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Sammanfattning 
 

Behovet av datautbyte mellan olika system, ökar ständigt. Därför byggs fler och fler 
system med möjligheten att utbyta och överföra data via XML. Då olika system lagrar 
data på olika sätt, måste de strukturella och innehållsmässiga skillnaderna hanteras 
innan data kan överföras. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur dataöverföringar mellan XML-dokument 
i flera steg påverkas av strukturella eller innehållsmässiga skillnader. Arbetet visar i 
vilka fall data inte kan överföras korrekt. Studien utförs genom en experimentell 
metod. Experimenten genomförs med en applikation som utvecklats för ändamålet.  

Resultatet från studien visar att problem kan uppstår då käll- och målstrukturen lagrar 
ett element eller attribut med olika datatyper, de övriga strukturmässiga skillnaderna 
genererar få problem. De innehållsmässiga skillnaderna medför att data inte kan 
identifieras då attributet saknas i käll- eller målstrukturen. 

 

Nyckelord: XML, dataöverföring, nästling, strukturskillnader, xml-schema, 
semistrukturerad data, semistructured data, Data exchange…  
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1 Introduktion 
Information om ekonomi, bokningar m.m. (Elmasri och Navathe, 2000) har under 
många år lagrats och bearbetas, information som är lagrad i databaser förekommer 
överallt i samhället som en viktig komponent (Elmasri och Navathe, 2000). Behovet 
av att lagra data ökar dessutom ständigt. I dagens samhälle föreligger ett stort behov 
av att kunna utbyta (Wessbrandt, 2001) data mellan olika informationssystem.  
Datautbyte kräver att data skall kunna flyttas mellan olika databaser, eftersom alla vill 
ha tillgång till samma data, men i olika system. I och med Internets utbredande, har 
detta blivit enklare (Elmasri och Navathe, 2003), men fortfarande kvarstår problemet 
att systemen lagrar data på olika sätt (Wessbrandt, 2001). Detta gör att det krävs 
någon form av gemensam standard (Wessbrandt, 2001; Bendeck, 2002) eller en 
komponent mellan de båda systemen som översätter data i båda riktningarna (Beeri 
och Milo, 1999; Bendeck, 2002), för att de båda systemen automatiskt skall förstå 
varandra.   

För att inte behöva skapa specifika standarder för varje system, kan data istället 
överföras som strukturerad data (Elmasri och Navathe, 2003) eller semistrukturerad 
data (Elmasri, m.fl, 2003). Vilket innebär att data lagras enligt en organiserad 
struktur. I dagsläget är HTML (Hypertext Markup Language; Raggett, Hors & Jacobs, 
1999) den vanligaste tekniken för att visa och utbyta data. Problemet med HTML är 
att språket saknar struktur för att beskriva lagrad data. Därför skapades XML 
(Extensible Markup Language; Yergeau, Maler, Sperberg-McQueen, Paoli & Bray, 
2004; Zisman, 2000) med syftet att skapa ett språk som är enklare än SGML(Standard 
Generalized Markup Language) men kraftfullare än HTML.  

XML används nuförtiden främst när data skall lagras och transporteras på ett 
standardiserat sätt mellan olika system och applikationer (Wessbrandt, 2001). Vid 
datalagring i XML-format, har DTDs (Document Type Definition) (Elmasri och 
Navathe, 2003) införts för att regler skall kunna specificeras över hur data skall 
lagras. XML-scheman (Elmasri och Navathe, 2003) är en annan metod som används 
för att validera innehållet i XML-filer. XML-scheman har flera fördelar jämfört med 
DTDs, de har bl.a. stöd för fler datatyper, kan användas av de flesta XML-verktyg då 
villkoren lagras i XML-syntaxen. XML-scheman kan bl.a. utökas på ett bättre sätt. 

XML blir ännu viktigare i och med att mobila versioner av informationssystem blir 
allt vanligare (Perry, 2000). Då ställs automatiskt större krav på att kunna utbyta data 
mellan olika system. T.ex. skickas en order idag ofta digitalt via EDI (Electronic Data 
Interchange; Wessbrandt, 2001). Under hela beställnings- och leveransprocessen sker 
datautbyte i ett flertal steg, först kan t.ex. ordern skapas via en handdator direkt ute i 
butiken, därefter skickas data till ett lokalt affärssystem som via EDI utbyter samma 
data med leverantörens affärssystem (Wessbrandt, 2001). Hos leverantören genereras 
en plocklista, som skickas till en handdator på lagret. När ordern är plockad genereras 
en orderbekräftelse från affärssystemet som skickas tillbaka till beställaren. Samma 
data skickas i det här fallet mellan ett antal olika system och kommer slutligen tillbaks 
till källan, dvs. ett system dit data återkommer. 

Huvudsyftet med detta arbete är att undersöka vad som händer med data lagrat i 
XML-format, då data flyttas mellan ett flertal olika datakällor med liknande struktur. 
Fokus ligger på att undersöka när data eventuellt försvinner och hur data påverkas vid 
de olika problemsituationerna som kan uppstå. Arbetet skall också behandla hur 
ändringar i XML-dokumenten påverkar dataöverföringen samt vad som händer med 
datamängden och dataöverföringen då objekt tas bort. 
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2 Bakgrund 
Följande kapitel beskriver och motiverar centrala tekniker och begrepp som används i 
rapporten. Därefter beskrivs de svagheter som ligger till grund för hela 
problemställningen. Slutligen presenteras ett exempelscenario över ett fiktivt 
informationsutbyte.  

2.1 Dataöverföringar 
Dataöverföringar mellan applikationer har länge varit ett stort problem enligt Fagin, 
Kolaitis och Popa (2003). Främst på grund av att applikationerna måste kommunicera 
enligt en i förväg definierad specifikation  (Fagin m.fl., 2003). Dataöverföringar kan 
också hanteras genom att en mellanliggande applikation översätter data i båda 
riktningarna (Beeri och Milo, 199), vilket gör att applikationerna kan kommunicera 
obehindrat med varandra.  

Samma källa pekar också på att behovet av datautbyte ökat ständigt de senaste åren, 
mycket beroende på t.ex. e-handel över webben (Fagin m.fl., 2003). 

2.1.1 Information och data 

Information definieras enligt Langefors (1973, s.319) som någon form av kunskap 
eller meddelande som kan användas för att förbättra, eller göra ett beslut eller en 
handling möjlig.  

Data definieras enligt Elmasri och Navathe (2000) som känd fakta, med implicit 
betydelse och som kan sparas.  Enligt Langefors (1973, s.242) är data en digital 
representation av ett meddelande. Information kan därför anses som den högsta 
beståndsdelen vid de överföringar som behandlas i detta arbete, medan data är en 
precisering av vad som överförs. 

2.1.2 Relationsdatabaser 

Vid överföringar av data från relationsdatabaser till XML-dokument finns flera 
problem att ta hänsyn till, bl.a. därför att relationsdatabaser lagrar data enligt ett strikt 
schema (Elmasri och Navathe, 2000). Vilket för med sig att all data i den specifika 
tabellen lagras enligt samma struktur. Varje tabell innehåller ett antal attribut, som i 
sin tur innehåller all data.  Föra att bygga mer komplexa modeller kopplas tabellerna 
ihop med relationer. Genom att använda relationer kan olika former av hierarkier 
byggas upp, t.ex. en anställd jobbar i ett projekt.  

Detta gör att restriktionerna på hur data kan lagras i en tabell är mycket hårda, 
uppfylles inte schemaspecifikationen kan ingen data lagras i tabellen. Men även 
innehållet i datamängden kan kontrolleras innan datamängden tillåts läggas in i 
tabellen enligt Elmasri och Navathe (2000). Detta medför att data alltid måste 
uppfylla de regler som definierats i den konceptuella modellen (Elmasri & Navathe, 
2000), för att den skall få läggas in i databasen. 

För att kunna identifiera varje post i en databas, används primärnycklar. Dessa kan 
bestå av en eller flera kolumner. Alla primärnyckelns kolumner bildar tillsammans en 
nyckel som unikt identifierar den aktuella raden i databasen. Nyckarna är viktiga när 
data skall flyttas mellan olika källor, genom att identifiera och jämföra de rader som 
importeras mot databasens befintliga rader, kan dubbletter undvikas. Detta gör att 
databasen istället uppdaterar den befintliga posten istället för att lägga till en ny. 
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Nackdelen med komplexa databashanteringssystem som Microsoft SQL och Oracle är 
att de kräver en databasserver som hanterar all data, detta på grund av deras 
komplexitet och säkerhetsfunktioner. Dessa databashanteringssystem är därför inte 
smidiga att använda för att flytta data mellan olika datakällor. För detta ändamål 
passar databashanteringssystem som Microsoft Access och DBASE m.fl. bättre, 
nackdelen med dessa är att även om själva databasen enkelt kan flyttas, måste alla 
systemen dels ha databashanteringssystemet installerat men även ha stöd för det 
aktuella databashanteringssystemet. Därför brukar databashanteringssystemen ofta ha 
stöd för att exportera data till t.ex. XML eller textfiler, vilket är fördelaktigt då 
formaten är öppna och kan användas av andra databashanteringssystem. 

2.1.3 Semistrukturerad data 

Semistrukturerad data innebär enligt Elmasri och Navathe (2003) att all data 
nödvändigtvis inte måste stämma överens med en given struktur. En vis del av 
dokumentet kan således följa en given struktur, medan en del kan ha en annan 
struktur, med t.ex. fler eller färre attribut. Vilket innebär att semistrukturerad data 
passar bra för att lagra data enligt ad-hoc-tekniken.  

Skillnaden mellan strukturerad data och semistrukturerad data är enligt Elmasri och 
Navathe (2003) hur schemakonstruktionerna lagras. I strukturerad data lagras 
schemastrukturen separat, medan i semistrukturerad data, lagras schemastrukturen 
tillsammans med övrig data, via t.ex. taggar (märken). Semistrukturerad data kan 
därför även benämnas som självbeskrivande data.  

Tack vare dessa egenskaper, passar semistrukturerade-dokument (Beeri & Milo,1999) 
utmärkt som mellanled vid datautbyte mellan olika datakällor. Detta gynnas av att 
data lagras tillsammans med den hierarkiska strukturen, som då definierar innehållet.  

En kontrast till semistrukturerad data är ostrukturerad data, något som de flesta berörs 
av då HTML-sidor kan betraktas som ostrukturerad data enligt Elmasri & Navathe, 
(2003). Problemet med HTML är att språket endast kan visa information. Då 
dokumenten inte innehåller någon information om sin struktur, blir det därför svårt för 
ett annat system att tolka dokumenten automatiskt, utan en fördefinierad specifikation. 
HTML-data passar därför bäst för överföring av information som tolkas av en 
människa, t.ex. i form av en webbsida. På grund av dessa brister i HTML-standarden 
utvecklades XML (Yergeau m.fl., 2004). 

2.1.4 Hierarkier 

Eftersom semistrukturerad data bygger upp dokumenten med hjälp av taggar (Elmasri 
& Navathe, 2003), som specificerar hur data i dokumentet skall tolkas, bildas 
hierarkier av element. Genom att bygga upp avancerad trädstrukturer kan 
komplicerade relationer från relationsdatabaser lagras även i semistrukturerade-
dokument. 
Problemet som uppkommer med de hierarkiska strukturerna är att samma data kan 
lagras på flera olika sätt beroende på hur hierarkierna byggs upp. Nedan visas två 
exempel på samma data, lagrade i likvärdiga strukturer men med olika hierarkisk 
uppbyggnad. I figur 1, byggs adressinformationen upp hierarkiskt genom att adressen 
består av postadress och gatuadress. Postadress i sin tur består av postnummer och ort. 
I figur 2 däremot består adressen av postnummer, gatuadress och ort. I båda fallen 
lagras exakt samma objekt, skillnaden är hur de struktureras, något som skapar 
problem vid dataöverföringar enligt Jeong och Hsu (2003). 
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Figur 1 - Adress med hierarkisk struktur, med djupet 2. 

 

Figur 2 - Adress i en hierarkisk nivå med djupet 1. 

2.1.5 XML (Extensible Markup Language) 

Centralt för detta arbete är att data överförs via XML-dokument (Zisman, 2000). 
Grunderna för XMLs framgångar bygger på de mål som utvecklarna hade i åtanke när 
XML skapades, vilka bl.a. bygger på stöd för formatet hos ett flertal applikationer, 
formellt, enkelt och läsbart direkt för människor. Dessa faktorer har gjort att XML 
blivit ett enkelt och flexibelt språk. Dessa fördelarna har gjort att XML idag är vanligt 
vid dataöverföringar (Ceri, Fraternali & Paraboschi, 2000) mellan olika datakällor. 
Vilket gör det aktuellt att undersöka de problem som uppstår vid dataöverföringar 
m.h.a. XML i flera steg. 

Till skillnad från databaser innehåller inte XML-dokumentet någon strikt struktur, 
XML-dokumentet bygger istället upp en hierarkisk (se fig.1 och fig.2) struktur 
bestående av element. Detta kan dock vara problematiskt vid dataöverföringar 
eftersom hierarkin inte säger någonting om datatyper, dataformat osv. , därför har två 

Adress 

Postadress 

Postnummer Ort 

Gatuadress 

Adress 

Gatuadress Ort Postnummer 
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olika typer av specifikationer utvecklats, XML-DTD (Doucment Type Declaration) 
(Hunter, 2000) och XML-schema (Hunter, 2000). Med hjälp av dessa strukturer kan 
innehållet i XML-dokument specificeras ytterligare. Tillskillnad från den interna 
strukturen i XML-dokumentet används DTDs eller XML-scheman för att definiera 
hur data i XML-dokumentet skall lagras. Ett XML-dokument som skapas enligt ett 
XML-schema, måste följa alla de regler som finns definierade. Eftersom XML-
schemat definierar hur data i XML-dokumentet lagras, kan även XML-schemat 
användas när data skall hämtas ur dokumentet. Schemastrukturen i XML-dokumentet 
beskriver däremot endast strukturen i dokumentet, dvs. hierarkin och uppbyggnaden 
av lagrad data. Olika delar av dokumentet kan därför ha helt olika strukturer. 

2.1.6 Datautbyte via XML 

XML har på senare år blivit mycket populärt vid dataöverföringar och datautbyte 
mellan olika system  (Wessbrandt, 2001), mycket tack vare möjligheten att kunna 
strukturera upp innehållet genom de sk. taggarna men framförallt därför att XML-
dokument enkelt kan öppnas via en vanlig texteditor. Detta har gjort att fler och fler 
system givits möjlighet att exportera och importera data i XML-format.  

XML-baserade dataöverföringar är tillskillnad från dataöverföringar genom textfiler, 
smidigare då XML-data är självbeskrivande, vilket gör att det mottagande systemet 
kan tolka data utan att systemet i förväg känner till specifikationen över hur data 
skickas. Vilket gör att system konstruerade av olika tillverkare skall kunna prata med 
varandra. En annan stor fördel med XML jämfört med t.ex. en textfil är att genom 
XML-scheman eller DTD finns möjlighet att validera innehållet i XML-dokumentet 
mot en specifikation (Wessbrandt, 2001). En fördel med XML är att UNICODE-
standarden (Wessbrandt, 2001) följs, vilket bl.a. innebär att alla tecken kan 
representeras, även de kinesiska, vilket minimerar risken för problem när data skickas 
mellan olika plattformar och länder.  

Problemet vid XML-baserade dataöverföringar består i att givet två olika strukturer, 
källstrukturen och målstrukturen, skapa en förlustfri koppling mellan de båda 
strukturerna.  

2.1.7 Mappningar 

Vid dataöverföringar överförs data mellan två strukturer. För att kunna identifiera från 
vilket element eller attribut i källstrukturen som data skall överföras ifrån, måste 
källstrukturen kopplas samman med målstrukturen. Mellan käll- och målstrukturen 
bildas då en mappning, dvs. en logisk koppling som kopplar samman de båda 
strukturerna. I det här arbetet bygger en mappning på två faktorer; dels sökvägen till 
det eftersökta elementet eller attributet samt datatypen hos det eftersökta elementet 
eller attributet. Mappningens korrekthet bygger på att dessa två faktorer skall stämma 
i så stor utsträckning som möjligt mellan käll- och målstrukturen. 

2.2 Svagheter hos semistrukturerad data 
I kapitel 2.2 beskrivs de eventuella problem som bl.a. Milo, Suciu och Vianu (2000), 
Elmasri och Navathe (2003), Kuikka, Leionen och Penttonen (1999) identifierat vid 
generella dataöverföringar, men framförallt vid dataöverföringar till eller från en 
semistrukturerad struktur.  
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2.2.1 Förändring av struktur 

Förändring av struktur innefattar de problem som uppkommer i och med skillnader 
mellan käll- och målstruktur.  

• Data lagras i element istället för attribut. 
Eftersom XML-dokument lagrar data i element eller attribut som kopplas till 
elementen/attribut i målstrukturen kan problem uppstå (Milo m.fl.,2000) om 
de olika strukturerna lagrar samma dataobjekt i ett element i den ena 
strukturen och som ett attribut i den andra eller tvärtom. 

• Attribut/element nästlas i olika strukturer. 
Eftersom XML lagrar data i hierarkiska strukturer (Elmasri & Navathe, 2003), 
bildas en trädstruktur med relationer mellan de olika elementen. Om 
elementen lagras på olika djup i trädet kan problem uppstå (Kuikka m.fl., 
1999) när data skall överföras mellan två XML-dokument med olika 
trädstruktur. Eftersom det i XML (Elmasri & Navathe, 2003) inte finns någon 
övre gräns över hur många gånger element kan nästlas, kan teoretiskt sett stora 
skillnader uppstå. 

• Olika datatyper 
Eftersom de olika strukturerna kan lagra samma data m.h.a. olika datattyper 
som definieras via t.ex. XML-scheman (Elmasri & Navathe, 2003), kan 
problem uppstå när data skall flyttas mellan strukturerna (Su, Kuno & 
Rundensteiner, 2001). Problem kan dessutom uppstå om data lagras m.h.a. 
datatyper i källdatabasen som inte finns tillgängliga via XML-schemat.  

