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Sammanfattning 
I rapporten undersöks vilka möjligheter användarberoende vyer av XML-data kan ge i 
webbmiljö. Undersökningen omfattar dels att ta reda på vad en användare vill ha 
möjlighet att kunna visa eller påverka i en dynamisk vy, och dels vilka av dessa 
egenskaper som kan uppnås med hjälp av stilmallar i XSL. Med dynamiska vyer skall 
det gå lättare att förändra och skapa rapporter som passar den enskilde användarens 
behov, det vill säga en mer lättläst och överskådlig version. Vad som framkommer av 
rapporten är vilka egenskaper som en användare vill ha i en dynamisk vy. Ett antal 
existensbevis i form av exempel visar också vilka av dessa som går att lösa. Som 
komplement framställdes en enkel prototyp som hanterar dynamiska vyer. 
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1 Inledning 
Målet med detta projekt är att undersöka om det från användargränssnittet är möjligt att 
påverka stilmallar till XML-dokument. Detta för att användaren skall kunna skapa sig en 
egen och mer lättläst version av dokumentet, det vill säga en egen vy. 

Behovet av att presentera och hantera olika sorters information via datorer kopplade till 
nätverk och mot Internet ökar för varje år. Då informationen oftast lagras i olika databas-
format eller olika filformat, krävs ofta speciell programvara som kan ta hand om och 
presentera data på ett riktigt sätt, exempel visas i figur 1(a). Detta leder till att klienten 
måste förses med mer eller mindre komplicerad programvara för att kunna komma åt och 
se den information som denne önskar. Programvaran innebär en installation som ofta 
följs av diverse uppdateringar, och det krävs många gånger licenser som är kostsamma. 

Många företag som är verksamma inom branscher där presentation och hantering av data 
ligger i fokus, vill komma ifrån de större kostnader som uppkommer då det gäller 
hantering av olika format. Det blir allt vanligare att företag inom dessa branscher försöker 
hitta lösningar för att presentera data i webbgränssnitt. Därför strävar de mot att hitta 
enklare, billigare och mer gemensamma sätt att presentera information  

Önskemål från många företag, är att hitta så kallade ”mellansystem”, där de olika 
formaten konverteras till ett gemensamt format för att därifrån kunna presentera data på 
liknande sätt genom ett och samma system, vilket illustreras i figur 1(b). Ett av målen 
med detta är att kunna använda ”tunna klienter” för att komma åt och presentera 
informationen. Med en ”tunn klient” menas att det program som klienten använder sig av 
är i standardformat och inga extra programvaror eller uppdateringar skall behövas hos 
klienten. Istället sker eventuella uppdateringar på server. En tunn klient kan exempelvis 
vara en vanlig webbläsare. En webbläsare ingår dessutom vanligtvis i operativsystemets 
licens vilket innebär att kostnader för extra licenser undviks.  

 

   
Figur 1(a).Ett system för varje format            Figur 1(b). Ett gemensamt system för alla format 
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Problemet för en person att hantera stora mängder information, ofta kallat "information 
overload", har diskuterats inom den s.k. kognitionsforskningen sedan mitten av 
sjuttiotalet. Forskningen, liksom en smula sunt förnuft, pekar på att den moderna 
människans enda chans att klara av samhällets informationsfloder är att utveckla olika 
strategier för att välja mellan värdefull information och vad som är "brus" menar Peters 
(1997). 

Vad som börjar efterfrågas i just själva användargränssnittet är dynamiska vyer. Med 
dynamisk vy menas att användaren till viss del själv, genom användargränssnittet, skall 
kunna bestämma hur informationen ska presenteras. Meningen med detta är att 
användaren skall kunna skapa en personlig vy som passar just dennes behov. En stor 
fördel är bland annat att användaren kan välja bort överflödig information och därmed få 
en mer lättläst och överskådlig rapport. Ett exempel på detta visas i figur 2 (a) och 2 (b).  

 

       

Figur 2(a). En vy av information.                                     Figur2(b). En förenklad vy. 

 

Dynamiska vyer kommer att behandlas i detta examensarbete. Som utgångspunkt i 
projektet antas att det går att implementera ett tänkt mellansystem (se figur 1(b)), som 
använder sig av XML (eXtensible Markup Language) som gemensamt filformat (se kap 
2.6). Den del som projektet fokuserar på är att från ett tänkt mellansystem, baserat på 
XML-data, presentera information till webbläsare, det vill säga en tunn klient. 
Inriktningen blir att utvärdera användarberoende vyer av XML-data, det vill säga vilka 
typer av dynamiska vyer som användare vill kunna skapa i samband med rapporter 
genererade från XML-data, och hur dessa kan skapas  
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2 Bakgrund 
Det här kapitlet innehåller en del av de grundläggande begrepp som kan vara till nytta för 
att få förståelse för problem och definitioner i senare kapitel.  

Arbetet innebär en del samarbete med ett företag vid namn IsyDev, vilket är ett 
konsultföretag inom industriell IT. Deras huvudsakliga målgrupp är svensk 
processindustri och då mest kring informationssystem. Arbetsuppgifter handlar i många 
fall om att presentera och underhålla olika sorters data. Det kan handla om till exempel 
att presentera rådata från en maskin, visa diagram eller generera produktionsrapporter. Då 
det för det mesta innebär lösningar mot webbgränssnitt, strävar de mot att hitta enklare, 
billigare och mer generella sätt att presentera information, vilket också är syftet med detta 
projekt.  

 

2.1 Dynamiska rapporter 
De rapporter som kommer att behandlas är av den typ som IsyDev oftast kommer i 
kontakt med inom de branscher de jobbar mot. De baseras i huvudsak på ej modifierbar 
relationsdata, det vill säga information som skrivits eller genererats för att sedan lagras i 
någon form av databas. Denna information skall som regel inte kunna ändras från 
användargränssnittet utan enbart presenteras i rapportform. 

Det beror ofta på vem som läser en rapport, vad han vill ha reda på eller vilken data han 
är intresserad av att få ut. Exempel kan vara en rapport som består av tio kolumner, där 
det bara är de åtta första som är intressanta för just denna användare. Då skall denne 
kunna välja bort att de två sista kolumnerna presenteras på skärmen. Om en annan 
användare bara är intresserad av att se de fem sista kolumnerna på samma rapport, skall 
han på samma typ av tillvägagångssätt kunna välja att presentera just dessa. Ett annat 
önskemål kan vara att användaren bara är intresserad av en bearbetad variant av värden i 
de två kolumnerna x och y. Möjligheten skulle då kunna finnas för honom att lägga till en 
ny kolumn z, där värden x och y exempelvis adderats. Användaren skall med andra ord 
kunna skaffa sig en personlig profil för just en viss typ av rapporter. I rapporten 
förekommer benämningen dynamiska vyer och användarberoende vyer, här följer en kort 
förklaring av dessa: 

• Dynamiska vyer – Olika versioner eller utseende av samma rapport (data), som 
går att åstadkomma genom dynamiska rapporter.  

• Användarberoende vyer – De dynamiska vyer som skapas eller skapats av en 
användare och sedan är knuten till denne. 

 

2.2 HTML 
Internet består idag till största delen av en mängd sammansatta och hoplänkade dokument 
skrivna i HTML (Hyper Text Markup Language). Språket är av typen ”märkordspråk”. 
Det vill säga att informationen i dokument märks upp med hjälp av märkord som 
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bestämmer hur dokumentet skall tolkas via en webbläsare. I HTML talar märkorden i 
regel om hur dokumentet skall se ut. Den berörda delen skall placeras mellan ett start- 
och slutmärkord. Ett startmärkord skrivs mellan ”<” och ”>” och ett slutmärkord, som 
skall namnges samma som startmärkordet, skrivs mellan ”</” och ”>” Syntax:  
<märkord> berörd textmassa </märkord> 

 

Exempel på hur ett HTML-dokument kan se ut visas i figur 3. 

 
<html> 
  <head> 
    <title>Här kan sidans titel anges</title> 
  </head> 
  <body> 
    <h1> h1 står för heading 1, vilket är störst font</h1> 
    Text utan några fördefinierade egenskaper blir 

normalstor 
    <font color="green"><h2><center>Grön text i            

mitten</center></h2></font> 
    <h3>En lista...</h3> 
    <ul> 
      <li>Första elementet</li> 
      <li>Andra elementet</li> 
      <li>Tredje elementet</li> 
    </ul> 
    <a href=”http://www.en_annan_htmlsida.se”>Länk till en 

annan webbsida</a> 
  </body> 
</html> 

 

Figur 3. Exempel på HTML-kod. 

 

I figur 3 kommer den kod som ligger mellan <html> och </html> att tolkas som html-
kod. Texten som ligger precis efter <head> <title> kommer att hamna i webbläsarens 
ram, och den text som ligger placerad mellan märkorden <body> kommer att bli synlig 
på webbsidan. Det går att välja vilken storlek texten skall ha genom att använda sig av 
märkorden för överskrift (heading) där <h1> är störst och <h6> är minst. Färg, placering 
och så vidare går bestämma på liknade sätt. Det finns en stor mängd märkord för att 
utforma en webbsida. En av de mest användbara och som ofta används för navigering på 
Internet, är de så kallade ”hyperlänkarna”. En hyperlänk deklareras <a href = ”adress till 
ny sida”> och därefter en refererande text till länken följt av </a>. När användaren i 
webbläsaren sedan klickar på hyperlänken laddas den tänkta sidan. 

Med en webbläsare kan åtkomst till denna typ av sidor ske genom att sidans adress skrivs 
in i ett adressfält eller genom att klicka på en länk som hänvisar till sidan på en redan 
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laddad webbsida. Webbläsaren tolkar koden från den efterfrågade sidan och presenterar 
dokumentet efter de förutbestämda regler som gäller. Exempelkod från figur 3 skulle då 
den tolkas av webbläsaren Internet Explorer få ett utseende enligt figur 4. 

 

 

 

Figur 4. Exempel på ett HTML-dokument tolkat i webbläsare. Märkorden som talar om 
hur informationen skall presenteras blir inte synbar. 

 

HTML är ett språk som är utvecklat och baserat på ett annat språk som heter SGML. 

 

2.3 SGML 
SGML (Standard Generalized Markup Language) ligger till grund för bland annat XML 
och HTML. Det har utvecklats från ett tidigare ”formateringsspråk” som benämns 
”Generalized Markup Language” (GML) och skapades redan på 1960-talet av IBM 
(Philip, A). SGML blev ISO-standard1 (ISO 8879) 1986. Språket är tänkt att används 
främst för hantering av text men kan även utnyttjas för inkapsling av annan information. 
SGML kan vara till nytta i synnerhet om informationen är komplex och om man vill att 
den skall leva länge och vara flyttbar, det vill säga möjlig att överföra mellan olika 
datorplattformar och tillämpningsprogram menar Broady & Juliusson (1999).  

                                                 
1 International Organization for Standardization, ISO 8879: Information processing---Text and office 
systems---Standard Generalized Markup Language (SGML), ([Geneva]: ISO, 1986). 
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En av skillnaderna mellan SGML och HTML, är att SGML har innehållet skiljt från 
formateringen. Det vill säga hur dokumentet skall tolkas och presenteras. Detta görs med 
fristående filer, som brukar benämnas ”style sheets” (stilmallar). Stilmallarna bestämmer 
hur hela eller vissa bitar av dokumentet skall formateras (se kap 2.7). Märkordspråken 
beskriver också strukturen på informationen i dokumenten med speciella regler, även 
kallade ”DTD:er”. 

 

2.4 DTD 
En DTD (Document Type Definitions) definierar ett dokuments byggstenar och var 
specifika strukturer i dokumentet börjar och slutar. Dessa regler skapar en väldefinierad 
trädliknande struktur som stilmallarna kan använda sig av då informationen skall visas 
(Pitts-Moultis & Kirk, 1999). En DTD är oftast en fristående fil, tillhörande ett SGML- 
eller XML-dokument, som ska innehålla de definitioner och regler som gäller för just den 
typen av dokument. I DTD-filen deklareras först och främst vilka element som skall 
finnas med i dokumentet. Det skall också framgå av vilken typ de är av och hur de i sin 
tur relateras till varandra inom dokumentet.  

Som ett exempel kan vi utgå från att vi vill lagra information om ett mycket förenklat 
kundregister i form av ett XML-dokument. För att sätta upp regler för hur dokumentet 
skall vara uppbyggt skapar vi en DTD. 

En kommentar i en DTD-fil skrivs mellan <!-- och -->. Element som skall ingå i 
dokumentet skrivs som märkord efter ” !ELEMENT ”. Typ eller beroende skrivs efter 
elementnamnet och inom parentestecken. 

 
<!--Exempel av DTD--> 
<!ELEMENT kundregister (kund+)> 
<!ELEMENT kund   (namn, telefon)> 
<!ELEMENT namn   (fnamn, enamn)> 
<!ELEMENT fnamn  (#PCDATA)> 
<!ELEMENT enamn  (#PCDATA)> 
<!ELEMENT telefon  (jobb, mobil?)> 
<!ELEMENT jobb   (#PCDATA)> 
<!ELEMENT mobil  (#PCDATA)> 

 

Figur 5. Exempel på DTD-fil till kundregister 

 

För att följa struktur och regler vid skapande av XML-dokument från den DTD som finns 
illustrerad i figur 6, skall det högsta elementet benämnas ”kundregister” och i sin tur 
bestå av ett eller flera kundelement. Till varje kund skall det ingå namn- och 
telefonelement. Ett namnelement skall i sin tur innehålla element som heter ”fnamn” och 
”enamn”. De ligger längst ner i trädstrukturen och skall innehålla själva informationen. 
En mer tydlig bild av trädstrukturen kan utläsas från figur 6.  
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Figur 6. Trädstruktur av DTD. 

