold. <STRONG> märke har med
semantiken att göra den säger att innehållet är viktigt. <TD> är ett strukturellt märke
som markerar att innehållet är en cell i en tabell Harold (1999). I exemplet nedan
visas samma dokument i HTML och XML:

<dt> Pictures at an exhibition

<dd> av Emerson, Lake and Palmer

<ul>

<li>Producent: Manticore music Ltd

<li>Förläggare: ASCAP

<li>längden: 7:20

<li>år:1977

<li>Artist: EMERSON LAKE & PALMER

</ul>

Fig. 5. HTML exempel Harold (1999).

I XML är samma data markerad enligt nedan:
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<SÅNG>

<TITEL> Pictures at an exhibition</TITEL>

<KOMPOSITÖR>Emerson</KOMPOSITÖR>

<KOMPOSITÖR>Lake</KOMPOSITÖR>

<KOMPOSITÖR>Palmer</KOMPOSITÖR>

<PRODUCENT>Manticore music Ltd</PRODUCENT>

<FÖRLÄGGARE>ASCAP</FÖRLÄGGARE>

<LÄNGDEN>7:20</LÄNGDEN>

<ÅR>1977</ÅR>

<ARTIST>EMERSON LAKE & PALMER</ARTIST>

</SÅNG>

Fig. 6. XML exempel Harold (1999).

I stället för generiska märker som<dt> och <li> används det märker med mening som
till exempel <SÅNG> och <ÅR>. Detta är bra för att det blir lättare för en människa
att läsa dokumentet i form av kod (Harold (1999)).

2.2.3 Vad XML tillför SGML och HTML

XML tar det bästa ur SGML och kombinerar det med några av HTMLs bästa
funktioner och lägger till några egna funktioner som härstammar ur några av de mer
lyckade applikationerna ur de två världarna North (1999). Till exempel från HTML
har XML ärvt användandet av webbadresser (URL) för att peka på ett objekt.

XML tillför även ett antal funktioner som gör det mycket mer lämpat än både SGML
och HTML för att användas på webben, nedan visas några exempel som är tagna från
North (1999):

• Modularitet; SGML har ingen begränsning vad gäller antalet DTDer, men åt
andra sidan finns det bara en för varje typ av dokument. XML låter dig välja
om du vill avstå från att använda DTD helt och hållet eller använda
sofistikerade mekanismer för upplösning.

• Tänjbarhet; XMLs kraftfulla länkmekanism gör det möjligt att länka till
material utan att länken behöver vara fysiskt kopplad till objektet.

• Distribution; Förutom länkhantering tillför XML en ännu mer sofistikerad
metod att lägga in länkar i den gällande instansen.

2.2.4 Beskrivning av XML data

XML data modeller är ett träd av element som innehåller data karaktärer och attribut
Chawathe (1998). Till exempel i figuren nedan ses en möjlig representation av
personer i XML (Åström (1999)):
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<Personer>

<Person>

<Namn>Maria</namn>

<telefon> 554445</telefon>

<Person/>

<Person>

<Namn>Celestina</namn>

<telefon> 554442</telefon>

<Person/>

</Personer>

Fig. 7. Exempel på ett XML-dokument

Definition av personer i XML kod kan illustreras som en trädstruktur med ett
diagram över de olika elementen:

Personer

Person Person

Namn telefon Namn telefon

Fig. 8. Exempel på trädstruktur

Lägst upp i trädet kommer rotelement, Personer, och därefter grenar underelementen
ut sig. Alla element som ligger under roten och i sin tur grenar sig kallas noder i
figuren ovan Personer. Eftersom XML-kod fungerar som källa för informationen som
skall visas i webbläsaren så kallas hela konstruktionen för Källträdet (source-tree)
(Åström (1999)).

2.2.5 DTD

Det mest viktigaste begrepp som XML ärver från SGML är DTD (Document Type
Definition). DTDn bildar regler av dokumentets struktur. Den definierar elementen
som skall användas. En DTD omfattar en mängd av deklarationer som definierar
dokumentets trädstruktur (Bradley (2000)).

Det är mycket som är gemensam mellan XML-DTD och SGML-DTD. Här följer
några skillnader (Bradley (2000)):

• XML saknar tre typer av attribut nämligen, ”NUMBER”, ”NUMBERS”,
”NAME”, ”NAMES”, ”NUTOKEN” och ”NUTOKENS”.

• Minimerings regler finns inte i XML

• Bindningstecken ” and” och ”&” finns inte i XML.

2.2.6 XSL
För layout och formateringsinstruktioner av XML-dokument används ytterligare en
fristående dokumenttyp som benämns stilmall (eng. ”style sheet”) vilken utvecklas i
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märkordsspråket ”eXtensible Style Language”, (XSL). Genom att särskilja XML som
hanterar själva dokumentet och dess information, från stilmallar, behåller XML
fullständig kompatibilitet med SGML. Enligt Åström (1999) skall XSL-mallen
omforma XML-filen till HTML. Därför innehåller den en blandning av HTML- och
XSL-element. De senares uppgift ät att plocka ut datan ur XML-filen och infoga den
bland HTML-elementen. Från XML-filen länkar du till stilmallen genom att använda
instruktionen <?xml-stylesheet?> direkt efter deklarationen av XML-filen. Det finns
två parametrar nämligen type och href, i den förste anges det ”text/xsl” och i den
andra anges det namnet på filen där xsl-mallen finns. Eftersom XSL-mallar egentligen
är ingenting annat än XML-filer så deklareras dem på samma sätt än XML-filer.
Nedan följer ett exempel av XML-filen och XSL-filen (Åström (1999)):

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="musik.xsl"?>
<MUSIKTERMER>
<ORD>largo</ORD>
<FÖRKLARING>mycket långsamt</FÖRKLARING>
</MUSIKTERMER>
Fig. 9. XML-filen

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl">

<xsl:template match="/">

<HTML>

<HEAD />

<BODY>

<B>

<xsl:value-of select="MUSIKTERMER/ORD" />

</B>

<I>

<xsl:value-of select="MUSIKTERMER/FÖRKLARING" />

</I>

</BODY>

</HTML>

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
Fig. 10. XSL-filen.

2.2.7 XSLT

XSLT (XSL Tranformation) standard beskriver en mekanism manipulering av data i
en XML-kälan i en passande form för publicering. XSLT kan göra till exempel
följande ( Bradley (2000)):

• Radera, skapa och sortera element

• Förvandla data från en XML format till en annan XML format.

• Definiera nycklar till en mängd av element.
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2.2.8 Xpath

Bortom den centrala syntaxspecifikationen, XML inkluderar standarder för att hantera
hypertext länkar (Xlink och Xpointer) och output formatering (XSL and XSLT).
Scheman för att länka och formatera bildar det nya standaren ”Xpath”, som definierar
ett språk för frågeformulering till XML datastrukturer (Bradley (2000)). XSLTs regler
innehåller mönster som matchar med noder ( till exempel; element och attribut) i ett
XML-dokument. Språket för att specificera dessa mönster är XML Path Languaje
(Xpath) (Clark (1999)). Exempel som följer matchar den senaste rapporten child av t
weather-elementet ättling av noden med unik identifierare ”favoriter”:

Id((”favoriter”) / descendant::weather/child::repport[position()=last()].

2.2.9 XLinks

Xlinks är en teknik för att skapa en länk I en XML-dokument (Åström (1999)). I
XML varje märke kan vara en länk. Elementer som inkluderar en länk kallas för
länkande elementer (eng. linking elements)

Länkande elementer är identifierade av en xlink:form attribut som instansieras med
antigen simple eller extended. Dessutom varje länkande element innehåller en href
attribut som dess värde är URI (eng. Uniform Resource Identifier) av de länkade
objekten (Harold (1999)). Ett exempel på en länk följer nedan:

<MINBIB> xlink:form=”simple” href=”http:/www.user.net/minbibliotek>min bibliotek</MINBIB>

Värdet av href är URLn (Uniform Resource Locators) ”http:/www.user.net/minbibliotek.”

2.2.10 Xpointer
Xpointer, XMLn pekarn språk, definierar en adresserings schema för en individuell
part av en XML dokument. Xlink pekar till en URI (en URL i verkligheten) som
specificera en särskild resurs. URLn kan innehålla en Xpointer som mer specifik
identifierar den önskade delen eller element av den siktade resurs eller dokument
(Harold (1999)). Xlink som nämndes ovan innehåller inte Xpointer, i de flesta fall
används det Xpointer i sluten av en Xlink med tecknet ”#”.

2.2.10.1 Id()

Id() är en lokalisering term som är en av de enklaste och mest användbar. Den plockar
upp elementet i en dokument som har en specifik värde, till exempel (Harold (1999)):

http://www.thearolds.com/genealogy.xml#id(p12).

Den plockar upp elementen som har identifieraren p12 från genealogy.xml
dokumentet.

2.2.10.2 Root()

Root() lokaliserings term pekar till rot-elemet av dokumentet, den tar inte några
argument(Harold (1999)). Till exempel root elementet av XML specifikationen i
http://www.w3.org/TR/REC-xml kan specificeras som följande:

http://www.w3.org/TR/REC-xml#root().

2.2.10.3 Relativa position termer

Det finns andra lokaliserings tekniker, i följande figur visas några av dem (Harold
(1999)):
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Term betydelse

Child väljs från närmaste barn i element källan.

Descendant väljs från någon av innehållet eller barn element i element källan.

Ancestor väljs från element som innehåller element källan.

Fig. 11. Exempel på relativa position termer.

2.3 Relationsdatabaser
En relations databas är enligt Elmasri och Navathe (2000) är en samling av relaterade
data. Vidare har databaser visa egenskaper några av dem är:

• En databas representerar några aspekter av den verkliga världen

• En databas är en logisk sammanhängande av data som har en mening.

• En databas är designerad, byggd och fylld av data för ett specifikt ändamål

För att skapa och underhålla en databas finns det så kallad databassystem hanterare
(DBMS) som är an samling av program. Det finns vissa fördelar att använda DBMS
än till exempel filhantering system, en av de är att DBMS har vissa kontroller över
datan. En av de är att varje register måste vara unikt. En annan kontroll är att om det
refereras till ett annat register i en annan fil så måste det refererade registret finnas.

2.3.1 ER-modell

För att designa en databas används det modeller och modellen i fråga i den här
rapporten är Entity-Rrelationship (ER) model. I ER-modellen finns det följande
begrepp:

• Entitet vilket anger ”saker” i den verkliga världen som har oberoende
existens.

• Attribut vilket anger vilka egenskaper entiteterna har

• Relation vilket anger förhållanden mellan entiteterna.

2.3.2 Viktiga begrepp

I en relationsdatabas finns det några viktiga begrepp som måste definieras:

• Relationsschema

Ett relationsschema R, betecknad som R(A1,A2,A3,…,An) är uppbyggd av en relation
av namnet R och av en lista av attribut A1,A2,A3,…,An (Elmasri & Navathe (2000)).
Ett exempel på en relationschema är följande:

Elev (Personnummer,förnamn,efternamn,adress)

Relationsnamn attribut

• Tupel

En relation r av relationsschema R(A1,A2,A3,…,An), alltså betecknad som r(R), är ett
mängd av n-tupler r={t1,t2,t3,…,tn}. Varje n-tupel är en sorterad lista av n-värde
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t=<v1,v2,v3,…vn>, där varje element vi ,1<=i<=n, är ett attribut (Elmasri & Navathe
(2000)). Ett exempel på tupler följer nedan:

Relationsnamn

Elev

6308092334,Yuri,Stanlingrad,ängtigen 9

7212121234,Matias,Anderson,skaragatan 3 tupler

6512121234,Jörgen,Jensen,skövdegatan 123

• Relation

Relationer har kardinalitet, som anger numret av relationinstanser som en entitet kan
delta. Det finns tre typer av kardinalitetet förhållande:

1. 1:1 ett till ett förhållande, entiteterna kan delta högst en gång i ett
relation

2. 1:N en till många förhållande, vänstra entiteten sidan kan instansieras
högts en gång och den andra entiteten kan instansieras flera gånger.

3. N:M många till många förhållande, entiteterna kan instansieras flera
gånger i relationen

2.3.3 Nycklar

I relationsdatabas teori finns det olika begrepp om nycklar och för att få en bättre
uppfattning av dessa skall förklaras några av dem. Eftersom nycklar är att central
begrepp i exjobbet så är det nödvändigt att gå igenom dessa olika begrepp.