2.2.2 Förändring av innehåll 

Förändring av datainnehållet är ett annat stort problem som kan uppstå på grund av en 
rad olika faktorer, bl.a. beroende på olika käll- och målstrukturer. Det är också viktigt 
att kunna lokalisera och representera ändringar i en datamängd, för att på så vis endast 
behöva skicka de ändringar som görs. 

• Trunkering  
Data försvinner på grund av att destinationsstrukturen inte kan spara de 
attribut som källstrukturen lagrar (Jakobovits, 1997). De problem som främst 
undersöks är hur kvarvarande data påverkas av dataförlusten. Även det 
omvända fallet är av intresse, dvs. när målstrukturen kan lagra fler attribut än 
vad som tillhandahålls via källstrukturen. 

• Nya dataobjekt skapas i måldokumentet 
Data kan påverkas vid andra tillfällen än vid själva överföringen. 
Ursprungligen fylls XML-dokumentet med data vid en eller flera data-
överföringar som antingen härstammar från ursprungskällan eller från tidigare 
XML-dokument. Men i de fall där det aktuella XML-dokumentet kompletteras 
med ny data, måste denna data hanteras annorlunda, då endast dessa nya 
objekt är intressanta om data skall skickas tillbaka till någon av de tidigare 
källorna (Chawathe, Abiteboul och Widom, 1998). 

• Dataobjekt ändras 
När befintlig data i XML-dokument ändras, är det enligt Chawathe m.fl. 
(1998) viktigt att endast kunna visa de ändringar som gjorts. Vilket gör att 
endast ändringarna behöver skickas tillbaka och uppdatera ursprungskällan. 
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• Dataobjekt tas bort 
Detta problem är precis som föregående problem centralt i de situationer då 
data skall skickas tillbaka till ursprungskällan. I de fall där data tas bort från 
XML-dokumenten, måste dessa ändringar skickas tillbaka till ursprungskällan. 
Problematiken som kan uppstå är tveksamheter gällande om data skall tas bort 
eller om data fallit bort av andra anledningar t.ex. därför att all data inte är 
relevant för all enheter och därför inte har skickats vidare till dessa. 

2.3 Konsekvenser av identifierade svagheter 

2.3.1 Förändring av struktur 

Konsekvensen av de strukturella skillnaderna, som gör att ingen mappning kan skapas 
mellan käll- och målstrukturen blir att data går förlorad. Beroende på hur 
överföringen genomförs och vilka mappningar som skapas, kan olika mängd data 
tappas bort. 

Dessa förändringar kan således leda till att måldokumentet blir inkonsekvent samt 
strider mot interna regler i XML-dokumentets specifikation, XML-schemat. 

2.3.2 Förändring av innehåll 

Beroende på måldokumentets och målstrukturens utformning kan konsekvenserna av 
trunkering leda till att måldokumentet blir inkonsekvent samt strider mot 
målstrukturen. I de fall där data förändras i ett XML-dokument och hela dokumentet 
skickas vidare, blir konsekvensen att onödig data skickas istället för att bara skicka de 
ändringar som har gjorts. Dessutom är det svårt att veta vilka objekt som skall plockas 
bort ur databasen, när ursprungsdata som passerat ett antal strukturer återkommer till 
källan. Eftersom data enbart kan ha tagits bort för att spara plats vid överföringarna, 
men ändå skall vara kvar i källdatabasen.  

2.4 Exempelscenario 
I de fall som avses i den här rapporten kommer källdata alltid från någon form av 
relationsdatabas, ex. Microsoft SQL. Beroende på hur exportverktyget tolkar 
databasen bildas olika typer av XML-dokument, två olika verktyg kan således 
producera två strukturer med skillnader bl.a. i den hierarkiska uppbyggnaden. I 
figuren nedan visas ett möjligt scenario, där data flyttas från en ursprungskälla vidare 
till ett antal system och slutligen skickar tillbaka ändringarna in i databasen. 

 
Figur 3 - Exempelscenario 

Från ursprungskällan genereras ett XML-dokument, tillsammans med XML-
dokumentet genereras också ett XML-schema (struktur 1 i fig. 3) som definierar 

Struktur 1 Struktur 2 Struktur 3 

Nya objekt läggs in Data försvinner  

Data skickas tillbaks till källan. 

Källa 

Objekt tas bort 
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strukturen i XML-dokumentet. XML-dokument som skapas från databaser kan ofta 
innehålla en platt struktur då data i relationsdatabaser (Elmasri & Navathe, 2000) inte 
har någon hierarkisk uppbyggnad.   

XML-filen kan t.ex. skapas efter en platt struktur som speglar databasens 
relationsbaserade lagringssätt. Efter att data plockats in i det system som lagrats enligt 
struktur 1, har data bearbetats och ny data har tillkommit. Denna data finns därför inte 
med i källdatabasen och måste därför slutligen återkomma till källan. Källan i det här 
fallet är databasen som lagrar all ursprunglig data, men källan kan lika gärna vara 
någon av de strukturer där data passerat. Eftersom överföringsprocessen troligtvis 
återupprepas så kommer data skickas tillbaka till de strukturer som till stor del redan 
innehåller all data, vilket alltså måste hanteras. 

Vid överföringen från struktur 1 till struktur 2 försvinner data (streckade pilen) p.g.a. 
struktur 2 och struktur 1 inte kan mappa alla element, således kan heller inte någon 
data hämtas till de element som inte kunnat mappas mot källstrukturen.  

När data som lagras i XML-dokumentet tillhörande struktur 2, skall föras över till 
struktur 3, krävs att datatypen för ett element omvandlas från text till datumformat. 
Hur hanteras dessa konverteringar? Vad händer om text-elementet innehåller data som 
inte kan lagras i datum-elementet? 

När data från XML-dokumentet importerats och behandlas i det aktuella systemet, har 
några dataobjekt tagits bort (symboliseras av pilen som pekar uppåt från struktur 3). 
Dessa objekt är inte längre aktuella och bör därför tas bort även ur källdatabasen.  

Slutligen är det dags att skicka tillbaka all data in i källdatabasen, vilket kan ske på 
flera olika sätt, t.ex. kan all data i dokumentet uppdateras. Ett stort problem som 
uppkommer då data skall skickas tillbaks, är hur borttagna objekt skall hanteras, dvs. 
objekt som tagits bort i något av XML-dokumenten. Skall dessa då tas bort ur 
källdatabasen eller har de tagits bort för att spara plats vid överföringarna? 

2.5 Relaterade arbeten 
Inom området för dataöverföringar mellan olika XML-strukturer finns en hel del 
arbete gjort bl.a.  Kuikka m.fl. (1999) som utvecklat en metod för att automatiskt 
skapa en mappning mellan två strukturer som hanterar att elementen har olika namn 
och grammatik. Jeong och Hsu (2003) har utfört ett arbete som behandlar hur 
heterogena XML-dokument kan integreras genom att hitta likheter mellan namn och 
struktur i DTD:erna. Dessa arbeten fokuserar på metoder för att automatiskt skapa 
mappningar mellan strukturer. Även om dessa arbeten berör samma problem som 
detta arbete, redovisar de dock inte i vilka sammanhang problemen uppkommer samt 
konsekvenserna av problemen.  

Widom (1999) tar dessutom upp flera aspekter på överföringar mellan databaser och 
XML-dokument i sin artikel om framtida arbete och idéer kring betydelsen av XML 
vid dataöverföringar.  

Till de delar av arbetet som behandlar konsekvenserna vid förlust av data kan 
paralleller dras till databasforskningens arbete med transaktioner och återhämtning 
vid olika feltillstånd, där även informationsförlust behandlas. Något som bl.a. Zukunft 
(1995) arbetat med. 

När det gäller att enbart hantera ändringar i semistrukturerad data finns ett arbete av 
Chawathe m.fl. (1998) som beskriver en metod för att lagra och söka i ändringar i 
semistrukturerad data.  
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3 Problem 
Efter att data överförts i flera steg uppkommer ofta inkonsistens mellan källdata och 
den importerad måldatan, på grund av bl.a. hierarkiska skillnader i strukturerna 
(Elmasri och Navathe, 2003; Leionen och Penttonen, 1999) eller trunkering 
(Jakobovits, 1997). Eftersom XML är ett hierarkiskt språk, som lagrar data i en 
trädstruktur, kan små skillnader i strukturen få stora konsekvenser vid 
informationsöverföring. Även om det är samma data som lagras, kan små skillnader i 
den hierarkiska strukturen medföra problem vid mappningen mellan två strukturer. 
Dessa skillnader orsakas bl.a. då XML-dokumentet skapas utifrån en relationsdatabas 
(Elmasri och Navathe, 2003). Övriga skillnader i strukturerna kan även påverka vid 
dataöverföringar, bl.a. om de olika strukturerna lagrar samma data men i olika form, 
t.ex. som element istället för attribut och tvärt om (Milo m.fl.,2000). Dessa problem 
bearbetas inom området för automatiska datatransformationer, de behandlar dock inte 
problemet att givet två XML-DTDs S1 och S2, att det är möjligt att S1 alltid översätts 
till en instans av S2 (Suciu, 1998). Innehållsmässiga skillnader i strukturerna kan även 
innebära stora problem vid dataöverföringar, t.ex. vid trunkering (Jakobovits, 1997). 
Fokus ligger på huruvida innehållsmässiga förändringar kan medföra ytterligare 
problem än dataförluster och vilka konsekvenser dessa i så fall kan medföra samt 
undersöka i vilka situationer problemen uppkommer. 

När data transformeras i flera steg, skickas ofta stora datamängder. När datamängden 
återigen skall skickas tillbaka till ursprungskällan, är det egentligen bara ändringarna 
som är intressanta, på samma sätt som endast ändringarna skickas mellan replikerade 
databaser (Elmasri och Navathe, 2000). På något sätt måste dessa ändringar 
representeras. Chawathe m.fl. (1998) beskriver bl.a. en teknik som fungerar för små 
datamängder, där källdata jämförs mot den uppdaterade datamängden. Chawathe m.fl. 
(1998) beskriver också en teknik där kommentarer lagras i den strukturerade 
datamängden. Men för att dessa skall fungera, måste även data kunna identifieras 
unikt, vilket innebär att en ändring gjord i en instans av datamängden måste vara unik 
även i de andra källorna. Arbetet syftar till att utarbeta en uppsättning strategier för de 
huvudtyper av förändringar som kan ske med en datamängd i XML-format, då denna 
överförs mellan ett antal datakällor, med ursprung från en relationsdatabas. 

3.1 Problemformulering 
Rapporten behandlar hur data påverkas vid överföringar mellan XML-dokument i 
flera steg, utifrån de identifierade problemen. För att utreda i vilka sammanhang de 
identifierade problemen blir problematiska, samt vilka konsekvenser de för med sig, 
för de enskilda måldokumenten. Men även i ett större perspektiv där ett XML-
dokument är ett steg i en sekvens av dataöverföringar.  

I figur 4 visas de två strukturer som används i delmålen, S1 är källstruktur medan S2 
är målstruktur. Inom ovanstående problem, läggs fokus på följande delmål.  

 
 

Figur 4 – strukturer 

 

S1 S2 
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3.2 Delmål 
1. Problemet består i att undersöka om skillnaderna nedan leder till 

dataförluster och i så fall i vilka situationer. De skillnader som är av intresse 
för studien innefattar: 

o S1 lagrar data som skall överföras i ett attribut, medan S2 skall lagra 
samma datamängd i ett element eller tvärt om (element till attribut).  

o S1 lagrar datamängden som skall överföras i en annan hierarkisk nivå än 
S2. 

o S1 lagrar den datamängden som skall överföras i en annan datatyp än i 
S2. 

2. Hur hanteras ändringar av innehållet i datamängden, vid följande situationer 
samt vilka konsekvenser får skillnaderna efter dataöverföringen: 

o S2 kan inte spara alla attribut som finns i S1. 

o S2 innehåller fler attribut än vad som lagras i S1. 

o Nya dataobjekt skapas i den datamängd som lagras enligt struktur S2. 

o Befintliga objekt tas bort. 

o Innehållet i attribut eller element hos objektet förändras. 

3.3 Avgränsningar 
Studien kommer att utföras på premissen att all data lagrad enligt strukturen i S1 är 
konsistent och korrekt. Skillnaderna mellan strukturerna i de XML-dokument som 
används, kommer vara mycket små, främst skiljer dess möjligheter att hantera och 
lagra olika attribut (se 3.2). Rapporten fokuserar på de problem som uppkommer då 
data flyttas mellan olika XML-dokument och dess strukturer.  
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4 Metod 
Utifrån den givna problemställningen kan studien utföras på ett flertal olika sätt, 
nedan listas de metoder som kan appliceras för att uppnå målen.  

4.1 Metodövervägande 
Faktorer som påverkat valet av metod är: 

• Validititet – Relationen mellan vad som avses att undersökas och vad som 
undersöks (Berndtsson m.fl., 2002).  

• Reabilitet – Är metoden precis och korrekt. 

• Insamling av data – Hur kan information samlas in? Går insamlingen att 
återupprepa? 

Då syftet med arbetet är att undersöka hur dataöverföringar påverkas av små 
skillnader mellan käll- och målstruktur, kan syftet uppnås på ett flertal olika sätt. 

Genom litteraturstudier kan problemet attackeras genom att systematiskt undersöka 
och analysera publicerade källor inom området. Problemen med litteraturanalys är 
dels att säkerställa att allt viktigt material identifierats samt att källorna är relevanta 
och pålitliga. Det identifierade materialet bör också stämma överens med delmålen för 
detta arbete. Risken finns annars att ett glapp uppstår mellan resultat och problem, 
vilket gör att slutsatsen blir oprecis. Eftersom data samlas in från källor som 
redovisas, kan insamlingen av data återupprepas.  

Då de arbeten som identifierats inom området endast innehåller befintlig problem, 
men inga implikationer av problemen, kommer litteraturstudier att bedrivas för att 
identifiera problem som därefter testas och analyseras med annan metod. 

Genom att utgå från de problem som identifierades i litteraturstudien kan problemen 
utredas via fallstudier. Vilket innebär att problemen undersöks i en verklig miljö. 
Problemet här är att för varje identifierat problem måste en miljö hittas där dessa 
problem uppstår eller kan uppstå, för att dess följder skall  kunna analyseras, vilket 
gör att validitetsproblem kan uppstå, om det finns ett glapp mellan de situationer som 
studeras samt de identifierade problemen. I och med att data inte kan anpassas för att 
skapa generella fall, speglas resultatet av de aktuella förutsättningarna för utförandet 
vilket gör att trovärdigheten kan minska. Dessa faktorer gör att fallstudier inte anses 
som ett rimligt alternativ för detta arbete.  

En annan möjlig metod att applicera är intervjustudier. Då bygger studien på att ett 
antal frågor utformas som rör de olika delmålen, beroende på antalet deltagare i 
intervjustudien samt dess genomförande anpassas frågorna därefter. Det största 
problemet med intervjustudier är att hitta intervjuobjekt som passar in och har 
erfarenheter av de problem som identifierats. Om inte detta uppfylls riskerar resultatet 
att bli lidande då studiens validitet kan ifrågasättas. Vid intervjustudier finns dessutom 
stor risk att resultatet påverkas av intervjuobjektens personliga åsikter, istället för 
riktig fakta. Likaså kan frågornas utformning påverka resultatet i de lägen där 
frågorna inte är neutrala utan styrande. På grund av svårigheten att få tag i lämpliga 
objekt för en intervju har litteraturstudier inte ansets som något alternativ vid 
genomförandet av detta arbete. 
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4.2 Experiment 
Eftersom syftet med arbetet är att undersöka hur dataöverföringar påverkas av olika 
faktorer kan en experimentell metod med fördel användas.   

En experimentell metod fokuserar enligt Berndtsson m.fl. på att undersöka ett antal 
variabler och hur de påverkas givet vissa villkor. Experiment används oftast för att 
verifiera eller falsifiera en tidigare formulerad hypotes.  

Precis som för de alternativa metoder som avgränsats, kan litteraturstudier med fördel 
kombineras med en experimentell metod för att identifiera de problem som undersöks. 

När det gäller validitetsaspekten så anpassas de experiment som utförs efter de 
identifierade problemen, vilket förhoppningsvis gör att rätt aspekter undersöks.  

Trovärdigheten hos resultatet från en experimentell studie bygger på hur 
experimentens korrekthet, dvs. har de utförts på rätt sätt. Utförs t.ex. experimenten 
med hjälp av ett egenutvecklat system, är det viktigt att kunna visa att systemet givet 
viss indata ger korrekt utdata. 

Resultatet samlas in genom att utdata från experimenten analyseras och sammanställs. 
Givet att testernas utförande dokumenterats kan testerna återupprepas i en liknande 
studie.  

Problemet i det här arbetet har via en experimentell studie kunnat utföras på ett flertal 
olika sätt, bl.a. genom att ha kört överföringarna via ett färdigutvecklat system, som 
tagit två strukturer och ett källdokument som indata. Nackdelen med dessa system är 
att de ofta är som en svart låda, vilket gör systemens funktionalitet inte går att 
kontrollera, detta gör att studien förlitar sig på ett externt system. 

Experimenten skulle dessutom kunna ha utförts manuellt, vilket inneburit att givet de 
två strukturerna samt regeluppsättningen från specifikationen för XML-schema och 
XML hade mappningarna och överföringarna konstruerats manuellt. Den största 
nackdelen med detta är komplexiteten vid stora strukturer och källdokument.  

Experimenten kan dessutom utföras genom att en egen applikation utvecklas. Det 
största problemet med att utveckla en egen applikation är att robustheten hos 
applikationen måste vara hög, eftersom ev. fel vid testerna påverkar hela studiens 
resultat, måste applikationen alltid ge korrekt resultat eller ett felmeddelande. 
Fördelarna är dock flera, eftersom applikationen utvecklas för detta arbete kan dess 
design och konstruktion redovisas öppet, vilket gör att om resultatet ifrågasätts kan 
designen och konstruktionen granskas av de som är tveksamma. Genom att utveckla 
en egen komponent kan dessutom olika tekniker t.ex. XMI (OMG, 2003) testas, för 
att undersöka hur ändringar i innehåll kan skickas via XMI vid dataöverföringar. 
Därför kommer experimenten utföras genom att en applikation utvecklas som skapar 
en koppling mellan käll- respektive målstruktur samt överför data från källdokumentet 
till måldokument som samtidigt skapas efter målstrukturen. Variablerna som påverkar 
respektive experiment kommer vara käll- och målstruktur. För att på så vis erhålla och 
lista de skillnader som uppstår vid de identifierade problemsituationerna. 