 

Då ett eller flera elementnamn deklareras inom parentestecken efter ett element, betyder 
det att elementet skall innehålla dessa element. Det finns vissa bestämda tecken som när 
de läggs till efter elementnamn har betydelse för antal relaterade element, till exempel 
(kund+) och (mobil?). Tecknet + efter kund betyder att kundregister skall bestå av ett 
eller flera kundelement. Tecknet ? efter mobil betyder att mobilnummer kan anges en 
eller ingen gång. På liknande sätt kan tecknet * användas för att få relationen noll, en 
eller flera. Då inget tecken förekommer bakom elementnamnet i parentesen skall ett och 
endast ett av detta element förekomma. För att få dokumentet så lättläsligt och 
lätthanterbart som möjligt, gäller det att välja logiska namn på elementen som ”säger” så 
mycket som möjligt om informationen.  

För de element som ligger längst ner i trädstrukturen och lagrar informationen, är 
#PCDATA (Parsed Character DATA) en av de vanligaste elementtyperna. Där lagras text 
som kommer att tolkas av webbläsare eller andra tolkningsprogram. Det blir under ett 
sådant element som förnamn, efternamn och telefonnummer kommer att förekomma. En 
annan typ är CDATA (Character DATA), där tecken som bokstäver och tal används som 
de är. Med detta menas att de inte kommer att tolkas och användas som något speciellt, 
därför kan vilka tecken som helst användas. Då allt är definierat i DTD:n används denna 
som mall för att bygga XML-dokument. 

 

2.5 XML 
XML (eXtensible Markup Language) är en delmängd av SGML som är framtaget för 
webben. Det vill säga en förenklad version där de intressantaste delarna av 
funktionaliteten har tagits med, men mycket av komplexiteten har bantats bort. 
Specifikationen för SGML är på cirka 500 sidor medan XML’s specifikation är på 
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närmare 50 sidor. En av följderna av detta innebär att det oftast blir lättare att utveckla 
program som hanterar XML. En annan skillnad mellan SGML och XML är 
nödvändigheten av att validera dokument. Med validera menas i det här fallet, att 
kontrollera om dokumentet är giltigt enligt de uppsatta regler som finns i specifikationen. 
Det skall till ett dokument skrivet i SGML finnas både en DTD och ett stylesheet för att 
dokumentet skall vara giltigt. Ett XML-dokument har inte dessa krav för att vara giltigt, 
men kan med fördel använda sig av båda. XML-dokumentet blir med andra ord mindre 
komplicerat och mer flexibelt, vilket innebär att det blir betydligt lättare att hantera över 
webben (Pitts-Moultis & Kirk, 1999).  

Då vi har utgått ifrån en DTD är det enkelt att bygga upp ett XML-dokument enligt den 
trädstruktur som är definierad i figur 5. Ett XML-dokument går att bygga utan någon 
DTD som mall. Det finns dock fördelar med att inkludera en DTD och det är att det bland 
annat går att kontrollera om dokumentet är giltigt via någon av många programvaror eller 
verktyg som finns just för detta. Detta är speciellt användbart då flera dokument skall 
skapas med liknande innehåll, och validerings-vektygen kan ge varningar om XML-
dokumenten har byggts upp felaktigt. 

Kopplingen mellan en DTD och XML-dokumentet sker i början av XML-dokumentet 
genom att det inkluderas en hänvisning, eller så kallad länkning till DTD-filen.  

<!DOCTYPE kundregister SYSTEM "dtd_exempel.dtd">  

Raden, i form av ett märkord, skall innehålla ”!DOCTYPE” följt av namnet på det högsta 
elementet i trädstrukturen. Namnet bör tala om vilken typ av dokument det rör sig om. 
Efter elementnamnet anges adressen till DTD-filen som kan vara en lokal-, nätverks- 
eller en webbadress.  

Sedan skrivs elementnamnen, eller de så kallade märkorden, efter den trädstruktur som 
definierats. Informationen som allmänt ligger i lövnoder skall vara inbakad mellan 
märkorden. Hur detta kan se ut illustreras i figur 7. 
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<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE kundregister SYSTEM "dtd_exempel.dtd"> 
<kundregister> 
    <kund> 
        <namn> 
            <fnamn>Anders</fnamn> 
            <enamn>Andersson</enamn> 
        </namn> 
        <telefon> 
            <jobb>0500-123456</jobb> 
            <mobil>0708-123456</mobil> 
        </telefon> 
    </kund> 
    <kund> 
        <namn> 
            <fnamn>Bertil</fnamn> 
            <enamn>Bertilsson</enamn> 
        </namn> 
        <telefon> 
            <jobb>0500-654321</jobb> 
            <mobil></mobil> 
        </telefon> 
    </kund> 
</kundregister> 

 

Figur 7. XML-dokument byggt efter DTD-filen i figur 5. 

 

Dokumentet innehåller nu endast struktur och information om vad det är för data som 
lagrats. Ingenting talar om hur den skall se ut eller presenteras. Internet Explorer 5 är en 
webbläsare som har stöd för XML. Då detta dokument visas direkt i Internet Explorer 5 
skulle det se ut enligt figur 8.  

 



 Bakgrund 

 

  10 

 

Figur 8. XML-dokument i Internet Explorer 5 

 

I exemplet i figur 8 kan trädstrukturen urskiljas; det går att öppna och stänga subträden 
genom att klicka på (+) eller (-). För att märka upp informationen i dokumentet valdes vid 
skapandet av DTD-filen egna logiska namn på elementen, detta visar sig här vara till 
fördel för läsbarheten och förståelsen av innehållet i dokumentet. 

För att hantera informationen i dokumentet, det vill säga att välja ut vad som skall 
presenteras och hur det skall se ut och tolkas, används stilmallar.  

 

2.6 Stilmallar 
Som berörts tidigare separerar XML-dokumentet innehållet från hur detta skall 
presenteras. Detta bestäms med hjälp av stilmallar (eng. ”style sheets”)  Praktiskt sett 
fungerar det genom att från XML-dokumentet hänvisa till ett externt dokument där det 
anges hur de olika elementen i XML-dokumentet skall tolkas och presenteras för 
användaren. Några av fördelarna med en separat stilmall är att det går att återanvända 
data, det går att visa olika format eller utseende av samma dokument och skaparen av 
dokumentet slipper bekymra sig om designfrågor menar Desmarais (2000). 

Det finns idag några typer av stilmallar som passar för XML. De tre mest använda för 
ändamålet kommer senare att beskrivas mer ingående. Pitts-Moultis & Kirk (1999) 
nämner att DSSSL är en typ av stilmall som utvecklades för att fungera med SGML, men 
fungerar också med XML. En annan stilmall som är utvecklad speciellt för webben och 
XML, går under namnet XSL. Den tredje typen av stilmall som kommer att beskrivas 
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heter CSS, den är framtagen för att formatera HTML-dokument, men kan även användas 
för XML enligt Pitts-Moultis & Kirk (1999). 

 

2.6.1 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) är en typ av stilmall som finns i två utföranden; CSS1 och 
CSS2. De fungerar både med HTML och XML. Enligt Goossens (1999) har CSS1 funnits 
som standard sedan december 1996 och CSS2, som är en vidareutveckling av CSS1, blev 
standard den 12 maj 1998. Den senare versionen har bland annat stöd för olika 
mediatyper. En stilmall av typen CSS kan bestämma webbsidans fonter, färger, placering 
av text, indenteringar och mycket annat. Däremot finns ingen möjlighet att omforma 
informationen, som att till exempel sortera element i bokstavsordning. Därför blir 
presentationen av innehållet i stor omfattning beroende av dokumentets struktur menar 
Goossens (1999). 

En stilmall av typen CSS bygger på regler för märkorden i dokumenten. En stilregel 
består normalt av två delar: 

• Väljaren  (eng. the selector) – Det märkord som stilregeln skall gälla för 

• Deklarationen – Specifik information om hur elementet skall presenteras. 
Deklarationen består i sin tur av egenskap: (eng. property) och värde (eng. value) 
som placeras mellan start- och slutklammer. 

En stilregel ser ut på följande vis: 

selector {property: value} 

För att i exemplet kundregister, som bland annat visas i figur 7, kunna använda en regel 
som bestämmer att alla förnamn skall presenteras med teckenstorlek 20pt och färgen röd, 
kan en regel skapas enligt: 

fnamn{color: red; font-size: 20pt} 

Det går också skapa regler som gäller för hela block eller delar av dokumentet: 
 
jobb,mobil 
{ 
Display: block; 
color: green; 
margin-left: 15pt; 
} 
 
I detta fall kommer både jobb- och mobilnummer att placeras 15pt från marginalen och 
visas i grön färg. Med hjälp av diverse egenskaper och värden klarar CSS de mest 
grundläggande kraven för att skapa en webbsida av god design. Det går att styra 
egenskaper för utseende och placering av bakgrund, texter, boxar, listor med mera. Dock 
kvarstår begränsningen att ordna om och sortera element i dokumenten. Detta är 
egenskaper som bland annat DSSSL har. 
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2.6.2 DSSSL 

Pitts-Moultis & Kirk (1999) skriver att DSSSL (Document Style Semantics and 
Specification Language) blev ISO-standard i april 1996 och utvecklades för att fungera 
med SGML. Eftersom XML är en delmängd av SGML fungerar DSSSL även för XML-
dokument. DSSSL är mer kraftfullt än CSS, men samtidigt mer komplext. Egenskaper för 
denna typ av stilmall kan delas in i områden där varje område fokuserar på sitt ändamål 
enligt Pitts-Moultis & Kirk (1999). 

 

• Transformering – En DSSSL transformering kan skrivas för en XML:s DTD som 
kommer att konvertera dess dokument till  HTML. Det kan vara till stor nytta då 
dessa skall publiceras på Internet där det kan förekomma äldre webbläsare som 
inte har fullt stöd för XML. 

• Formatering – Formatering är den huvudsakliga delen för hur dokument skall 
visas. Hur stor sidan skall vara, vilka typer av teckensnitt, marginaler, färger som 
skall visas bestäms i formateringsprocessen. Denna fungerar på liknande sätt som 
en CSS, det vill säga med regler som talar om vad som gäller för de olika 
elementen i dokumentet. 

• Frågeställning – DSSSL kan användas för att identifiera specifika sektioner i ett 
XML-dokument. Detta sker genom att använda ett frågespråk SDQL (the 
Standard Document Query Language) som är en del av DSSSL. SDQL fungerar 
på ett sätt som påminner om de språk som används för att ställa frågor i databaser. 

DSSSL är ett kraftfullt men komplext språk avsett i  första hand för SGML. Därför 
utvecklades XSL speciellt anpassat för XML och hantering över webb. 

 

2.6.3 XSL 

XSL (eXtensible Style Language) har utvecklats för att hantera XML-dokument. De 
första delarna av XSL blev först i november 1999 en W3C-recommendation, och den 
fulla versionen så sent som i november 2000. Det är med andra ord ett relativt nytt språk 
för stilmallar. W3C står för World Wide Webb Consortium, vilka bland annat utvecklar 
specifikationer för XSL, XML, HTML och liknande tekniker. 

Några av kriterierna vid utvecklingen av XSL var att det skulle vara lätt att hantera över 
Internet, lätt att skapa stilmallar och lätt att förstå skriver Pitts-Moultis & Kirk (1999). De 
skriver också att detta har gjort XSL till ett lätt och effektivt språk att använda för att 
presentera dokument av typen XML. XSL använder sig av formateringsregler för de olika 
elementen i ett dokument och ger instruktioner till webbläsaren eller visningsprogrammet 
hur elementen och deras information skall tolkas och därefter visas för användaren menar 
Pitts-Moultis & Kirk (1999).  

I figur 9 visas ett exempel på hur XML-dokumentet ”kundregister” kan presenteras med 
hjälp av ett XSL-dokument. 
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<?xml version="1.0"?> 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/TR/WD-xsl"> 
  <xsl:template match="/"> 
    <html> 
      <body> 
        <H2 align="center">Kundregister</H2> 
        <table border="6" bgcolor="lightblue"  align="center"> 
          <tr><th>Fornamn</th><th>Efternamn</th> 
          <th>Telefon</th><th>Mobil</th></tr> 
          <xsl:for-each select="kundregister/kund"><tr> 
              <td><xsl:value-of select="namn/fnamn"/></td> 
              <td><xsl:value-of select="namn/enamn"/></td> 
              <td><xsl:value-of select="telefon/jobb"/></td> 
              <xsl:choose> 
                <xsl:when match=".[telefon/mobil=’’]"> 
                  <td bgcolor="red" align="center">saknas</td> 
                </xsl:when> 
                <xsl:otherwise> 
                  <td><xsl:value-of select="telefon/mobil"/></td> 
                </xsl:otherwise> 
              </xsl:choose> 
            </tr> 
          </xsl:for-each> 
        </table> 
      </body> 
    </html> 
  </xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 

Figur 9. Exempel på ett XSL-dokument (stilmall) 

 

Vad som först sker i exemplet är att dokumentet definierar <xsl:stylesheet för att 
sedan kontrollera om det är giltigt mot ett valideringsdokument, som ligger på en av de 
sidor W3C lagt upp på webben. Raden <xsl:template match="/"> talar om att 
mallen gäller för högsta elementet och nedåt i trädstrukturen av dokumentet. Efter detta 
kan HTML-kod blandas in för att få det önskade utseendet. Det går att använda sig av 
olika element i XSL för att uppnå vissa funktionaliteter. Ett av dem är <xsl:for-each 
select ="kundregister/kund">, som i det här fallet itererar igenom alla element 
som finns i ”kund”. För att komma åt värden i de intressanta elementen används 
<xsl:value-of select="namn/fnamn"/>. Här plockas nu värdet ”fnamn” från 
varje kund och presenteras i ett fält. Det finns flera användbara element i XSL som till 
exempel xsl:sort, xsl:if, xsl:choose och xsl:when. De två sistnämnda används också i 
exemplet för att kontrollera om mobilnummer finns lagrat eller ej. Då ytterligare lite 
exempeldata lagts till i XML-dokumentet och länkning finns till både DTD- och XSL-
filer, uppnås ett utseende enligt figur 10(a). 
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Figur 10(a). Vy av XML-dokument              Figur 10(b). Annan vy av samma dokument  

 

En stor fördel med att ha stilmallen separat från XML-dokumentet är att det går att ha 
flera stilmallar till samma dokument, exempel på detta visas i figur 10(a) och 10(b). 
Beroende på vilken användare som öppnar dokumentet kan utseendet vara helt olikt den 
andres.  
Mer information om de olika komponenterna finns på: http://www.w3schools.com och 
information om W3C standard finns på: http://www.w3.org 
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3 Problem 
 

Det här kapitlet beskriver det problem som examensarbetet har för avsikt att fokusera på. 
8Även avgränsningar och vad de förväntade resultaten av arbetet är klarläggs. 