2.3.3.1 Super nyckel

En relation är definierad som en mängd av tupler och med mängd menas det att varje
tupel är unik (Elmasri & Navathe (2000)), under den förutsättning finns det oftast en
delmängd av attribut som tillhör en tupel i ett relationsschema som också är unik för
varje tupel, en sådan delmängd attribut kallas för super nyckel.

2.3.3.2 Kandidat nyckel

I ett relationsschema kan det finnas flera nycklar, var och en kallas för kandidat
nyckel. Med hjälp av definitionen av en super nyckel finns det en annan egenskap för
kandidat nyckel nämligen att en kandidat nyckel är en super nyckel utan onödiga
attribut (Elmasri & Navathe (2000)).

2.3.3.3 Primär nyckel

När det finns två eller flera kandidat nycklar i ett relationsschema så väljs det en av
dem för att identifiera en tupel. Nyckel som väljs kallas för primär nyckel för
relationen (Elmasri & Navathe (2000)).

En ytligare definition av primär nyckel som använder integritets krav är följande:

� X→ R är en nyckel till relation R. Där X är en mängd av attribut som tillhör R.
Pilen betyder att X bestämmer R.

Om det är så att två tupler har samma värde i X då är de samma tupel.
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2.3.3.4 Främmande nyckel

I ett förhållande där två entiteter ingår, med förhållande 1:N, kommer det ett nytt
begrepp, främmande nyckel, som betyder att ett register från en relation refererar till
ett register i en annan relation.

För att illustrera hur begrepp nycklar och främmande nycklar fungerar och relationer
1:N visas följande exempel:

Person

Personummer Fnamn Enamn Husnummer

Hus

Husnummer färg rum

Fig. 12. Exempel på nyckel och främmande nyckel.

I exemplet finns det två tabeller (person och hus) och kardinalitet förhållande mellan
de är 1:N det betyder att i ett hus kan bo noll, ett eller flera personer. Primär nyckel
för person-tabellen är personnummer (understruken) och primär nyckel för hus
tabellen är husnummer (understruken). Enligt Elmasri och Navathe (2000) nyckeln
för en förhållande tabell (hus) hamnar i många förhållanden tabell (person), alltså
nyckeln husnummer hamnar i person-tabellen och blir det då en främmande nyckel
(överstruken).

En definition av främmande nyckel kan leda enligt följande (Elmasri & Navathe
(2000)):

En mängd attribut A i en relation R1 är en främmande nyckel till R1 om

� A är definierad på samma domän (kan anta samma värden) som primär nyckel
X i en relation R2

och

� för varje attribut värde som A anta gäller det att det finns ett motsvarande
värde på X i R2.

2.3.4 Två generella integritets regler

I 1970, kom det några viktiga papper som har påverkat relations databas modell. Den
som skrev papperna var E. F. Codd (Connolly (1996)). Det finns det så kallas Codds
regler och två av dem är följande:

• Objekt integritet

Innebär att primär nyckel inte får anta nollvärde.

• Referens integritet

Innebär att en främmande nyckel inte få innehålla några omatchade tupler

2.3.5 Normalisering

När en relationsdatabas designas vill uppnås den bästa prestanda och för att göra detta
skapas det en bra representation av data, dess förhållande och restriktioner. För att
uppnå dessa mål måste det skapas en mängd relationer med vissa egenskaper. Det
finns en teknik för att hålla reda på såna relationer och den heter normalisering
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(Connolly (1996)). Normaliseringen är en teknik för att hitta en mängd av relationer
med önskvärda egenskaper (Connolly (1996)).

De normalformer som oftast används är första, andra, och tredje normalformen, plus
Boyce-Codd Normal Form (BCNF), som liknar tredje normalformen.

2.3.5.1 Funktionellt beroende.

Ett av de viktigaste begreppen i normalisering är funktionellt beroende och den
beskriver förhållande mellan två attribut i en relation (Connolly (1996)). Om A och B
är två attribut i en relation så är B funktionell beroende av A om det för varje värde
för A finns ett och endast ett värde för B (A→B), för att illustrera detta ges följande
exempel:

Anta att det finns relationen r med attributen personnummer och efternamn.
Efternamnet är funktionellt beroende av personnummer för att för varje
personnummer finns det bara ett och endast ett efternamn:

Pnummer → Enamn.

2.3.5.2 Normalformerna

Det finns flera olika normalformer, men det skall definieras de tre första
normalformerna plus en fjärde, BCNF. Nedanstående definitioner är tagna ifrån
Connolly (1996):

Första Normalformen (1NF): Varje attribut som ingår i en relation har ett enda värde

Andra Normalformen (2NF): Den är i första normalform och om primärnyckel är en
sammansatt nyckel (nyckel som innehåller två eller flera attribut), måste alla attribut
vara funktionellt beroende av hela nyckeln (fullt funktionell beroende).

Tredje Normalformen (3NF): En relation som är i första och andra normalform och
det finns inga funktionell beroende utanför primärnyckel.

Boyce-Codds Normal form (BCNF): En relation är i Boyce-Codd Normal Form om
alla bestämmare (det/de attribut som andra attribut är beroende av) är en kandidat-
nyckel (en nyckel som kan vara en primär nyckel)
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3 Problembeskrivning
Exjobbet skall analysera hur XML kan hanterar primära och främmande nycklar. I
detta kapitel skall det förklaras på vilket sätt HTML har begränsningar. Vidare
förklaras hur XML har utvecklas för att ge lösningen till dessa begränsningar och
varför skulle det vara bra att använda XML för att implementera en relationsdatabas.
Sen förklaras det själva avgränsningen och motivering till den och till sist skrivs om
vad förväntats av exjobbet.

3.1 XML-internet-relationsdatabaser
I framtiden behövs det många ändringar för att hantera databaser på webben (Elmasri
& Navathe (2000)). I dag är HTML den märkordspråket som används för att
presentera information på webben men HTMLs funktionalitet är för enkel i många fall
när det gäller databaser, till exempel (Elmasri & Navathe (2000)):

• Att integrera databaser som har olika format.

• Att presentera olika vyn av samma datan.

• Att ge mer funktionalitet på klientens sida.

HTML är också begränsad i den meningen att webbsidorna är statiska, det betyder att
klienten inte kan gå in och ändra sidans struktur eller innehåll (Elmasri & Navathe
(2000)).

För att försöka ge en lösning till de ovanstående problemen har det utvecklats ett mer
dynamisk (eng. eXtensible) markordspråk nämligen XML (Elmasri & Navathe
(2000)). XML har bemöts med mycket positiva värderingar, till exempel, enligt
(Björkman, 1999) är det uppenbart att XML bör användas för att göra applikationerna
på Internet. Ett annat exempel är att enligt Bradley (2000) kan ett XML-dokument
delas upp i hierarkiska komponenter och lagras i en relationsdatabas. Går det att lagra
en XML dokument som en relationsdatabas? Svaren på den fråga är inte besvarade på
ett klart sätt, det finns vissa källor som påstår att det finns problem i kopplingen
mellan XML och databaser. Till exempel, enligt Buneman (2000) är det otydligt hur
XML hanterar nycklar eftersom XML har en hierarkisk struktur. Så de fungerar inte
som i relationsdatabaser.

3.2 Problemspecificering
Webben och databaser kommer i framtiden att integreras mer så de nya tekniker som
till exempel XML, måste undersökas. Under den förutsättningen skall exjobbet
fokusera på området XML och databaser (relationsdatabaser).

Databaser har blivit en viktig del av vårt samhälle och databaser kommer att vara mer
och mer tillgängliga på webben. På Internets finns databaserna lagrade på de olika
webb-servrana (enhet med hårdvara och program som tar emot begäran av
användning av enheten och styr dessa önskemål så att de besvaras i tur och ordning).
När en webbklient gör en förfråga till en databas så måste den gå igenom de olika
lager mellan HTML-koden och själva databasen som finns på serven. Enligt Jo (1997)
de olika lager är: Browser-lager, applikations-lager, databas-förbindelse-lager och
databas-lager. Det skulle vara mycket enklare att ha en sorts direkt koppling mellan
klientens begäran och själva databasen. XML är en sådan teknik som används för att
både lagra och presentera data på Internet. Med en databas definierad och
implementerad i XML skulle det underlätta jobbet som finns för att implementera
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kopplingen mellan klientens begäran och databasen, alltså kopplingen skulle var
mellan två XML-filer. Under dessa förutsättningar blir det relevant att undersöka
huruvida XML är kapabel att utföra detta.

3.3 Avgränsning
Om XML skall användas för att lagra en relationsdatabas måste XML granskas på
olika sätt, till exempel:

• Att definiera relationer och förhållande mellan dem.

• Att definiera datatyper.

• Att tillämpa normaliseringsteori.

• Att hanterar primära och främmande nycklar.

Exjobbet skall avgränsa sig att analysera hur XML hanterar primära och främmande
nycklar, vilket enligt Buneman (2000) är otydligt hur XML hanterar nycklar.
Anledningarna att fokusera på hur XML hanterar just nycklar är många till exempel:

• För att utföra normaliserings process som är baserad på primära nycklar
(Connolly, 1996).

• Nycklar är fundamentala för att designa databaser (Abiteboul, 1995).

• När det finns ett många till många förhållande mellan två relationer, då bildas
en ny relation med hjälp av primära nycklar (Bekke, 1992).

• Nycklar är fundamentala i de så kallas funktionella beroendes teori (Alagic,
1986).

• Nycklar gör poster unika (Elmasri & Navathe 2000).

3.4 Förväntat resultat

När exjobbet är slutfört förväntar jag mig att olika förslag av lösningar på problemet
är kartlagda och en klarare bild om de olika lösningarna om användningen av primära
och främmande nycklar i XML finns. Det bör även vara klarare huruvida XML kan
utökas med primär och främmande nycklar.
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4 Metod
I det här kapitlet skall Jag börja med att förklara viktiga begrepp om vetenskap
undersökning. Sedan skriver jag om arbetssättet för teoriproduktionen. Vidare
förklaras det några metoder som skulle passa till mitt arbete. Till sist väljer jag
metoden som skall användas i mitt arbete.

4.1 Viktiga begrepp

Ett problem är enligt Patel och Davidson (1994) något som man är intresserad så att
man vill skaffa sig nya kunskaper eller fördjupad kunskap om. Problemet måste lösas
genom att forska och för att forska görs det en teoretisk förankring som enligt Patel
och Davidson (1994) är att ett arbete baseras på teorier och modeller. Efter att man
har forskat skaffas det kunskap som kan användas på olika sätt.

Det finns två olika typer av vetenskap; empirisk vetenskap (kunskaperna grundas på
verkligheten) och icke empiriska (baseras på härledning och bevis i
kunskapsproduktionen) (Patel & Davidson (1994)). I mitt arbete skall använda den
empiriska vetenskap.

4.2 Arbetssätt för teoriproduktionen
Det finns två olika alternativa arbetssätt som teoriproduktionen kan bedrivas på,
nämligen deduktion och induktion (Patel & Davidson (1994)).

Med deduktiv arbetssätt menas det att forskaren utgår ifrån befintliga teorier och
sedan föreslår slutsatser efter det. Motsatsen av föregående arbetssätt är det induktiva
arbetssätt, alltså forskaren följer upptäckandets väg. Mitt arbete skall genomföras med
det deduktiva arbetssättet, befintliga teorier skall studeras för att dra sedan en slutsats.

4.3 Olika undersökningar
Det finns en mängd skilda typer av undersökningar. De flesta undersökningar kan
klassificeras utifrån hur mycket kunskap som finns om problemområden innan
undersökningen startar (Patel & Davidson (1994)), nedan beskrivs undersökningen
som passar till mitt arbete:

Explorativa: När det finns stora luckor i kunskapen kan undersökningen vara
utforskande. Det främsta syftet med explorativa undersökningar är att inhämta så
mycket kunskap så möjligt om ett bestämt problemområde. En explorativ studie
undersöker ett nytt, ganska okänt område och resultatet kan utgöra en startpunkt för
vidare undersökningar.

Den explorativa metoden är den som passar mest i mitt arbete eftersom XML är en ny
teknik och det finns många luckor om hur XML hanterar nycklar, se avsnitt 3.3.
Resultatet av detta arbete kan bli en start punkt för framtida studier.