Enligt Bell (1999) skall forskningsinriktade experiment vara mätbara, vilket gör att 
för varje testfall har en mätbar skala över testfallens utfall tagits fram. Utifrån utfallet 
från varje testfall har resultatet tolkats och analyseras. 
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5 Förberedelser av test 
Kapitlet innehåller dels en beskrivning av centrala begrepp och tekniker samt för varje 
delmål en beskrivning av vad som skall testas.  

5.1 XML 
XML lagrar data semistrukturerat, vilket bl.a. innebär att data lagras inom olika 
taggar, som kallas element. Dessa kan nästlas i flera nivåer och bildar således en 
hierarki i XML-dokumentet. Genom elementen, kan data struktureras och förklaras, 
vilket gör att både människor och datorer kan tolka informationen. Till varje element 
kan attribut kopplas, dessa kan lagra ytterligare data om varje element. Elementen och 
attributen lagrar data i form av dataobjekt, i elementen kan dessutom dataobjekten 
bestå av andra element.  

Varje tagg/element måste avslutas, vilket kan ske antingen via en sluttag eller direkt i 
starttagen, en tag som avslutas, symboliseras med ”/”-tecknet. I figur 5 nedan, visas 
ett enkelt exempel på en struktur hos ett XML-dokument.  

 
<Namn> 

  <Fornamn>Anna</Fornamn> 

  <Efternamn>Andersson</Efternamn> 

  <Mellannamn>Annika</Mellannamn> 

 </Namn> 

<Adress> 

  <Gatuadress portkod=’8989’>Snigelv. 1</Gatuadress> 

  <Postnummer>530 30</Postnummer> 

  <Ort>Skövde</Ort> 

</Adress> 

 

Figur 5 - XML-exempel. 

 

5.1.1 XML-DTDs 

DTD står för Document Type Definition, dessa definierar XML-dokumentets struktur. 
Vilket innebär att för varje element eller attribut så definieras dess datatyp och övriga 
villkor (Hunter, 2000). DTDs definierar således strukturerna vilka används som 
utgångspunkt vid dataöverföringar. Genom att undersöka hur käll- och målstrukturer 
är uppbyggda, skapas kopplingar mellan rätt element eller attribut i käll- och 
måldokumentet. 

Nackdelarna med DTDs är att de kräver externa verktyg för att (Hunter, 2000) 
processas, visserligen finns ett flertal verkyg att tillgå, då DTDs i XML bygger på 
DTDs från SGML, men dessa verktyg är ofta komplexa och dyra att införskaffa. En 
annan stor nackdel med DTDs är dess begränsning vad det gäller antalet tillgängliga 
datatyper. DTDs är enligt Hunter (2000) som teknik svår att utvidga. 

5.1.2   XML-Scheman 

XML-scheman är en annan teknik som används för att specificera strukturen för ett 
XML-dokument. Tillskillnad från DTDs så baseras XML-scheman på XML-
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specifikationen, vilket gör att XML-scheman kan användas i fler sammanhang än 
DTDs, genom att XML-scheman kan tolkas med en XML-tolk. XML-scheman har 
bättre möjligheter än DTDs att lagra olika datatyper, något som är viktigt då data skall 
skickas från t.ex. en databas till ett XML-dokument. Genom att använda samma 
datatyper i XML-dokumentet, uppstår inga konverteringsproblem om data återigen 
skall skickas tillbaka till databasen. Via XML-scheman kan egna datatyper skapas, 
vilket gör att kopplingarna mellan befintliga relationsdatabaser och XML blir än 
tätare, även om det ligger utanför det här arbetet.  

Via XML-scheman kan unika id-attribut skapas. Dessa fungerar som unika fält i  
relationsdatabaser, frånsett att id-attributet endast kan bestå av siffror. id-attributet i 
XML-scheman är viktiga för arbetet, då de unikt kan identifiera varje objekt i 
dokumentet, vilket gör att ändringar m.m. kan kopplas till dessa id.  

XML-schema kommer i den här studien att användas istället för DTDs, tack vare dess 
fördelar som nämnts ovan. XML-scheman används dessutom av de större 
databashanteringssystemen vid XML-import eller export ex. Oracle (Lehmann, 2003) 
och Microsoft (2001).  

5.1.3 XMI 

XMI (XML Metadata Interchange) är en standard utvecklad av OMG (Object 
Mangement Group) som bygger på XML och används för att utbyta objekt (OMG, 
2003).  XMI definierar bl.a. hur objekt skall representeras i XML-dokument. Det 
finns också en definition för hur objekt skall identifieras, vilket är en förutsättning i 
detta arbete, för att kunna definiera vilka objekt som ändrats. I XMI finns en 
uppsättning produktionsregler, dessa kan användas för att skapa XML-dokument från 
objekt, samt objekt från XML-dokument.  

5.2 Tester 
Målet med detta arbete är att testa hur överföringar mellan flera strukturer påverkas av 
de identifierade problemen. Men trots detta har alla tester utförts mellan två 
strukturer, S1 och S2. Eftersom det direkt hade blivit väldigt komplext att skapa 
testfall där flera strukturer ingick. Antalet testfall skulle växa, då alla identifierade 
problem skulle behöva kombineras för att på så vis testa de olika situationer som kan 
komma att uppstå. Således kan resultatet från ett testfall som inte påvisat några brister 
endast gälla mellan just dessa strukturer. 
Men i de fall där resultatet från testfallet visar på en brist, gäller resultatet även för de 
situationer där de testade strukturerna ingår som en sammanhängande del i en längre 
kedja av överföringar mellan flera strukturer. Eftersom testerna mellan två strukturer 
S1 och S2, kan vara en del i en längre kedja av överföringar, påverkas hela kedjan av 
resultatet från överföringen mellan S1 och S2. I de fall då överföringen mellan S1 och 
S2 misslyckas, påverkas hela slutresultatet då överföringen av motsvarande objekt 
inte kan fortskrida, då objektet inte importerats korrekt i dokumentet lagrat enligt S2.  

Utifrån problemen identifierade i kapitel 3, kan testerna klassificeras enligt 
kategorierna nedan. 

5.2.1 Förändring av struktur 

Testerna undersöker hur överföringar av XML-data påverkas givet små skillnader 
mellan käll- och målstruktur. För varje identifierat problem beskrivs hur testfallen 
utvecklats för att testa de olika problemens relevans. För att påvisa vilken betydelse 
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en definierad struktur har för överföringarna, har testerna även utförts utan någon 
definierad käll- eller målstruktur. 

a. Data lagras i element istället för attribut.  
Testet undersöker de problem som identifierats av Milo m.fl. (2000). Syftet är 
att testa hur överföringen till måldokumentet påverkats av att käll- och 
målstruktur inte lagrat det aktuella objektet som element och element eller 
attribut och attribut.  

För att uppnå syftet skall testfallen konstrueras med t.ex. källstrukturen som 
lagrar det aktuella dataobjektet i ett element medan målstrukturen skall lagra 
samma dataobjekt i ett attribut. Den omvända kombinationen bör också testas, 
för att på så vis testa de möjliga felkällorna som kan uppstå då data lagras i 
element istället för attribut och tvärt om. 
 
Bedömning: Testerna bedömas utifrån mappningens korrekthet. Kan en 
korrekt mappning identifieras?  

b. Attribut/element nästlas i olika strukturer. 
Testet fokuserar på problemen som identifierats av Elmasri och Navathe 
(2003) och som innebär att elementen eller attributen som skall mappas lagras 
på olika hierarkiska nivåer i de båda strukturerna. 

Testet har utförts genom att utgå från ett objekt som lagras på en viss nivå i 
källstrukturen och som överförts till motsvarande element i  målstrukturen, 
men som ligger ett steg längre ner i hierarkin. Eftersom skillnaderna mellan de 
strukturer som testas är små, behöver inte de situationer testas där elementen 
ligger flera nivåer från varandra. 

  
 Bedömning: Testerna bedöms utifrån mappningens korrekthet. För att testerna 
 skall anses som uppfyllda skall en korrekt mappning skapats. 

c. Olika datatyper 
I fokus för testet ligger att undersöka de problem som identifierats av Su, 
Kuno och Rundensteiner (2001), som handlar om vad som händer vid 
överföringar av element eller attribut, i de fall där källstrukturen och 
målstrukturen lagrar elementet eller attributet med olika datatyper.  
 
Testet skall utföras med de identifierade kritiska kombinationerna av 
datatyperna i käll- respektive målstruktur. De kategorier av datatyper som 
testas är strängar, heltal, decimaltal och datum. Dessa har identifierats utifrån 
specifikationen för XML-scheman (Biron  och Malhotra, 2001) genom att för 
varje kategori av datatyper studera dess begränsningar och möjligheter. De 
representerar dessutom de primära grupper av datatyper som är gemensamma 
för både databaser och XML-scheman. Strängar används speciellt i 
källstrukturen då dessa enligt Biron och Malhotra (2001) kan lagra data på ett 
godtyckligt sätt, vilket kan skapa problem då data skall lagras mer restriktivt 
med t.ex. en datatyp som lagrar datum eller heltal. 
Då testerna är beroende av den data som överförs, måste källdata definieras 
tillsammans med testfallen. Källdata har skapats utifrån datatypernas 
begräsningar. 
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Bedömning: Testerna bedöms utifrån resultatet från överföringen av källdata 
från källstruktur till målstruktur. Har data överförts och till vilken grad. 
 

5.2.2 Förändring av innehåll 

Testerna undersöker hur dataöverföringar mellan XML-dokument påverkas av små 
förändringar av innehållet i XML-dokumenten. För varje identifierat problem beskrivs 
hur dessa testas för att uppnå respektive delmål. 

• Trunkering  
Tester syftar till att undersöka hur trunkeringsproblem (Jakobovits, 1997) 
påverkar överföringen.  Testet utreder hur måldokumentet påverkas av att 
målstrukturen inte kan lagra alla attribut eller element som lagras i 
källstrukturen. Testet skall även undersöka hur måldokumentet påverkas av att 
källstrukturen inte lagrar alla attribut som finns i målstrukturen. 

Testerna skall utföras med ett attribut i målstrukturen som inte finns 
representerat i källstrukturen samt ett fall där källstrukturen lagrar ett attribut 
som inte finns med i målstrukturen. 

Då testerna skall vara generella, används ett ID-attribut i de båda 
testsituationerna. Eftersom ID-attributet har ett speciellt syfte, kan trunkering 
av ID-attributet anses gälla även i andra situationer där liknande problem 
uppstår. 

Bedömning: Testet bedöms utifrån hur måldokumentet påverkats av 
överföringen. Eftersom attributet som trunkeras är ett ID-attribut, bedöms även 
huruvida objekten fortfarande kan identifieras via attributet. 

5.3 Design av experimentapplikation 
Experimentapplikationen konstrueras för att kunna mappa och överföra data mellan 
två strukturer. Eftersom applikationen enbart syftat till att användas i den här studien, 
har en kort utvecklingstid varit önskvärd, därför har systemet utvecklats i Visual 
Basic, då verktyget tillhandahåller en enkel utvecklingsmiljö, där resultat snabbt 
uppnås.  

Istället för att använda en färdig XML-komponent t.ex. Microsofts XML-klass i 
.NET-plattformen har funktioner för att läsa in XML-data utvecklats från grunden. 
Vilket gör att alla förutsättningar för detta arbete kan redovisas öppet. 

Eftersom experimentapplikationen är en viktigt del av arbetet och som dessutom får 
stor inverkan på resultatet, är det viktigt att applikationen designas och byggs efter 
vissa kvalitativa egenskaper, prioriterat är därför robusthet, som enligt Berndtsson 
m.fl. (2002) bl.a. innebär att systemet måste fungera korrekt, enligt specifikationen för 
systemet. 

5.3.1 Intern representation 

För att bearbeta data från XML-filer, dvs. XML-scheman och XML-dokument lagras 
all XML-data i ett internt format. För varje tag eller element ur XML-filen skall ett 
objekt finnas som representerar elementen i den interna strukturen. Till varje objekt 
skall elementets attribut kunna kopplas.  

Data från XML-dokumentet lagras separat och kopplas till respektive objekt i den 
interna strukturen. 
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5.3.2 Bygga om trädet 

För att hantera att XML-scheman består av referenser till andra element i strukturen, 
hämtas för varje referens alla underliggande element ur den interna representationen 
och kopieras in i de olika nivåer där de refererades ifrån. Inkopieringen av elementen 
och attributet är nödvändig därför att varje objekt i den interna strukturen måste vara 
unik, i XML-schemat kan ett element eller ett träd av element befinna sig på flera 
olika nivåer i det ursprungliga trädet, då de länkats från flera olika nivåer. De får då 
samma ID men olika sökvägar, dessa är då inte unika, vilket blir problematiskt då 
mappningar skapas mellan objekten. 

5.3.3 Skapa en mappning 

Mappningar som skapas mellan två strukturer bygger på två faktorer: hur väl 
sökvägarna till elementet som eftersöks stämmer överens mellan de båda strukturerna 
samt om datatypen som det eftersökta elementet eller attributet lagras med stämmer 
med källstrukturen.  

Bedömningen av hur väl sökvägarna stämmer mellan strukturerna grundar sig på 
antalet element i sökvägen som stämmer mellan käll- och målstrukturen. Beroende på 
hur väl den eftersökta sökvägen stämmer med den funna sökvägen i målstrukturen, 
skall lösningen tilldelas en poäng, på så vis väljs alltid den mest trovärdiga sökvägen i 
de fall där flera sökvägar hittas. I de fall där den funna sökvägen inte helt stämmer 
med den eftersökta sökvägen, t.ex. genom att den funna sökvägen innehåller 
ytterligare en hierarkisk nivå eller tvärt om, så skall den funna sökvägens poäng 
minskas, då det inte längre är ett 100% matchande element eller attribut som erhållits. 

När mappningarna mellan käll- och målstruktur skapas, hämtas för varje löv-element i 
källstrukturen motsvarande element ur målstrukturen. Den sökvägen som har bäst 
poäng, paras ihop med elementet i källstrukturen.  

5.3.4 Skapa måldokument 

Måldokumentet skapas utifrån målstrukturen, för varje element eller attribut som 
ligger längst ner i hierarkin, hämtas det motsvarande elementets eller attributets id ur 
den tabell som innehåller mappningar mellan käll- och målstruktur. Givet nod id till 
motsvarande element i källstrukturen kan data plockas fram ur källdokumentet och 
således föras över till det nya måldokumentet. 

5.4 XML-schema 
Kapitlet innehåller strukturerna eller grunderna till de strukturer (XML-scheman) som 
används vid testerna i detta arbete.  

5.4.1 Struktur 1 

När en relationsdatabas görs om till ett XML-dokument, kan dokumentet skapas på ett 
antal olika sätt beroende på hur XML-dokumentet traverseras. Elmasri och Navathe 
(2002) beskriver bl.a. hur valet av tabell som rootnod påverkar hur XML-dokumentet 
skapas. Kapitlet innehåller två XML-scheman som är resultatet av två olika 
traverseringar av ER-diagrammet (Elmasri och Navathe, 2002) i figur 6. Figuren 
beskriver de två tolkningarna: en kurs består av flera studenter eller flera studenter 
läser en kurs. Dessa tolkningar representeras av två XML-scheman I figur 7 och 8. 
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Figur 6 - ER-Diagram kurs och student 

Tolkning 1 
<xsd:element name=”root”> 
<xsd:sequence> 
   <xsd:element name=”kurs” minOccurs=”1” maxOccurs=”unbounded”> 
   <xsd:sequence> 
 <xsd:element name=”KNamn” type=”xsd:string” /> 
 <xsd:element name=”Kod” type=”xsd:string” /> 
 <xsd:element name=”Student” minOccurs=”0”maxOccurs=”unbounded”> 
 <xsd:sequence> 
    <xsd:element name=”SNamn” type=”xsd:string” /> 
    <xsd:element name=”PNR” type=”xsd:unsignedInt” /> 
       </xsd:sequence>    
 </xsd:element> 
   </xsd:sequence> 
   </xsd:element 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 

Figur 7 - Struktur 1, tolkning 1 

Tolkning 2 
<xsd:element name=”root”> 
<xsd:sequence> 
   <xsd:element name=”Student” minOccurs=”0” maxOccurs=”unbounded”> 
   <xsd:sequence> 
 <xsd:element name=”SNamn” type=”xsd:string” /> 
    <xsd:element name=”PNR” type=”xsd:unsignedInt” /> 
 <xsd:element name=”kurs” minOccurs=”1” maxOccurs=”unbounded”> 
 <xsd:sequence> 
    <xsd:element name=”KNamn” type=”xsd:string” /> 
    <xsd:element name=”Kod” type=”xsd:string” /> 
 </xsd:sequence> 
 </xsd:element 
   </xsd:sequence>    
   </xsd:element> 
</xsd:element> 
</xsd:sequence> 

Figur 8 - Struktur 1, tolkning 2 

5.4.2 Struktur 2 

Vid övriga experiment används Fallsides (2001) XML-schema som utgångspunkt.  
För att kunna utföra de olika experimenten anpassas schemat enligt föreskrifterna för 
respektive testfall. Eftersom både käll- målstruktur skall vara snarlika, användes 
samma XML-schema, dock med olika modifieringar.  

Strukturen är lämplig att använda som grundstruktur då den innefattar de 
grundläggande komponenterna i ett XML-schema. Bl.a. återfinns Complex och 
simple elements. Strukturen innehåller dessutom konstruktioner med restriktioner på 
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enskilda element m.m., dessa har dock avgränsats då detta inte är aktuellt i detta 
arbete. 

Radnumreringen i figur 9 hör inte till själva strukturen utan används för att hänvisa till 
var i strukturen eventuella ändringar görs i respektive testfall. 
 

1: <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 

2: <xsd:annotation> 

3:  <xsd:documentation xml:lang="en"> 

4:   Purchase order schema for Example.com. 

5:   Copyright 2000 Example.com. All rights reserved. 