I huvudsak har HTML hittills använts som filformat för att lagra webbsidor. HTML är 
dock ineffektivt att använda för att lagra större mängder information. Istället lagras ofta 
informationen i databaser och då någon via en webbsida vill komma åt den lagrade 
datamängden eller delar av den, konverteras denna med någon form av automatik till 
webbformat. I syfte att få fram ett format som stödjer möjligheten att använda sig av 
samma filformat hela vägen från inmatning till publicering och vidare till arkivering, har 
XML utvecklats.  

Med XML som lagringsformat märks informationen upp (se kap 2.6), det vill säga att 
information ”byggs in” om vad det egentligen är som lagrats i filen. Hur informationen 
från detta format kommer att presenteras och tolkas bestäms genom att använda stilmallar 
som länkas till själva XML-dokumentet. Genom att använda stilmallar (se kap 2.7) går 
det att bestämma bland annat hur och vilken del av informationen som skall visas. 

I inledningen nämns dynamiska vyer av rapporter och lite om syftet med dessa. Vad som 
efterfrågas är att användaren själv skall kunna skapa en personlig vy av rapporten direkt i 
gränssnittet som passar dennes behov. Till exempel om en rapport är i ett visst utförande 
är den kanske lättläst för en person som jobbar på ekonomiavdelningen, men innehåller 
en del förvirrande information för en lageranställd. Denne kanske snabbt bara vill kunna 
läsa ett par kolumner i rapporten. Lagerarbetaren skulle då ha möjligheten att skapa en 
egen förenklad profil av rapporten och där välja bort att visa den information som han 
inte har någon nytta av. 

Förhoppningen är att det bör gå att påverka och spara undan en personlig stilmall till 
XML-dokumentet direkt från webbsidan. För att lösa detta finns det några möjliga typer 
av stilmallar som kan användas. Två av dem är CSS och DSSSL. De har från grunden 
skapats för att fungera med HTML respektive SGML, men de fungerar dessutom för att 
hantera XML-dokument. En tredje typ av stilmall är XSL som är utvecklad just för XML. 

 

3.1 Problembeskrivning  
Examensarbetet inriktar sig mot presentation av XML-dokument i form av dynamiska 
rapporter där användaren själv kan bestämma utseendet till viss del. Med användare 
menas en person som skall använda eller skapa rapporter liknande de som innefattas i 
projektet. Kort sammanfattat går arbetet ut på att ge svar på frågan: 

Vilka typer av användarberoende vyer av XML-data kan skapas? 

Denna fråga kan delas upp i tre delfrågor: 
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• Vad vill användaren kunna göra i en dynamisk vy? 

• Vad kan göras i en dynamisk vy? 

• Hur kan användarnas skapade vyer lagras. 

 

3.2 Avgränsning 
Vid jämförelse mellan de olika stilmallarna, förefaller XSL som stilmall vara den mest 
lämpliga lösningen att använda till detta projekts syfte. XSL kan sägas vara en 
mellanvariant av CSS och DSSSL. CSS passar utmärkt till för att designa en webbsida, 
men saknar funktioner som att till exempel visa valda delar av ett dokument. I DSSSL 
finns möjligheten till detta, men då DSSSL egentligen är utvecklat för SGML gör det blir 
komplext. XSL är som tidigare nämnts, utvecklat för XML och stödjer det mesta som 
DSSSL gör, fast har en enklare syntax och är därmed mer lättanvänt för ändamålet. 
Därför kommer XSL att användas för att försöka lösa problemet. 

Det kommer inte att göras några undersökningar om mellansystem, och hur eller om 
XML skulle gå bra att använda där. Utgångspunkten är att dokumenten är i XML-format. 

 

3.3 Förväntade resultat 
Projektet bör ge svar på de frågor som ställts i problemställningen, kapitel 3.1. Kortfattat 
är det som förväntas framgå från det här projektet: 

 

• Att det med någon metod går att sammanställa de synpunkter eller förslag på 
vilka egenskaper en användare skulle tycka vara önskvärt att kunna visa eller ha 
möjligheten att påverka i en dynamisk vy. 

• Att sammanställa vilka av dessa önskvärda egenskaper som går att genomföra i 
praktiken. 

• Att utreda hur skapade vyer kan lagras. 

 

Med stöd av dessa punkter bör det gå att avgöra om XSL är lämpligt att använda för 
hantering av dynamiska vyer. 
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4 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs olika typer av undersökningar och några metoder som är möjliga 
att använda för att lösa ett problem. Med utgångspunkt från dessa kommer val av metod 
eller metoder, anpassande för de problem som beskrivs i kapitel 3.1, att motiveras. 

 

4.1 Olika typer av undersökningar 
Det finns olika typer av undersökningar som oftast kan klassificeras utifrån hur mycket 
kunskap som innehas inom problemområdet innan undersökningen påbörjas. Några av de 
vanligaste typerna kan delas in i tre områden enligt Patel & Davidson (1994): 

 

• Explorativa undersökningar – Då det finns luckor i kunskapen inom området kan 
undersökningen anses som utforskande. Huvudsyftet med denna typ av undersökning 
är att skaffa sig mesta möjliga kunskap om ett bestämt problemområde. Vid 
explorativa undersökningar används ofta flera olika tekniker för att samla 
information. 

• Deskriptiva undersökningar – Då det redan existerar en viss mängd kunskap som 
börjat behandlas blir undersökningen av beskrivande typ. Beskrivningar som görs är 
detaljerade och grundliga och kan omfatta förhållanden i dåtid eller nutid. Oftast 
förekommer endast en teknik för att samla information i en deskriptiv undersökning. 

• Hypotesprövande undersökningar – Då kunskapsmängden blivit mer omfattande och 
teorier har utvecklats inom problemområdet kallas undersökningen 
hypotesbeprövande. Här förutsätts kunskap inom ett område tillräcklig för att kunna 
härleda antaganden om förhållanden i verkligheten, något som brukar kallas 
hypoteser. För att samla information till hypoteser är det viktigt att använda sig av 
tekniker som ger exakt information. 

 

Vanligast menar Patel & Davidson (1994) är att någon av de tre typerna av 
undersökningar används, men vid större projekt kan två eller alla tre förekomma.  

Detta projekt inkluderar XML och XSL, vilka är relativt nya begrepp. Projektets 
huvudsyfte, att skapa användarberoende vyer, vilket inte har framgått som något det 
existerar någon större mängd information om. Därför kan detta arbete anses tillhöra typen 
explorativa undersökningar. Mer om hur denna undersökning har strukturerats beskrivs i 
kapitel 4.3. 
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4.2 Möjliga metoder 
 

I detta avsnitt beskrivs några typer av metoder som kan vara lämpliga att använda i detta 
projekt. Här beskrivs också några av de fördelar och nackdelar som de olika metoderna 
skulle kunna medföra. 

 

4.2.1 Intervjuer 

Metoden intervju bygger på att samla information genom frågor. Intervjuer genomförs i 
regel genom att stämma träff med berörda personer och då ställa relevanta frågor. Detta 
går också utföra genom telefonkontakt. Patel & Davidson (1994) menar att det är viktigt 
att tänka på hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller bland annat 
utformningen av frågorna. Tolkningen av frågorna är också viktig, då intervjupersonen 
kan tolka svaren beroende på sin egen inställning eller tidigare erfarenheter.  

Utformningen och tolkningen av frågor kan benämnas med grad av standardisering och 
grad av strukturering enligt Patel & Davidson (1994). Intervjuer med låg grad av 
standardisering kan vara då frågor formuleras under intervjun, och hög grad innebär ofta 
att samma frågor i samma ordning ställs till varje berörd individ. En hög grad av 
strukturering kan vara frågor med fasta svarsalternativ som ja eller nej, och en låg grad 
kan handla om mer öppna frågor.  

Det kan finnas nackdelar med att använda intervjuer för att ta reda på vad en användare är 
intresserad av för egenskaper i en dynamisk vy. Till exempel då personer som saknar 
anknytning till ämnet intervjuas, eller om frågor ställs på ett felaktigt sätt. Då blir också 
resultatet felaktigt. Fördelar med intervju är att svaren kan då de sammanställts och 
förklarats i rapporten, verifieras med intervjupersonerna. Även en validering kan senare 
göras med dessa personer, då exempel som skall visa funktionalitet provkörs. 

4.2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudie är en metod där kunskap hämtas från böcker, artiklar samt rapporter. 
Enligt Patel & Davidson (1994) bör valet av litteratur göras på ett sådant sätt att en så 
fullständig bild som möjligt ges, det vill säga att det som skall undersökas blir belyst ur 
fler än en synvinkel. För att kunna bedöma om fakta eller upplevelser är sannolika bör ett 
kritiskt förhållningssätt användas vid tolkning av litteraturen. 

I böcker återfinns oftast försök att sammanställa och systematisera den kunskap som 
finns inom ett problemområde. Detta innebär att det i många fall går att hitta teorier och 
modeller utvecklade i sin helhet. När den absolut senaste informationen eftersöks är det 
lämpligt att eftersöka denna i artiklar och rapporter, då böcker tar relativt lång tid att 
förlägga menar Patel & Davidson (1994). 

Mängden information som skall insamlas beror dels på problemställningen och dels på 
den tid som finns tillgänglig för att samla och analysera materialet. Vid fallet att det inte 
verkar gå att hitta någon lösning inom tidsramen kan ytterligare vissa avgränsningar 
göras av problemet.  
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En viktig del av litteraturstudien är att inte bara välja ut det material som stödjer de egna 
idéerna, utan också presentera och diskutera fakta som motsäger resultatet. 

En nackdel med att enbart använda litteraturstudie, är att det skulle vara svårt att med 
säkerhet bevisa om de olika funktioner som skall utvärderas, går att lösa i verkligheten. 
Fördelar med litteraturstudie är att det går snabbare att studera delar av vad andra har 
kommit fram till, än att själv börja undersöka allt från början. 

 

4.2.3 Implementation 

Implementation är en teknik som används för att testa idéer eller demonstrera en viss 
teknik eller algoritm. Koden förväntas vara av acceptabel kvalitet som tillfredställer syftet 
eller målet för projektet. Den behöver inte vara någon fullt dokumenterad mjukvara med 
testplaner, design och utvärdering menar Dawson (2000). 

Den implementation som produceras innehåller ofta flera hundra rader kod, vilket innebär 
att den blir svår att verifiera av läsaren. Viktiga bitar i koden, då till exempel en algoritm 
skall förklaras, kan istället visas med pseudo-kod menar Berndtsson m.fl. (2001). Pseudo-
kod är en sammansättning av logiska uttryck, vilka visar funktionaliteten i koden. Ett 
annat sätt att visa viktiga delar eller att använda som komplement till pseudo-kod, är att 
grafiskt rita upp en förklarande graf genom till exempel flödesdiagram. 

Nackdelar med implementation är att det kan bli tidsödande att framställa exempel, samt 
att det är mycket svårt att bevisa att någonting inte går att genomföra. Det går endast visa 
att det åtminstone finns ett sätt att lösa uppgiften på. En fördel är att då ett exempel lösts 
och fungerar att köra, går det med stor säkerhet påstå att funktionen går att genomföra 
åtminstone i någon form. 

 

4.3 Metodval 
I detta avsnitt följer motiveringar till val av den metod eller de metoder som förefaller 
relevanta för att nå fram till ett resultat på problempreciseringen i kapitel 3. 

Då detta arbete ansågs vara av typen explorativ undersökning (se kapitel 4.1) och 
innehåller relativt nya begrepp, finns det troligen inte tillräckligt med litteratur som kan 
bekräfta alla de aspekter som skall undersökas. Om de funktioner som skall undersökas 
går att utföra, prövas genom att implementera eller uppvisa fungerande exempel. Om 
dessa exempel fungerar, går det med större säkerhet påstå att de går att utföra. Fokus bör 
därför ligga på metoden implementation. För att kunna utföra implementationen kommer 
information om tillvägagångssätt att insamlas genom litteraturstudie. Eftersom begreppen 
runt XML är ett relativt nya, kommer en viss mängd information att hämtas från Internet, 
där den senaste informationen bör finnas i form av artiklar och exempel.  