4.4 Litteraturstudie
De vanligaste källorna till information är böcker, artiklar publicerade i vetenskapliga
tidskrifter samt rapporter (Patel (1994)). Vid val av litteratur är det viktigt att få en
klar bild av problemavgränsningen och problemen bör ses från mer än synvinkel.

När en litteraturstudie företas, har typerna av litteratur olika akademisk värde som bör
beaktas när de används i ett projekt. Böcker är bra att använda i början av ett projekt
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för att lägga en grund och ge en övergripande bild av problemområdet. En nackdel
enligt Dawson (2000) är att böcker snabbt kan bli inaktuella och är ofta skrivna för en
viss målgrupp. Dawson menar även att artiklar ofta ger mer aktuell information om ett
visst område än böcker. Inom tekniska områden kan manualer vara en värdefull
informationskälla, dessa är produktspecifika och bör inte användas som referens
(Dawson (2000)).

Den litteratur som behövs hittar man ofta i biblioteket. Det finns också databaserade
söksystem, där informationen söks i de olika databaserna för universitets och
forskningsbiblioteket.

Litteratursökandet kräver ganska mycket tid både för att få informationen som ibland
kan finnas i andra bibliotek och för att gå igenom den hittade informationen. Detta
innebär att sökandet av informationen måste planeras väl (Patel & Davidson (1994)).

Litteraturen som jag skall använda är vetenskapliga artiklar, artiklar som ges av
personer som arbetar inom ett stort data företag, som till exempel IBM, XML-
standarden, och böcker som behandlar problemet som finns i avsnitt 3.3. Jag vill ge i
mån av tid olika vinklar av huvud problemet, därför vill jag undersöka olika artiklar
om området och dessutom vad standarden säger.

4.5 Implementation
Implementation är enligt Dawson (2000) en metod som måste ha ett tydligt syfte.
Dessa kan vara att bevisa att något går att göra vid en implementation av en teoretisk
modell. Ett resultat som visas i form av ett program är lättare att förstå än att läsa
pseudokod eller en teoretisk beskrivning av hur ett program skall fungera (Dawson
(2000)).

En implementation skulle hjälpa i mitt arbete. Man kan implementera en
relationsdatabas i XML och ser hur den fungerar med avseende på olika egenskaper,
som till exempel, hantering av nycklar. På det sättet skulle det prövas de olika
teorierna som föreslås. Men denna metod har ej valts på grund av det finns flera
förslag för att implementera nycklar i XML. Dessa förslag bör först analyseras för att
dra en slutsats om vilket är mer lämpligaste att använda. Mitt arbete skall gå ut på att
analysera hur XML hanterar primära och främmande nycklar i de olika förslagen.

Det finns andra metoder för att angripa ett problem som till exempel intervjuer och
enkäter eller fallstudier men de är helt ointressanta för mitt arbete.

4.6 Bearbetning av insamlad information
För att besvara de frågorna som har ställts måste den samlade informationen
bearbetas. Det finns olika metoder för att bearbeta den samlade informationen,
metoderna kan skiljas i två, statistiska metoder där informationen analyseras i
numerisk form (statistiska metoder) och metoder där textmaterial analyseras
(kvalitativa metoder) (Patel & Davidson (1994)).

• Statistisk bearbetning

Som ordet säger statistiska metoder använder statistiken som är en vetenskap som
analyserar, ordnar, beskriver och bearbetar data. Det finns deskriptiv statistik och
hypotesprövande statistik. Deskriptiv statistiken använder siffror för att tolka den
samlade informationen. Den hypotesprövande används för att testa statistiska
hypoteser (Patel & Davidson (1994)).
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Statistiska metoder använder sig av tabeller och grafisk framställning för att bearbeta
materialet.

Statistisk bearbetning är mindre intressant i mitt fall. Mitt mål är inte att pröva
statistiska hypoteser eller att använda siffror för att tolka den samlade informationen
utan att kartlägga problemet med hjälp av olika teorier och förslag.

• Kvalitativ bearbetning

Syftet med kvalitativ bearbetning är att skaffa sig en djupare kunskap än kvantitativ
bearbetning och att försöka förstå och analysera helheter, som är syftet i mitt fall.

Arbetssättet med kvalitativ bearbetning går ut på att arbeta med textmaterial, som
passar i mitt fall. Det går också att göra en kvalitativ bearbetning av andras texter som
till exempel en bok eller en artikel (Patel & Davidson (1994)), mitt problem skall
lösas genom att bearbeta den samlade material som är i form av artiklar och böcker.

En aspekt som skiljer från den kvantitativa undersökningen är att löpande analyser
kan göras i den kvalitativa bearbetningen (Patel & Davidson (1994)). I mitt fall är det
lämpligt att göra löpande analyser för att genomföra de olika förslagen till problemet.
Det vill säga om förslagen hänger ihop eller motsäger varandra.

Målsättningen med en kvalitativ bearbetning är att hitta mönster och kategorier i
materialet, dessa mönster och kategorier ligger sedan till grund för den skriftliga
rapporten (Patel & Davidson (1994)).

En kvalitativ bearbetning kan göras på många olika sätt, författaren har fria händer för
att angripa problemet och ge egna lösningsförslag (Patel & Davidson (1994)). Jag
skall undersöka de förslag som enligt mig är mer relevanta, vidare skall jag försöka ge
ett lösningsförslag.

4.7 Specificering av metod
Vid den här punkten av exjobbet måste väljas vilka tekniker skall det användas för att
undersöka problemet och på vilket sätt skall bearbetas den samlade informationen.

Problemet med att implementera nycklar i XML tillhör ett område som är ganska nytt
och därför är de olika existerande förslagen i primära stadier, mycket arbete för att
analysera och bedöma de olika förslagen måste göras. Därför måste problemet
angripas på ett sätt där jag skall kartlägga de olika förslagen och jämför de med den
redan etablerade relationsdatabasteorin.

Enligt Patel & Davidson (1994) är en explorativ undersökning den som görs när det
finns luckor i vår kunskap. Jag har valt att göra en explorativ undersökning av
problemet.

Specificering av metoden

• Explorativ undersökning genom en litteraturstudie har valts.

Valet gjordes för att det finns tillräckligt mycket litteratur om hur XML hanterar
nycklar, till exempel vetenskapliga artiklar som finns på Internet eller på högskolans
bibliotek.

Nackdelar med att använda litteraturstudiemetod:

• Metoden är ganska tidskrävande.
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• Litteraturen som finns tillgänglig på biblioteket kan vara utlånade.

• Osäkerthet på litteraturens källa: Till exempel, vilken syfte har en viss artikel
eller bok (Patel & Davidson (1994)).

• Litteraturen kan vara inaktuell.

• Oftast väljs det vissa fakta och på så sätt kan det åstadkomma en falsk bild av
verkligheten (Patel & Davidson (1994)).

Referenser som jag kommer att använda är:

• Buneman, P., Davidson, S., Fan, W., Hara, C. & Tan, W. (2000) Keys for
XML.

Författarna av den artikeln är de forskare som forskar mest inom området, visa
av de har forskat inom det så kallad semistrukturerad data (trädstruktur) länge
som till exempel Buneman. Han har skrivit till exempel en artikel med titel
”semistructured data”, artikeln är citerade av många andra författare, flera än
hundra (research index).

• Bradley, N (2000). The xml companion. Andra upplaga. Pearson education
limited. Addison-Wesley.

Boken används för att förklara hur den senaste XML tekniken fungerar.

• Harold, E (1999). XML bible. IDG Books Worldwide, Inc.

Boken används för att förklara hur ID/IDREF attribut fungerar.

• Fan, W & Siméon, J. (2000) Integrity constrains for XML.

Författarna av den artikeln är väl etablerade forskare inom området. De har
många år av arbete bakom sig. Den här artikeln citeras mycket av många
författare, flera än 60 sextio (research index)

• Williams, K med flera (2001). Professional XML databases.Wrox Press.

Den här boken har skrivits av en grupp av professionella programmerare.
Författarna i sig är inte kända men de föreslår en enkel metod för att hantera
nycklar i XML.

• Fan, W., Siméon, J. & Kuper, G. (2000). A unified constraint model for XML.

Författarna av den här artikeln är forskare inom området.
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5 Genomförandet
Litteraturen som skall användas i genomförandet är av olika slag, tre grupper har
identifieras:

• ID/IDREF: Författarna av de artiklarna använder ID/IDREF attribut i deras
lösningar (Williams (2001), Harold (1999)). Ett exempel ges för att förstå hur
ID/IDREF fungerar.

• Xpath: Författarna av de artiklarna är forskare som analyserar hur XML
hanterar nycklar (Buneman (2000), Kuper (2000)). De menar att det är
tveksam om det går att använda ID/IDREF-attribut som nycklar som i
relationsdatabaser. Artiklarna som tillhör den gruppen heter nycklar för XML
och en unifierad krav modell för XML, författarna av dessa artiklar föreslår att
använda XPath för att hantera nycklar i XML. För att illustrera hur XPath
fungerar visas det ett exempel.

• XSLT: Som tillåter nycklar definieras och förbindas med ett visst element
(Bradley (2000)).

5.1 ID/IDREF

5.1.1 XML hantering av nyckel enligt Harold

I (Harold (1999)) beskrivs hur definitionen av ID- och IDREF-attribut går till och
dessutom ges det exempel. I de två följande avsnittet förklaras ID- och IDREF-
attribut enligt Harold (1999).

5.1.1.1 ID attribut typ

ID-attribut har för funktion att unikt identifiera ett element i et XML-dokument
(Harold (1999)). Ett ID-attribut måste ha ett giltigt namn, det vill säga, namnet måste
börja med en bokstav och kan innehålla både bokstav och nummer, understrecket är
tillåten, mellanslag är inte tillåtna (Harold (1999)). Ett namn kan inte användas mer än
en gång. Ett element kan inte innehålla mer än ett ID-attribut.

ID-attributet är inte kompatibel med #FIXED, eftersom ett fixerat attribut kan anta
bara ett värde och varje ID-attribut måste ha ett unikt värde. De mesta ID-attribut är
definierade med #REQUIRED, det vill säga, ID-attribut kan inte innehålla nollvärde
(Harold (1999)).

Exempel (Harold (1999)):

<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>

<!DOCTYPE DOCUMENT[

<!ELEMENT DOCUMENT(P*)>

<!ELEMENT P (#PCDATA)

<!ATTLIST P PNUMER ID #REQUIRED

]>

<DOCUMENT>

<P PNUMER="p1">The quick brown fox</P>

<P PNUMER="p2">The quick brown fox</P>

</DOCUMENT>
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5.1.1.2 IDREF-attribut typ

Ett IDREF-attribut är inget annat än en pekare till ett ID-attribut i dokumentet. ID-
och IDREF-attribut används för att binda barnen till deras föräldrar.

Exempel (Harold (1999)):

<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>

<!DOCTYPE DOCUMENT [

<!ELEMENT DOCUMENT(PERSON*)>

<!ELEMENT PERSON (#PCDATA)>

<!ATTLIST PERSON PNUMMER ID #REQUIRED>

<!ATTLIST PERSON FAR IDREF #IMPLIED>

<!ATTLIST PERSON MOR IDREF #IMPLIED>

]>

<DOCUMENT>

<PERSON PNUMMER="a1">Susan</PERSON>

<PERSON PNUMMER="a2">Jack</PERSON>

<PERSON PNUMMER="a3" MOR="a1" FAR="a2">Chelsea</PERSON>

<PERSON PNUMMER="a4" MOR="a1" FAR="a2">David</PERSON>

</DOCUMENT>

5.1.2 XML strukturer för befintliga databaser enligt Williams

I Williams (2001) ges det ett förslag för att överföra existerande databaser till XML
format. Förslaget baseras på elva regler eller steg som måste följas. För exjobbet är de
regler som hanterar nyckel och främmande nyckel viktigast, men för att ge en bredare
bild av hela processen ges en förklaring av alla elva regler.

Processen går ut på att tolka den konceptuella modellen ifrån någon existerande
databasstruktur och försöka implementera den med XMLs DTDer.

5.1.2.1 Förklaring av relationerna

Författarna börjar med att ge ett exempel för att ifrån den förklara de elva stegen.
Alltså det handlar om ett fakturasystem och den ser ut enligt följande:
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Fig. 15. Relationsdiagram av faktura systemet.

I diagrammet vissas kunder som gör order som blir fakturor, fakturor har item
(artikel) och item har delar och varje del har pris, sedan finns det pris per månaden
och per år.