6:  </xsd:documentation> 

7: </xsd:annotation> 

 

8: <xsd:element name="purchaseOrder" type="PurchaseOrderType"/> 

9: <xsd:element name="comment" type="xsd:string"/> 

 

10: <xsd:complexType name="PurchaseOrderType"> 

11: <xsd:sequence> 

12:   <xsd:element name="shipTo" type="USAddress"/> 

13:  <xsd:element name="billTo" type="USAddress"/> 

14:   <xsd:element ref="comment" minOccurs="0"/> 

15:   <xsd:element name="items" type="Items"/> 

16:  </xsd:sequence> 

17:  <xsd:attribute name="orderDate" type="xsd:date"/> 

18: </xsd:complexType> 

 

19: <xsd:complexType name="USAddress"> 

20:  <xsd:sequence> 

21:   <xsd:element name="name" type="xsd:string"/> 

22:   <xsd:element name="street" type="xsd:string"/> 

23:   <xsd:element name="city" type="xsd:string"/> 

24:   <xsd:element name="state" type="xsd:string"/> 

25:   <xsd:element name="zip" type="xsd:decimal"/> 

26:  </xsd:sequence> 

27:  <xsd:attribute name="country" type="xsd:NMTOKEN" fixed="US"/> 

28: </xsd:complexType> 

 

29: <xsd:complexType name="Items"> 

30:  <xsd:sequence> 

31:   <xsd:element name="item" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

32:    <xsd:complexType> 

33:     <xsd:sequence> 

34:      <xsd:element name="productName" type="xsd:string"/> 

35:      <xsd:element name="quantity"> 

36:       <xsd:simpleType> 

37:        <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"> 

38:         <xsd:maxExclusive value="100"/> 

39:        </xsd:restriction> 

40:       </xsd:simpleType> 

41:      </xsd:element> 

42:      <xsd:element name="USPrice" type="xsd:decimal"/> 
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43:      <xsd:element ref="comment" minOccurs="0"/> 

44:      <xsd:element name="shipDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 

45:     </xsd:sequence> 

46:     <xsd:attribute name="partNum" type="SKU" use="required"/> 

47:    </xsd:complexType> 

48:   </xsd:element> 

49:  </xsd:sequence> 

50: </xsd:complexType> 

 

51: <!-- Stock Keeping Unit, a code for identifying products --> 

52: <xsd:simpleType name="SKU"> 

53:  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

54:   <xsd:pattern value="\d{3}-[A-Z]{2}"/> 

55:  </xsd:restriction> 

56: </xsd:simpleType> 

 

57: </xsd:schema> 

Figur 9 - Struktur 2, hämtat från Fallside (2001). 
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6 Genomförande av test 
För att kunna påvisa hur data påverkas vid dataöverföringar mellan olika typer av 
strukturer, grundas testerna på i förväg definierade testfall. Testfallen har skapats 
utifrån de identifierade testsituationerna i kapitel 5. Nedan listas de testfall som utförs 
på respektive struktur. Testfallen har delats upp i kategorierna strukturella skillnader 
och datamängdens innehåll, för att återknyta till de mål som definierats i kap. 3.  

Testerna utförs genom att ange käll- och målstruktur samt källdokument  som input 
till experimentapplikationen. Experimentapplikationen skapar därefter ett 
måldokument efter källstrukturen, med data från måldokumentet. Testprocessen 
illustreras genom figur 10. 

 
Figur 10 – Testprocessen 

I de testfall där inte källdata finns explicit angivit, används källdokumentet från 
appendix B. Eftersom vissa av testfallen inte använder någon källstruktur utan endast 
källdokument, anges källdokument då först som input till experimentapplikationen, 
som därefter genererar ett XML-schema utifrån dokumentets struktur. Det genererade 
schemat har därefter använts som källstruktur, precis som i de övriga testfallen. 

6.1 Strukturella skillnader 
Testfallen testar givet olika skillnader i målstrukturen hur data påverkas vid 
förflyttning från källdokument till måldokument. Respektive test bedöms utifrån de 
definierade kriterier: 

6.1.1 Test 1 – attribut istället för element  

Källstrukturen skall lagra det aktuella dataobjektet i ett element, medan målstrukturen 
skall lagra samma dataobjekt som ett attribut.  

Bedömning: Testet bedöms utifrån mappningens korrekthet. Vilket innebär att 
elementet name i S1 skall kopplas samman med attributet name i S2. Testet klassas 
antingen som uppfyllt eller ej uppfyllt.  

Källstruktur: Enligt figur 9. Men med följande rad i fokus: 
21 : <xsd:element name="name" type="xsd:string"/>  

Måldokument: Enligt figur 9 men med följande modifieringar: 
21 : <xsd:element name="name" type="xsd:string"/>  

Ersätts av raden nedan, som placeras mellan rad 26 och 27: 
26:  <xsd:attribute name="name" type=" xsd:string "/> 

Process 
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6.1.2 Test 2 – element istället för attribut  

Källstrukturen skall lagra det aktuella dataobjektet som ett attribut, medan 
målstrukturen skall lagra samma dataobjekt i ett element.  

Bedömning: Testet bedöms utifrån mappningens korrekthet. Vilket innebär att 
attributet name i S1 skall kopplas samman med elementet name i S2. Testet klassas 
antingen som uppfyllt eller ej uppfyllt. 

Källstruktur: Enligt figur 9 men med följande modifieringar: 
21 : <xsd:element name="name" type="xsd:string"/>  

Ersätts av raden nedan, som placeras mellan rad 26 och 27: 
26:  <xsd:attribute name="name" type=" xsd:string "/> 

Målstruktur: Enligt figur 9 utan några modifieringar, men med följande rad i fokus: 
21 : <xsd:element name="name" type="xsd:string"/>  

6.1.3 Test 3 – attribut istället för element utan explicit XML-schema 

Källstrukturen skall lagra det aktuella dataobjektet i ett element, medan målstrukturen 
skall lagra samma dataobjekt som ett attribut. Istället för att koppla en specificerad 
målstruktur till testet, skall måldokumentet generera ett XML-schema som skall 
användas som målstruktur. 

Bedömning: Testet bedöms utifrån mappningens korrekthet. Vilket innebär att 
elementet name i S1 skall kopplas samman med attributet name i S2. Testet klassas 
antingen som uppfyllt eller ej uppfyllt. 

Källstruktur: Enligt figur 9, med följande rad i fokus: 
21 : <xsd:element name="name" type="xsd:string"/>  

Måldokument: Måldokumentet skall skapas efter strukturen i figur 9 men med 
följande modifieringar: 
21 : <xsd:element name="name" type="xsd:string"/>  

Ersätts av raden nedan, som placeras mellan rad 26 och 27: 
26:  <xsd:attribute name="name" type=" xsd:string "/> 

6.1.4 Test 4 – element istället för attribut utan explicit XML-schema 

Källstrukturen skall lagra det aktuella dataobjektet som ett attribut, medan 
målstrukturen skall lagra samma dataobjekt i ett element. Istället för att koppla en 
specificerad målstruktur till testet, skall måldokumentet generera ett XML-schema 
som skall användas som målstruktur. 

Bedömning: Testet bedöms utifrån mappningens korrekthet. Vilket innebär att 
attributet name i S1 skall kopplas samman med elementet name i S2. Testet klassas 
antingen som uppfyllt eller ej uppfyllt. 

Källstruktur: Enligt figur 9 men med följande modifieringar: 
21 : <xsd:element name="name" type="xsd:string"/>  

Ersätts av raden nedan, som placeras mellan rad 26 och 27: 
26:  <xsd:attribute name="name" type=" xsd:string "/> 

Måldokument: Måldokumentet skall skapas efter strukturen i figur 9 och skall 
användas för att generera en målstruktur. Följande rad ligger i fokus: 
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/> 
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6.1.5 Test 5 - hierarkiska skillnader  

Strukturerna som definierats i figur 7 och 8 används, för att testa vad som händer då 
data hämtas från samma element, dock placerade på olika hierarkiska nivåer i käll- 
respektive målstrukturen.  

Bedömning: Testet bedöms utifrån mappningens korrekthet. Vilket innebär att 
elementet i S1 skall identifieras med samma element i S2. Den data som lagras i 
ursprungsdokumentet enligt S1 skall flyttas till motsvarande element i 
måldokumentet, som skapats enligt S2. Testet bedöms enligt skalan uppfyllt eller ej 
uppfyllt. 

Källstruktur: Enligt figur 7. 

Målstruktur: Enligt figur 8. 

6.1.6 Test 6 - hierarkiska skillnader utan explicit XML-schema 

Testar vad som händer med måldokumentet då data hämtas från element på olika 
hierarkiska nivåer, förutsatt att källdokumentet har en definierad struktur genom ett 
XML-schema, medan måldokumentet saknar fördefinierat XML-schema. 

Bedömning: Testet bedöms utifrån mappningens korrekthet. Vilket innebär att 
elementet i S1 skall kopplas till motsvarande element i S2. Den data som lagras i 
ursprungsdokumentet enligt S1 skall flyttas till motsvarande element i 
måldokumentet. Testet bedöms enligt skalan uppfyllt eller ej uppfyllt. 

Källstruktur: Enligt figur 7 

Måldokument: Dokumentet är skapat efter källstrukturen i figur 8. XML-schemat i 
figuren skall dock inte användas vid testet utan ett XML-schema som genererats 
utifrån måldokumentet.  

6.1.7 Test 7 – olika datatyper  

Givet ett element med samma data i både käll- och måldokumentet, men med 
källstrukturen som lagrar elementet med datatypen string, medan målstrukturen lagrar 
elementet som en decimal, undersöks hur måldokumentet påverkas efter överföringen. 
Eftersom även innehållet i det aktuella elementet är av intresse kommer detta 
presenteras under strukturerna. 

Bedömning: Testet bedöms utifrån hur väl överföringen genomförts med avseende på 
innehållet i elementet telephone (se nedan). Utfallet graderas enligt skalan: All data 
överfördes korrekt, ingen data överförd eller överföringen delvis korrekt.   

Källstruktur: Enligt figur 9 men med följande modifiering efter rad 26: 
27: <xsd:element name="telephone" type="xsd:string"/> 

Målstruktur: Enligt figur 9 men med följande modifiering efter rad 26: 
 27: <xsd:element name="telephone" type="xsd:decimal"/> 

Källdata: <telephone> 08 – 34 90 99 00</telephone> 

6.1.8 Test 8 – olika datatyper  

Givet ett element med syfte att lagra samma dataobjekt i både käll- och 
måldokumentet, men med källstrukturen som lagrar elementet med datatypen 
decimal, medan målstrukturen lagrar elementet som en integer, undersöks hur 
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måldokumentet påverkas efter överföringen. Eftersom även innehållet i det aktuella 
elementet är av intresse kommer detta presenteras under strukturerna. 

Bedömning: Testet bedöms utifrån hur väl överföringen genomförts med avseende på 
innehållet i elementet USPrice (se nedan). Utfallet graderas enligt skalan: All data 
överfördes korrekt, ingen data överförd eller överföringen delvis korrekt.  

Källstruktur: Enligt figur 9, men med följande rad i fokus: 
42:      <xsd:element name="USPrice" type="xsd:decimal"/> 

Målstruktur: Enligt figur 9 men med följande modifiering: 
42:      <xsd:element name="USPrice" type="xsd:integer"/> 

Källdata: <USPrice>233,45</USPrice> 

6.1.9 Test 9 – olika datatyper  

Givet ett element med samma data i både käll- och måldokumentet, men med 
källstrukturen som lagrar elementet med datatypen string, medan målstrukturen lagrar 
elementet som en date, undersöks hur måldokumentet påverkas efter överföringen. 
Eftersom även innehållet i det aktuella elementet är av intresse kommer detta 
presenteras under strukturerna. 

Bedömning: Testet bedöms utifrån hur väl överföringen genomförts med avseende på 
innehållet i elementet shipDate (se nedan). Utfallet graderas enligt skalan: All data 
överfördes korrekt, ingen data överförd eller överföringen delvis korrekt.  

Källstruktur: Enligt figur 9 men med raden nedan i fokus: 
44:      <xsd:element name="shipDate" type="xsd:string" minOccurs="0"/> 

Målstruktur: Enligt figur 9 men med följande modifiering: 
44:      <xsd:element name="shipDate" type="xsd:date" minOccurs="0"/> 

Källdata: <shipDate>20040421</shipDate > 

6.1.10 Test 10 – olika datatyper  

Givet ett element med samma data i både käll- och måldokumentet, men med 
källstrukturen som lagrar elementet med datatypen string, medan målstrukturen lagrar 
elementet som en decimal, undersöks hur måldokumentet påverkas efter överföringen. 
Eftersom även innehållet i det aktuella elementet är av intresse kommer detta 
presenteras under strukturerna. 

Bedömning: Testet bedöms utifrån hur väl överföringen genomförts med avseende på 
innehållet i elementet zip (se nedan). Utfallet graderas enligt skalan: All data 
överfördes korrekt, ingen data överförd eller överföringen delvis korrekt.  

Källstruktur: Enligt figur 9 men med följande modifiering: 
25:   <xsd:element name="zip" type="xsd:string"/> 

Målstruktur: Enligt figur 9. Raden nedan är dock i fokus: 
25:   <xsd:element name="zip" type="xsd:decimal"/> 

Källdata: <Zip>541 01</Zip> 

6.1.11 Test 11 – olika datatyper utan explicit XML-schema 

Givet ett element med samma data i både käll- och måldokumentet, men med endast 
ett källdokument och en målstruktur som lagrar det aktuella elementet med datatypen 
decimal, undersöks hur måldokumentet påverkas efter överföringen. Källdokumentet 
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skall från början produceras efter målstrukturen, slutligen skall källstrukturen skapas 
utifrån källdokumentet.  Eftersom även innehållet i det aktuella elementet är av 
intresse kommer detta presenteras under strukturerna. 

Bedömning: Testet bedöms utifrån hur väl överföringen genomförts med avseende på 
innehållet i elementet USPrice (se nedan). Utfallet graderas enligt skalan: All data 
överfördes korrekt, ingen data överförd eller överföringen delvis korrekt.  

Källdokument: Skall skapas efter strukturen i figur 9. Men med följande element  i 
fokus: 
42: <xsd:element name="USPrice" type="xsd: text"/> 
Målstruktur: Enligt figur 9 med raden nedan i centrum: 
42:  <xsd:element name="USPrice" type="xsd:decimal"/> 

Källdata: <USPrice>519 00$</USPrice> 

6.1.12 Test 12 – olika datatyper utan explicit XML-schema 

Givet ett element med samma data i både käll- och måldokumentet, men med endast 
ett källdokument och en målstruktur som lagrar det aktuella elementet med datatypen 
decimal, undersöks hur måldokumentet påverkas efter överföringen. Källdokumentet 
skall från början produceras efter målstrukturen, slutligen skall källstrukturen skapas 
utifrån källdokumentet.  Eftersom även innehållet i det aktuella elementet är av 
intresse kommer detta presenteras under strukturerna. 

Bedömning: Testet bedöms utifrån hur väl överföringen genomförts med avseende på 
innehållet i elementet zip (se nedan). Utfallet graderas enligt skalan: All data 
överfördes korrekt, ingen data överförd eller överföringen delvis korrekt.  

Måldokument: Skall skapas efter strukturen i figur 9. Men med följande rad i fokus: 
<xsd:element name="zip" type="xsd:text"/> 

Målstruktur: Enligt figur 9, med raden nedan i centrum. 
<xsd:element name="zip" type="xsd:decimal"/> 

Källdata: <Zip>541 01</Zip> 

 

6.2 Förändring av innehåll 
Testfallen testar givet olika skillnader i innehåll mellan källstrukturen och 
målstrukturen hur data påverkas givet skillnaderna. Fokus ligger på generella aspekter 
hos måldokumentet, t.ex. om innehållet fortfarande går att identifiera m.m.  

6.2.1 Test 13 – s2 kan inte spara alla attribut i s1  

Testfallet undersöker vad som händer med måldokumentet i de fall där källstrukturen 
s1 innehåller fler attribut än målstrukturen s2. Fokus ligger här på att undersöka 
måldokumentet snarare än själva mappningen. 

Bedömning: Testet bedöms utifrån hur källdokumentet påverkas efter överföringen. 
Vilket innefattar om objekten kan identifieras efter flytten? Testet bedöms som 
uppfyllt eller icke uppfyllt. 

Källstruktur: Skapas efter strukturen i figur 9 men med följande tillägg mellan rad 
16 och 17. 

<xsd:attribute name="id" type="xsd: ID" use="required"> 
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Målstruktur: Enligt figur 9. 

6.2.2 Test 14 – s1 kan inte spara alla attribut i s2  

Testfallet undersöker vad som händer med måldokumentet i de fall där källstrukturen 
s1 innehåller färre attribut än målstrukturen s2. Fokus ligger här på att undersöka 
måldokumentet snarare än själva mappningen. 

Bedömning: Testet bedöms utifrån hur källdokumentet påverkas efter överföringen. 
Vilket innefattar om objekten kan identifieras efter flytten? Testet bedöms som 
uppfyllt eller icke uppfyllt. 

Källstruktur: Skall skapas efter strukturen i figur 9. 

Målstruktur: Enligt figur 9 men med följande modifiering: 
<xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="required"> 
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7 Implementation 
För att kunna utföra testerna har en applikation utvecklats som givet två strukturer 
(käll- och målstruktur) samt ett källdokument skapar en mappning mellan käll- och 
målstrukturen. Utifrån mappningen skapas slutligen ett dokument enligt 
målstrukturen, fast med data från källdokumentet. 

7.1 Begräsningar och avgränsningar hos implementationen 

• Hanterar endast XML-Schema 
Implementationen av testapplikationen har konstruerats med avseende på att 
hantera XML-schema. Jämfört med DTDs (Yergeau m.fl., 2004) ger XML-
scheman (Fallside, 2001) fler möjligheter genom bl.a. stöd för fler datatyper 
och utbyggbarhet. Implementationen kan dock anpassas för att även hantera 
DTDs genom att modifiera inläsningsfunktionen, som läser strukturfilen 
(DTDn) och omvandlar denna till den interna strukturen.   

• Begränsad uppsättning datatyper. 