För att ta reda på vad som vill kunna åstadkommas i en dynamisk vy (se kap 3.1), bör 
intervjuer ske med berörda företag eller kunder. Den typ av intervjuer som är möjliga för 
detta projekt skulle vara av typen standardiserad, med en mindre grad av strukturering. 
Detta för att ha möjlighet att generalisera svaren så mycket som möjligt.  
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De metoder som användas i undersökningen är sammanfattningsvis; implementation som 
kombineras med litteraturstudie och intervjuer. 

För att få en översiktsbild över vilka egenskaper som kan önskas i en dynamisk vy, 
används intervjuer för att inhämta information om detta. Varför just intervjuer använts 
beror mycket på att projektet utförs med kontakt av ett företag där personer med 
erfarenhet inom området kan intervjuas. Det finns också stor möjlighet att verifiera de 
sammanställningar av svaren som görs, samt att validera de eventuella prototyper som 
framställs. 

Då intervjuer utförts bör svaren som gavs sammanställas och jämföras, för att få fram en 
bild av vilka behoven eller önskemålen är. Efter detta kommer ett visst urval att utföras 
beroende på hur de olika önskemålen passar in i projektet. En mer utförlig förklaring på 
de utvalda funktionerna kommer sedan att göras, samt vilka kriterier som gäller för dessa. 

Efter att urval eller avgränsning av önskade funktioner har gjorts, skall exempel 
implementeras eller visas för varje punkt. Dessa exempel skall vara till stöd för 
påståenden om vilka funktioner som går att genomföra. För att kunna utföra dessa 
exempel och påvisa funktionaliteten, bör någon form av litteraturstudie utföras. Detta för 
att få klarhet i vilka av funktionerna som verkar gå att genomföra, och eventuellt hitta 
några av de tillvägagångssätt som skulle kunna användas som lösning. Litteraturstudie 
genomförs troligast genom att söka information i böcker och på Internet.  

Med stöd av den information som insamlats och med de exempel eller prototyper som 
togs fram genom implementation, utvärderas varje funktion som undersökts. Därefter 
kommer validering av resultat gentemot de intervjupersoner som varit involverade att 
göras. En sammanställning av de olika lösningarna görs sedan mot de kriterier som 
uppkommit. 
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5 Genomförande 
 

I detta kapitel beskrivs hur genomförandet av arbetet gått till. Under genomförandet har 
en prototyp implementerats för att testa ett tillvägagångssätt för hantering av olika vyer. 
Material om prototypen återfinns i Appendix B. Principen bygger på möjligheten att från 
ett webbgränssnitt, skapa nya XSL-filer som knyts till ett och samma XML-dokument.  

 

5.1 Intervjuer 
Detta avsnitt innehåller information om de intervjuer som gjordes. De intervjupersoner 
som var med i intervjuerna, arbetar på IsyDev och har erfarenhet av både rapporter och 
gränssnitt. Det vill säga vilka önskemål som användare brukar ha när det gäller utseende 
och innehåll av information som presenteras. Detta sågs som en fördel, då de var och en 
har skapat sig en sammanfattande kunskap om vad olika användare vill ha i olika 
sammanhang. Även möjligheten att kunna få direkt feedback om tolkningen av de 
egenskaper som kom fram i intervjuer, det vill säga hur de tolkas och utvärderas i 
projektet, var en stor fördel.  

De svar som gavs resulterade i en mängd önskemål om egenskaper i dynamiska vyer. För 
att ha möjligheten att senare pröva och utvärdera några av egenskaperna, gjordes ett urval 
och en avgränsning av önskemålen som gavs i svaren. 

 

5.1.1 Frågor & svar 

Intervjuer gjordes med personer inom IsyDev, då de har god anknytning till och 
erfarenhet av gränssnitt. Den första delen bestod av en kort muntlig förklaring av syftet 
med intervjun, genom en övergripande beskrivning av kapitel 1 och 3. Därefter användes 
en intervjuenkät bestående av tre huvudfrågor: 

 

1. Vad bör kunna ändras i en vy och i vilket syfte? 

2. Bör inställningar för en modifierad vy sparas? (på vilket sätt?) 

3. Vad finns det för möjligheter i nuläget? 

 

Vad de berörda personerna svarade på frågorna individuellt finns bifogat i appendix A. 

Här följer en sammanfattning av de önskemål på egenskaper hos dynamiska vyer som 
framgick genom intervjun: 
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Svar på fråga 1:   

Möjligheten att kunna ha mindre antal ”fasta” rapporter med mer information, där det 
själv går att välja vad som skall visas, och på så vis få flera olika rapporter. 

 

Att ha möjligheten att bestämma format i form av till exempel: 

 

1. Tabellform – Att ha möjligheten att välja vilka fält med data som skall visas, samt 
en viss formatering av fältdata. 

2. ”Master detail” – Exempelvis möjligheten att då ett namn markeras i en tabell, 
kommer en speciell sida med mer utförlig information om denne att visas. Tillägg 
till detta kan vara bland annat ”nästa-” och ”föregåendeknapp” för att navigera 
mellan olika detaljsidor. 

3. Trädstruktur – Möjlighet att navigera i informationen i en trädstruktur, på 
liknande sätt som i MS Windows utforskaren. 

4. Grafer & trender - Att från en tabell med värden, kunna välja att presentera 
värden i form av grafer och trender. 

5. Villkor – Till exempel att välja att visa endast de som är anställda efter ett visst 
datum.  

6. Min, max, summa – Att välja ut ett maxvärde eller liknande ur en samling värden, 
och visa detta separat. Kan vara användbart i till exempel produktionsrapporter 
där högsta timtakt per dag skall visas. 

7. ”Divers function” – Att till exempel kunna få ut hur mycket ett företag har sålt för 
på en månad genom att markera företagsnamnet, eller vad just en avdelning har 
sålt för då denna markeras i samma syfte. 

8. Utskriftsformat – Att kunna bestämma format för utskrift, det vill säga att 
dokument kan delas upp med sidbrytningar och att det skall gå att välja ett visst 
format för liggande och ett för stående utskrifter. 

9. Fonter och färger – Att kunna ändra storlek och typsnitt på text, samt ändra färger 
på text och bakgrund. 

10. Loggning av vy-data – Spara undan utseendet av en vy, det vill säga de aktuella 
värden som visas i vyn. Detta för att kunna jämföra värden vid senare tillfälle, 
mot en uppdaterad version av samma vy. 

 

Svar på fråga 2: 

Ja. Lagring av vyer bör ske i någon tabell på server, för att ha möjligheten att presentera 
de tillgängliga vyer som gäller för den inloggade användaren. Detta skulle med fördel 
kunna visas med en combo-box på rapportsidan. En combo-box kan beskrivas som en 
lista med ett antal alternativ som går att välja mellan, genom att markera ett av dessa. 
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Svar på fråga 3: 

Business Objects och Di-Diver klarar av en del av de egenskaper som önskas, men de är 
program som ligger på klienten och de är dyra. En annan nyligen införskaffad 
programvara hos IsyDev, som heter Crystal Reports, är inte utvärderad idag, men det ser 
ut att finnas vissa möjligheter och den verkar intressant för ändamålet. 

 

5.1.2 Verifiering 

Vid ytterligare ett samtal med de berörda intervjupersonerna, framgick att 
sammanfattningen av de önskvärda egenskaperna som listats i detta kapitel stämmer 
överens med vad de menade. Sammanställningen av svaren kan därför anses som korrekt. 

 

5.2 Urval kriterier 
Då det skulle bli mycket omfattande arbete att ta med alla de önskade egenskaperna för 
utvärdering och exempel på implementation, bör en avgränsning ske bland 
svarsalternativen. Valet av egenskaper som valts är baserat på en uppskattning om den tid 
som finns för ändamålet och hur relevant egenskapen är i förhållande till projektets syfte.  

Motivation till de egenskaper som utvärderas: 

 

1. Tabellform – Ett av de vanligast förekommande egenskaperna bland svaren. Bra 
att kunna ta bort fält som inte innehåller relevant information. 

2. ”Master detail” – Stödjer syftet med att få fram ”rätt” information. 

3. Trädstruktur – Ett XML-dokument är uppbyggt som ett träd och bör därför kunna 
presenteras så. 

4. Grafer & trender – Intressant att kunna få en tydligare översiktsbild av 
information där många värden förekommer. 

5. Villkor – Att sortera ut bara önskade rader eller poster stödjer också projektets 
syfte.  

6. Min, max, summa – Bra att kunna sammanställa och få en översikt över viktiga 
värden från en större mängd värden. 

 

Motivation till egenskaper som inte kommer att utvärderas: 

 

7. ”Divers function” – Bra funktion, men handlar mer om sätt att navigera och söka 
värden. Det vill säga ett flertal beräkningar och mycket länkning, detta tar 
troligtvis en hel del tid att implementera. 
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8. Utskriftsformat – Visserligen en viktig aspekt, men kan bli komplex och hamnar 
utanför tidsramarna för detta projekt. 

9. Fonter och färger – Detta projekt vänder sig mer mot informationssortering och 
filtrering, mindre mot design. 

10. Loggning av vy-data – Verkar som om det skulle vara en användbar funktion, 
men den stämmer inte riktigt in i projektets syfte som är mer riktat mot att sortera 
ut överflödig information. 

 

Lagring av vyer kommer att utvärderas, då lagring av vyer är en förutsättning för att 
skapa och komma åt de olika vyer som önskas. 

 

5.3 Utvärdering av kriterier 
I det här avsnittet kommer de utvalda egenskaperna från kapitel 5.2 att utvärderas. Här 
kommer en ytterligare beskrivning på hur varje funktion är tänkt att fungera, samt 
eventuella förslag på hur denna skulle kunna implementeras. De förslag som visas har 
tagits fram genom testning av exempel som framkommit genom litteraturstudie. De flesta 
har framkommit från material på Internet.  

 

5.3.1 Tabell 

Med tabellform menas att en större mängd data i XML-format kommer att presenteras i 
tabellform. Användaren ska sedan kunna välja bort den information som är utan 
betydelse för honom, ett exempel på detta visas i figur 11(a) och 11(b) Det bör också 
finnas en möjlighet att få fältdata formaterad på olika sätt, se till exempel i figur 11(a) 
”mobilnummer saknas”. 

 

Figur 11 a. Vy med all fältdata            Figur 11 b. Vy med begränsad fältdata 
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Det finns några olika sätt att formatera fältdata på. Den grundläggande syntaxen för att 
visa en tabell i ett XSL-dokument är: 

<xsl:for-each select = "kundregister/kund"> 

    <tr> 

        <td><xsl:value-of select="namn/fnamn"/></td> 

        <td><xsl:value-of select="namn/enamn"/></td> 

        <td> . . . . </td> 

    </tr> 

</xsl:for-each> 

 

Här blir varje rad ”<td><xsl:value-of select="namn/fnamn"/></td> ” en tabellkolumn i 
tabellen som fylls med en post per loop (xsl:for-each select), så länge det finns poster 
i XML-dokumentet. 

För att sortera poster efter en viss kolumn kan syntaxen order-by användas: 

<xsl:for-each select="kundregister/kund" order-by="+ namn/fnamn">  

Likt en databasfråga sorteras tabellen i detta fall efter ”fnamn” i stigande ordning. Sätts 
istället tecknet - framför kolumnnamnet sorteras data i sjunkande ordning. 

Då matchningar mot speciella värden skall visas finns några olika element att använda. 
Ett exempel kan vara då det saknas värde på posten mobil: 

<xsl:choose> 

    <xsl:when match = ".[telefon/mobil = '']"> 

        <td bgcolor = "red" align = "center">saknas</td> 

    </xsl:when> 

    <xsl:otherwise> 

        <td><xsl:value-of select = "telefon/mobil"/></td> 

    </xsl:otherwise> 

</xsl:choose> 

 

Här görs ett val xsl:choose där en matchning sker mellan aktuell post och ett annat 
värde, som kan vara förutbestämt eller hämtas i någon form. Om det i ett fall inte finns 
något värde på posten mobil, kommer ”saknas” skrivas i röd färg istället, vilket visas i 
figur 11(a). Om det däremot finns ett värde (xsl:otherwise) skrivs detta ut i kolumnen.   

Med stöd av exempel som visats och testats, kan det anses att vissa former av kategorin 
tabell går att lösa med XSL. 
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5.3.2 Master detail 

Egenskapen ”master detail” innebär i stort sett att användaren kan i en lista eller tabell ha 
möjlighet att markera till exempel ett namn på en person eller ett personnummer. Då 
detta görs kommer han att bli hänvisad till ny sida eller speciellt fält där en mer detaljerad 
beskrivning eller fakta av personen visas. En användbar funktion knuten till de 
detaljerade sidorna, är en ”föregående” och ”nästa”-knapp som kan användas för att 
navigera direkt mellan de olika personerna och deras beskrivning 

En möjlig lösning är att använda länkar för att visa den nya sidan med mer information. 
Länkar i form av adresser till nya sidor, kan placeras i XML-trädet och hanteras genom 
XSL-stilmall genom att namnsätta attribut till ”href”, vilket är syntax för länkar, och 
plocka ut värde och namn på samma sätt som exemplet i 5.3.1. 