5.1.2.2 Reglerna

I de följande punkterna ges de elva reglerna som författaren av boken föreslår. För
varje regel ger han en förklaring till regeln sedan tillämpa han den på exemplet som
gavs i föregående avsnitt.

Utforma XML-dokumentet

Här väljs det vilken del av hela databasen skall implementeras i XML, det vill säga,
vilka relationer är viktiga att tänka på med avseende på kraven.

Regel 1: Välj datan som inkluderas

Vilka tabeller och kolumner från relations databas är nödvändiga.

Skapa rotelementet

Efter att ha valt vilka relationer och kolumner så skapas det rotelementet vilket XML-
dokumentet är inbäddad.

Ett lämpligt namn ges till roten så att dokumentet har en mening. I exemplet ges det
namnet ”Säljningsdata”.

I exemplet ges dessutom en möjlighet för fakturor så att den kan vara ny eller en
uppdatering eller en kopia:

<!ELEMENT Säljningsdata EMPTY>

<!ATTLIST Säljningsdata Status (Nyversion | Uppdateradversion | Kopia) # REQUIRED>
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Regel 2: Skapa rot elementet

Skapa rot elementet för dokumentet. Tillägga rot elementet till DTDn. Rot

elementets namn bör beskriva dess innehåll

Modellera tabellerna

Efter att rotelementet är definierad modelleras det tabellerna som mappas direkt i
XML dokumentet.

Det finns två typer av tabeller:

• Innehållstabeller, som innehåller en mängd av tupler.

• Flervärda attributtabeller, som innehåller ID attribut och en kolumn.

För varje innehållstabell som valts skapas det ett element. I exemplet har valts:
faktura, kund, del, månadtotal, månadkundtotal, månaddeltotal, raditem. Alla dessa
element ingår i DTDn:

<!ELEMENT Säljningsdata EMPTY>

<!ATTLIST Säljningsdata Status (Nyversion | Uppdateradversion | Kopia) # REQUIRED>

<!ELEMENT faktura EMPTY>

<!ELEMENT kund EMPTY>

<!ELEMENT del EMPTY>

<!ELEMENT månadtotal EMPTY>

<!ELEMENT månadkundtotal EMPTY>

<!ELEMENT månaddeltotal EMPTY>

<!ELEMENT raditem EMPTY>

Regel 3: Modellera innehållstabeller

Skapa ett element i DTDn för varje innehåll tabell som har valts. Deklarera dessa

element som EMPTY så länge.

Modellera kolumner för varje innehålls tabell

Här definieras det de olika kolumner för tabellerna som definierats i steget före. Dessa
kolumner definieras med nyckelordet ATTLIST.

Om ett attribut refererar till en annan tabell, det vill säga en främmande nyckel,
inkluderas det inte i det här steget. Om attributet inte tillåter noll värde då deklareras
den som #REQUIRED annars #IMPLIED.

I exemplet:

<!ELEMENT Säljningsdata EMPTY>

<!ATTLIST Säljningsdata Status (Nyversion | Uppdateradversion | Kopia) # REQUIRED>

<!ELEMENT faktura EMPTY>

<! ATTLIST faktura

fakturanr CDATA #REQUIRED

spårnr CDATA #REQUIRED

ordernr CDATA #REQUIRED
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leveransdatum CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT kund EMPTY>

<! ATTLIST kund

namn CDATA #REQUIRED

adress CDATA #REQUIRED

stad CDATA #REQUIRED

postnr CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT del EMPTY>

<! ATTLIST del

delnr CDATA #REQUIRED

namn CDATA #REQUIRED

färg CDATA #REQUIRED

storlek CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT månadtotal EMPTY>

<! ATTLIST månadtotal

månad CDATA #REQUIRED

år CDATA #REQUIRED

volymlev CDATA #REQUIRED

prislev CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT månadkundtotal EMPTY>

<! ATTLIST månadkundtotal

volymlev CDATA #REQUIRED

prislev CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT månaddeltotal EMPTY>

<! ATTLIST månaddeltotal

volymlev CDATA #REQUIRED

prislev CDATA #REQUIRED>

<!ELEMENT raditem EMPTY>

<! ATTLIST raditem

antal CDATA #REQUIRED

pris CDATA #REQUIRED>

Regel 4: Modellera kolumner

Skapa ett attribut för varje kolumn som har valts ( inte attribut som refererar

till andra tabeller). Dessa attribut bör finnas i !ATTLIST deklaration av

elementet som attributet tillhör. Deklarera varje dessa attribut som

CDATA och deklarera den som #IMPLIED eller #REQUIRED beroende på

om attribut få innehålla nollvärde.
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Tillägga ID-attribut

ID-atribut blir dokumentets primärnyckel som i relationsdatabaser. Alltså detta steg är
den viktigaste för mitt arbete. Steget går ut på att skapa ID-attribut för varje element
som har definierat hittills. Namnet kan vara vad som helst men det lämpligaste är att
kalla attributet för elementets namn följd av ID. Namnet måste vara unikt. Attributet
måste deklareras som #REQUIRED.

När informationen läggs i XML strukturen måste det kontrolleras att ID värden måste
vara unika för varje element i dokumentet.

I exemplet:

<!ELEMENT Säljningsdata EMPTY>

<!ATTLIST Säljningsdata Status (Nyversion | Uppdateradversion | Kopia) # REQUIRED>

<!ELEMENT faktura EMPTY>

<! ATTLIST faktura

fakturaID ID #REQUIRED

…

<!ELEMENT kund EMPTY>

<! ATTLIST kund

kundID ID #REQUIRED

…

<!ELEMENT del EMPTY>

<! ATTLIST del

delID ID #REQUIRED

…

<!ELEMENT månadtotal EMPTY>

<! ATTLIST månadtotal

månadtotalID ID #REQUIRED

…

<!ELEMENT månadkundtotal EMPTY>

<! ATTLIST månadkundtotal

månadkundtotalID ID #REQUIRED

…

<!ELEMENT månaddeltotal EMPTY>

<! ATTLIST månaddeltotal

månaddeltotalID ID #REQUIRED

…

<!ELEMENT raditem EMPTY>

<! ATTLIST raditem

raditemID ID #REQUIRED

…
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Regel 5: Tillägga ID-attribut till elementen

tilläga ett ID-attribut till varje element som har skapats i

XML-dokumentet( utan rot-elementet). Använd elementets namn följd

av ID, se att det inte finns ett anat element med samma namn,

deklarera attribut typen som ID och REQUIRED

Hantering av främmande nycklar

I relationsdatabaser skapas det relationer mellan tabellerna med hjälp av främmande
nycklar. I XML görs det på två olika sätt. Antigen skapa sub- strukturer eller skapa
element så att sådana element refereras med hjälp av IDREF attribut.

Nästa steg är att välja mellan att skapa understrukturer eller IDREF attribut.

Tillägga fördefinierade attribut

I exemplet finns det relationen mellan leveransen och faktura så leveransen har tre
typer av leverans: US post service, Federal Express, UPS.

Så skapas det ett attribut med väljbara värde , i exemplet skall det väljas faktura
tabellen:

<!ELEMENT Säljningsdata EMPTY>

<!ATTLIST Säljningsdata Status (Nyversion | Uppdateradversion | Kopia) # REQUIRED>

<!ELEMENT faktura EMPTY>

<! ATTLIST faktura

fakturaID ID #REQUIRED

fakturanr CDATA #REQUIRED

spårnr CDATA #REQUIRED

ordernr CDATA #REQUIRED

leveransdatum CDATA #REQUIRED

leveranstyp ( USPS FeEx UPS) #REQUIED>

<!ELEMENT kund EMPTY>

…

Regel 6: Representera fördefinierade attribut

För varje främmande nyckel som refererar en tabell med fördefinierade attribut:

1. Skapa ett attribut i elementet i vilket främmande nyckel hittades.

2. Ge attributet samma namn som den refererade tabellen som främmande nyckel
pekar på.

3. Skapa en lista för alla fördefinierade värde, värdena måste vara lätt lästa för en
människa

Lägga till elementen till rotelementet

Informationen som är relevant i dokumentet tilläggs, och eftersom i exemplet skall det
ges information om försäljningen så tilläggs det faktura och månadtotal:

<!ELEMENT Säljningsdata (faktura*,månadtotal*)>
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<!ATTLIST Säljningsdata Status (Nyversion | Uppdateradversion | Kopia) # REQUIRED>

<!ELEMENT faktura EMPTY>

…

Regel 7: Tillägga innehålls element till rotelementet.

Tillägga ett eller flera barnelement till rotelement, beroende på

vilken information skall dokumentet representera.

Ett-till-ett eller ett-till-många förhållande

Ange förhållandets kardinalitet enligt följande tabell:

Om förhållandet är skriv följande tecken

Ett-till-ett ?

Ett-till-många *

I exemplet:

<!ELEMENT Säljningsdata (faktura*,månadtotal*)>

<!ATTLIST Säljningsdata Status (Nyversion | Uppdateradversion | Kopia) # REQUIRED>

<!ELEMENT faktura (raditem*)>

<! ATTLIST faktura

fakturaID ID #REQUIRED

fakturanr CDATA #REQUIRED

spårnr CDATA #REQUIRED

ordernr CDATA #REQUIRED

leveransdatum CDATA #REQUIRED

leveranstyp ( USPS FeEx UPS) #REQUIED>

<!ELEMENT kund EMPTY>

...

<!ELEMENT månadtotal (månadkundtutal*, månaddeltotal*)>

<! ATTLIST månadtotal

månadtotalID ID #REQUIRED

månad CDATA #REQUIRED

år CDATA #REQUIRED

volymlev CDATA #REQUIRED

prislev CDATA #REQUIRED>

…

Regel 8: Tillägga förhållande genom innehållstecken

För varje förhållande, om förhållandet är ett till ett eller ett till många

och inte andra förhållande leder till barnet i det valda delmängden,

då tillägg barn elementet som innehålls element med passande kardinalitet.
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Många-till-ett förhållande

Förhållandet kan vara många till ett, det vill säga att ett barn har flera föräldrar. I
XML skapas det ett sådant förhållande med hjälp av IDREF eller IDREFS-attribut,
attributet inkluderas på föräldersidan. IDREF attributet måste peka till ID-attribut som
barnet har. Om förhållandet är ett till många då används det ett IDREFS- attribut.

I exemplet:

<!ELEMENT Säljningsdata EMPTY>

<!ATTLIST Säljningsdata Status (Nyversion | Uppdateradversion | Kopia) # REQUIRED>

<!ELEMENT faktura EMPTY>

<! ATTLIST faktura

fakturaID ID #REQUIRED

fakturanr CDATA #REQUIRED

spårnr CDATA #REQUIRED

ordernr CDATA #REQUIRED

leveransdatum CDATA #REQUIRED

leveranstyp (USPS | FedEx | UPS) #REQUIRED

kundIDREF IDREF #REQUIRED>

…

<!ELEMENT månadkundtotal EMPTY>

<! ATTLIST månadkundtotal

månadkundtotalID ID #REQUIRED

volymlev CDATA #REQUIRED

prislev CDATA #REQUIRED

kundIDREF IDREF #REQUIRED>

<!ELEMENT månaddeltotal EMPTY>

<! ATTLIST månaddeltotal

månaddeltotalID ID #REQUIRED

volymlev CDATA #REQUIRED

prislev CDATA #REQUIRED

prislevIDREF IDREF #REQUIRED >

<! ATTLIST raditem

itemID ID #REQUIRED

antal CDATA #REQUIRED

pris CDATA #REQUIRED

delIDREF IDREF #REQUIRED >

Regel 9: Tillägga förhållanden med hjälp av IDREF/IDREFS attribut

Identifiera varje många till ett förhållande. För varje sådant förhållande tilläggs

det ett IDREF eller IDREFS attribut till elementet i den förälderns sida, som

pekar till ID-element på barnets sida i förhållandet.
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Tillägga element som saknas i rot elementet

I regel sju tillades det de elementen som behövdes för att vissa den önskade
informationen, men ibland måste det finnas fler element som är nödvändiga.

I exemplet missas det elementet kund, som logisk tillhör rot elementet, i fall vill man
tillägga nya kunder.

På ett generellt sätt de elementen som man refererar till måste tilläggas till rot
element. Föräldralösa barn är passande att lägga till rot element.