Eftersom XML-scheman har stöd för ett flertal datatyper (Fallside, 2001), har 
endast de datatyper implementerats som varit relevanta för studiens utförande. 
Dessa datatyper har identifierats efter testfallens konstruktion. I de fall där inte 
datatypen hanteras, tillåts typomvandlingen utan några kontroller.  

• Kardinaliteter, villkor och listor 

Då syftet med applikationen är att testa hur mappningen mellan korrekta 
strukturer fungerar samt undersöka tillståndet hos måldokumentet efter 
överföringen, har alla former av villkor och valideringsfunktioner i XML-
schemat avgränsats. I de fall där XML-dokumentet (måldokumentet) 
producerats i ett inkonsekvent tillstånd fångas detta ändå upp av kriterierna i 
testfallen. 

• Identifiering av element och attribut. 

Eftersom elementen och attributen identifieras via namn, måste elementen 
eller attributen som skall mappas ha samma namn i både käll- och 
målstrukturen.   

• Endast en lösning per väg 

Flera möjliga lösningar till en mappning kan inte finnas i samma väg, i så fall 
hittas endast den första lösningen i den aktuella vägen. Flera möjliga lösningar 
kan dock ligga i olika vägar. 
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7.2 Krav hos applikationen 

• Inläsning av XML-filer 
Givet ett XML-schema skall applikationen kunna tolka denna och lagra dess 
innehåll för att senare kunna skapa mappningar mellan två strukturer. 
 
Givet ett XML-dokument skall applikationen kunna spara dess data för att 
senare överföra dokumentets data till ett nytt dokument som lagras enligt 
målstrukturen. 

• Skapa mappning 
Givet två strukturer som lästs in till applikationens interna struktur, skall en 
mappning kunna skapas mellan de element och attribut i käll- och 
målstrukturen där detta är möjligt. 

• Skapa måldokument 
Givet målstrukturen, data från källdokumentet samt mappningarna mellan 
käll- och målstruktur skall måldokumentet genereras. När måldokumentet 
skapas skall således överföringen från källdokumentet till måldokumentet 
utföras. 

7.3 CNode – intern lagring av element (Appendix A9) 
För att representera XML-strukturerna i applikationen har ett internt format 
utvecklats. Varje element i strukturen representeras av en instans av klassen CNode 
(fig. 11). Noderna bildar tillsammans en trädstruktur som representerar den 
hierarkiska strukturen i den ursprungliga XML-filen (XML-schemat eller XML-
dokumentet). Noderna lagrar en referens till sin förälder i trädet, dessutom innehåller 
noden ett samlingsobjekt med en referens till alla direkt underliggande noder. 

Varje nod tilldelas ett unikt id, vilket är unikt för alla element oavsett vilken struktur 
den tillhör. Dessa id används då strukturerna jämförs och mappningar skapas mellan 
käll- och målstruktur. 

För varje attribut som tillhör ett element i XML-filen, skapas ett attribut-objekt. 
Attributen refereras från det XML-element de hör till. Då attributen lagras i en 
collection, kan varje element ha ett flertal attribut associerade till sig. 

-parent : CNode
-name : String
-ID : Integer
-childs : Collection
-attrib : Collection

XML::CNode

-name : String
-Value : String

XML::CAttribute1 *

 

Figur 11 - Representation av CNode 

 
För att kunna komma åt den data som lagras i respektive nod, tillhandahåller CNode 
ett antal metoder för att returnera och bearbeta dess lagrade data. Bl.a. finns 
funktioner för att givet en nod, skapa en ny nod med den aktuella noden som förälder, 
i dessa fall returneras en referens till den skapade noden.  
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7.4 CMap (Appendix A11) 
Klassen CMap används för att lagra och representera en mappning mellan en nod i 
källstrukturen och motsvarande nod i målstrukturen. Eftersom en instans av klassen 
CMap används för att lagra varje mappning mellan två noder, har en klass skapats för 
att hantera på alla mappningar. 
 
Klassen CMappings (Appendix A10) lagrar alla CMaps i en collection och har bl.a. 
funktioner för att returnera destinationsnodens id givet att källnodens id anges.  
 

7.5 CElementData (Appendix A13) 
CElementData används för att lagra data från det ursprungliga XML-dokumentet 
(datakällan). För varje nod i den interna strukturen lagras den data som är associerad 
med den aktuella noden. Strukturen och data kopplas samman via nodens unika id. 
Klassen har därför medlemsvariabler för att lagra aktuell data samt ett id-attribut, som 
används för att koppla dataobjektet till motsvarande nod i den interna 
representationen av strukturen.  
Alla CElementData-objekt lagras i klassen CData, klassen fungerar således som en 
containerklass för alla dataelement. I CData finns därför metoder för att kunna hämta 
data givet ett visst elementID. 

7.6 Inläsning av struktur (Appendix A7) 
Strukturen från XML-schemat läses in via funktionen OpenXMLFile. Funktionen 
läser in strukturen genom att läsa in filen rad för rad. Efter varje inläst rad plockas alla 
taggar ut. Givet att ett element hittas, undersöks därefter om taggen är en sluttag eller 
starttag.  

Om en starttag hittas, skapas en nod i den interna representationen av strukturen, detta 
sker genom att funktion AddChild anropas hos det aktuella objektet (föräldern) med 
elementnamnet som input. Då skapas först ett nytt objekt, som tilldelas ett unikt id 
samt det aktuella namnet. Slutligen läggs en referens till objektet, i listan över det 
aktuella objektets(förälderns) underliggande noder (barnen). Eftersom den inlästa 
noden nu är aktivt element (förälder), måste det skapade elementet sättas som 
ActiveNode. Förutsatt att det inlästa elementet har ett antal element under sig i 
hierarkin anropas nodens AddChild-funktion, för att skapa dessa underliggande noder. 
På så sätt läses hela hierarkin in från filen och skapar den interna representationen av 
strukturen. 

Givet att elementet innehåller attribut, måste även dessa lagras. Först hämtas alla 
attributnamn ur element-taggen. För varje attribut, skapas ett attributobjekt i den 
aktuella noden. Objektet innehåller både attributnamnet och dess data. 

Om en starttag istället läses in från filen, skall taggen avslutas direkt, vilket innebär att 
pekaren som pekar på den aktuella noden istället skall peka en nivå upp i trädet 
(föräldern till den nu aktuella noden). 

7.6.1 Anpassa trädstrukturen (FixTree i appendix A4) 

Eftersom elementen i XML-schemat kan innehålla hänvisningar eller referenser till 
komplexa konstruktioner definierade i andra hierarkiska nivåer i XML-schemat, 
måste den interna strukturen anpassas för att hantera dessa situationer. Därför 
traverseras hela trädet och vid varje referens till en annan hierarki kopieras denna in i 
trädet istället för referensen.  
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Denna funktionalitet tillhandahålls via funktionen FixTree. Funktionen är rekursiv 
och anropas för varje nod i trädet. För varje nod hämtas alla nodens barn, som därefter 
undersöks och anpassas. För varje nod som anpassas och undersöks, anropas 
funktionen återigen med noden som input. 

Om noderna hänvisar till en annan komplex struktur, hämtas denna via funktionen 
findTree (se appendix A3). Funktionen jobbar rekursivt till dess att hela trädet är 
genomsökt. Om en nod hittas med samma namn och typ som den eftersökta noden, 
returneras en referens till noden. 

Alla lösningar som FindTree genererar, läggs in som barn hos den aktuella noden. 
Dessutom tas attributet type bort i ursprungsnoden, då den inte längre skall referera 
till en annan struktur utan har istället fått noderna under sig i hierarkin.  

På samma sätt som element länkas in i den interna strukturen, hämtas också referenser 
in. För varje element hämtas därför attributet ref, i de fall där attributet innehåller en 
referens, eftersöks elementet/attributet via FindTree. Eftersom referensen pekar på ett 
enskilt element eller attribut, tas den aktuella noden bort (dvs. den nod som innehöll 
referensen). Istället ersätts noden av det element eller attribut som referensen pekade 
på.  

7.7 Inläsning av data (Appendix A13) 
All data från källdokumentet läses in efter det att XML-schemat är inläst. Genom att 
gå igenom den interna representationen av XML-schemat samtidigt som samma 
element läses in från filen, kan innehållet i XML-dokumentet verifieras mot schemat. 
Dessutom kan data från respektive attribut eller element kopplas till motsvarande 
nods id i den interna strukturen. 

Data från XML-dokumentet läses in via funktionen SaveData, som likt övriga 
funktioner jobbar rekursivt.  

Först i funktionen hämtas alla indatanodens direkt underliggande noder, för varje nod 
undersöks nodens typ, i de fall där noden är ett element hämtas motsvarande element 
ur XML-dokumentet. Men först kontrolleras om noden representerar en sluttag, i så 
fall skall endast taggen tas bor ur indata-strängen, då sluttagen inte innehåller någon 
data behöver den inte heller läsas in från dokumentet.  

Inläsningen av data från dokumentet varierar beroende på om elementet har attribut 
eller ej. Om elementet har attribut, hämtas dessa genom funktionen TraverseAttributes 
(se appendix A14), funktionen går således igenom de underliggande noderna i den 
interna strukturen , eftersom attribut oftast ligger en nivå under elementet i XML-
schemat. När ett attribut hittas i strukturen, hämtas motsvarande attributdata från 
XML-dokumentet, via funktionen GetAttributeData (se appendix A15). Slutligen 
kopplas attributets innehåll till attributnodens unika id, genom att objekt av typen 
CElementData skapas, som läggs i samlingen av källdata. 

Om elementet istället hade saknat attribut, tas starttagen bort direkt ur XML-
dokumentet. Därefter hämtas taggens data ur XML-dokumentet. All data associeras 
med aktuell nod i trädet via nodens unika id, genom att ett CElementData-objekt 
skapas innehållande elementets data samt id på motsvarande nod i strukturen. 

När det inlästa elementet är behandlat, anropas återigen funktionen SaveData, fast nu 
med den aktuella noden som argument, vilket innebär att funktionen klättrar neråt i 
trädstrukturen.  
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7.8 Mappa strukturer (CreateMapping i appendix A1) 
Den centrala biten i detta arbete handlar om att överföra data mellan flera strukturer. 
Den viktiga delen i arbetet går således ut på att skapa mappningar mellan elementen i 
käll- och målstrukturen. 

Mappningen görs via funktionen CreateMapping, som tar en CNode som inparameter. 
Funktionen traverserar det träd som givits som inparameter till funktionen. För varje 
XML-element i strukturen, hämtas motsvarande element från målstrukturen. 
Sökvägen till ett element i XML-dokumentets hierarki hämtas via funktionen GetPath 
(se appendix A16).  

Funktionen GetPath jobbar rekursivt och tar bl.a. ett id till en CNode som 
inparameter. Funktionen traverserar den nod som skickats in till funktionen, för varje 
nod jämförs nodens id med den eftersökta nodens id, stämmer dessa överens 
returneras nodens namn. Sist i funktionen anropas GetPath återigen fast med innodens 
underliggande noder som parameter. Om GetPath returnerar ett element, har en 
lösning hittats, då skall det returnerade elementet samt den öppna nodens namn, 
returneras, på så vis erhålls slutligen hela sökvägen.  

För att hitta elementet eller attributet i målstrukturen, anropas FindElement (se 
appendix A2) med bl.a. sökvägen till elementet som input. Alla inparameterar till 
funktionen visas i tabell 1. 

Tabell 1 - Parametrar till FindElement 

Parameter Beskrivning 

CNode Startnoden till det träd där funktionen skall söka efter 
elementet. 

Path Sökvägen till det element eller attribut som funktionen 
skall leta efter. 

Poäng Anger hur stor procentuell andel av den aktuella 
sökvägen som stämmer jämfört med den eftersökta 
sökvägen. 

TraveledPath Innehåller den kompletta sökvägen till elementet som 
hittats i målstrukturen. 

SourceID Anger det unika id till element som eftersöks. 

MaxCost Definierar den maximala poängen för den aktuella 
sökvägen. 

DataType Specificerar vilken datatyp som definierats för 
elementet/attributet i källstrukturen. 

FindElements är en rekursiv funktion och fungerar i grunden precis som funktionerna 
beskrivna ovan. 

Funktionen jämför om den nivå i hierarkin som den aktuella noden representerar finns 
med i den eftersökta sökvägen, i så fall är noden eventuellt en del av lösningen. 

Listan över sökvägen till målnoden, revideras successivt efter att respektive nod 
besökts.  

Beroende på hur väl sökvägen i målstrukturen stämmer med sökvägen i källstruken 
beräknas ett referenstal som ligger till grund för bedömningen av den erhållna 
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mappningen. För varje nod i strukturen som stämmer med sökvägen i källstrukturen 
ges ett poäng till lösningsförslaget där den aktuella noden ingår. Om det visar sig att 
föregående elementnod i målstrukturen också gav ett poäng, ges ett extra poäng. 
Vilket innebär att den aktuella noden måste ligga först i listan som innehåller den 
eftersökta sökvägen. Totalt ges alltså maximalt två poäng för varje elementnod i 
strukturen som stämmer med målstrukturen. I de fall när målstrukturen innehåller 
element i sökvägen som inte finns med i källstrukturen, ges avdrag med ett poäng för 
varje element. Exempel på poängsättning för olika strukturer visas i figur 12 nedan. 

  
Figur 12 - Exempel på poängsättning för sökvägar 

Slutligen ges ytterligare två poäng om elementet/attributet som eftersöks lagras enligt 
samma datatyp som i källstrukturen.  

När poängen är beräknad undersöks om den resterande sökvägen till det eftersökta 
elementet/attributet är tomt, vilket innebär att en lösning hittats. I så fall görs poängen 
om till en procentsats som bygger på maxantalet poäng som kan uppnås beräknat på 
källstrukturen. Maxpoäng beräknas utifrån att varje element ger två poäng samt 
ytterligare två poäng för datatyp, se figur 13. I figuren motsvarar elementen, element i 
sökvägen, precis som i fig. 12. 

 

 

 

 

Figur 13 – Beräkning av maxpoäng. 

 

Den framräknade procentsatsen jämförs därefter mot ev. tidigare funna lösningar, 
genom att anropa GetCost (se appendix A10) i mappningstabellen med källnodens 
unika id. Om den nya lösningen är bättre än den befintliga lösningen, byts den 
befintliga mot den nya, vilket innebär att endast den bästa lösningen sparas. 
Lösningen sparas som en CMap (se ovan) och innehåller SourceID, DestiationID samt 
kostnad.  

7.9 Skapa måldokument (Traverse i appendix A8) 
Måldokumentet skapas genom funktionen Traverse, funktionen tar en referens till 
målstrukturen som inparameter. När trädet traverseras, hämtas bara noder av typen 

Exempel 1 
Källstruktur: \purchaseOrder\shipTo\name\  
Målstruktur: \purchaseOrder\shipTo\contact\name\    
Ger: 5p 

Exempel 2 
Källstruktur: \purchaseOrder\shipTo\contact\name\    
Mållstruktur: \purchaseOrder\shipTo\name\   
Ger: 5p 

2p 2p 2p 2p 

Datatyp Element Element Element … n 

2p ⋅ n 
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element, då dessa bygger upp XML-dokumentet. Eftersom elementet kan bestå av 
attribut, hämtas för varje element även ev. attribut, vilket sker via funktionen 
GetAttributesWithData (se appendix A17).  

GetAttributesWithData genomsöker trädet efter attribut som hör till en nod. För varje 
attribut, hämtas attributets lagrade data genom att givet attributnodens Iid, hämta 
sourceID ur mappningstabellen. Via sourceID kan attributets ursprungliga innehåll 
hämtas via sourcedata-objektet. För varje attribut returnerar funktionen följande: 

 Attributnamn = ” attributdata ” 

Resultatet från funktionen läggs därför direkt efter elementnamnet. Efter att 
starttaggen har avslutats hämtas taggens datainnehåll. Via elementnodens id kan 
motsvarande elementnods sourceID hämtas ur mappningstabellen. Genom källnodens 
id hämtas  dess data ur sourcedata-objektet.  

Därefter jämförs datatyperna i källstrukturen mot målstrukturen, i de fall där dessa 
inte samstämmer anropas funktionen TypeCast (se appendix A5) med 
elementinnehållet, källelementets datatyp samt målelementets datatyp.  Funktionen 
TypeCast kontrollerar om data lagrad enligt datatypen i källstrukturen kan överföras 
till datatypen definierad i målstrukturen, i så fall returneras innehållet från 
källdokumentet. Dessa villkor beskrivs i Appendix C. Resultatet från Typecast-
funktionen används som utdata i det producerade XML-dokumentet.  

7.10 Skapa XML-schema (BuildXMLSchema i appendix A6) 
Funktionen används för att bygga ett XML-schema utifrån ett XML-dokument. För att 
funktionen skall fungera skall därför ett XML-dokument finnas representerat i den 
interna strukturen, uppbyggd av CNode-objekt, där rootnoden skickas som argument 
till funktionen. Eftersom XML-schema och XML-dokument är uppbyggda på samma 
sätt, kan samma funktion som används för att läsa in XML-schemat, användas för att 
läsa in XML-dokumentet. 

Funktionen traverserar trädet och för varje element skapas ett nytt xsd:element. I de 
fall där elementet består av underliggande element eller attribut, skapas ett 
xsd:complexeType-element som innehåller de underliggande elementen och 
attributen. Eftersom det via XML-dokumentet inte går att utskilja om elementen alltid 
måste ligga i samma ordning som de ligger i dokumentet, läggs ett sequence-element 
in, vilket gör att elementen alltid måste ligga i samma ordning som i XML-
dokumentet. När alla underliggande element är representerade i XML-schemat läggs 
attributen in. Eftersom det ur XML-dokumentet inte går att urskilja vilka datatyper 
respektive element och attribut lagras enligt, definieras alla element och attribut enligt 
datatypen text. 
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8 Resultat  
Resultatet från testerna utförda enligt testfallen i kap. 6, presenteras i tabell 2. 
Testerna har utförts genom att köra strukturerna från respektive testfall genom 
applikationen beskriven i kapitel 7, för att på så vis skapa mappningar mellan 
strukturerna. Slutligen laddas källdatan från respektive test i form av ett XML-
dokument. Utifrån mappningen och källdata kan därefter måldokumentet skapas. 