 

<a style="text-decoration:none"><xsl:attribute name="href" > 

<xsl:value-of select="LINK"/>  

</xsl: attribute><xsl: value-of select="LINK_NAME" /></a> 

 

Då tidsåtgång har satt en viss begränsning, har ej någon mer lösning testats. Med stöd av 
resultatet som återficks genom en testning av denna metod, går det åtminstone påstå att 
det går att implementera en typ av lösning för kategorin master detail. 

 

5.3.3 Trädstruktur 

Trädstruktur innebär att användaren skall ha möjlighet att kunna välja att visa 
informationen i form av en trädstruktur, på liknande sätt som i MS Windows utforskaren. 
Det skall då vara möjligt att öppna och stänga de subträd som innehåller underliggande 
information, se figur 12. 
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Figur 12. XML-dokument i Internet Explorer 5 

 

Då informationen i ett XML-dokument ligger lagrad i en trädstruktur, bör detta gå att 
visualisera på ett överskådligt sätt. Någon lösning för att visa detta har dock inte tagits 
fram under genomförandet. Det finns däremot en ”default-fil” (en standard XSL-fil) som 
används, då ett XML-dokument utan kopplingar till egna stilmallar visas i webbläsaren 
Internet Explorer. Denna gör att det går att visa ett XML-dokument på beskrivet sätt, 
dock med något begränsad design vilket visas i figur 12. Med utgångspunkt från 
resultatet av default-filen som visas, går det påstå att det finns möjlighet för att utföra 
egenskaper av trädstruktur. 

 

5.3.4 Grafer och trender 

Begreppet grafer och trender innebär att användaren har möjlighet att istället för att visa 
till exempel en kolumn med värden, visualisera detta med en graf, en trend eller ett 
stapeldiagram. Ett exempel på hur detta kan se ut visas i figur 13. 
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Figur 13. Stapeldiagram visar bud vid en auktion 

 

I detta exempel beräknas staplarnas längd med hjälp av XSL-funktionen xsl:eval, 
tillsammans med en script-del innehållande funktioner som bland annat räknar ut längden 
på varje stapel i förhållande till de andra staplarna. Script-delen är ett område i koden där 
bland annat funktioner kan läggas. Funktioner anropas med en parameter (ett värde), det 
vill säga med syntaxen ”Funktionsnamn (ett värde)”, som sedan behandlas i funktionen. 
Efter behandlingen returneras detta värde till funktionsanropet, det vill säga det ställe där 
funktionen anropades ifrån. 

Stapelns längd räknas ut genom att utvärdera resultat från ett funktionsanrop för varje 
post eller värde. Det som skall utvärderas fås fram genom att anropa funktionen 
calcBidWidth(), som i sin tur returnerar det som utfås av funktionen som gör den 
huvudsakliga uträkningen, calcWidth(). Observera att detta inte är ett komplett exempel 
för att få det utseende som visas i figur 13, utan visar endast de, för staplarnas längd, 
avgörande delarna av koden. 

<xsl:for-each select="BIDS" > . . .  

<xsl:eval>calcBidWidth(this)</xsl:eval> . .  

<SPAN>$<xsl:value-of select="PRICE" /></SPAN>  

<DIV> 

<xsl:attribute name="STYLE" > margin-left:4px; position:absolute; 
top:0px; left:0%; width:<xsl:eval>(50 > width ? 10000/width - 110 : 
100)</xsl:eval>%; text-align:left </xsl:attribute>  

</DIV> 

</xsl:for-each> 
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Då returvärdet återfås sätts detta som attribut till tabellraden med hjälp av xsl:attribute 
som namnges style (stil). ”style” är ett HTML element som bestämmer stilen på det 
område som den deklareras inom. Elementnamnet ”style” i detta fall följs av värden som 
ger varje stapel egenskaper som bestämmer placering och bredd. Några av dessa värden 
är fasta, medan bredden (width) bestäms från fall till fall genom att utvärdera returvärdet 
width.  

function calcWidth(thisBid){ 

   // deklaration av variabler. . . 

    thisPrice = parseInt(thisBid.text, 10); 

    bids = thisBid.parentNode; 

    bidlist = bids.selectNodes("BID"); 

 

    // Hittar högsta och lägsta pris 

    maxPrice = thisPrice ; minPrice = thisPrice; 

    for(aBid=bidlist.nextNode();aBid !=null; aBid=bidlist.nextNode()) 

    { 

      aPrice = aBid.selectNodes("PRICE").nextNode(); 

      if (aPrice != null) 

      { 

        price = parseInt(aPrice.text, 10); 

        if (price < minPrice) minPrice = price; 

        if (price > maxPrice) maxPrice = price; 

      } 

    } 

   // returvärde 25% för minPrice och 100% för maxPrice 

    if (maxPrice == minPrice) { 

      width = 100; 

    } else { 

      width =(thisPrice - minPrice)* 75 / (maxPrice - minPrice) + 25; 

    } 

    return parseInt(width); 

} 

 

Då detta lösningsförslag, det vill säga att visa värden med stapeldiagram är testat i 
praktiken och därmed anses fungera, går det påstå att det med XSL går att lösa 
åtminstone en typ av grafisk visning av XML-data. Huruvida det går att implementera 
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andra grafiska lösningar som till exempel cirkel-, linje- eller punktdiagram, för att visa 
värden från XML-dokument har ej undersökts på grund av brist på tid. Det kan dock vara 
ett uppslag till framtida arbeten att undersöka möjligheter för detta.  

 

5.3.5 Villkor 

Med villkor, och då med avseende på filtrering och sortering, menas att det skall gå att 
välja bland färdigdefinierade villkor, eller att användaren skall kunna skriva in egna 
värden som villkoren sedan baseras på. Då till exempel en lista med anställda på ett 
företag visas i rapporten, skall namnen kunna sorteras i bokstavsordning, efter lönenivå, 
vilka som är anställda efter ett visst datum eller något liknande alternativ. 

Här följer ett exempel där ett annat sätt används för att presentera kolumndata från ett 
XML-dokument. I detta exempel skall det gå att välja ut vilken kategori av ”jokes” som 
skall visas. 

XML-dokumentet refereras till ett id (id=xmldso) dit dokumentet knyts. Sedan beroende 
på val (knappar) av kategori, laddas XSL-filen på liknande sätt. 

<XML id=xmldso></XML> 

<XML id=getMisc src="getMisc.xsl"></XML> 

<XML id=getComputer src="getComputer.xsl"></XML> 

I ett script sköts hanteringen av vilken stilmall som skall användas till dokumentet. En 
funktion transformerar ihop XML och XSL-filerna till det färdiga resultatet. 

<SCRIPT Language="JavaScript"> 

xmldso.async = false; 

xmldso.load("jokes.xml"); 

var xmldoc = xmldso.cloneNode(true); 

function ApplyStyleSheet(xsldoc){ 

xmldoc.documentElement.transformNodeToObject(xsldoc.documentElement,x
mldso.XMLDocument); 

} 

</SCRIPT> 

Nedan visas ett annat sätt som går att använda för presentation av data i tabellform. 
Tabellen knyts till xml-id och kolumner till de poster som skall visas. 

<TABLE DATASRC='#xmldso' BORDER CELLPADDING=3> 

  <THEAD><TH>Category</TH><TH>Question</TH><TH>Punchline</TH></THEAD> 

  <TR><TD><SPAN DATAFLD="CATEGORY"></SPAN><Font></TD> 

    <TD><SPAN DATAFLD="QUESTION"></SPAN></TD> 

     <TD><SPAN DATAFLD="PUNCHLINE"></SPAN></TD></TR> 

</TABLE> 
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XSL-filen skapar en delmängd av XML-trädet, där endast de poster som matchar 
”computer” tas med. 

<jokes> 

<xsl:for-each order-by="+ question" 

      select="joke[category$eq$'Computer']" 

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

  <joke> 

   <category> 

    <xsl:value-of select="category"/> 

   </category> 

   <question> 

    <xsl:value-of select="question"/> 

   </question> 

   <punchline> 

    <xsl:value-of select="punchline"/> 

   </punchline> 

  </joke> 

 </xsl:for-each> 

</jokes> 

Resultatet blir en tabell med endast poster i kategorin ”computer”, vilket visas i figur 14. 
Då detta exempel resulterar i en fungerande lösning, går det påstå att en åtminstone en 
lösning av denna typ av funktioner går att genomföra. 

 

Figur 14. Tabellform med endast ”computer”-poster 
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5.3.6 Min, max och summa 

För att få ut specifik information som rör en större samling värden, bör det vara möjligt 
att från till exempel en kolumn i en tabell välja att visa kolumnens min eller maxvärde. 
En summering av hela kolumnen kan också vara till nytta. Exempel kan vara att i en 
produktionsrapport kunna visa den genomsnittliga produktionstakten på ett löpande band, 
högsta timtakt under en dag eller summering av kassationer på en månad. 

En lösning för att göra beräkningar av denna typ är att använda script i XSL-filen, i 
kombination med XSL-kommandon. Ett exempel där ett maxpris tas fram ur en tabell kan 
se ut på följande sätt: 

Most Expensive: 

<xsl:eval>mostExpensive(this)</xsl:eval> 

 

I tabellfältet anropas en funktion som tar emot den aktuella nod som innehåller värdet 
som skall utvärderas. Funktionen itererar igenom alla värden och lagrar det största vid 
varje jämförelse. Sedan returneras det högsta värdet och skrivs ut. 

 

function mostExpensive(node) 

{ 

    mostExpensive = 0; 

    prices = node.selectNodes("/tools/tool/price"); 

        for (p = prices.nextNode(); p; p = prices.nextNode()) 

            if (p.nodeTypedValue > mostExpensive) 

           mostExpensive = p.nodeTypedValue; 

    return "$"+formatNumber(mostExpensive , "#.00"); 

} 

 

Resultatet ger fullt stöd för påståendet att max-värde går att genomföra. Min-värde, 
medel-värde och summa har också testats, med lyckat resultat, under arbetet men visas ej 
här. 

 

5.3.7 Lagring på server 

Att spara de framställda vyer som användaren skapat, bör ske på ett strukturerat sätt på 
server. Detta för att den inloggade användaren nästa gång han öppnar rapporten, skall 
kunna få dessa vy-alternativ presenterade i till exempel en combo-box, se figur 15. 

 



 Genomförande 

 

  33 

 

Figur 15. Val mellan redan skapade vyer. 

 

Meningen är att det skulle vara möjligt att välja någon av de redan skapade vyerna, skapa 
en helt ny vy eller hämta originalutseendet av rapporten. 

Under genomförandet har även en prototyp implementerats för att testa ett sätt att hantera 
olika vyer, det vill säga skapa och lagra vyer på server. Koden och förklarande bilder till 
prototypen återfinns i Appendix B. En del av designen som visas på bilder i Appendix B 
har tagits bort i koden. 

Denna prototyps grundidé baseras på en XML-rapport som presenteras genom en XSL-fil 
och som visar alla kolumner i tabellform. Från denna ”default”-sida kan ett ”properties”-
fält öppnas längst ner på rapporten. Fältet göms med hjälp av ett script där det går att 
välja om fältet skall visas eller inte. Detta för att det blir en snyggare utskrift av 
rapporten. I detta fält går det sedan dels välja vilken vy som skall användas för att 
presentera XML-dokumentet. Det går också skapa helt nya vyer av dokumentet genom 
att ”klicka” på ”create new view”, då en länkning sker till en ny sida. På den nya sidan 
finns ett fält för att namnge den nya vyn, samt ett antal kryssrutor för att kunna välja bort 
de poster som inte önskas visas.  

Då alla fält är ifyllda skapas denna vy genom att knappen ”add to list” trycks ned. Det 
som händer i enkelhet är att en asp-fil anropas, och som i sin tur öppnar två filer. ASP 
(Active Server Pages) är ett verktyg som bland annat kan hantera händelser mellan 
webbsida och server.  

Principen som asp-filen bygger på, är användandet av DOM (Document Object Model). 
DOM är ett språk och plattformsoberoende interface som genom script tillåter åtkomst 
och möjligheten att modifiera innehållet, strukturen och stilen för HTML och XML-
dokument. Detta medför en objektorienterad syn på dokumentet genom att representera 
dokumentet som ett träd av noder. Varje nod betraktas som ett objekt, vilket har sina egna 
egenskaper och metoder menar Hoque (2000). 
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Den ena filen är en XML-fil där de olika vyernas namn sparas. Den andra är en XSL-mall 
(XSL-fil) som kan innehålla det mesta om utseendet på rapporten, utom den syntax som 
bestämmer vilka kolumner som skall visas. Asp-filen skapar två objekt, där ett objekt 
används till respektive fil. XSL-filen laddas i det ena objektet. Därefter söks den nod upp 
som den nya syntaxen skall in mellan, i detta fall i en tabell <table>.  

Sedan jämförs de värden som skickats till asp-filen, och elementen skrivs in i objektet i 
trädstrukturform. Då alla element är skrivna till objektet, sparas hela objektet ner i en 
XSL-fil som döps till det namn (namn.xsl) som skrevs in vid skapandet av vyn. Det har 
nu skapats en ny stilmall som kan användas till XML-filen. På liknande sätt sparas vyns 
namn i XML-filen. 

Då användaren är tillbaka på första sidan, finns namnet med i en combo-box. Då denna 
väljs anropas en annan asp-fil. Denna läser in XSL-filen samt den XML-fil som 
innehåller själva informationen. De tranformeras sedan ihop och får ett tillfälligt HTML-
format som går att visa på de flesta webbläsare, här kommer de kolumner som valts bort 
inte synas. 

Vid gott resultat då prototyp testades har det visats att lagring av vyer, åtminstone vyer i 
tabellform, på server går att lösa. 