I exemplet är det kund och del element som fattas i rot elements innehåll:

<!ELEMENT Säljningsdata (faktura*,kund*,del*,månadtotal*)>

Regel 10: Tillägga till elementen som saknas

För varje element som bara refereras i den skapade strukturen, tillägg

det elementet som tillåtet element till rot element. ange antal

förekomst med hjälp av tecknet *.

Ta bort orefererade ID attribut

De ID elementen som skapades i regeln fem som inte refereras är onödiga, därför tas
de bort. Alltså inga IDREF-attribut refererar till dem.

Regel 11: Ta bort orefererade ID attribut.

Ta bort ID attribut som inte är refererade av IDREF/IDREFS attribut någon

annanstans i XML strukturen

5.1.3 Integritetskrav för XML enligt Fan och Simeón

I Fan och Simeón (2000) ges det en semantisk specifikation för att definiera nycklar i
XML. Författarna menar att den identitets mekanism XML har, det vill säga
ID/IDREF, inte är tillräcklig för att fånga de krav som finns i relationsdatabaser med
avseende på nycklar. Författarna menar också att XPath mekanismen är för
komplicerad för att definiera nycklar i XML.

Författarna presenterar en modell för XML-data med schema- och integritets-
begränsningar. De definierar ett språk som ger en definition av nyckel och främmande
nyckel. Språket benämns L. Begränsningar i L kan användas för att fånga de
semantiska integritetskrav i träd- och XML-strukturen när data skapades i
relationsdatabas. Semantiskt integritetskrav är Kontrollregler som garanterar den
semantiska integritet, det vill säga inga dubbla tupler finns i en relation (Bekke
(1992)).

I Fan och Simeón (2000) definieras nycklar i XML i termer av likvärdighet. Anta att
uttrycket τ.l → τ betecknar en nyckel för ett element typ τ och l är ett attribut av τ.
Detta hävdar att for varje τ element x och y, om dem har samma värde i attributet l, så
är x och y samma element. I ett träd representation av ett XML dokument menas med
x och y är samma element att x och y är samma nod.

Som nämns ovan ett XML dokument har en hierarkisk struktur och den definieras i
DTDer. I Fan och Simeón (2000) definieras stegvis de olika begreppen och på så sätt
komma till den efterlängtade definitionen, nämligen definitionen av nyckeln.

DTDn nedan är en representation av ett relationsschema:
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<!ELEMENT förläggare (förläggaren *)>

<!ELEMENT förläggaren (fnamn,land,adress)>

<!ELEMENT redaktörer (redaktör*)>

<!ELEMENT redaktör (namn,fnamn,land)>

Idén är att fånga de semantiska egenskaperna från relationsdatabasen, alltså
(fnamn,land) är nyckeln relationen förläggaren, namn är nyckeln för relationen
redaktörer och (fnamn,land) är en främmande nyckeln i relationen redaktörer som
refererar till relationen förläggaren. För att möjliggöra detta måste det användas
subelementen i nyckeln, här skiljer sig begreppet subelementen från
relationsdatabaser för att i relationsdatabaser används det konceptet attribut i en
nyckel. Enligt författarna dessa begrepp är infångade i det förslagna språket L.

5.1.3.1 Dokument

För att representera ett XML-dokument anges det i Fan och Simeón (2000) en modell.
Modellen använder vissa beteckningar som är grundläggande för att förstå
definitionerna. Först och främst anges det de mest grundläggande begreppen:

• En mängd av elementnamn, E

• En mängd av attributnamn, A

• En mängd av strängvärden, S

• En oändlig mängd av noder, V

5.1.3.2 Träd

Ett träd definieras som:

(V,elem,att,root), där

• V är en ändlig mängd av noder, det vill säga en delmängd av V;

• elem är en funktion som definierar för varje element, elementets namn och en
lista av elementets barn (antigen strängvärden eller subelement). Noden v’ nås
med elem(v), v’ kallas barn av v och v kallas förälder av v’;

• att är en funktion från paret (noder, attribut namn) till en mängd av atomära
värde av strängar, funktionen att definierar attributen för varje nod;

• root som är rotelement.

Ett dokument har en trädstruktur och för varje nod v ∈ V finns det en unik väg från
roten till noden v. I XML är attributen i ett element inte i ordning och varje attribut
innehåller en mängd av atomära värden. Vidare menar författarna att rotelementet och
textnoder inte innehåller några attribut.

Vidare ges det en förklaring av vissa begrep som skall hjälpa att definiera nyckel och
främmande nyckeln. För varje element τ ∈ E, skall det användas ext(τ) för att
beteckna mängden av noderna med beteckningen τ i V. För varje x ∈ V och l ∈ A,
författarna använder x.l för att beteckna att(x,l), det vill säga, värden av attributet l av
x. Författarna definierar ext(τ).l som { x.l | x ∈ ext(τ)}. Dessutom, om [Χ] är en
sekvens av attribut (l1,…,ln), används x[Χ] för att beteckna (x.l1,…,x.ln).
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5.1.3.3 Definition av DTD

XML-dokument definieras i DTDer, se DTD i avsnitt 2.2.5. Enligt Fan och Simeón
(2000) en DTD-struktur betecknas av:

S = (E,P,R,kind,r) där:

• E är en ändlig mängd av elementtyper i E, klassificerade (eng range over) av
τ;

• P är en funktion från elementtyper till elementtypsdefinitioner; detta ger
sammanbindning av noderna.

• R är en partiell funktion från E × A till attributtypdefinitionerna: R(τ,l) = β,
där τ är ett element namn i E, l är ett attribut i A och β är S.

Att(τ) används för att beteckna mängden av attribut av τ, det vill säga, {l ∈ A R(τ,l)
är definierad}.

• Kind är en partiell funktion som identifierar ID och IDREF attribut från E × A
till {ID,IDREF}.

För varje τ ∈ E och l ∈ A, om kind(τ,l) är definierad så är funktionen R också
definierad. Dessutom det finns högst ett attribut l0 som uppfyller likhet kind(τ,l0) =
ID.

• r ∈E och är element typ av roten.

5.1.3.4 Definition av nyckel och främmande nyckel

Fan och Simeón (2000) vill utöka den hierarkiska datastrukturen, som i detta fall är
XML med sina DTDer, med begreppen nyckel och främmande nyckel från
relationsdatabasteorin. För att göra detta används språket L. För en DTD-struktur S =
(E,P,R,kind,r) definieras en nyckel som:

• Nyckel: τ[X] → τ, där τ ∈ E och X är en mängd av attribut i Att(τ) (Att(τ)
används för att beteckna en mängd av attribut av τ). Ett dataträd G satisfierar
nyckeln om i G,

∀ x y ∈ext(τ) (för varje l ∈ X (x.l = y.l) → x = y)

det vill säga, X är en nyckel för τ.

• Främmande nyckel: τ[X] ⊆ τ´[Y] och τ´[Y] → τ´, där τ,τ´ ∈ E, X och Y är
icke tomma sekvenser av attribut i Att(τ) och Att(τ´), and X och Y har samma
storlek. En data träd G satisfierar nyckeln τ´[Y] → τ´ och dessutom,

∀ x ∈ext(τ) ∃y ∈ ext(τ´) (x[X] = y[Y])

det vill säga, X är en främmande nyckeln av τ som refererar till τ´.

Två begrepp av likhet används för att definiera nycklarna: För att jämföra två sträng-
värde skrivs det x.l = y.l , och för att jämföra att två noder skrivs det x=y.

Författarna av den artikeln menar att i XML istället för att prata om en mängd av
attribut (X) används det ID attribut, som är en nyckel för elementet.

5.1.4 Fullständigt exempel med XML dokument, DTD och en graf

För att visa hur ID/IDREF attribut fungerar ges det ett exempel. Exemplet har ett
XML-dokument, DTDn för XML-dokumentet och en graf som ger en bild hur en
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XML-dokument ser ut i form av trädstruktur och dessutom visas hur ID/IDREF
attribut fungerar. Exempel tagen ifrån Fan & Simeón (2000):

<?XML version =”1.0”>

<bib>

<bok>

<ingång isbn=”1-55860-622-x”>

<titel>Data on the Web</titel>

<förläggare>Morgan Kaufmann</förläggare>

</ingång>

<författare>Serge Abiteboul</ författare >

<författare >Peter Buneman</ författare >

<författare >Dan Suciu</ författare >

<sektion sid=”1”>

<titel>Introduktion</titel>

<sektion sid=”11”><title>Audience</title> </sektion<

<ref till = ”0-201-53771-0 1-55860-463-4”/>

</bok>

<bok>

<ingång isbn=20-201-53771-0”>

<titel>Foundations of the Databases</titel>

<förläggare>Addison Wesley</förläggare>

</ingång>

<författare>Serge Abiteboul</författare>

<författare>Richard Hull</författare>

<författare>Victor Vianu</författare>

</bok>

</bib>

Fig. 16. XML-dokument om böcker.

Detta dokument innehåller information om böcker. Varje bok innehålle isbn, titel och
förläggare i en ingång elementet, och sedan en list av författare element, boken
innehåller en mängd av bibliografiska referenser (i en ref element). nedan ges det
DTDn för dokumentet:
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<!ELEMENT bok (ingång, författare*, sektion*, ref)

<!ELEMENTingång (titel, förläggare)>

<!ATTLIST ingång

isbn ID #REQUIRED>

<!ELEMENT sektion (titel, (#PCDATA|sektion)*>

<!ATTLIST sektion

sid ID #REQUIRED>

<!ELEMENT ref EMPTY>

<!ATTLIST ref

till IDREFS #IMPLIED>

Fig 17. DTDn för XML-dokument I figuren 16.

Elementen som är strängar har inte deklarerats ( #PCDATA i XML). ID attribut
betyder att dessa attribut är unika i hela dokumentet. IDREF betyder att dem är en
referens, det vill säga, dessa måste referera till ett eller en mängd av ID attribut som
finns i dokumentet.

För att illustrera hur ID/IDERF fungerar ges följande figur:

Fig. 18. Graf som illustrerar Ids och IDREFs pekarsystem. Grafen baseras på XML-
dokumentet som gavs i figuren 16.
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5.2 XPath

5.2.1 Nycklar i XML enligt Buneman med flera

I XML standarden ( Bray (1998) citerad av Buneman med flera), XML data (Layman
(1998) citerad av Buneman med flera) och XML schema (Thompson (2000) citerad
av Buneman med flera) finns det flera förslag för nyckelspecifikation. I de nämnda
referenserna föreslås det att använda ID-attributet för att identifiera ett element i ett
DTD dokument, men det är inte klart hur ID attributet fungerar som nyckel. Till
exempel menar författarna av denna artikel att det inte klar om ID attribut är nycklar
eller interna pekare, eller att ID attribut är unika i ett dokument i stället för att tolka
dem som identifierare till en mängd av elementer.

Enligt Buneman (2000) har Thompson (2000) en mer omsorgsfullt utarbetad förslag
som är start punkt av den här artikeln, XML-schema. Enligt Buneman (2000) detta
förslag är att XML kan utökas med nyckelspecifikationen i form av XPath (Clark
(1999) citerad av Buneman med flera) men författarna av den artikeln menar att
XPath är komplicerad och har visa brister som till exempel problem med likvärdighet
mellan två XPath uttryck och att XML har en hierarkisk struktur och XPath tar inte
hänsyn till detta. Förslaget i denna artikel är att identifiera en nod med hjälp av vägen
och likheten mellan två noder.

5.2.1.1 Dokument-Objekt Modell (DOM) enligt Buneman med flera

Dokument-objekt-modellen (DOM) enligt (Apparao (1998) citerad av Buneman med
flera) ger insikt i semantiken för XML dokumentet. Det finns tre typer av noder:
elementnoder, attributnoder och textnoder. För att illustrera detta visas nedan två
figurer tagna ur artikeln:

<db>

<composer>

<name>J.S. Bach</name>

<born>1685</born>

<work num=”BWV82”>

<title>Ich habe genung</title>

</work>

<work num=“BWV552“>

</work>

</composer>

<composer period=”baroque”>

<name>G.F. Handel</name>

<work num=”HWV19”>

<title>Art Thou Troubled?</title>

</work>

</composer>

</db>

Fig. 13. Ett XML dokument
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I figuren 13 ses det de tre typer av noder. Alltså db, composer, name, born, work och titel
är elementnoder; num och period är attributnoder; ett exempel på textnoder är ”J.S.
Bach”.