 

Tabell 2 - Resultat 

Testfall Utfall Kommentar 

Test 1 Uppfyllt  

Test 2 Uppfyllt  

Test 3 Uppfyllt  

Test 4 Uppfyllt  

Test 5 Uppfyllt  

Test 6 Uppfyllt  

Test 7 Ej uppfyllt Ingen data flyttad. 

Test 8 Delvis uppfyllt Decimalerna uteblev vid konverteringen. 

Test 9 Ej uppfyllt  

Test 10 Uppfyllt  

Test 11 Ej uppfyllt  

Test 12 Uppfyllt  

Test 13 Icke uppfyllt. ID-data ej överfört, objekten går därför ej 
att identifiera. 

Test 14 Icke uppfyllt ID-attributet saknas, objekten är därför 
oidentifierbara. 
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9 Analys 
Kapitlet innehåller en analys av resultat från tabell 2.  

9.1 Förändringar i struktur 

9.1.1 Data lagras i element istället för attribut. 

Enligt testfall 1,2,3 och 4 orsakas få problem av att data lagras som element i en 
struktur och som attribut i en annan struktur. Liknande resultat uppnås i de fall då 
måldokumentet saknar fördefinierat XML-schema. Trots att data kunnat överföras 
korrekt mellan två strukturer, kan inte samma slutsats dras vid överföringar mellan 
flera strukturer, då nya faktorer kan uppstå som får överföringarna att misslyckas, 
t.ex. beroende på hur strukturerna kombineras. 

Resultatet gäller dock så länge som elementen och attributen har samma namn i båda 
strukturerna, i annat fall kan informationsförluster uppstå vid konverteringen, mellan 
så väl två som flera strukturer. Beroende på vilken typ av data som gått förlorad, kan 
detta få olika konsekvenser för måldokumentet. Dataattribut som endast används i 
enstaka fall är inte lika kritiska som identifierbara attribut, t.ex. ID-attribut. 

9.1.2 Attribut/element nästlas i olika strukturer. 

Få problem genereras enligt testfall 5, då data lagras på olika hierarkiska nivåer i käll- 
och målstruktur. Inte heller testfall 6 visar på några större problem, även fast inget 
fördefinierat XML-schema har använts som målstruktur. Trots att överföringarna 
mellan två strukturer blivit förlustfria, behöver inte samma resultat uppnås vid 
överföringar mellan flera strukturer. Då andra faktorer kan påverka resultatet, t.ex. hur 
strukturerna kombineras. Resultatet gäller heller inte vid större databaser, då de 
hierarkiska skillnaderna väntas bli större, eftersom komplexa databaser kan 
traverseras på flera olika sätt.  

Resultatet från mappningarna är beroende av att attributen och elementen har samma 
namn i båda strukturerna. Annars kan ingen mappning skapas  och ingen data 
överföras. Beroende på vilken typ av data som förlorats, påverkas måldokumentet i 
olika utsträckning.  

9.1.3 Olika datatyper 

Element eller attribut som lagras enligt olika datatyper kan ställa till problem enligt 
testfall 7,8, 9 och 11. Samtidigt som testfall 10 och 12 visar motsatsen. Skillnaden 
mellan de olika testfallen är vilka datatyper som används i käll- och målstruktur samt 
hur data lagrats i källdokumentet. Beroende på hur datatyperna i käll- och målstruktur 
samstämmer påverkas överföringen i olika utsträckning.  

Vid överföringar mellan element med olika datatyper är resultatet helt beroende av 
indata, vilket visas av testfall 12 och 7. Resultatet från dessa testfall visar att alla 
tecken förutom siffror, bör undvikas om en sträng skall kunna omvandlas till t.ex. en 
numerisk datatyp.   

I de testfall där data överförs från decimal-form till heltal försvinner bara en del av 
informationen, nämligen decimal-delen. Detta eftersom decimaltalet avrundas till 
närmaste heltal, vid överföring till ett element av datatypen integer.  
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Överföringar av data från sträng till date-datatypen, ställer till problem eftersom 
strängar tillåter att data lagras godtyckligt. Strukturer som lagrar datum med datatypen 
date, ställer däremot hårdare restriktioner över hur datumet skall representeras. Enligt 
testfall 9 kan målstrukturen inte spara överförd data, då källstrukturen lagrar attributet 
som en sträng medan målstrukturen lagrar elementet med datatypen date. För att gå 
runt problemet skulle datumet i strängen kunna omvandlas till rätt format, men i och 
med att datumet lagrats som en sträng, finns ingen specifikation över hur datumet 
formaterats, vilket gör att det blir svårt att omvandla till rätt format. En lösning är att 
jämföra datumet mot kända format, t.ex. där år endast skrivs med två siffror eller där 
år, månad och dag avskiljs med t.ex. snedstreck. 

På samma sätt är överföringar mellan strängar och numeriska datatyper 
problematiska. En problemsituation identifierad av test 7 är då t.ex. telefonnummer 
lagras som en sträng, och då riktnummer och abonnentnummer avskiljts med 
bindestreck i källstrukturen, men lagrats som ett decimaltal i målstrukturen. Problemet 
skulle t.ex. kunna lösas genom att alla otillåtna tecken plockas bort ur strängen innan 
överföringen, nackdelen med detta är att källdata ändras automatiskt, vilket ev. kan 
skapa problem då viktig data automatiskt kan skalas bort. 

En överföring mellan struktur S1, S2 och S3 kommer drabbas av samma problem som 
en överföring mellan S1 och S2 eller S2 och S3. Beroende på att överföringen mellan 
de tre strukturerna är beroende av att alla delöverföringar genomförs korrekt, eftersom 
annars skickas felaktig data vidare. Alltså gäller även de slutsatser som kan dras av 
testerna mellan S1 och S2, för överföringar mellan flera strukturer. 

I de situationer där inga stora problem påvisats, kan inga slutsatser dras kring hur 
överföringar mellan flera strukturer påverkas. Då kombinationerna av strukturer kan 
medföra problem för överföringarna, som inte innefattats av testerna i detta arbete. 
För att få ett mer generellt resultat skulle det däremot krävas ett flertal testfall som 
kombineras, vilket ger en enorm mängd testfall att exekvera. Vilket varit omöjligt att 
genomföra inom ramen för detta arbete. Eftersom det då krävs x antal strukturer (en 
struktur för varje dokument i överföringskedjan) som dessutom måste testas givet alla 
kombinationer av centrala datatyper. Antalet testfall kommer då växa exponentiellt 
med antalet strukturer. Eftersom testerna är beroende av indata, skulle dessutom 
testfallen behöva köras med olika indata, vilket ytterligare ökar antalet testfall. 

De överföringar som misslyckas, pg.a. olika datatyper leder till att ingen data kan 
överföras till de aktuella elementen eller attributen. Konsekvenserna av 
informationsbortfallet beror på i vilka element eller attribut som innehållet försvinner, 
samt på det aktuella dokumentet och dess syfte. 

9.2 Förändring av innehåll 

9.2.1 Trunkering 

Testfall 13 visar att informationsbortfall uppstår då målstrukturen inte kan lagra alla 
element från källstrukturen. Eftersom strukturen inte kan ta emot attributet, kan inte 
attributet överföras. Följderna av informationsbortfallet beror på vilken typ. av data 
som försvinner. I testfallen försvinner id-attributet vilket gör att objekten inte längre 
kan identifieras, på det sätt som specificerats i strukturen. Vilket självklart är mycket 
allvarligt, speciellt då data skall skickas mellan flera källor eftersom id-attributet då 
används för att identifiera vilka objekt som tillkommit eller ändrats. Resultatet från 
testfallet mellan två strukturer kan därför appliceras till liknande överföringar mellan 
flera strukturer. Måldokumentet kommer då att lida av samma problem, eftersom 
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objekten inte längre går att identifiera. Eventuella lösningar på problemet kan vara att 
hitta alternativa sätt att identifiera data, t.ex. via andra element eller attribut.  

Testfall 14 visar att samma problem uppstår då källstrukturen inte kan lagra alla 
attribut som lagras av målstrukturen. Måldokumentet blir därför inkonsekvent 
eftersom informationen inte funnits i källdokumentet och därför inte kunnat överföras. 
Lösningar på problemet skulle bl.a. kunna vara att identifiera objekten på samma sätt 
som i källstrukturen/källdokumentet, alt. kan ett id-attribut automatiskt skapas vid 
överföringen. Vilket dock kan skapa problem då data skall skickas tillbaks till andra 
strukturer, eftersom de fått nya identifierare. 

Utifrån resultatet från testfall 14 är det svårt att dra några djupgående slutsatser kring 
hur överföringar mellan flera strukturer påverkas av trunkering. Då t.ex. 
informationsbortfallet kan uppstå i den sista strukturen i en kedja bestående av flera 
strukturer. Vilket innebär att alla strukturer utom den sista blir korrekta och kan 
identifiera objekten. Vid en dataöverföring mellan S1, S2, S3 och S4 går det i alla fall 
konstatera att om trunkering uppstår i någon form mellan S1 och S2, påverkas även 
S3 och S4, då id-informationen som saknas i S2 inte kan föras vidare till S3 och S4.  

9.2.2 Avgränsade mål 

Eftersom flera av delmålen avgränsats tidigt i processen, har inget resultat kunnat 
uppvisats kring dessa delmål. De delmål som avgränsats hanterar problematiken som 
uppkommer då: 

• Nya informationsobjekt har skapas i den datamängd som lagras enligt 
struktur S2. 

• Befintliga objekt tas bort. 

• Innehållet i dataobjektet förändras. 

9.3 Relaterade arbeten 
Resultatet från detta arbetet kan bl.a. jämföras med Jeong och Hsu (2002), vilka bl.a. 
skapat en metod för att integrera heterogena XML DTDs. Jeong och Hsu identifierar 
följande problem i sitt arbete: 

• Data lagras som element i källstrukturen men attribut i målstrukturen. 
Även om Jeong och Hsu konstaterat att data som lagras som attribut eller 
element i olika strukturer är ett problem, visar de att deras metod kan hantera 
den här typen av problem. Vilket kan jämföras med resultatet från detta arbete, 
som också visar att en mappning kan skapas trots skillnaderna mellan käll- och 
målstruktur. 

• Element lagras på olika hierarkiska nivåer i käll- respektive 
målstrukturen. 

  Även här identifierats ett problem, där en mappning kan skapas av både 
 metoden i Jeong och Hsu arbete samt av experimentapplikationen i detta 
 arbete. 

Skillnaden mellan detta arbete och Jeong och Hsu arbete är att de fokuserar kring en 
metod de utvecklat. Därför redovisar de endast de problemtyper som hanteras av 
deras metod. Detta arbete redovisar däremot alla de problemtyper som identifierats av 
den litteraturstudie som utförts.  

 

Speciellt aktuellt kan XML-överföringar komma att bli för webbservices som  
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är applikationer eller system som interagerar med varandra via webbstandarder som 
XML etc. (Zhuge och Liu, 2003). Då syftet med webbservices är (Zhuge och Liu, 
2003) att skapa en öppen plattform för utveckling, installation, integrering och 
styrning av globala distribuerade e-tjänster, innebär det att systemen måste kunna 
kommunicera obehindrat med varandra. 
 
Enligt leverantörerna med bl.a. IBM, Microsoft och Oracle (WS-I, 2004) i spetsen är 
webbservices framtiden. Via XML kan webbservices kopplas samman och utbyta data 
med andra webbservices. Förutsatt att de stora leverantörerna som IBM, Microsoft 
och Oracle m.fl. får rätt i sina antaganden, kommer webbservices bli en av de större 
användarna av XML för datautbyte. I och med att webbservices kan kommunicera 
med varandra och dra nytt av varandras tjänster, kan informationen passera flera 
webbservices på sin väg till användaren. Således kan arbetets bidrag komma till nytta 
då webbservices designas och utvecklas. 

Bidraget från arbetet blir dessutom en sammanställning av de problem som 
identifierats av bl.a. Milo m.fl. (2000), Elmasri och Navathe (2003),  Jakobovits 
(1997). Tillskillnad från dessa, innehåller arbetet en mer komplett bild av de problem 
som kan uppstå vid dataöverföringar, samt dess konsekvenser. 
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10 Slutsats 

10.1 Sammanfattning 
Arbetet är en sammanställning över de problem och de konsekvenser av problem 
rörande ändringar i innehåll och ändringar av struktur, som identifierats i samband 
med överföringar mellan XML-strukturer (XML-scheman) i flera steg.  

De problem i form av dataförluster som uppkommit i samband med skillnader i 
strukturer, har orsakats av olika datatyper i käll- och målstrukturen. Vilket innebär att 
större hänsyn måste tas till vilka datatyper som används då det ursprungliga schemat 
skapas. Likaså bör större hänsyn tas till att styra upp innehållet i t.ex. attribut, genom 
att t.ex. formatera datum enligt de standarder som existerar. Konsekvenserna av de 
problem som påvisats i detta arbete blir dataförluster, vilket gör att data i elementet 
eller attributet inte kan föras över som tänkt. 

De innehållsmässiga skillnaderna mellan strukturerna har resulterat i att data förlorats, 
konsekvenserna av detta är dock individuella beroende på aktuell tillämpning. I de 
tester som utförts kan dataobjekten inte längre identifieras, vilket oftast gör att 
överförd data blir oanvändbar, då det inte längre går att identifiera objekten. 
Resultatet visar således att det finns ett behov av en fördefinierad specifikation över 
nödvändiga attribut och element. Genom att i förväg definiera vilka attribut och 
element som måste föras över respektive tas emot, kan strukturerna anpassas för att 
förhindra de problem som påvisats. För att det mottagande systemet skall kunna veta 
hur informationsbortfall skall hanteras, kan ett sätt vara att tilldela respektive attribut 
eller element olika prioriteringsvärden, på så vis kan systemet bestämma vilka 
åtgärder som skall vidtas beroende på vilken data som saknas. Exempel på åtgärder 
kan t.ex. vara att kasta all data, använda befintlig data trots förluster eller skicka 
tillbaka en begäran till avsändaren och be specifikt om den data som saknas. I de fall 
då id-attribut inte kan överföras, kan mottagaren t.ex. automatiskt skapa nya id, vilket 
dock gör att objekten får samma identifierare som i de andra källorna. Vilket gör att 
problem kan uppstå när data skickas tillbaka till källor där data redan passerat en 
gång, eftersom objekten då betraktas som nya objekt. 

I de testfall då element och attribut lagrades på olika hierarkiska nivåer i käll- 
respektive målstrukturen påvisades inga problem. Detta innebär att små hierarkiska 
skillnader inte skapar några större problem vid dataöverföringar mellan två strukturer. 
Vilket gör att data även fortsättningsvis kan överföras godtyckligt från en databas till 
ett XML-dokument, då det vid databaser med små schemastrukturer inte spelar någon 
roll vilken tabell som sätts som rootelement i XML-dokumentet.  

Inga större problem har heller påträffats då data lagras som element i t.ex. 
källstrukturen och attribut i målstrukturen. Detta innebär att ingen hänsyn behöver tas 
till om data skall lagras i attribut eller element då XML-dokument skapas från t.ex. en 
databas. Vid dataöverföringar spelar de heller ingen roll om de olika strukturerna 
designats att lagra data i attribut eller element, mappningar kan ändå skapas och data 
kan överföras utan förluster. 

Arbetet visar också att överföringar går att genomföra utan ett specifikt XML-schema, 
vilket innebär att strukturen från XML-dokumentet istället använts. Vid överföringar 
mellan strukturer som innehåller olika kombinationer av datatyper i käll- respektive 
målstrukturen, påvisades överföringsproblem av testfallen både med och utan XML-
scheman. Vid de övriga problemkategorierna som beror på skillnader mellan 
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strukturerna, påvisas inga större problem varken med eller utan XML-scheman. 
Resultatet visar således att specificerad meta-information är att föredra då data skall 
överföras till ett element eller attribut som lagrar data i en striktare form, t.ex. med 
datatyperna date eller integer. Genom att strukturera upp data i källan enligt samma 
villkor som i målstrukturen, erhålls inga förluster, då data överförs till en struktur som 
lagrar data på ett mer restriktivt sätt. De problem som påvisats är av samma typ som 
de problem som uppstår då data skall överföras från en generell till en specifik 
datatyp.  

Tillförlitligheten hos studien är hög i de avseende där de identifierade problemen 
bekräftas, genom att resultatet från testfallen påvisat ett problem. Även om problemet 
bara uppkommit mellan två strukturer, kommer samma problem drabba överföringar i 
flera led, förutsatt att de testade strukturerna ingår som en sammanhängande del i de 
strukturer som ingår i överföringsprocessen.  

Tillförligheten hos experimentapplikationen har kontrollerats genom att utgå från 
enkla strukturer med de identifierade problemen och köra dessa genom 
experimentapplikationen,  outputen har jämförts med outputen från en manuell 
granskning av samma strukturer. Då dessa testfall (konstruerade för att testa 
experimentapplikationen) inte påvisat några brister hos experimentapplikationen, 
anses experimentapplikationen som tillräckligt tillförlitligt. I och med att 
experimentapplikationen alltid ges korrekt input, behövs ingen kontroll av input utan 
fokus har istället legat på att säkerhetsställa att ett korrekt resultat uppnås, dvs. att 
korrekta mappningar skapas och identifieras. 

Från början skulle arbetet behandla två olika delmål, dels hur olika strukturella 
skillnader påverkar överföringarna och hur innehållsmässiga skillnader påverkar 
överföringarna. Tanken var att via XMI hantera de innehållsmässiga ändringarna och 
undersöka hur de påverkade överföringarna. Dock visade det sig att det första 
delmålet var mer komplext än vad som först uppskattats. Dessutom lades mer jobb än 
beräknat på att utveckla en experimentapplikation, som används för att utföra testerna. 
Eftersom bidrag från delmål ett blev större än väntat, blev slutresultatet inte lidande 
av att delmål två inte kunde uppfyllas fullständigt. Eftersom delmål ett och delmål två 
är fristående, påverkas inte delmål ett av att delmål två inte realiserats. 