 

5.4 Sammanställning 
En sammanfattning resulterade att en tabell skapades, vilken visar resultatet av 
utvärderingen.  

 

Tabell 1. Sammanställning av vilka funktioner som gick att lösa. 
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5.5 Validering 
Något som är brukligt vid implementation, då den görs via kontakt med användare eller 
direkt från specifikaioner, är att utföra validering respektive verifiering. En verifiering 
innebär att en kontroll görs mot användaren då specifikationen är färdig, för att se om allt 
tagits med och om det specificerats på rätt sätt. Verifiering kan också göras mot 
specifikationen då implementeringen är gjord, för att kontrollera att programmet fungerar 
enligt kraven och att inget är bortglömt. När detta är gjort kan en Validering göras, vilket 
innebär att kontakt tas med användaren för att kontrollera att programmet blev som han 
tänkt från början. Hur verifiering och validering hänger ihop visas i figur 16. 

 

 

Figur 16. Exempel på hur verifiering och validering kan användas. 

 

Då utvärdering och prototyp fanns tillgänglig, togs ytterligare kontakt med de 
intervjupersoner som varit med i intervjun och en validering utfördes. Det framkom då att 
den beskrivning och de exempel av funktioner, eller de delar av funktioner som kommit 
fram under genomförandet, stämde överens med vad de tänkt.   
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6 Analys 
 

I detta kapitel följer en analys av det resultat som frambringats under projektets 
genomförandedel. 

 

6.1 Om sammanställningen 
Enligt tabellen som visas i sammanställningen i kapitel 5.4, går alla de funktioner som 
utvärderats att genomföra i någon form. Det som utförts i kapitel 5.3 är en form av 
existensbevis för varje funktion, det vill säga att exempel uppvisar att någon lösning finns 
för varje egenskap, men inget om att det skulle vara den bästa lösningen eller att lösning 
saknas. 

Nedan följer en kort analys av funktionerna i tabellen och med vilken säkerhet de 
påståenden som gjorts om de olika funktionerna stämmer: 

 

• Tabellform är ett vanligt sätt att presentera data. Det kan dock förekomma att det 
blir för många tabeller som visas. Det är då önskvärt att ha möjlighet att ”gömma” 
de tabellrader som är ointressanta. En viss formatering av speciell data kan också 
göra denna visningsform effektivare. Vad gäller för de önskade funktioner som 
skulle vara möjliga att tillämpa i tabellform, går det med säkerhet påstå att detta 
går att lösa. Påståendet stöds bland annat av en färdig prototyp som 
implementerats i projektet. 

• Master detail är sätt att koncentrera information, det vill säga att ha möjlighet att 
visa mer detaljerad information om en viss post. Här är syftet att visa intressant 
information om just den post som valts. Denna funktion har prövats med 
begränsad funktionalitet, med en lösning där de länkar som ligger inbakade i 
XML-dokumentet, hänvisar till en ny sida med den tänkta informationen. Detta 
sätt att lösa ”master detail”, stödjer påståendet att åtminstone en lösning går att 
genomföra.  

• Trädstruktur är ett bra sätt att dynamiskt visa en överblick över informationen och 
dess lagringsstruktur. Då XML-dokument lagras i trädstruktur, är det bra att 
kunna utläsa informationen i trädform på ett snyggt sätt. Att kunna öppna och 
stänga träd, stödjer också möjligheten att bara visa den information som är 
intressant. Då det finns en default-fil i Internet Explorer som med begränsad 
design visar denna typ av träd från ett XML-dokument, är påståendet riktigt att 
åtminstone en lösning finns för att utföra detta. 

• Grafer och trender är en kategori där presentationer av värden sker grafiskt 
istället för med siffror. Det blir här lättare att läsa ut just den information man 
eftersöker, genom att det på ett enklare och mer överskådligt sätt går att jämföra 
de olika värdena mot varandra. I kapitel 5.3.4 visas ett exempel som också är 
testkört. Detta exempel visar dock endast att värden kan visas genom ett 
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stapeldiagram. Någon version som visar att andra grafiska diagramtyper fungerar, 
har inte testats. Detta på grund av att det, inom den tidsram som var tillgänglig för 
ändamålet, från litteratursökning framkom inte något stöd för detta. Därför 
stämmer det att en viss typ (stapeldiagram) av grafisk visning av värden fungerar 
att genomföra, men det är inte säkert att någon lösning med andra typer av grafer 
går att göra. Det kan dock vara ett uppslag till framtida examensarbeten att 
undersöka möjligheter för detta. 

• Villkor är att ha möjlighet att sortera ut och visa endast en typ av poster. Detta är 
bra då större mängder information visas och en tydligare översikt önskas över just 
en speciell post eller kategori. Då ett fungerande exempel visades i kapitel 5.3.5, 
stämmer påståendet att åtminstone en version av funktionen går att genomföra. 

• Min, max och summa är en typ av funktioner som gör det möjligt att visa upp 
värden med speciella betydelser. Detta kan vara bra för att lätt hitta speciella 
värden ur en större mängd värden. Vid utvärdering av exempel som visas i kapitel 
5.3.6, går det att påstå att det fungerar att ta fram just sådana värden. 

• Lagring på server är en förutsättning för att en användare skall kunna komma åt 
vyer som skapats. En prototyp där det går att skapa och lagra vyer togs fram under 
projektet (se kapitel 5.3.7). Då det med denna prototyp går att skapa och lagra 
vyer i realiteten, går det att säga att lagring på server går att lösa. 

 

6.2 XSL som lösning 
 

De erfarenheter som framkommit angående användning av XSL för att lösa de olika 
funktionerna som utvärderats, är att det finns stora möjligheter att formatera data och att 
visa denna med olika utseende, genom den funktionalitet som XSL stödjer. Något som 
ofta behövs för de mer komplicerade egenskaperna, är att kombinera XSL-syntax med 
funktioner liggande i en speciell script-del i XSL-filen. Funktionerna kan ta hand om till 
exempel komplexa beräkningar eller utvärderingar av speciella värden. Den HTML-kod 
som behövs för att kunna presentera XML-data på ett snyggt sätt kan däremot blandas in 
i XSL-syntaxen.  

Den grundläggande syntax som används i ett XSL-dokument för att visa och formatera 
XML-data, är förhållandevis lätta att förstå och sätta sig in i. Åtminstone då en viss 
erfarenhet inom programmering och en grundläggande databaskunskap finns. 
Sammanfattningsvis bör det sägas att det går utmärkt att skapa ett flertal typer av 
dynamiska vyer (av XML-data) med XSL. 
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7 Diskussion 
 

I detta kapitel förs en diskussion om projektet i sin helhet, hur arbetet upplevdes och vilka 
erfarenheter som framkommit.  

 

7.1 Intervjuer 
En av de erfarenheter som projektet gav, var att det kan bli mycket arbetsamt då egen 
kunskap om området som skall undersökas i princip helt saknas. Detta innebär att mycket 
av kunskapen måste inhämtas innan det går att påbörja något över huvud taget. Något 
som också upptäcktes var att det är viktigt att ha en stark och tydlig problemställning. Det 
är svårt att börja undersöka någonting om det inte är klarlagt exakt vad som skall 
undersökas. Att kunna planera arbetet efter tidsramar är också en viktig punkt. Om mer 
tid funnits tillgänglig kunde möjligen fler typer av diagramtyper eller andra grafiska 
visningssätt ha utvärderats.  

Att samla in information om vilka funktioner som skulle vara önskvärda i dynamiska 
vyer kunde ha gjorts till exempel genom enbart litteraturstudie. Detta tillvägagångssätt 
användes inte då arbetet anses som en explorativ undersökning (se kapitel 4.1), området 
är relativt nytt, och ingen relevant information om just denna inriktning antas finnas. 
Intervju föreföll som ett bättre sätt, därför att vid en intervju finns också en möjlighet att 
verifiera de sammanställda svaren med intervjupersoner, och därmed konstatera om 
svaren uppfattats rätt. Möjligheten finns också att efter genomförandet, validera de 
exempel som framkommit mot dessa personer, vilket också gjordes. Detta ger en bra bild 
av hur väl resultatet stämde överens med vad de hade tänkt. 

 

7.2 Prototyp och exempel 
För att påvisa funktionaliteten för de olika egenskaper som varit med i utvärderingen, 
visades exempel som utgjorde någon lösning av varje funktion. Dessa exempel fungerar 
som existensbevis på att det åtminstone går att lösa funktionen på ett sätt. Existensbevis 
var ett bra sätt att klarlägga om det fanns någon möjlig lösning. 

Att göra en prototyp som fungerar som en version av en enkel vy-hanterare, tog en hel 
den av den tid som var avsatt för genomförandet. Den var troligen inte heller helt 
nödvändig för att visa att möjligheter för hantering av vyer fungerar full ut. Det kändes 
dock bra att framställa ett fungerande bevis på att det existerar åtminstone ett sätt för att 
lösa detta. 
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8 Slutsats och diskussion 
 

I detta kapitel sammanfattas de slutsatser som går att dra ifrån undersökningen som 
utförts i projektet. Här förs även en diskussion om vilka erfarenheter som framkommit 
och vad som kunde ha gjorts annorlunda.  

 

8.1 Intervjuer 
Att samla in information om vilka funktioner som kunde vara önskvärda i dynamiska 
vyer kunde ha gjorts till exempel genom enbart litteraturstudie. Intervju föreföll som ett 
bättre sätt, därför att vid en intervju finns också en möjlighet att verifiera de 
sammanställda svaren med intervjupersoner, och därmed konstatera om svaren uppfattats 
rätt. Möjligheten finns också att efter genomförandet, validera de exempel som 
framkommit mot dessa personer, vilket också gjordes. Detta ger en bra bild av hur väl 
resultatet stämde överens med vad de hade tänkt.  

Om valet av intervjupersoner var bra kan diskuteras, personal som endast använder 
gränssnittet i sitt arbete, det vill säga de som brukar kallas ”användare”, kunde ha 
intervjuats enbart. Användare intervjuades inte, utan det var personal från företaget som 
projektet innebar en del samarbete med. De har däremot god erfarenhet av vad en 
användare brukar vilja ha med i gränssnitt. Möjligen kunde intervjuer ha gjorts med både 
personal och användare, för ett eventuellt bredare resultat. 

 

8.2 Prototyp och exempel 
För att påvisa funktionaliteten för de olika egenskaper som varit med i utvärderingen, 
visades exempel som utgjorde någon lösning av varje funktion. Dessa exempel fungerar 
som existensbevis på att det åtminstone går att lösa funktionen på ett sätt. Existensbevis 
var ett bra sätt att klarlägga om det fanns någon möjlig lösning. 

Att göra en prototyp som fungerar som en version av en enkel vy-hanterare, tog en hel 
den av den tid som var avsatt för genomförandet. Den var troligen inte heller helt 
nödvändig för att visa att möjligheter för hantering av vyer fungerar full ut. Det kändes 
däremot bra att framställa ett fungerande bevis på att det existerar åtminstone ett sätt för 
att lösa detta. Samt att den hanterar en typ av vyer från skapande av vy till hämtning och 
visning av lagrad vy. 

 

8.3 Problemställningen 
Målet med arbetet var att ta reda på om dynamiska vyer är möjliga att skapa och i vilket 
syfte, det vill säga ge svar på den sammanfattande fråga som ställdes i kapitel 3.1: 

Vilka typer av användarberoende vyer av XML-data kan skapas? 
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Denna fråga delades upp i tre delmoment: 

 

8.3.1 Vad vill användaren kunna göra i en dynamisk vy?  

Svaren på frågan erhölls genom att utföra ett antal intervjuer med personer på IsyDev. De 
svar som framkom från intervjuerna sammanställdes sedan, och en lista med de önskade 
egenskaperna skapades. Några exempel på egenskaper var tabellform, grafiska 
visningssätt och villkor. Det framgick också av svaren att de olika vyer som skapas, bör 
kunna lagras på en server, för möjligheten att komma åt dessa då det önskas. Vilka svar 
som framkom visas under kapitel 5.1.1.  

Intervjuerna gav förhållandevis många svar med förslag och funderingar, som de flesta 
också höll med om att de var bra att ha med i dynamiska vyer. Detta visar på att det är 
mycket önskvärt att själv kunna styra utseendet på det som skall visas eller skrivas ut. 
Viktigt är också att rätt information skall kunna väljas fram. Ett fortsatt arbete med fler 
undersökningar inom området kan med andra ord vara till stor nytta. 

 

8.3.2 Vad kan göras i en dynamisk vy? 

Då önskemålen var insamlade gjordes ett urval av vilka av de önskade egenskaperna som 
var relevanta för projektets ändamål, och därför intressanta att undersöka. De egenskaper 
som sedan valdes att utvärderas, testades genom att implementera eller visa något 
exempel för varje egenskap. Dessa exempel visade att något av den funktionalitet som 
önskades gick att lösa. Då det går att visa att ett exempel fungerar är det lättare att med 
säkerhet påstå att det går att lösa. En kort sammanställning följer av vilka av 
egenskaperna som gick att utföra och vilka som valdes att inte undersökas: 

 

1. Tabellform – Går att genomföra. 

2. ”Master detail” – Går att genomföra. 

3. Trädstruktur – Går att genomföra, åtminstone med begränsad design. 

4. Grafer & trender – Går att genomföra, åtminstone stapeldiagram. 

5. Villkor – Går att genomföra. 

6. Min, max, summa – Går att genomföra. 

7. ”Divers function” – Begränsades bort i urval. 