Fig. 14. Representation av XML dokumentet från figur 13 i form av träd.

I figuren 14 visas de tre typer av noder, textnoder (T) har inget namn men innehåller
text, attributnoder (A) har både ett namn och innehåller text och elementnoder (E) har
ett namn. Elementnoder måste ha barn, text- och attributnoder har inga barn.
Attributbarn är unika i det elementet och namnet på attributen har ett prefix, nämligen
”@”.

Utifrån den modellen identifieras en nod som vägen från roten till själva noden. Dessa
vägar kallas nod adress, <l1#…#ln>, till exempel <1#2#1> eller <1#3#@num >. För
författarna av den här artikeln är nodadressering ett centralt begrepp, teorin som de
föreslår baseras på nodadressering.

5.2.1.2 Definition av sökvägen enligt Buneman med flera

I ett träddokument en sökväg innehåller en mängd av noder. Språket som används är
XPath men författarna väljer att definiera nycklar med sökvägen. Egenskaper av
sökvägar är:

• Sökvägen har en sammanbindning operation som betraktas med en punkt: P.Q
är resultatet av två vägar, först vägen P och sedan vägen Q, alltså två
sammansatta mängder av noder.

• En väg måste gå neråt i trädet. n2 är en sub-nod av n1. om n2 nås från n1 via
vägen P.

Språket som används för sökvägen är följande:

• Tomma vägen, ’ε’.

• Namn för en nod, till exempel name i figuren 14

• Tecken ’_’, matchar något enkel namn av en nod.
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• En godtycklig väg ’_*’.

• En sammanbindning av vägar P.Q, där P och Q är definierade av ovanstående
regler.

En annan notation som används är n [P] som är en mängd av noder där n är startnod
och P är en väg, om det anges bara [P] sägs det att start noden är roten. Nedan följer
några exempel som anknyts med figuren 14:

<2#2>[title] = {<2#2#1>}

[composer._] = {<1#1>,<1#2>, <1#3>,<1#4>, <2#1>, <2#2>}

<2#2>[_*] = {<2#2>, <2#2#1>, <2#2#1#1>, <2#2#1#@num>}

[composer.work] = {<1#3>, <1#4>, <2#2>}

[_*.num] = {<1#3#@num>, <1#4#@num><2#2#@num>}

Det finns även så kallade enkla sökvägar, till exempel composer.work i exemplet ovan.

5.2.1.3 Definition av nyckel

För att definiera en nyckel skall det tas hänsyn till två saker (Buneman (2000)): En
mängd i vilket nyckeln definieras (mängd av tupler i relationsdatabaser) och attributen
(i relationsdatabaser är detta en mängd av namn på kolumner) som tillsammans
identifierar ett unikt element i mängden. Enligt Buneman (2000) definitionen på en
nyckel baseras på ett par (Q,{P1,…,Pn}) där Q är en sökväg och {P1,…,Pn} är en
mängd av enkla sökvägar. Alltså Q representerar en mängd av noder som kallas
målmängd, och {P1,…,Pn} representerar nyckelvägar. Dessa överensstämmer med
den absoluta och relativa vägen i XPaths terminologi. Lägg märke till att för varje nod
n ∈ [Q] finns det en mängd av noder n[Pi] som hittas genom sökvägen Pi från n.
Nyckelvägar sätter integritets krav på målmängden enligt följande: Ta ett par av vilka
noder som helst (n1,n2) ∈ [Q] och ta hänsyn till paret av mängden av noder som hittas
genom nyckelvägen Pi från n1 och n2, (n1[Pi],n2[Pi]). Om det finns ett icke tom snitt,
med avseende på värde likvärdighet, för alla dessa par av mängder av noder då är n1

och n2 samma nod.

I Buneman (2000) ges följande exempel: Lägg märke till att XML dokumentet som
visas i figuren 13 uppfyller nyckeln (composer, {name}). Det finns två noder i slutet
av målvägen composer. För varje nod, finns det ett element i mängden av noder som
hittades genom nyckelvägen name, ”J.S. Bach” och ”G.F. Handel”. Och värden av dessa
element är inte lika.

Definition: En nod n uppfyller en nyckeln specifikation (Q,{P1,…,Pk}) om och bara
om för varje n1,n2 i n[Q], om för alla i, 1≤ i ≤ k, det finns z1 ∈ n1[Pi] och z2 ∈ n2[Pi] så
att z1 =v z2 då n1 = n2. Detta är:

∀ n1,n2 ∈ n[Q] (( för 1 ≤ i ≤ k ∃ z1 ∈ n1[Pi] ∃ z2 ∈ n2[Pi] (z1 =v z2)) → n1 = n2).

I formeln finns det två former av likvärdigheter. Den första (=v) är en jämförelse
mellan två värden och det andra (=) är en jämförelse mellan två noder.

5.2.1.4 XML med XPath

Enligt Buneman med flera är det enkelt att använda XPath-syntaxen för deras språk.
XML-schema (Thompson (2000) citerad av Buneman med flera) har syntaxen för att
specificera nycklar på samma sätt som i den här artikeln menar författarna. Språket
för sökvägar heter XPath se avsnitt 2.2.8. XPath har funktioner som hjälper en att röra
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sig i trädet till exempel last() eller ancestor::*, och författarna menar att en sådan
mekanism är komplex, så det kan finnas problem i avseende på likvärdighet.

Enligt Buneman (2000), finns det andra skillnader mellan definitionen som ges i
artikeln och XML-Schema, till exempel, definitionen av nyckelvägar. XML-Schema
pratar om en lista av nyckel vägar och inte en mängd av dessa. Så blir det problem
med avseende på likvärdighet eftersom det kan uppstå vissa oklarheter, till exempel
(tagen från artikeln):

(person,[firstname,lastname]),

(person,[lastname,firstname]),

(person,[lastname, lastname, firstname]).

Exemplet ovan tvinga samma integritetskrav, så det finns ovisshet i Xpath med
avseende på likvärdighet.

5.2.2 En unifierad kravmodell för XML (UCM) enligt Kuper med flera

I Kuper (2000) introduceras en modell (UCM), modellen ger integritets krav för
XML, UCM baseras på en enkel aning av nyckel och främmande nyckel, modellen
använder en begränsad form av XPath utryck och modellen använder sig av sökvägar.

Kuper med flera menar att dem kan fånga integritets krav från relations databaser och
ID/IDREF mekanismer av DTDer. Modellen fångar strukturala aspekter av XML-
schema.

Nyckel och främmande nyckel i UCM

Kuper med flera ger först ett exempel i SQL (Structured Query Language). Det finns
två tabeller, company och Dept, varje company kan innehålla ett eller flera Dept:

CREATE TABLE Company (co CHAR (20),

stock REAL,

PRIMARY KEY (co))

CREATE TABLE Dept ( dname CHAR(20),

co CHAR(20),

topic CHAR (100),

PRIMARY KEY (dname,co),

FOEIGN KEY (co) REFERENCES Company(co) ).

Primär nyckel av tabellen company är co. Primär nyckel av tabellen Dept är dname
tillsammans med co, där co är en främmande nyckel.

Nu skriver Kuper med flera representationen av tabellerna i UCM:

Schema rel =

Root Companies,Depts

type Companies = [ Company* ]

type Company = [co [String],

stock [Decimal] ]

type Depts = depts [Dept*]

type Dept = dept [dname [String],

co [String],
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topic [String]].

Nu vill Kuper med flera definiera nyckel och främmande nyckel:

key Company [ | ./co/data() | ]

key Dept [ | ./dname/data(), ./co/data() | ]

foreign key Dept [ | ./co/data() | ] references Company [ | ./co/data() | ]

I deklarationen ovan deklareras till exempel primärnyckel för tabellen Company.
Deklarationen innehåller ett namn och en sökväg, med start i den aktuella noden (.).
Kravet för en nyckel är att för varje två olika element i strukturen Company, måste
deras sub-elementrer ha olika värde. I deklarationen av främmande nyckel ges
elemntet co som är primär nyckel i Company tabellen.

UCMs primära och främmande nycklar definitioner baseras på namntyper. Kuper med
flera skriver att det finns två anledningar till detta: Namntyper kan asocieras med
namn på tabeller som i relationsdatabaser. En minimal delmängd av XPath är
tillräcklig för att definiera primär och främmande nycklar.

5.2.3 XPath exempel

För att förstå bättre hur XPath och nycklar hänger ihop ges ett exempel tagen av Fan
med flera. Scheman som ges definiera människor och deras föräldrar:

<element name=”rot”>

<complexType>

<xsd:group ref=”Person” minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded”/>

</complexType>

<key name=”personNamn”>

<selector xpath=”//person”/>

<field xpath=”@namn”/>

</key>

<key name=”föräldNamn”>

<selector xpath=”//förälder”/>

<field xpath=”@namn”/>

</key>

<keyref name=”förelder _ären_person” refer=”personNamn”>

< selector xpath=”//förälder”/>

<field xpath=”@namn”/>

</keyref>

</element>

<group name=”Person”>

<element name=”person” >

<complexType>

<attribute name =”namn” type=”string” >

<element name=”förälder” ref =”förälder”>

<element name=”förälder” ref =”förälder”>
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</complexType>

</element>

<group name=”förälder”>

<element name=”person”>

<complexType>

<attribute name =”namn” type=”string”>

<complexType>

</element>

<group>

I exemplet definieras en nyckel för personelementet som är ”personNamn”, en nyckel
för förälderelement nämligen ”föräldNamn”, och en främmande nyckel för
förälderelement nämligen ”förelder _ären_person” som pekar på nyckeln ”personNamn”.

För varje nyckel ges sökvägen och värden av ett attribut. Till exempel nyckeln
”personNamn”, har sökvägen ”//person” och ett värdet är ”@namn”.

Varje person har två föräldrar och ett attributnamn. Varje förälder har en pekare som
pekar på sig själv, det vill säga, en främmande nyckel.

5.3 XSLT (eXtensible Style Language Transformation)
Enligt Bradley (2000) är XMLs länkande system, det vill säga, ID/IDREF ganska
begränsad. Vidare ger Bradley (2000) några nackdelar med att använda ID/IDEREF
attribut:

• Det omöjligt att identifiera dessa attribut utan DTDn.

• Varje identifierare måste vara unikt i hela dokumentet.

• Namnet på identifieraren måste följa XMLs namnregler.

• Ett element kan ha bara en identifierare

XSLT (se avsnitt 2.2.7) tillåter nycklar definieras och förbindas med ett visst element
(Bradley (2000)). Varje nyckel har ett namn, ett värde och en nod som nyckeln
förbinds med. Vidare ges sättet att definiera en mängd av nycklar nämligen:

<key…/>

I definitionen anges det tre parametrar:

• Name, vilket är namnet till en mängd av identifierare. Om det behövs bara en
mängd av identifierare så ges det ett namn som passar till exempel ’global’.

• Match; i vilket anges det vilka element inkluderas i den definierade mängd av
identifierare. För att göra detta användes det XPath syntaxen, till exempel
används det ’*’ för alla element.

• Use, som är ett XPath-uttryck som ange platsen av identifierarens värdet, till
exempel om identifieraren är ett attribut med namnet ’id’, då utrycket blir
’@id’.

För att illustrera hela definitionen ges följande exempel (Bradley (2000)):

<key name=”global” match=”*” use=”@id” />

<bok id=”bok”>
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<kapitel id=”kap1”>…</kapitel>

<kapitel id=”kap2”>…</kapitel>

</bok>

Ett annat exempel ges för att illustrera att det går bra att använda ett nummer i början
av nyckel och att det kan finnas mellan rum i själva nyckeln. Exemplet skapar en
mängd av nycklar för alla element ”namn” (Bradley (2000)):

<key namn = ”namnnycklar” match = ”namn” use=”anställdnum/text() />

<namn>

<förnamn>John</förnamn><efter>Smith</efter>

<anställdnum>12345 x12</anställdnum>

</namn>

<namn>

<förnamn>Peter</förnamn><efter>Jones</efter>

<anställdnum>67890 x12</anställdnum>

</namn>

Dessutom en ny funktion för att lokalisera ett specifikt element. funktionen heter
”key()” och tar i mot två parametrar; den första parameter identifierar en mängd av
nycklar som funktionen letar i, till exempel, ”global” eller ”namn”, och den andra
parameter är ett värde att lokalisera:

Key (”global”, ”kap2”)/para[3]

Key (”namn”, ”67890 x12”)/första
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6 Analys
En analys av genomförandet ger att det finns olika tendenser för att definiera nycklar i
XML. För det första har vi den forskargrupp som ger lösningen med sökvägar
(XPath). Den andra tendensen ger lösningen med ID/IDREF attribut. I det tredje
alternativet, nämligen med XSLT, definieras det mängder av nycklar för önskade
element. I det här kapitlet först förklaras vad skiljer mellan XML och
relationsdatabaser med avseende på nycklar. Vidare analyseras det hur primär- och
främmande nycklar definieras i relationsdatabas och jämföra dem med XMLs
definitioner på primär- och främmande nycklar. Därefter förklaras det skillnader
mellan XPath och ID/IDREF. Sist i kapitlet gör jag en egenskapsvärdering av XPath
och ID/IDREF.