Valet av en experimentell metod för angripa problemet verkar varit lyckat, då de 
delproblem som varit i fokus har uppnåtts. Om en annan metod tillämpats t.ex. 
litteraturstudier hade hela arbetets resultatet baserats på externa faktorer. Problemet 
hade då varit att hitta arbeten som givet de identifierade problemen, undersökt dem 
under samma förutsättningar som problemställningen i detta arbete förespråkat. 
Genom att ha genomdrivet ett experimentellt genomförande har utförandet kunnat 
anpassas efter problemställningen, vilket förhoppningsvis gett ett bättre resultat givet 
problemställningen än om t.ex. enbart en litteraturstudie genomförts. 

Genom att avgränsa testerna till de kategorier av datatyper som är grundläggande för 
både databaser och XML-scheman, har studien kunnat fokuseras på att kvalitativt 
utföra testerna, istället för att behöva ha konstruerat och utfört ett flertal tester med 
snarlika datatyper och som förmodligen också givet ett snarlikt resultat. 

Från början innehöll inte experimentapplikationen något stöd för XML-dokument 
utan XML-struktur. Men efter att applikationen implementerats, framkom idéerna 
kring att testa hur XML-dokument utan någon definierad struktur påverkas av de 
identifierade problemen. Därför utvecklades en funktion för att givet ett XML-
dokument generera ett XML-schema, för att på så vis erhålla effekten av att ett XML-
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schema saknas. Ändringarna har medfört att slutsatser har kunnat dras kring XML-
schemans betydelse vid de olika problemsituationerna samt hur XML-dokument utan 
scheman påverkas av de identifierade problemen.  
 
I och med att datautbyte via XML blir allt mer aktuellt, är det viktigt att känna till de 
problem som förekommer i dessa sammanhang. Genom resultatet från arbetet ges en 
bild över de identifierade problemen, vilket kan fungera som en utgångspunkt för 
utvecklare som bygger nya system. De kan då anpassa sitt system för att de på bästa 
sätt skall kunna hantera eller undvika de problem som kan uppstå.  
Arbetets bidrag kan nyttjas i andra sammanhang och av andra forskningsområden, 
bl.a. inom den AI-forskning som rör automatisering av dokumenttransformationer. 
Skillnaden mellan dessa arbeten och de överföringar som studerats inom ramen för 
detta arbete är att AI-forskningen tolererar större skillnader mellan 
dokumenten/strukturerna. 

10.2 Framtida arbete 
Då dataöverföringar är ett komplext och stort område finns många trådar att spinna 
vidare på. 

Först och främst kan en studie utgå från de delmål som inte blivit behandlade i detta 
arbete. Tyngdpunkten skulle då ligga i att undersöka hur överföringarna påverkas av 
innehållsmässiga ändringar i form av att nya objekt skapas i måldokumentet samt om 
objekt i måldokumentet ändras eller tas bort.  

Då detta arbetet avgränsat tester mellan fler än två strukturer, skulle ett nytt arbete 
kunna utgå ifrån de identifierade problemen och de testkategorier som skapats. 
Därefter kan en större testbädd tas fram som syftar till att täcka fler kombinationer av 
olika strukturer. Syftet är att kunna påvisa vid vilka olika kombinationer av strukturer 
som inte informationsbortfall uppstår. Eftersom resultatet från testerna mellan två 
strukturer endast kan bekräfta om överföringarna mellan dessa strukturer lyckas, 
måste ytterligare tester utföras för att bekräfta om överföringarna mellan just den 
specifika kombinationen av strukturer lyckas. Samt undersöka om nya problem 
uppstår givet att de identifierade problemsituationerna kombineras. 

Ett annat arbete skulle kunna fortsätta och testa hur olika datatyper påverkar 
överföringarna. Eftersom det här arbetet endast koncentrerat sig på att undersöka de 
mest centrala kategorierna av datatyper, finns datatyper som inte behandlats. Genom 
att utgå från resultatet i detta arbete samt komplettera med de udda datatyper som inte 
täckts upp, kan ett nytt arbete skapas. 

Eftersom detta arbetet fokuserar kring strukturer med små skillnader skulle ett arbetet 
kunna utökas till att undersöka hur problemsituationerna påverkar överföringar mellan 
strukturer med större strukturella och innehållsmässiga skillnader.  
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Appendix A1 - CreateMapping 
 
Sub CreateMapping(inNode As CNode) 
    Dim current As CNode 
    Dim child As CNode 
    Dim child2 As CNode 
    Set current = inNode 
    Dim ElementCount As Integer 
    Dim txtpath As String 
 
    For Each child In current.GetCHilds 
        Select Case Mid(child.GetName, InStr(1, child.GetName, ":") + 1, InStr(1,  
  child.GetName, ">") - InStr(1, child.GetName, ":") - 1) 
        Case "complexType" 
            If NOT child.GetAttribute("name") = "" Then 
                Exit Sub 
            End If 
        Case "element" 
              
            ' Leta efter samma element i målstrukturen. 
            txtpath = GetPath(child.GetID, TreeSource) 'sökväg till källstruktur 
            txtpath = Replace(txtpath, "\\\", "\") 
            txtpath = Replace(txtpath, "\\", "\") 
            If Left(txtpath, 1) <> "\" Then txtpath = "\" & txtpath 
            If Right(txtpath, 1) <> "\" Then txtpath = txtpath & "\" 
             
            ElementCount = CountElements(txtpath) 
           
            Call FindElement(tree, txtpath, 0, "", child.GetID, ElementCount * 2 + 2, 
  _ child.GetAttribute("type")) 
                
        Case "attribute" 
            txtpath = GetPath(child.GetID, TreeSource) 
            txtpath = Replace(txtpath, "\\\", "\") 
            txtpath = Replace(txtpath, "\\", "\") 
            If Left(txtpath, 1) <> "\" Then txtpath = "\" & txtpath 
            If Right(txtpath, 1) <> "\" Then txtpath = txtpath & "\" 
             
            ElementCount = CountElements(txtpath) 
            Call FindElement(tree, txtpath, 0, "", child.GetID, ElementCount * 2 + 2,  
  _ child.GetAttribute("type")) 
              
        End Select 
        Call CreateMapping(child) 
         
    Next 
End Sub 
 



Appendix A2 - FindElement 

 ii  

Appendix A2 - FindElement 
Function FindElement(inNode As CNode, ByVal path As String, ByVal Cred As Double, 
ByVal way As String, ByVal sourID As Integer, ByVal MaxCost As Integer, datatype As 
String) 
 
    Dim current As CNode 
    Dim child As CNode 
    Dim child2 As CNode 
    Set current = inNode 
    Dim tmpCred As Double 
    Dim tmpWay 
     
    For Each child In current.GetCHilds 
        tmpWay = "" 
        tmpCred = 0 
         
        'Elementtyp 
        elementType = Mid(child.GetName, InStr(1, child.GetName, ":") + 1, InStr(1, c 
  _ hild.GetName, ">") - InStr(1, child.GetName, ":") - 1) 
         
        If elementType = "element" Then 
             
                 
            If InStr(1, path, "\" & child.GetAttribute("name") & "\") >= 1 Then  
  ' Kollar om nivån ingår i den eftersökta sökvägen 
                If child.GetAttribute("name") <> "" Then ' lägger till elementen i den  
   aktuella vägen. 
                    tmpWay = tmpWay & "\" & child.GetAttribute("name") & "\" 
                End If 
                 
                pos = InStr(1, path, "\" & child.GetAttribute("name") & "\") 
                         
                If pos = 1 Then  ' Om elemtetet ligger först i hierarkin (1p  
   plus). Dvs. inga element har hoppats över i hierarkin 
                    tmpCred = tmpCred + 2 
                Else 
                    tmpCred = tmpCred + 1 
                End If 
                 
                ' Tar bort redan passerade nivåer. 
                path = Right(path, Len(path) - pos - Len(child.GetAttribute("name"))) 
                 
                If Len(path) < 2 Then ' Mindre än 2 tecken kvar att sökvägen att hitta  
      ’= Målet är uppnått. 
                    If child.GetAttribute("type") = datatype Then tmpCred = tmpCred +  
      2 ' om datatypen är samma som tidigare... 
                    tmpCred = Cred + tmpCred ' Summerar tmpCred (aktuell beräkning)  
      med cred från föräldrar. 
                    Cred = tmpCred / MaxCost ' Beräknar hur väl procentuellt sett som  
      cred stämmer med MaxCred (skall vara 100) 
                     
                    If Cred > GlMapp.GetCost(sourID) Then ' Kollar om lösningen har  
    ’högre poäng än tidiagare lösningar 
                        If GlMapp.GetCost(sourID) = 0 Then 
                            Call GlMapp.AddMapping(child.GetID, sourID, Cred) 
                        Else 
                            Call GlMapp.ReplaceMapping(sourID, child.GetID, Cred) 
                        End If 
                   End If 
               Else 
                    Call FindElement(child, path, Cred + tmpCred, way + tmpWay, _ 
   sourID, MaxCost, datatype) 
               End If 
           Else 
                tmpCred = tmpCred - 1 
                Call FindElement(child, path, Cred + tmpCred, way + tmpWay, sourID, _ 
   MaxCost, datatype) 
            End If 
             
       ElseIf elementType = "attribute" Then 
              
             If InStr(1, path, "\" & child.GetAttribute("name") & "\") >= 1 Then 
                If child.GetAttribute("name") <> "" Then 
                    tmpWay = tmpWay & "\" & child.GetAttribute("name") & "\" 
                End If 
                                



Appendix A2 - FindElement 

 iii  

 
  pos = InStr(1, path, "\" & child.GetAttribute("name") & "\") 
                         
                If pos = 1 Then 
                    tmpCred = tmpCred + 2 
                Else 
                    tmpCred = tmpCred + 1 
                End If 
                           
                If child.GetAttribute("type") = datatype Then tmpCred = tmpCred + 2 '  
   om datatypen är samma som tidigare... 
                 
                path = Right(path, Len(path) - pos - Len(child.GetAttribute("name"))) 
                 
                If Len(path) < 2 Then 
                     
                    If child.GetAttribute("type") = datatype Then tmpCred = tmpCred +  
    2 ' om datatypen är samma som tidigare... 
                    tmpCred = Cred + tmpCred ' Summerar tmpCred (aktuell beräkning)  
    med cred från föräldrar. 
                    Cred = tmpCred / MaxCost ' Beräknar hur väl procentuellt sett som  
    cred stämmer med MaxCred (skall vara 100%) 
                     
                    If Cred > GlMapp.GetCost(sourID) Then ' Kollar om lösningen har 
    högre poäng än tidigare lösningar 
                        If GlMapp.GetCost(sourID) = 0 Then 
                            Call GlMapp.AddMapping(child.GetID, sourID, Cred) 
                        Else 
                            Call GlMapp.ReplaceMapping(sourID, child.GetID, Cred) 
                        End If 
                    End If 
                     
                ElseIf pos >= Len(path) Then 
                     
                    If child.GetAttribute("type") = datatype Then tmpCred = tmpCred +  
    2 ' om datatypen är samma som tidigare... 
                    tmpCred = Cred + tmpCred ' Summerar tmpCred (aktuell beräkning) 
    med cred från föräldrar. 
                    Cred = tmpCred / MaxCost ' Beräknar hur väl procentuellt sett som  
    cred stämmer med MaxCred (skall vara 100) 
                     
                    If Cred > GlMapp.GetCost(sourID) Then ' Kollar om lösningen har  
    högre poäng än tidigare lösningar 
                        If GlMapp.GetCost(sourID) = 0 Then 
                            Call GlMapp.AddMapping(child.GetID, sourID, Cred) 
                        Else 
                            Call GlMapp.ReplaceMapping(sourID, child.GetID, Cred) 
                        End If 
                    End If 
                Else 
                    tmpCred = tmpCred - 1 
                    Call FindElement(child, path, Cred + tmpCred, way + tmpWay,  
    sourID, MaxCost, datatype) 
                End If 
            End If 
        
       ElseIf elementType = "complexType" Then 
            If child.GetAttribute("name") = "" Then 
                 Call FindElement(child, path, Cred + tmpCred, way + tmpWay, sourID,  
   MaxCost, datatype) 
            Else 
                Exit Function 
            End If 
       Else ' Gå vidare ner i strukturen. 
            Call FindElement(child, path, Cred + tmpCred, way + tmpWay, sourID,  
  MaxCost, datatype) 
       End If 
    Next 
End Function 
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Appendix A3 - FindTree 
Function FindTree(ByVal inNode As CNode, ByVal inname As String, ByVal inType As 
String, ByVal inType2 As String) As CNode 
    ' Letar efter ett träd med element-typen inType 
    ' samt namnet inName 
    ' 
    Dim current As CNode 
    Dim child As CNode 
    Set current = inNode 
    Dim tmpType 
    For Each child In current.GetCHilds 
        tmpType = Mid(child.GetName, InStr(1, child.GetName, ":") + 1, InStr(1, _ 
  child.GetName, ">") - InStr(1, child.GetName, ":") - 1) 
        If tmpType = inType Or tmpType = inType2 Then 
            If child.GetAttribute("name") = inname Then 
                Set FindTree = child 
                Exit Function 
            Else 
                Set FindTree = FindTree(child, inname, inType, inType2) 
            End If 
        Else 
            Set FindTree = FindTree(child, inname, inType, inType2) 
        End If 
          
    Next 
     
End Function 
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Appendix A4 - FixTree 
Sub FixTree(inNode As CNode, huvudTrad As CNode) 
    Dim current As CNode 
    Dim child As CNode 
    Dim child2 As CNode 
    Set current = inNode 
 
    For Each child In current.GetCHilds 
        Select Case Mid(child.GetName, InStr(1, child.GetName, ":") + 1, InStr(1,  
  child.GetName, ">") - InStr(1, child.GetName, ":") - 1) 
        Case "complexType" 
            If NOT child.GetAttribute("name") = "" Then 
                Exit Sub 
            End If 
        Case "element" 
           
            ' Kollar om elementet består av en complexType 
            attrType = child.GetAttribute("type") 
                  
            If attrType <> "" Then 
                If InStr(1, child.GetAttribute("type"), ":") = 0 Then 
                   For Each child2 In FindTree(huvudTrad, attrType, "complexType",  
   _ "simpleType").GetCHilds 
                        DoEvents 
                         Call child.RemoveAttribute("type") 
                         Call AddElement(child, child2) 
                   Next 
                End If 
            End If 
            
           ' Kollar om elementet består av en ref 
            attrType = child.GetAttribute("ref") 
            If attrType <> "" Then 
                Set child2 = FindTree(huvudTrad, attrType, "element", "simpleType") 
                Call child.GetParent.RemoveChild(child.GetID) 
                Call AddElement(child.GetParent, child2) 
            End If 
         
        Case "attribute" 
            attrType = child.GetAttribute("type") 
                  
            If attrType <> "" Then 
                If InStr(1, child.GetAttribute("type"), ":") = 0 Then 
                   For Each child2 In FindTree(huvudTrad, attrType, "complexType", _ 
   "simpleType").GetCHilds 
                        DoEvents 
                         Call child.RemoveAttribute("type") 
                         Call AddElement(child, child2) 
                   Next 
                End If 
            End If 
        End Select 
         
        Call FixTree(child, huvudTrad) 
    Next 
End Sub 
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Appendix A5 - Typecast 
Function TypeCast(ByVal inData As String, sourceType As String, destType As String) As 
 _ String 
    Select Case Trim(sourceType) 
        Case "xsd:string" 
            Select Case destType 
                Case "xsd:decimal" 
                    If IsNumeric(inData) Then 
                        TypeCast = inData 
                    Else 
                        TypeCast = "" 
                    End If 
                Case "xsd:date" 
                    If IsDate(inData) Then 
                        TypeCast = inData 
                    Else 
                        TypeCast = "" 
                    End If 
                Case "xsd:integer" 
                    If IsNumeric(inData) Then 
                        TypeCast = CInt(inData) 
                    Else 
                        TypeCast = "" 
                    End If 
                Case Else 
                    TypeCast = inData 
            End Select 
        Case "xsd:text" 
            Select Case destType 
                Case "xsd:decimal" 
                    If IsNumeric(inData) Then 
                        TypeCast = inData 
                    Else 
                        TypeCast = "" 
                    End If 
                Case "xsd:date" 
                    If IsDate(inData) Then 
                        TypeCast = inData 
                    Else 
                        TypeCast = "" 
                    End If 
                Case "xsd:integer" 
                    If IsNumeric(inData) Then 
                        TypeCast = inData 
                    Else 
                        TypeCast = "" 
                    End If 
                Case Else 
                    TypeCast = inData 
            End Select 
        Case "xsd:date" 
             Select Case destType 
                Case "xsd:date" 
                    TypeCast = inData 
                Case "xsd:string" 
                       TypeCast = inData 
                    Else 
                        TypeCast = "" 
                    End If 
                Case Else 
            End Select 
        Case "xsd:decimal" 
            Select Case destType 
                Case "xsd:integer" 
                    TypeCast = CInt(inData) 
                Case Else 
                    TypeCast = inData 
            End Select 
        Case "xsd:integer" 
            TypeCast = inData 
        Case Else 
            TypeCast = inData 
    End Select 
End Function 
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Appendix A6 - BuildXMLSchema 
Sub BuildXMLSchema(inNode As CNode) 
    Dim current As CNode 
    Dim child As CNode 
    Dim child2 As CNode 
    Set current = inNode 
    Dim sourceID As Integer 
    Dim att As CAttribute 
    Dim elmName As String 
    For Each child In current.GetCHilds 
            frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & "<" 
             
            tmp_attributes = Trim(GetAttributesWithData(child)) 
             
            elmName = child.GetName 
            elmName = Left(elmName, Len(elmName) - 1) 
            elmName = Right(elmName, Len(elmName) - 1) 
                         
            frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & "xsd:element name=""" & elmName  
  & """" 
             
            If child.CountChilds > 0 Or child.CountAttribs > 0 Then ' Har  
   underliggande element/attribut.. 
             
                frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & ">" & vbCrLf 
                 
                frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & "<xsd:complexType>" & vbCrLf 
                 
                If child.CountChilds > 0 Then ' skriv ut underliggande element. 
                    frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & "<xsd:sequence>" &  
   vbCrLf 
                    Call BuildXMLSchema(child) 
                    frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & "</xsd:sequence>" &  
   vbCrLf 
                End If 
                                
                If child.CountAttribs > 0 Then ' skriv ut attribut. 
                    For Each att In child.GetAttributes 
                        frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & "<xsd:attribute  
    name=""" & att.GetName & """ type=""xsd:text""/>" &  
    vbCrLf 
                    Next 
                End If 
                 
                frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & "</xsd:complexType>" &  
   vbCrLf 
                frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & "</xsd:element>" & vbCrLf 
            Else 
                frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & " type=""xsd:text"" />" &  
   vbCrLf 
            End If 
    Next 
End Sub 
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Appendix A7 - OpenXMLFile 
Sub OpenXMLFile(tre As TreeView, fileIn As TextBox, iNtree As CNode, inRoot As Node) 
    Dim str, txtstr, starttag As String 
    Dim pos, pos2, pos3, pos4 As Integer 
    Dim i As Integer 
    Dim pek As CNode 
    Dim pek2 As CNode 
    Dim ActiveNode, currentNode As Node 
     
    Set pek = iNtree 
     
    Set ActiveNode = inRoot ' För trädet som skapas i TreeView 
    Set currentNode = ActiveNode 
     
    Open App.path & "\" & fileIn.Text For Input As #1 
        Do While Not EOF(1) 
           Input #1, str 
           pos = 0 
           Do While InStr(pos + 1, str, "<") > 0 
 
                pos = InStr(pos + 1, str, "<") 'start 
                pos2 = InStr(pos, str, ">") ' End tag.. 
         