8. Utskriftsformat – Begränsades bort i urval. 

9. Fonter och färger – Begränsades bort i urval. 

10. Loggning av vy-data – Begränsades bort i urval. 

 

Vad som kan noteras är att då script används kombinerat med XSL-syntax i en XSL-
stilmall, finns möjligheter att framställa flera speciella egenskaper i en vy. 
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8.3.3 Hur kan användarnas skapade vyer lagras? 

Att lagra vyer visades bland annat med en prototyp som skapades under projektet. 
Prototypen gör det möjligt att från användargränssnittet skapa vyer som sedan lagras på 
server. Vid skapandet av en vy väljs de kolumner som skall vara med i vyn från en 
HTML-sida. Då valen är gjorda anropas en ASP-fil som öppnar en XSL-mall, vilken 
innehåller allt om utseendet för den nya vyn, utom vilken information som skall visas. 
Beroende på val som gjordes på webbsidan, läggs kod till som bestämmer vilken 
information som skall visas, för att sedan skapa en ny XSL-fil innehållande både 
utseendet från mallen och vilken information som skall visas. Namnet på vyer som 
skapas lagras i en XML-fil. Dessa vyer går sedan komma åt för att visas, direkt från 
projektets default-sida. Detta visar på ett sätt hur det är möjligt att lagra vyer. Därför går 
det även påstå att denna egenskap går att genomföra. 

 

8.4 Det förväntade resultatet 
Det förväntade resultatet av projektet var att ge svar på de frågor som uppkom i 
problemställningen, vilka också visas i kapitel 8.1. Kortfattat var det som förväntades 
framgå från dessa frågor: 

• Att det med någon metod går att sammanställa de synpunkter eller förslag på 
vilka egenskaper en användare skulle tycka vara önskvärt att kunna visa eller ha 
möjligheten att påverka i en dynamisk vy. 

• Att sammanställa vilka av dessa önskvärda egenskaper som går att genomföra i 
praktiken. 

• Att utreda hur skapade vyer kan lagras. 

 

Då dessa punkter utvärderats, skulle det gå att avgöra om XSL var lämpligt att använda 
för hantering av dynamiska vyer. 

Med stöd av den sammanställning som visas i kapitel 8.1, går det påstå att de svar som 
gavs på problemställningen anses täcka upp vad som förväntades av arbetet. Den 
prototyp som implementerades och testkördes, visar också att det åtminstone på ett sätt är 
genomförbart att hantera och lagra dynamiska vyer på server, från ett webbgränssnitt. 

 

8.5 Framtida arbete 
Det framkom bland annat några egenskaper som inte har testats i detta projekt. I punkt 
5.3.4 visas en lösning för grafisk visning av värden med hjälp av stapeldiagram. Att 
undersöka om det går att visa fler typer av grafiska diagram baserade på XML-data, med 
hjälp av XSL, kunde vara ett uppslag till examensarbete. Det bör då också inkludera att ta 
reda på om vilka typer av diagram som en användare vill ha möjlighet att visa. 
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Ett kompletterande uppslag eller ett helt nytt uppslag i sig, är att ta reda på mer om 
huruvida punkterna 7-10 från kapitel 5.2 går att lösa:  

 

7. ”Divers function” – Att till exempel kunna få ut hur mycket ett företag har sålt för 
på en månad genom att markera företagsnamnet, eller vad just en avdelning har 
sålt för då denna markeras i samma syfte. 

8. Utskriftsformat – Att kunna bestämma format för utskrift, det vill säga att 
dokument kan delas upp med sidbrytningar och att det skall gå att välja ett visst 
format för liggande och ett för stående utskrifter. 

9. Fonter och färger – Att kunna ändra storlek och typsnitt på text, samt ändra färger 
på text och bakgrund. 

10. Loggning av vy-data – Spara undan utseendet av en vy, det vill säga de aktuella 
värden som visas i vyn. Detta för att kunna jämföra värden vid senare tillfälle, 
mot en uppdaterad version av samma vy. 

 

Ett annat uppslag till examensarbete, kan vara att bygga vidare på den prototyp som 
framställdes under projektet. Att undersöka om andra funktioner än tabellform, som till 
exempel grafisk visning av värden, kräver annorlunda lösning. 

På fråga 3 under intervjun ”Vad finns det för möjligheter i nuläget? ”, framkom svaret att 
programen; Business Objects, Di-Diver och Crystal Reports möjligen kunde erbjuda stöd 
för skapandet av dynamiska vyer. Att undersöka vilket stöd de har för dynamiska 
rapporter, kan vara ett helt projekt i sig.  

 

8.6 Slutord 
Att användaren direkt i webbgränssnittet kan skapa egna varianter på hur XML-
dokumentet skall presenteras har många fördelar. Användare kan få en personlig variant 
av rapporten som blir mer lättarbetad och överskådlig. Det vill säga att användaren 
minskar risken att drabbas av ”information overload”. IsyDev och företag i liknande 
situationer behöver inte lägga ner så mycket tid för att skapa nya eller göra enklare 
förändringar på en rapport.  

Användningsområdet kan bli stort beroende på hur mycket av en rapport som går att visa 
dynamiskt. I detta arbete har en prototyp implementerats som kan vara en grund att bygga 
vidare på. Arbetet har även inneburit ett antal lösningsexempel som visar att flera olika 
funktioner som skulle vara önskvärda i en dynamisk vy, går att realisera med XSL. 
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Appendix A 
 

Svar person 1 
 
Svar på fråga 1. 
 
Man borde medvetet kunna skapa rapporter med överflödig information, genom en mer 
avancerad fråga mot en databas. Detta för att få fram en större rapport av en viss typ, 
istället för ett flertal specialanpassade. I den större rapporten skulle det sedan gå att dels 
välja vilken information som skulle visas, och även bestämma formatet till en viss del. 
 
Olika format som en rapport skulle kunna visas i: 

• Tabellform – Enkla tabeller där man väljer vilka kolumner som skall visas. 
• ”Ett blad per person” – Att visa underliggande information om till exempel en 

”anställd” på en speciell sida. 
• Trädstruktur – Visa informationen på liknande sätt som i Windows Utforskaren, 

med (+) och (-) tecken för att öppna och stänga subträd. 
• ”Diver funktion” – Funktion där man till exempel kan visa ”alla anställda i 

Dallas” från en lista med företag inom en koncern, genom att välja ett sådant 
alternativ och sedan markera ”Dallas”. Även kunna få ut summafunktioner och 
liknande vore önskvärt. 

• Villkor – Att ha möjlighet att skriva in villkor som avgör vilken del av 
informationen som kommer att visas. 

 
 
En sak som inte har direkt med utseendet att göra men, att det skulle vara möjligt att 
spara utseende av information som ändras. Om man till exempel läser av en sida med 
värden en dag, och vill ett par dagar senare jämföra denna mot samma sida fast med nya 
värden. 
 
 
Svar på fråga 2. 
 
Ja, inställningar bör lämpligen sparas i databas på server, för att få möjligheten att 
komma åt dessa vid nästa inloggning. 
 
 
Svar på fråga 3. 
 
Business Objects och DiDiver klarar av vissa av de möjligheter som nämns, men de är 
programvara som körs på klienten och de är dyra. 
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Svar person 2 
 
 
 
Svar på fråga 1. 
 
Vid presentation i tabellform bör man ha möjligheten att välja vilka fält med data som 
skall visas och även ha möjlighet till viss formatering av fältdata. 
 
Möjlighet till att navigera i informationen genom att öppna och stänga subträd som i en 
trädstruktur. 
 
Sätta villkor, till exempel att välja att visa endast de som blev anställda på företaget efter 
ett visst datum. 
 
Från en tabell med värden borde det gå att välja att presentera dessa i form av grafer eller 
trender. 
 
 
Svar på fråga 2. 
 
Ja, sparas på server för att kunna presentera alla användarens vyer av rapporten i till 
exempel en combobox på rapportsidan. 
 
 
Svar på fråga 3. 
 
För nuvarande används inget just i detta syfte och sammanhang. 
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Svar person 3 
 
 
 
Svar på fråga 1. 
 
En funktion som brukar kallas ”Master detail” skulle vara användbar för att få en rapport 
dynamisk. Det vill säga att om man från en lista på anställda markerar en anställd, går det 
få upp ytterligare information om denne på en särskild sida. En ”nästa” och ”föregående-
knapp” för navigering mellan dessa sidor skulle också underlätta. 
 
Summa funktioner och ta ut max, min eller medelvärden för att sedan belysa dessa. 
 
Filter – Att med hjälp av villkor, sålla ut information eller endast visa viss information. 
 
Från värden i tabeller eller listor, istället presentera dessa i form av grafer eller 
stapeldiagram. 
 
 
Svar på fråga 2. 
 
Ja, sparas på server för åtkomst vid nästa hämtning av rapporten. 
 
 
Svar på fråga 3. 
 
Inget som används genom webbsidor. Kommer att i det närmaste utvärdera en 
programvara som heter Crystal Reports som hanterar rapporter. Vet ej exakt vad den kan 
göra, men det skall finnas stöd för att generera xml-rapporter. 
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Svar person 4 
 
 
 
Svar på fråga 1. 
 
Vid en rapport i kolumnform borde det gå att välja vilka kolumner som skall visas. Även 
en viss sortering av kolumndata och vilken ordning denna sker.  
 
Filtrering är också en egenskap som är användbar, det vill säga att kunna sortera efter 
vissa parametrar som man skriver in eller väljer från fördefinierade alternativ. 
 
Mer kan vara att ändra färger och fonter. Utskriftshantering kan vara intressant, tänker då 
bland annat på radbrytningar, sidbrytningar och om rapporten skall ses som liggande eller 
stående. 
 
 
Svar på fråga 2. 
 
Ja, en tabell över de olika vyer som skapats bör sparas på server. 
 
 
Svar på fråga 3. 
 
Inget egentligen som används i just detta syfte och miljö. 
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Appendix B 
 

Prototyp av dynamisk vy 
 

Default vy visas. Egenskaper ”properties” döljs för att inte visas vid utskrift.  

 

 

 

 

Då ”view properties” markeras visas egenskaper. 

 

 

 

 

Vid valet ”Create new view” hänvisas användaren till annan sida. 
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Här namnges vyn. De poster som inte skall visas i den nya vyn, avmarkeras.  
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Efter kvittens på skapandet av den nya vyn, visas default-vyn igen. Här går det välja från 
en combo-box, vilken vy som skall hantera xml-dokumentet. I detta fall väljs ”test1”. Då 
Vyn valts och användaren ”klickar” på ”show”, visas xml-dokumentet tillsammans med 
den nya xsl-filen. Det är fullt möjligt att presentera detta med snygg design, detta har i 
exemplet bortprioriterats. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan följer de kodbitar som använts i prototypen. 

 

default.xsl (default stilmall – design borttaget) 

 

<?xml version="1.0"?> 

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

<xsl:template match="/"> 

  <html> 

    <HEAD> 

<XML id="xmldso"></XML> 

 

<SCRIPT language="JavaScript"><xsl:comment><![CDATA[ 

 

xmldso.async = false; 

xmldso.load("contactlist.xml"); 

var xmldoc = xmldso.cloneNode(true); 
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  function show() { 

    full.style.display="block"; 

    properties.style.display="none"; 

  } 

 

  function hide() { 

    properties.style.display="block"; 

    full.style.display="none"; 

  } 

 

  function ApplyStyleSheet(xsldoc){ 

xmldoc.documentElement.transformNodeToObject(xsldoc.documentElement,x
mldso.XMLDocument); 

} 

        ]]></xsl:comment></SCRIPT> 

      </HEAD> 

 

    <body> 

      <br/> 

      <table   border="0" width="100%"> 

        <tr> 

          <td width="17%" >Surename</td> 

          <td width="17%" >Lastsname</td> 

          <td width="17%" >Title</td> 

          <td width="17%" >Responsible</td> 

          <td width="17%" >Workphone</td> 

          <td width="17%" >Mobilephone</td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <th colspan="6" align="left"><img border="0" src="bpix.gif"  

           width="100%" height="2"/></th> 

        </tr> 

       </table> 

       <table DATASRC='#xmldso' border="0" width="100%"> 

          <tr> 
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            <td width="17%" ><SPAN DATAFLD="SURENAME"/></td> 

            <td width="17%" ><SPAN DATAFLD="LASTNAME"/></td> 

            <td width="17%" ><SPAN DATAFLD="TITLE"/></td> 

            <td width="17%" ><SPAN DATAFLD="RESPONSIBLE"/></td> 

            <td width="17%" ><SPAN DATAFLD="WORKPHONE"/></td> 

            <td width="17%" ><SPAN DATAFLD="MOBILEPHONE"/></td> 

          </tr> 

          <tr> 

            <th colspan="6" align="left"><img border="0"  

            src="bpix.gif" width="100%" height="1"/></th> 

          </tr> 

      </table> 

    </body> 

    <footer> 

<br/><br/>  

<table> 

  <td> 

    <DIV id="properties"> 

      <P class="tagline"> 

        <A href="javascript:show();">View properties</A> 

      </P> 

    </DIV> 

    <DIV id="full" STYLE="display:none"> 

      <P class="tagline"><A href="javascript:hide();">Hide  

      properties</A></P> 

 

      <FORM METHOD="POST" ACTION ="viewnew.asp"> 

        <h2 align="center">Choose another view?</h2> 

        <table border="0" width="100%"> 

          <tr> 

            <td><center> 

              <SELECT id="select1" name="VY" style="HEIGHT: 22px;  