6.1 XML-nycklar och relationsdatabas-nycklar
Nycklar för relationsdatabaser är ett centrall begrepp, se avsnitt 2.3.3 och 3.3. XML
har inte samma inställning till begreppet nyckel som i relationsdatabas eftersom ett
XML dokument har en hierarkisk struktur, se figuren 18. Under den förutsättningen
har XML ett nära samband med hierarkiska databaser. En databas implementerad i
XML är en hierarkisk databas vilket skiljer sig från relationsdatabaser (Elmasri &
Navathe (2000)). I den bemärkelsen har lösningen med sökvägar (XPath) en tyngre
betydelse för att definiera nycklar i XML eftersom hierarkiska databaser har en
trädstruktur. De andra lösningar använder ID/IDREF för att göra unikt ett element, det
vill säga, som nyckel till ett element. Men ID/IDREF är egentligen en referens
mekanism som är skiljd från begreppet nyckel från relationsdatabaser, till exempel ID
attribut består bara av ett värde och i relationsdatabaser en nyckel kan innehålla flera
attribut, se avsnitt 2.3.3.3. I de följande avsnitten analyserar jag relationen mellan
primär- och främmande nyckel från relationsdatabaser och XMLs försök att definiera
just primär- och främmande nyckel.

6.1.1 Primär nyckel

I relationsdatabaser definieras det en nyckel som en mängd element som gör en tupel
unik och för att säkra att en post är unik finns det så kallad integritets krav. I
relationsdatabaser:

� X→ R är en nyckel till relation R. Där X är en mängd av attribut som tillhör R.
Pilen betyder att X bestämmer R.

Om det är så att två tupler har samma värde i X då är de samma tupel.

I XML har vi två varianter som används för att hantera primär nyckel och de upplyses
i de två följande avsnitt.

ID-attribut

I artikeln integritetskrav för XML (Fan & Simeón (2000)) är integritetskrav enligt
följande:

En nyckel definieras som τ[X] → τ, där τ är en nod (element) i trädet
(XML-dokument) och X är en mängd av attribut i τ. I formeln är ext(τ) är
en funktion som definierar noden τ i en trädstruktur. Då integritets krav är:

∀ x y ∈ext(τ) (för varje l ∈ X (x.l = y.l) → x = y),

det vill säga, X är en nyckel för τ.
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Författare av den artikeln menar att om X (en mängd av attribut) bestämmer elementet
och om det finns två element som har samma X då det betyder att de är samma
element. Observera att i definitionen X kan innehålla flera attribut men i verkligheten
är X lika med ID-attribut och ett element identifieras av högst ett ID-attribut, alltså X
innehåller bara ett attribut nämligen ID-attributet. En annan skillnad är att i
definitionen användes det två jämförelser, x.l = y.l som används mellan två värde och
x = y som används mellan två noder, i relationsdatabaser behövs det en av de
nämligen jämförelse mellan två värde.

Jag hittar samma integritetskrav som i relationsdatabaser. Men det finns vissa
begränsningar ur en implementations synvinkel, till exempel att ID attribut måste
börja med en bokstav.

Andra form av primära nycklar som använder ID-attribut som primär nyckel:

• Avsnittet 5.1.1.1,Harold (1999);

<P PNUMER="p1">The quick brown fox</P>

<P PNUMER="p2">The quick brown fox</P>

Här finns det ett element P som innehåller en sträng och nyckel för elementet är
PNUMER som är definierad som ett ID-attribut.

• Avsnittet 5.1.2.2, regel 5,Williams (2001);

I exemplet som gavs hanteras det nycklarna med ID-attribut. Ett ID-attribut tilläggs
till elementet och det fungerar som primär nyckel.

Värdering av förslagen som använder ID-attribut

En analys av de förslag som handlar on ID/IDREF-attribut ger att den mest passande
är förslaget av Fan och Simeón (2000), i förslaget finns det en definition av primär-
nyckel som liknar definitionen i relationsdatabaser.

Ett annat intressant förslag är den som finns i Williams (2001). En befintlig
relationsdatabas mappas i XML och semantiken fångas på ett bra sätt, men regeln 11
säger att ID-attribut som inte refereras är onödiga, det betyder att primära-nycklar
som inte refereras behövs inte, i relationsdatabaser tas det inte bort några primära-
nycklar, så regeln 11 i Williams (2001) överensstämmer inte med
relationsdatabasteorin.

Förslaget som finns i Harold (1999) gör en definition av ett unikt attribut i XML-
dokumentet nämligen ID-attributet, och ingen förbindelse med relationsdatabaser
finns, förslaget handlar bara om ett unikt attribut som används för att identifiera ett
element.

XPath

I artikeln nycklar för XML (Buneman (2000)) är integritetskrav enligt följande:

En nod n uppfyller en nyckeln specifikation (Q,{P1,…,Pk}) om och bara om för
varje n1,n2 i n[Q], om för alla i, 1≤ i ≤ k, det finns z1 ∈ n1[Pi] och z2 ∈ n2[Pi] så att
z1 =v z2 då n1 = n2. Detta är:

∀ n1,n2 ∈ n[Q] (( för 1 ≤ i ≤ k ∃ z1 ∈ n1[Pi] ∃ z2 ∈ n2[Pi] (z1 =v z2)) → n1 = n2)

Författare av den artikeln menar att för en nod n, det vill säga ett element i XML,
uppfyller en nyckel specifikation (Q,{P1,…,Pk}), där Q är målvägen och {P1,…,Pk} är
nyckelvägen, om och bara om det finns två noder n1 och n2 som tillhör n[Q](vägen Q
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med start noden n) som har samma vägen till målvägen, det vill säga, Q då är n1 och
n2 samma nod.

Värdering av förslagen med XPath

I Buneman (2000) finns det en liknande definition av en nyckel som i
relationsdatabaser, skillnaden är att själva nyckeln är vägen till noden i stället för en
mängd av attribut. Eftersom en XML har en hierarkisk struktur är förslaget som finns
i (Buneman (2000)) är bland alla den mest passande för nyckelhantering, teorin
överensstämmer med relationsdatabaser och dessutom finns det exempel.

Förslaget som finns i Kuper (2000) (avsnitt 5.2.2) är också bra för att nycklar
definieras med hjälp av vägen till noden, det vill säga den hierarkiska strukturen
spelar en viktig roll för att definiera primära- och främmande-nycklar. Men förslaget
handlar bara om en modell så teorin överensstämmer med relationsdatabaser men
exempel saknas.

6.1.2 Främmande nyckel

I relationsdatabaser är definitionen av en främmande nyckel följande:

En mängd attribut A i en relation R1 är en främmande nyckel till R1 om

� A är definierad på samma domän (kan anta samma värden) som primär nyckel
X i en relation R2

och

� för varje attribut värde som A anta gäller det att det finns ett motsvarande
värde på X i R2.

I XML har vi två varianter som används för att hantera främmande nyckel och de
upplyses i de två följande avsnitt.

IDREF-attribut

Förslaget som finns i Fan och Simeón (2000) ger följande definition (avsnitt 5.1.3.4):

• Främmande nyckel: τ[X] ⊆ τ´[Y] och τ´[Y] → τ´, där τ,τ´ ∈ E, X och Y är
icke tomma sekvenser av attribut i Att(τ) och Att(τ´), and X och Y har samma
storlek. En data träd G satisfierar nyckeln τ´[Y] → τ´ och dessutom,

∀ x ∈ext(τ) ∃y ∈ ext(τ´) (x[X] = y[Y]).

Det vill säga, X är en främmande nyckel för τ som refererar till τ´.

I ovanstående definitionen är X (IDREF) en främmande nyckel för elementet x om det
finns ett annat element y som har primär nyckel Y(ID) och X är lika med Y.

Andra varianter av IDREF finns det till exempel i:

• Avsnitt 5.1.1.2

i exemplet definieras det två främmande nycklar för elementet PERSON, FAR och
MOR;

<!ATTLIST PERSON FAR IDREF #IMPLIED>

<!ATTLIST PERSON MOR IDREF #IMPLIED>

Chelsea har två föräldrar a1 och a2 som blir främmande nycklar för elementet;

<PERSON PNUMMER="a1">Susan</PERSON>
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<PERSON PNUMMER="a2">Jack</PERSON>

<PERSON PNUMMER="a3" MOR="a1" FAR="a2">Chelsea</PERSON>

<PERSON PNUMMER="a4" MOR="a1" FAR="a2">David</PERSON>

• Avsnitt 5.1.2.2 regel 9

i exemplet anges det en referens i elementet som blir främmande nyckel, referensen
ges med hjälp av et IDREF-attribut.

Värdering av förslagen med IDREF-attribut

Definitionen som finns i Fan och Simeón (2000) liknar relationsdatabas definition av
främmande nyckel, denna förslaget är den bästa av de som använder IDREF-attribut
eftersom i förslaget ges det en noggrann definition av främmande nyckel som
överensstämmer med definitionen som finns i relationsdatabaser.

De andra förslag med ID/IDREF hanterar främmande nycklar som vanliga pekare i en
XML-dokument.

XPath

I Kuper (2000) beskrevs det en modell för att definiera nyckel och främmande nyckel
(UCM). Modellen i sig implementeras med XPath men författarna av artikeln ger bara
en teoretisk analys av modellen, exemplet nedan är tagen av den nämnd avsnittet:

key Company [ | ./co/data() | ]

key Dept [ | ./dname/data(), ./co/data() | ]

foreign key Dept [ | ./co/data() | ] references Company [ | ./co/data() | ].

Nyckeln för Dept är avdelningens namn (dname) och företagets nummer (co), den sista
är främmande nyckel.

Värdering av förslagen med XPath

I Kuper (2000) definieras det främmande nyckel med hjälp av vägen till noden
(elementet), detta förslag är bättre än de som använder IDREF attribut för att ett
XML-dokument har en hierarkisk struktur.

6.2 Skillnaden mellan ID och XPath
Jag ser att sökvägar (XPath) och ID/IDREF skiljer sig helt och hållet ifrån varandra.
Sökvägar (XPath) använder två begrepp för att göra ett element unikt, för det första
vägen till elementet och för det andra likvärdighet mellan två element. Däremot när en
nyckel definieras med hjälp av ID-attribut är bara det attributet som gör ett element
unikt och inte vägen till elementet. Andra jämförelser mellan XPath och ID-attribut
är:

• Ur en implementerings synvinkel är XPath mycket mer komplicerad att
implementera än ID-attributet. ID-attributet är bara ett vanligt attribut i en
DTD, däremot XPath ingår i XML-scheman (Thompson (2000)), det betyder
att implementeraren måste ha goda kunskaper om hur XML-schema fungerar
med avseende på syntaxen och de olika funktionerna för nyckelhantering.

• Ur en semantisk synvinkel är XPath svårare att använda än ID-attribut. Som
nämndes i punkten ovan XPath ingår i XML-scheman (Thompson (2000)), då
blir det svårare att fånga den semantiska biten av relationsdatabasen med
XPath.
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6.3 Egenskapsvärdering av ID/IDREF och XPath
Innan jag går in på värderingen bör det förklaras att i XML-standard (Bray (1998))
används det ID-attribut för att definiera unika element inom en XML-dokument och I
XML-Schema (Thompson (2000)) används det XPath för att specificera nycklarna. Så
de olika förslag som finns i genomförandet baseras på dessa två tekniker. Den sista
förslag, nämligen att definiera nycklar med hjälp av XSLT är ganska ny så finns det
inte mycket information det. Därför har jag valt att värdera bara XPath och
ID/IDREF.

Jag skall försöka att fånga några bra och dåliga egenskaper hos både ID/IDREF och
XPath med avseende nyckelhanteringen.