                If pos2 > 0 Then ' Tag slutar. 
                    If Mid(str, pos + 1, 1) = "/" Then 'stop tag 
                         
                        If LCase(Trim(starttag)) = LCase(Trim(Mid(str, pos + 2, pos2 –  
    pos - 2))) Then ' löv 
                            txtstr = txtstr + " ... data .. " 
                        Else 
                            Set pek2 = pek.GetParent 
                            Set pek = pek2 
                        End If 
                         
                        ' Sluttag läggs till. 
                        txtstr = txtstr + Mid(str, pos, pos2 - pos + 1) 
                    Else ' starttag 
                        starttag = GetTagName(Mid(str, pos, pos2 - pos + 1)) 
                                             
                        txtstr = txtstr + "+" + Mid(str, pos, pos2 - pos + 1) 
                         
                        Set pek2 = pek.AddChil(starttag) 
                        Set pek = pek2 
                         
                        If GetXMLAttributes(Mid(str, pos, pos2 - pos + 1)) <> "" Then 
                            Attributes = Split(Trim(GetXMLAttributes(Mid(str, pos,  
     pos2 - pos + 1))), ";") 
                            For Each attrib In Attributes 
                                If attrib <> "" Then 
                                    ' AttributData. 
                                    attribData = GetAttributeData(Mid(str, pos, pos2 –  
      pos + 1), attrib) 
                                    ' Lägger till attributet i trädet. 
                                    Call pek2.AddAttribut(attrib, attribData) 
                                End If 
                            Next 
                             
                        End If 
                         currentNode.Expanded = True 
                        If Mid(str, pos2 - 1, 1) = "/" Then ' Sluttag 
                            Set pek2 = pek.GetParent 
                            Set pek = pek2 
                        End If 
                    End If 
                End If 
            Loop 
        Loop 
    Close #1 
End Sub 
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Appendix A8 - Traverse 
Sub Traverse(inNode As CNode) 
    Dim current As CNode 
    Dim child As CNode 
    Dim child2 As CNode 
    Set current = inNode 
    Dim sourceID As Integer 
     
    For Each child In current.GetCHilds 
        Select Case Mid(child.GetName, InStr(1, child.GetName, ":") + 1, InStr(1,  
  child.GetName, ">") - InStr(1, child.GetName, ":") - 1) 
        Case "complexType" 
            If NOT child.GetAttribute("name") = "" Then 
                Exit Sub 
            End If 
        Case "element" 
    
            frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & "<" 
            tmp_attributes = Trim(GetAttributesWithData(child)) 
             
            frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & child.GetAttribute("name") 
             
            If tmp_attributes <> "" Then 
                frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & " " & tmp_attributes 
            End If 
           
            If Mid(child.GetName, 2, 1) = "/" Then 
                frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & "/" 
            End If 
             
            frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & ">" & vbCrLf 
            sourceID = GlMapp.GetSource(child.GetID) 
     
            Data = SourceData.GetData(sourceID) 
             
            If SourceData.GetDataType(sourceID) <> child.GetAttribute("type") Then '  
   Källattribut <> Målattribut. 
                Data = TypeCast(Data, SourceData.GetDataType(sourceID),  
   child.GetAttribute("type")) 
            End If 
       
            If Data <> "" Then 
                frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & Data & vbCrLf 
            End If 
        End Select 
         
        Call Traverse(child) 
         
        Select Case Mid(child.GetName, InStr(1, child.GetName, ":") + 1, InStr(1,  
  child.GetName, ">") - InStr(1, child.GetName, ":") - 1) 
        Case "element" 
           frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & "<" 
           frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & "/" 
           frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & child.GetAttribute("name") & ">"  
  & vbCrLf 
        End Select 
          Next 
End Sub 
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Appendix A9 - CNode 
Nedan visas klassens medlemsvariabler samt några av alla klassens metoder. 
 
Private parent As CNode 
Private name As String 
Private ID As Integer 
Private childs As New Collection 
Private attrib As New Collection 
 
Function CreateNode(Addparent As CNode, AddName As String, inID As Integer) As CNode 
    Set parent = Addparent 
    name = AddName 
    ID = inID 
End Function 
 
Public Sub AddChild(ByRef inChild As CNode) 
    childs.Add (inChild) 
End Sub 
 
Public Sub RemoveAttribute(inname As String) 
    Dim i As Integer 
    For i = 1 To attrib.Count 
        If attrib(i).GetName = inname Then 
             attrib.Remove i 
             Exit For 
        End If 
    Next 
End Sub 
 
Public Function AddAttribut(ByVal AttName As String, ByVal Data As String) 
    Dim attr As New CAttribute 
    Call attr.AddAttribute(AttName, Data) 
    attrib.Add attr 
End Function 
 
Public Function GetAttributes() As Collection 
    Set GetAttributes = attrib 
End Function 
 
Public Function GetAttribute(inname As String) 
    Dim att As CAttribute 
    For Each att In attrib 
        If att.GetName = inname Then 
            GetAttribute = att.GetValue 
        End If 
    Next 
End Function 
 
Public Function RemoveChild(inID As Integer) 
    For i = 1 To childs.Count 
        If childs(i).GetID = inID Then 
            childs.Remove (i) 
            Exit For 
        End If 
    Next i 
End Function 
 
Public Function AddChil(AddName As String) As CNode 
    Dim tmp As New CNode 
    Call tmp.CreateNode(Me, AddName, UniqueID.GetID) 
    childs.Add tmp 
    Set AddChil = tmp 
End Function 
 
Public Function GetID() As Integer 
    GetID = ID 
End Function 
 
Public Function GetPath() As String 
    If IsObject(parent) And name <> "" Then 
        GetPath = parent.GetPath() & "\" & name 
    End If 
End Function 
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Appendix A10 - CMapping 
Private Mappning As New Collection 
 
Public Function AddMapping(destID As Integer, sourceID As Integer, cost As Double) 
    Dim tmp As New CMap 
    Call tmp.AddMapping(sourceID, destID, cost) 
    Mappning.Add tmp 
         
End Function 
 
Public Function GetCost(sourceID As Integer) As Double 
     GetCost = 0 
     For i = 1 To Mappning.Count 
        If Mappning(i).GetSource = sourceID Then 
            GetCost = Mappning(i).GetCost() 
        End If 
    Next 
End Function 
 
 
Public Function ReplaceMapping(sourceID As Integer, destID As Integer, cost As Double) 
     For i = 1 To Mappning.Count 
        If Mappning(i).GetSource = sourceID Then 
            Call Mappning(i).Change(destID, cost) 
        End If 
    Next 
End Function 
 
Public Function GetDest(sourceID As Integer) As Integer 
     For i = 1 To Mappning.Count 
        If Mappning(i).GetSource = sourceID Then 
            GetDest = Mappning(i).GetDest() 
        End If 
    Next 
End Function 
 
Public Function GetSource(destID As Integer) As Integer 
     For i = 1 To Mappning.Count 
        If Mappning(i).GetDest = destID Then 
            GetSource = Mappning(i).GetSource() 
            Exit Function 
        End If 
    Next 
End Function 
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Appendix A11 - CMap 
 
Private sourceID As Integer 
Private destID As Integer 
Private cost As Double 
 
Public Function AddMapping(sour As Integer, dest As Integer, incost As Double) 
    sourceID = sour 
    destID = dest 
    cost = incost 
End Function 
 
Public Function Change(dest As Integer, incost As Double) 
    destID = dest 
    cost = incost 
End Function 
 
Public Function GetDest() As Integer 
    GetDest = destID 
End Function 
 
Public Function GetSource() As Integer 
    GetSource = sourceID 
End Function 
 
Public Function GetCost() As Double 
    GetCost = cost 
End Function 
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Appendix A12 – CelementData 
 
Option Explicit 
Dim ID As Integer 
Dim Data As String 
Dim datatype As String 
 
Public Sub Add(inID As Integer, inData As String, inType As String) 
    ID = inID 
    Data = inData 
    datatype = inType 
End Sub 
 
Public Function GetData() As String 
    GetData = Data 
End Function 
 
Public Function GetID() As Integer 
    GetID = ID 
End Function 
 
Public Function GetDataType() As String 
    GetDataType = datatype 
End Function 
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Appendix A13 - Savedata 
Sub SaveData(inNode As CNode, inData As String) 
    Dim current As CNode 
    Dim child As CNode 
    Dim child2 As CNode 
    Set current = inNode 
    Dim attribData As String 
     
    For Each child In current.GetCHilds 
        Select Case Mid(child.GetName, InStr(1, child.GetName, ":") + 1, InStr(1, 
  child.GetName, ">") - InStr(1, child.GetName, ":") - 1) 
            Case "complexType" 
                If NOT child.GetAttribute("name") = "" Then 
                    Exit Sub 
                End If 
            Case "element" 
                If Mid(child.GetName, 2, 1) = "/" Then ' tagen-slutar. 
                    frmMain.Text1.Text = frmMain.Text1.Text & "/" 
                    inData = ReplaceOnce(inData, "</" & child.GetAttribute("name") & 
    ">", "") 
                End If 
                 
                ' Element med attribut. 
                If Left(inData, 2 + Len(child.GetAttribute("name"))) = "<" &  
   child.GetAttribute("name") & " " Then   ' Plocka bort. 
                   inData = Trim(ReplaceOnce(inData, "<" & child.GetAttribute("name"), 
   "")) 
                    tmpPos = InStr(1, inData, ">") 
                    Call TraverseAttributes(Left(inData, tmpPos - 1), child) 
                    inData = Right(inData, Len(inData) - tmpPos) 
                End If 
                 
                ' Element utan attribut. 
                If Left(inData, 2 + Len(child.GetAttribute("name"))) = "<" &  
   child.GetAttribute("name") & ">" Then 
                   inData = Trim(ReplaceOnce(inData, "<" & child.GetAttribute("name"), 
   "")) 
                    tmpPos = InStr(1, inData, ">") 
                    inData = Right(inData, Len(inData) - tmpPos) 
                End If 
                If Not Left(inData, 1) = "<" And inData <> "" Then 
                    pos2 = InStr(1, inData, "<") 
                    Call SourceData.AddElement(child.GetID, Left(inData, pos2 - 1), 
   child.GetAttribute("type")) 
                    inData = Right(inData, Len(inData) - (pos2 - 1)) 
                End If 
        End Select 
         
        Call SaveData(child, inData) 
         
        Select Case Mid(child.GetName, InStr(1, child.GetName, ":") + 1, InStr(1, 
  child.GetName, ">") - InStr(1, child.GetName, ":") - 1) 
            Case "element" 
                inData = Replace(inData, "</" & child.GetAttribute("name") & ">", "") 
        End Select 
    Next 
End Sub 



Appendix A14 – TraverseAttributes 

 xv  

Appendix A14 – TraverseAttributes 
 
Function TraverseAttributes(inData As String, iNtree As CNode) 
    Dim child As CNode 
    Dim attribData As String 
     
    For Each child In iNtree.GetCHilds ' letar efter attribut. 
        Select Case Mid(child.GetName, InStr(1, child.GetName, ":") + 1, InStr(1, 
  child.GetName, ">") - InStr(1, child.GetName, ":") - 1) 
            Case "attribute" 
                attribData = GetAttributeData(inData, child.GetAttribute("name")) 
                If attribData <> "" Then 
                    Call SourceData.AddElement(child.GetID, attribData,   
   child.GetAttribute("type")) 
                End If 
            Case "sequence" 
                Call TraverseAttributes(inData, child) 
            Case "complexType" 
                Call TraverseAttributes(inData, child) 
        End Select 
    Next 
     
End Function 
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Appendix A15 - GetAttributeData 
 
Function GetAttributeData(ByVal inData As String, ByVal attribName As String) As 
 String 
    Dim pos As Integer 
    pos = 1 
    GetAttributeData = "" 
    pos = InStr(pos, inData, attribName & "=""") + Len(attribName & "=") 
      
    If pos > 0 Then 
        tmp = Mid(inData, pos + 1, CInt(InStr(pos + 1, inData, """")) - (pos + 1)) 
        GetAttributeData = tmp 
    End If 
 
     
End Function 
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Appendix A16 - GetPath 
 
Function GetPath(ID As Integer, inNode As CNode) As String 
 
    Dim current As CNode 
    Dim child As CNode 
    Dim child2 As CNode 
    Set current = inNode 
 
     
    For Each child In current.GetCHilds 
        Select Case Mid(child.GetName, InStr(1, child.GetName, ":") + 1, InStr(1,  
  child.GetName, ">") - InStr(1, child.GetName, ":") - 1) 
        Case "complexType" 
            If NOT child.GetAttribute("name") = "" Then 
                Exit Function 
            End If 
        Case "element" 
            If child.GetID = ID Then 
                GetPath = "\" & child.GetAttribute("name") 
 
                Exit Function 
            End If 
 
        Case "attribute" 
             If child.GetID = ID Then 
                GetPath = "\" & child.GetAttribute("name") 
                Exit Function 
            End If 
        End Select 
         
        tmp = "" 
        tmp = GetPath(ID, child) 
        If tmp <> "" Then '  om Alternativ returneras, returnera det aktuella namnet o 
  avslutas. 
                GetPath = "\" & child.GetAttribute("name") & tmp 
            Exit Function 
        End If 
    Next 
 
End Function 
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Appendix A17 - GetAttributesWithData 
 
Function GetAttributesWithData(inNode As CNode) As String 
    Dim current As CNode 
    Dim child As CNode 
    Set current = inNode 
     
    For Each child In current.GetCHilds 
        Select Case LCase(Mid(child.GetName, InStr(1, child.GetName, ":") + 1,  
  InStr(1, child.GetName, ">") - InStr(1, child.GetName, ":") - 1)) 
        Case "attribute" 
           GetAttributesWithData = GetAttributesWithData + child.GetAttribute("name") 
  + "=""" + SourceData.GetData(GlMapp.GetSource(child.GetID)) + """ " 
        Case "complextype" 
            GetAttributesWithData = GetAttributesWithData(child) 
        Case "sequence" 
            GetAttributesWithData = GetAttributesWithData(child) 
        End Select 
    Next 
     
    
End Function 
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Appendix B - Källdokument 
Nedan visas källdokumentet som använts vid testerna. 

<purchaseOrder> 
<shipTo> 
<name> 
  Sven Andersson 
</name> 
<street> 
Krokigavagen 12 
</street> 
<city> 
  Skovde 
</city> 
<state> 
  Sweden 
</state> 
<zip> 
  541 23 
</zip> 
</shipTo> 

<billTo> 
<name> 
  Sven Andersson 
</name> 
<street> 
  Krokigavagen 12 
</street> 
<city> 
  Skovde 
</city> 
<state> 
  SWE 
</state> 
<zip> 
  541 23 
</zip> 
</billTo> 

<items> 
<item partNum="45566"> 
<productName> 
  Kexchoklad 
</productName> 
<quantity> 
  12 000 
</quantity> 
<USPrice> 
  50000 
</USPrice> 
<shipDate> 
  2004-02-10 
</shipDate> 
</item> 
</items> 
</purchaseOrder> 
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Appendix C – Konverteringsregler för datatyper 
I tabell 3 beskrivs verifieringsvillkoren för konverteringar mellan datatyperna i 
källstrukturen och målstrukturen. Beroende på utfallet från verifieringskontrollen 
utförs handlingen i någon av kolumnerna märkt sant eller falskt. 

Tabell 3 - Datatyper som finns implementerade i experimentapplikationen 

Källstruktur Målstruktur Verifieringskontroll Sant Falskt 

String Decimal Giltigt tal? Överföring 
möjlig. 

Överföringen 
går inte att 
genomföra. 

String Date Giltigt datum? Överföring 
möjlig. 

Överföringen 
går ej att 
genomföra. 

String Integer Giltigt tal? Talet omvandlas 
till ett heltal. 

Överföringen 
går ej att 
genomföra. 

String Övriga Ingen Överföringen 
genomförs. 

 

Text Decimal Giltigt tal? Överföring 
möjlig. 

Överföringen 
går inte att 
genomföra. 

Text Date Giltigt datum? Överföring 
möjlig. 

Överföringen 
går ej att 
genomföra. 

Text Integer Giltigt tal? Talet omvandlas 
till ett heltal. 

Överföringen 
går ej att 
genomföra. 

Text Övriga Ingen Överföringen 
genomförs. 

 

Date Date Ingen Överföringen 
genomförs. 

 

Date String Ingen Överföringen 
genomförs. 

 

Date Övriga Ingen Överföringen 
genomförs. 

 

Decimal Integer Ingen Talet omvandlas 
till heltal. 

 

Decimal Övriga  Överföringen 
genomförs. 

 

Övriga Övriga  Överföringen 
genomförs. 

 

 