                WIDTH: 167px">  

                <xsl:for-each select="views/view"> 

                <OPTION><xsl:value-of select="vy"/></OPTION> 

                </xsl:for-each> 
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             </SELECT> 

             <input type="submit" value="Show"/> <input type="button"  

             value="Create new view" 

             onClick="parent.location='createview.html'"/></center> 

           </td> 

         </tr> 

       </table> 

     </FORM> 

  </DIV> 

  </td> 

  </table> 

  </footer> 

  </html> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

 

 

 

createview.html (sida där vy skapas från – anropar processview.asp) 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN"> 

<HTML> 

<HEAD> 

 

<TITLE>Contactlist</TITLE> 

 

<BODY BGCOLOR="#ffffff" TEXT="#000000" LINK="#0000ff" ALINK="#0000ff" 
VLINK="#0000ff"> 

   

<CENTER> 

 

<IMG border=0 src="mlogoblack.gif"> 

<font size="6">&nbsp;&nbsp;Contactlist:</font> <i><font size="5">Open 
Site</font></i> 

 

<p> 
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<h3>Make view:</h3> 

 

<FORM METHOD=post ACTION="processview.asp"> 

<table border = 1 bgcolor="khaki"> 

  <tr> 

    <td><TABLE WIDTH=500  cellspacing =3 cellpadding=3> 

     <TR> 

       <TD ALIGN=RIGHT><b>Viewname:</b></TD> 

       <TD><INPUT TYPE=TEXT NAME="VIEWNAME" MAXLENGTH=30></TD> 

     </TR> 

     <TR> 

     <TR> 

       <TD ALIGN=right><b>Surename:</b></TD> 

       <TD><INPUT CHECKED id=checkbox1 name="SURENAME"  

           value="SURENAME" type=checkbox></TD> 

     </TR> 

     <TR> 

       <TD ALIGN=right><b>Lastname:</b></TD> 

       <TD><INPUT id=checkbox2 name="LASTNAME" value="LASTNAME" 

            type=checkbox CHECKED></TD> 

     </TR> 

     <TR> 

       <TD ALIGN=right><b>Title:</b></TD> 

       <TD><INPUT CHECKED id=checkbox3 name="TITLE" value="TITLE" 

            type=checkbox></TD> 

     </TR> 

     <TR> 

       <TD ALIGN=right><b>Responible:</b></TD> 

       <TD><INPUT CHECKED id=checkbox4 name="RESPONSIBLE" 

            value="RESPONSIBLE" type=checkbox></TD> 

     </TR> 

     <TR> 

       <TD ALIGN=right><b>Workphone:</b></TD> 

       <TD><INPUT CHECKED id=checkbox5 name="WORKPHONE" 

           value="WORKPHONE" type=checkbox></TD> 

     </TR> 
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     <TR> 

       <TD ALIGN=right><b>Mobilephone:</b></TD> 

       <TD><INPUT CHECKED id=checkbox6 name="MOBILEPHONE" 

            value="MOBILEPHONE" type=checkbox></TD> 

     </TR> 

     <TR>     

       <TD></TD><TD align="left"><INPUT TYPE=submit VALUE="Add to 

           list"><input type="button" value="Cancel"   

           onClick="parent.location='viewcontactlist.asp'"></TD> 

     </TR> 

   </TABLE> 

   </td> 

  </tr> 

 </table> 

</FORM> 

</CENTER> 

</BODY> 

</HTML> 

 

mall.xsl 

 

<?xml version="1.0"?> 

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

<xsl:template match="/"> 

<html> 

 <body> 

  <table> 

// ----------- ny kod ------------------------------------------------ 

//                                      hamnar här 

// ----------------------------------------------------------------------- 

  </table> 

 </body> 

 

<br/><br/>  
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<input type="button" value="Default" onClick="parent.location='viewcontactlist.asp'"/> 

 

</html> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

 

test1.xsl  (en nyskapad vy test1) 

 

<?xml version="1.0"?> 

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

 <xsl:template match="/"> 

  <html> 

   <body> 

    <table> 

// ----------- ny kod ------------------------------------------------ 
<xsl:for-each select="CONTACTLIST/CONTACT"><tr> 
<td><xsl:value-of select="SURENAME"/></td> 
<td><xsl:value-of select="LASTNAME"/></td> 
<td><xsl:value-of select="WORKPHONE"/></td> 
</tr></xsl:for-each> 
// ----------------------------------------------------------------------- 

</table> 

   </body> 

   <br/><br/> 

   <input type="button" value="Default" 
onClick="parent.location='viewcontactlist.asp'"/> 

  </html> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

 

 

 

processview.asp (skapar xsl-fil ihop med mallen, samt lagrar vy-namn i xml-fil) 
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<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 
Transitional//EN"><html><HEAD> 

<META content="text/html; charset=unicode" http-equiv=Content-Type> 

<% 

 

  Dim sViewname 

  Dim sSurename 

  Dim sLastname 

  Dim sTitle 

  Dim sResponsible 

  Dim sWorkphone 

  Dim sMobilephone 

  Dim sTempNode 

 

  Dim oDOM 

  Dim oRootNode 

  Dim oEntryNode 

  Dim oDetailsNode 

   

  Dim oDOM2 

  Dim oRootNode2 

  Dim oEntryNode2 

  Dim oDetailsNode2 

 

' Get the values from request 

 

  sViewname=Request("VIEWNAME") 

  sSurename=Request("SURENAME") 

  sLastname=Request("LASTNAME") 

  sTitle=Request("TITLE") 

  sResponsible=Request("RESPONSIBLE") 

  sWorkphone=Request("WORKPHONE") 
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  sMobilephone=Request("MOBILEPHONE") 

 

' Create DOM Document Objects 

 

  Set oDOM = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM") 

  oDOM.async = false 

  oDOM.load server.mappath("mall" + ".xsl") 

   

  Set oDOM2 = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM") 

  oDOM2.async = false 

  oDOM2.load server.mappath("views" + ".xml") 

 

' Check if it wasn't found 

 

  If oDOM.parseError.ErrorCode <> 0 Then ' not found! create an empty document 

    oDOM.loadXML "<td/>" 

  End If 

   

  If oDOM2.parseError.ErrorCode <> 0 Then ' not found! create an empty document 

    oDOM2.loadXML "<views/>" 

  End If 

'----------- Add view_name to views.xml -------------------------------- 

 

  Set oEntryNode2 = 
oDOM2.documentElement.AppendChild(oDOM2.createElement("view")) 

 

  Set oDetailsNode2 = oEntryNode2.appendChild(oDOM2.createElement("vy")) 

  oDetailsNode2.Text = sViewname 

   

'----------- Create xsl-file ------------------------------------------ 

 

  Set sTempNode = oDom.documentElement.selectSingleNode("//table") 
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  Set oEntryNode = sTempNode.AppendChild(oDOM.createElement("xsl:for-each")) 

  oEntryNode.setAttribute "select", "CONTACTLIST/CONTACT" 

 

  Set oEntryNode = oEntryNode.appendChild(oDOM.createElement("tr")) 

   

'------------ Surename ----------------------- 

  if sSurename <> "" then  

 

  Set oDetailsNode = oEntryNode.appendChild(oDOM.createElement("td")) 

 

  Set oDetailsNode = oDetailsNode.appendChild(oDOM.createElement("xsl:value-of")) 

  oDetailsNode.setAttribute "select", sSurename 

  end if 

'----------- Lastname ------------------------ 

  if sLastname <> "" then 

 

  Set oDetailsNode = oEntryNode.appendChild(oDOM.createElement("td")) 

 

  Set oDetailsNode = oDetailsNode.appendChild(oDOM.createElement("xsl:value-of")) 

  oDetailsNode.setAttribute "select", sLastname   

  end if 

'------------- Title --------------------------   

  if sTitle <> "" then 

   

  Set oDetailsNode = oEntryNode.appendChild(oDOM.createElement("td")) 

 

  Set oDetailsNode = oDetailsNode.appendChild(oDOM.createElement("xsl:value-of")) 

  oDetailsNode.setAttribute "select", sTitle 

  end if 

'------------ Responsible -------------------  

  if sResponsible <> "" then 
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  Set oDetailsNode = oEntryNode.appendChild(oDOM.createElement("td")) 

 

  Set oDetailsNode = oDetailsNode.appendChild(oDOM.createElement("xsl:value-of")) 

  oDetailsNode.setAttribute "select", sResponsible 

  end if 

 '-------------- Workphone ---------------------   

  if sWorkphone <> "" then 

  

  Set oDetailsNode = oEntryNode.appendChild(oDOM.createElement("td")) 

 

  Set oDetailsNode = oDetailsNode.appendChild(oDOM.createElement("xsl:value-of")) 

  oDetailsNode.setAttribute "select", sWorkphone 

  end if 

'-------------- Mobilephone --------------------   

  if sMobilephone <> "" then 

 

  Set oDetailsNode = oEntryNode.appendChild(oDOM.createElement("td")) 

 

  Set oDetailsNode = oDetailsNode.appendChild(oDOM.createElement("xsl:value-of")) 

  oDetailsNode.setAttribute "select", sMobilephone 

  end if 

 

  oDOM.Save Server.MapPath(sViewname + ".xsl") 

   

  oDOM2.Save Server.MapPath("views" + ".xml") 

 

%> 

 

<META content="MSHTML 5.00.2314.1000" name=GENERATOR></HEAD> 

<BODY> 

 

<br><br> 
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<h2 align="center"> View: <font color="red"><%= sViewname %>&nbsp;</font> 
created</h2> 

 

<p align="center">Click <A href="viewcontactlist.asp">Here</a> to view the  

different views.  </p></BODY> 

 

</html> 

 

viewcontactlist.asp (Transformerar ihop xml-fil och default-xsl-fil) 

<% 

 

  Dim oSource    ' XML document 

  Dim oStyle       ' XSL document 

 

' Create the XML DOM Object for the XML file 

 

  Set oSource = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM") 

  oSource.async = False 

 

' Load in the XML file to the DOM object 

 

  oSource.Load Server.MapPath("views.xml") 

 

' Create the XML DOM Object for the XSL Stylesheet 

 

  Set oStyle = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM") 

  oStyle.async = False 

 

' Load the XSL file into the Style DOM object 

 

  oStyle.load Server.MapPath("default.xsl") 

 

' Write the transformed document out to the browser 
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  Response.Write oSource.TransformNode(oStyle) 

 

%> 

 

viewnew.asp (tranformerar ihop vald stilmall med xml-dokument) 

 

<% 

  Dim oSource     ' our XML document 

  Dim oStyle      ' our XSL document 

  Dim sVY         ' our VY 

  

‘ gets value from request 

 

  sVY = Request("VY") 

 

  Set oSource = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM") 

  oSource.async = False 

 

  if sVY = "default" then oSource.Load Server.MapPath("views.xml") 
else oSource.Load Server.MapPath("contactlist.xml") 

 

  Set oStyle = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM") 

  oStyle.async = False 

  

 oStyle.load Server.MapPath(sVY + ".xsl") 

 

  Response.Write oSource.TransformNode(oStyle) 

 

%> 

 

 

 

 

views.xml (här lagras namnen på vyer) 
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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="default.xsl"?> 

<views> 

 <view> 

  <vy>default</vy> 

 </view> 

 <view><vy>test1</vy></view><view><vy>test2</vy></view> 

</views> 

 

contactlist.xml (xml-filen med informationen) 

 

<?xml version="1.0"?> 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="default.xsl"?> 

<CONTACTLIST> 

 <CONTACT> 

  <SURENAME>Anders</SURENAME> 

  <LASTNAME>Andersson</LASTNAME> 

  <TITLE>ansvarig</TITLE> 

  <RESPONSIBLE>webbmaster</RESPONSIBLE> 

  <WORKPHONE>08-1234567</WORKPHONE> 

  <MOBILEPHONE>070-12345678</MOBILEPHONE> 

 </CONTACT> 

 <CONTACT> 

  <SURENAME>Karl</SURENAME> 

  <LASTNAME>Karlsson</LASTNAME> 

  <TITLE>utredare</TITLE> 

  <RESPONSIBLE>TRM</RESPONSIBLE> 

  <WORKPHONE>08-987654</WORKPHONE> 

  <MOBILEPHONE>070-98765432</MOBILEPHONE> 

 </CONTACT> 

 <CONTACT> 

  <SURENAME>Bertil</SURENAME> 

  <LASTNAME>Bertilsson</LASTNAME> 

  <TITLE>admin</TITLE> 

  <RESPONSIBLE>network</RESPONSIBLE> 

  <WORKPHONE>070-55555555</WORKPHONE> 
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  <MOBILEPHONE>070-78787878</MOBILEPHONE> 

 </CONTACT> 

 <CONTACT> 

  <SURENAME>Torsten</SURENAME> 

  <LASTNAME>Torstensson</LASTNAME> 

  <TITLE>PL</TITLE> 

  <RESPONSIBLE>access to site</RESPONSIBLE> 

  <WORKPHONE>08-111222</WORKPHONE> 

  <MOBILEPHONE></MOBILEPHONE> 

 </CONTACT> 

 <CONTACT> 

  <SURENAME>David</SURENAME> 

  <LASTNAME>Davidsson</LASTNAME> 

  <TITLE>programmer</TITLE> 

  <RESPONSIBLE>project</RESPONSIBLE> 

  <WORKPHONE>08-3333333</WORKPHONE> 

  <MOBILEPHONE></MOBILEPHONE> 

 </CONTACT> 

</CONTACTLIST> 

 

 

 

 

 

 

 