• ID/IDREF

Bra egenskaper

� Lätt att använda; ID/IDREF-attribut definieras på samma sätt som
vanliga attribut.

� Inga stora programmeringskrav; programmeringskunskaper behövs inte
för att hantera ID/IDREF attribut, om man har kunskaper om HTML går
det väldigt fort att lära sig XML och att skapa egna DTDer och därmed
att använda ID-IDREF-attribut.

� Lätt att förvandla en relationsdatabas till XML med avseende på
nycklar; i avsnittet 5.1.2 gavs det ett förslag om hur en relationsdatabas
kan implementeras i XML. Det fanns tabellerna och relationerna mellan
dem och på ett mycket enkelt sätt skapades både primära och
främmande nycklar i regel 5 respektive 9.

Dåliga egenskaper

χ Syntaxiska begränsningar; till exempel namnet på ID-attribut kan inte
börja med en siffra eller innehålla blanka tecken. Det finns många fall
där primära nycklar börjar med en siffra, till exempel personnummer.

χ Unika i hela dokumentet; ID-atribut måste vara unika i hela XML-
dokumentet, i relationsdatabaser en nyckel är unik i en relation (tabell).
Det kan vara så att två tabeller använder samma nyckel, till exempel för
att implementera en många-till-många relation.

χ Ett ID-attribut per element; högst ett ID-attribut per element kan
deklareras. Ibland, för att fånga de semantiska kraven behövs det
använda flera attribut för att unik identifiera en post (relationsdatabaser),
dessutom har vi i definitionen av nyckel från relationsdatabaser att en
nyckel kan innehålla flera attribut.

• XPath

Bra egenskaper

� Hantera hierarkiska strukturer; eftersom att ett XML-dokument har ett
trädstruktur tillämpa det sig att definiera en nyckel som vägen till noden
under förutsättningen att varje nod har en och endast en väg.

� Goda implementeringars stöd; XML-Schema (Thompson (2000)) tillför
många funktioner för att hantera sökvägar (XPath).
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Dåliga egenskaper Komplexitet

χ Komplexitet; För att implementera nycklar med XPath krävs det
kunskaper om hur XML-Schema (Thompson (2000)) fungerar och den
är ganska komplicerad. Dessutom blir det mycket svarare att undersöka
integritets krav.

χ Likvärdighet; XML-Schema hanterar listor (inte mängder) av nyckel
vägar. Då blir det problem att kontrollera om två specifikationer är
likvärdiga.

χ Specifikations problem; ofta specificeras det XML-dokumentet med
hjälp av DTDer, men för att specificera nycklar i XML måste man
använda XPath som ingår i XML-Schema som är ett mycket mer
komplicerad metod.
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7 Slutsatser
I det här avsnittet tas upp de sista delarna av exjobbet. Först skall det dras några
slutsatser om de olika förslagen. Sedan ger jag ett förslag till framtida arbete. Vidare
berättar jag hur det var att realisera exjobbet. Till sist ges det några visioner om vad
kommer att hända inom området.

7.1 Hur genomförandet ger svar på problemet

Syftet med exjobbet var att analysera hur XML hanterar primära och främmande
nycklar från relationsdatabaser. Genomförandet gav olika förslag i form av teori och
några kod-exempel. I de två följande avsnitt dras det slutsatser kring de mekanismer
som XML har för att hantera nycklar.

7.1.1 Med ID- och IDREF-attribut

I förslaget som baseras på ID/IDREF attribut beskrivs i avsnitt 5.1.2 implementeras
det en befintlig relationsdatabas i XML och begreppet nyckel och främmande nyckel
fångas med ID- samt IDREF-attribut. Med förslaget lyckas det att fånga semantiken
och relationerna och fångas det också begreppet nyckel från relationsdatabaser.

I avsnitt 5.1.4 implementeras det en relationsdatabas i XML och det visas i form av en
graf hur ID- och IDREF-attribut fungerar som nyckel respektive främmande nyckel.

De som har utvecklat XML har tänkt på att det behövs en mekanism för att identifiera
elementen. Lösningen som gavs i början var ID-attribut och det fungerar bra i
allmänheten, det vill säga att lagra data utan att tänka på de egenskaper som
relationsdatabaser har, som till exempel tillgänglighet eller prestanda (snabb åtkomst
till informationen). Men det är inte så enkelt att hantera begreppet nyckel och
främmande nyckel från relationsdatabaser med hjälp av ID- och IDREF-attribut, till
exempel indexering eller normalisering görs med hjälp av nycklar och det är osäkert
att ID/IDREF-attribut klarar detta.

7.1.2 Med XPath

I de förslagen som innehåller XPath som beskrivs i genomförandet beskrivs det hur
XML hanterar nycklar. Sökvägar är den mest passande till mitt arbete eftersom XML
har en hierarkisk struktur. Teorier om det så kallas semistrukturerad (hierarkiska
databaser) data har funnits länge (Elmasri & Navathe (2000)). Hierarkiska databaser
passar bäst när själva data har en hierarkisk struktur som till exempel ett
klassifikationsschema för arter av växter eller djur (Elmasri & Navathe (2000)). Hur
som helst, om det är så att man vill implementera en databas i XML så en hierarkisk
metod bör tillämpas. Under den förutsättningen har sökvägar en starkare betydelse för
problemet än ID/IDREF-attribut. Det betyder att de förslagen som hanterar nycklar
med sökvägar (XPath) är bättre än ID/IDREF-attribut.

7.1.3 Med XSLT (eXtensible Style Language transformation)

Den sista förslaget nämligen XSLT ger också en trovärdig sätt att hantera nycklar som
i relationsdatabaser, problemet är att det finns inte så mycket litteratur att undersöka.
Men enligt Bradley (2000), definitionen av nycklar med hjälp av XSLT löser de
brister son finns hos ID/IDREF-attribut som till exempel att utan DTD är inte möjligt
att identifiera dessa attribut. Dessutom definitionen av nyckel använder XPath för att
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lokalisera var värdet av nyckel finns, det vill säga, det tas hänsyn att en XML-
dokument har en hierarkisk struktur.

7.2 Framtida arbete
Jag tror att det bordes undersöka mer hur XSLTs definition av nyckel fungerar för att
se hur bra en är. Men eftersom exjobbet undersökte mer om XPath och ID/IDREF-
attribut är det lämpligare att undersöka vidare utifrån de förslagen. Jag ser flera
mögligheter till att arbeta vidare med startpunkt i det resultat som framkommit ur
detta exjobb. Möjligheterna till att arbeta vidare delar jag i två grupper:

� En vidare litterär undersökning skulle ge en mer komplett uppfattning om hur
XML hanterar begreppen nyckel- och främmande nyckel.

� En implementation av en relationsdatabas i XML skulle pröva de olika teorier
som har beskrivits i genomförandet.

I de två följande avsnitt ger jag några förslag för att fundera över de två möjligheter
som har nämnts ovan.

7.2.1 Litteratur

På grund av tiden hann jag inte att undersöka några artiklar ordentligt, till exempel i
Fan & Simeón (2000) finns det några exempel som bör studeras. I samma artikel (Fan
& Simeón (2000)) finns det andra definitioner som är intressanta för att utöka XML
med andra begrepp som kommer från relationsdatabaser som till exempel
normaliserings teori som också baseras på begreppet nyckel från relationsdatabaser.

Mer litteratur bör undersökas. Det finns några artiklar som resonerar vidare utifrån
vissa artiklar som undersöktes i genomförandet, som till exempel:

• Fan,W. & Libkin, L. Finite implication of keys and foreing keys for XML
data.

I den artikeln resoneras utifrån Fan & Simeón (2000) och försöker att analysera
normaliserings teori, se avsnitt 2.3.5.

• Fan, W. & Libkin, L(2000). Finite satisfiability of keys and foreign keys for
XML data.

I den artikeln resoneras det kring satisfierbarheten hos nycklar och främmande
nycklar.

• Buneman, P., Davidson, S., Fan, W., Hara, C. & Tan, W. (2000). Reasoning
about keys for XML.

Artikel är en försättning av Buneman (2000), dessutom artikeln är skriven av
samma författare. I artikel finns en djupare analys om hur nycklar definieras med
XPath och mera kompletta teorier om nycklar och främmande nycklar.

Andra möjligheter är att undersöka förslag som har ingen gemensam med artiklarna
som undersöktes i genomförandet, en av dessa artiklar kan vara en som föreslår ett
annorlunda förslag, nämligen:

• Buck, L (1999). Modeling relational data in XML.

Buck menar att det finns två skilda sätt att omvandla en relationsdatabas till XML
den ena är det så kallas “pre-ordained” schema (till exempel, en industriell
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standard för data utbyte). Det andra sätten baseras på en mekanisk mappning med
hjälp av en generisk metadata schema. Förslaget är en blandning av dessa två.

7.2.2 Implementation

Det är ofrånkomligt att en implementation skulle ge svar på om XML klarar hanterar
primär och främmande nyckel från relationsdatabaser. En implementation skulle testa
de olika förslag som studerades i genomförandet och samtidigt undersöka hur en
relationsdatabas som är implementerad i XML fungerar med avseende på:

• Effektivitet (Pressman (2000)).

• Säkerhet (Elmasri & Navathe (2000)).

• Tillgänglighet (Elmasri & Navathe (2000)).

• Indexering (Elmasri & Navathe (2000)).

• Genomförbarhet (Pressman (2000))

• Transaktionshantering (Elmasri & Navathe (2000)).

7.3 Diskussion
I detta avsnitt diskuteras vilka erfarenheter fick författaren av denna rapport i
samband med att realisera exjobbet och slutligen ges det några visioner om vad som
kommer att hända inom området.

7.3.1 Erfarenheter

Att göra exjobbet gav mig nya kunskaper om ett området som var helt okänd för mig
och jag tycker att ett av de syften med att göra ett exjobb är just detta.

Mina erfarenheter med metoden som jag har använd är positiva. Det finns ganska
litteratur när det gäller XML, ett av de problemen var att hur jag skulle värderar de
olika källor och jag var tvungen att läsa sig in i varje artikel eller bok och detta tog
både energi och tid. Och andra sida var jag osäker vilken litteratur skulle det väljas för
att undersöka men efter en tid förstod jag att en grupp forskare hade den rätta linje
eftersom så småningom fattade jag hur XML fungerade. Jag förstod mer och mer att
det handlade om att XML hade en hierarkisk struktur och jag fick en klarare bild av
vilken väg skulle det tas. Metoden började ge resultat när jag fick ett bättre grepp om
problemet. Logisk, en teoretisk undersökning inom datavetenskap begränsa sig på
olika sätt, man får aldrig den riktiga ”känsla” om hur de olika teorierna fungerar i
praktiken. Men XML är en ganska ny teknik så en teoretisk undersökning om hur i
detta fall XML hanterar nycklar från relationsdatabaser är den bästa start punkten för
framtida undersökningar.

7.3.2 Visioner

Exjobbet började med att ifrågasättas om hur XML hanterade nycklarna från
relationsdatabaser om det var så man skulle implementera en relationsdatabas i XML.
Efter att jag bestämde mig för att undersöka olika teorier och förslag kom det fram att
det var två olika synsätt på hur XML hanterar nycklarna. Dessutom fanns det ett
ganska nytt förslag för att hantera nycklar i XML som tyvärr hann jag inte att
undersöka ordentligt under tiden som exjobbet gjordes. Detta nya förslag som
definierar nycklarna i XSLT kombinerar sökvägar (XPath) och ett attribut som
nyckel. Jag ser att i framtiden en sån lösning kommer att finnas, och att det skall
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utvecklas olika verktyg för att mappa de relationsdatabaser till hierarkiska databaser
om det är så att XML håller sig som datahanterare på Internet. I (Elmasri & Navathe
(2000)) finns det en sådan mappning och dessutom ett exempel på hur det görs.

Till sist vill jag tillägga att det går relativ bra att implementera en enklare
relationsdatabas som till exempel en kund- eller varuregister går det alldeles utmärkt
att använda ID/IDREF-attribut eller XPath. Eller i såna relationsdatabaser som är
statiska, det vill säga att bara användaren kan söka i databasen och inte ändra
informationen. Men i en mer krävande miljö som exempelvis banker eller inom de
olika statliga verken är det ganska osäkert om att XML klara att implementera en
relationsdatabas med avseende på nycklarna.
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