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Sammanfattning 
Ett ökande behov av metadata har identifierats och i många verksamheter finns ett 
behov att skapa och lagra metadata som beskriver någon typ av data. Detta har drivit 
på studier av datakataloger som betraktas som lösningen på metadatabehovet. Detta 
arbete har behandlat att specificera ett dokumenthanteringssystem byggd på en 
datakatalog för en verksamhet i en utförd fallstudie. Den behandlade 
dokumentdatakatalogen inkluderar en ontologi för att skapa ändamålsenlig sökning i 
en legacymiljö.  

   I den framtagna specifikationen på arkitekturavgränsningar för en 
dokumentdatakatalog är det kännetecken såsom integrerad, skalbar, robust, anpassbar 
och öppen som införlivar en sund arkitektur. I specifikationen ingår även ett antal 
krav som utöver kännetecknen bör följas för en god arkitektur. Komponenterna 
checkin/checkout och versionshantering presenteras som nödvändiga i en datakatalog 
för dokumenthantering. Övriga komponenter i en datakatalog anses ej vara 
nödvändiga i en begränsad dokumentdatakatalog men däremot användbara, dessa 
komponenter är följande: konfigurationskontroll, notifikation och kontexthantering. 

   Ontologi är ämnet om kunskapsrepresentation och för att erhålla ändamålsenlig 
sökning för verksamheten i datakatalogen behövs en ontologi som passar 
verksamhetens behov. Flera existerande ontologier utvärderades, dock fanns ingen 
ontologi som var tillräckligt specialiserad för området. Därför utvecklades en 
skräddarsydd ontologi vilken integreras med datakatalogens informationsmodell som 
anger strukturen på datakatalogens metadata. 

   Som sista steg i genomförandet skapades en fysisk realisationsspecifikation på en 
dokumentdatakatalog för verksamheten i fallstudien. Resultaten från de tidigare 
stegen i genomförandet användes som grund för arkitekturen. Dessutom utnyttjades 
egenskaper från legacymiljön vilken begränsar mängden av tillgängliga lösningar. 

   Trots att den resulterande dokumentkatalogen är skräddarsydd för verksamheten är 
stora delar av arbetet tillämpbart på andra verksamheter.  De olika delresultaten är 
även bidrag, den flexibla och utbyggbara ontologin är tillämpbar på andra relaterade 
verksamheter. Arkitekturspecifikationen och realisationsspecifikationen är generella 
nog för att fungera på datakataloger oavsett informationsinnehåll. Dessa kan därför 
användas vid byggande av dokumentkataloger för andra verksamheter. 

Nyckelord: Datakatalog, dokumentdatakatalog, dokumenthanteringssystem, 
informationsmodell, ontologi, metadata, nyckelordssökning, legacy och arkitektur. 
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1 Introduktion 
Behovet av att dela dokument mellan olika användare och verktyg är en trend inom 
informationsteknologi som driver på utvecklingen av tillämpningar inom databaser 
(Bernstein och Dayal, 1994). I organisationer finns ett stort antal dokument av olika 
typer (Bernstein, 1996), datorisering av dokumenthantering ökar konstant och därmed 
även behoven för konsekvent lagring, representation och hantering av digitala 
dokument (Tannenbaum, 1994).  

   En lösning som kommit under 90-talet är datakataloger (repository) som effektivt 
hanterar organisationers informationstillgångar (Sen, 2003). En datakatalog är en 
delad databas med information om digitala dokument som är framtagna och används 
inom en verksamhet. Genom att erbjuda organisationen en integrerad, förståelig, 
tillgänglig och användbar struktur så skapas en global vy över data (Ursino, 2002, p. 
113), vilket främjar delning och samarbete. 

   Delad information kan lagras i olika varianter av lagringssystem såsom filsystem, 
databassystem eller arkivskåp, huvudsyftet för en datakatalog är att lagra data om 
information, metadata, inklusive dokumentens fysiska placering. Användandet av 
datakataloger ökar eftersom behovet av metadata växer och fler datakataloger 
utvecklas och införs i organisationer (Bernstein och Dayal, 1994). Metadata beskrivs 
som data om data och används för att lagra egenskaper för ett objekt, eller snarare 
data (Sen, 2003). Behovet av metadata är starkt och datakataloger är svaret (Sen, 
2003) eftersom det hanterar och lagrar metadata om objekt (Bernstein och Dayal, 
1994).  

   Tack vare tillgängligheten till metadata kan en datakatalog erbjuda andra tjänster 
såsom exklusiv åtkomst till data, regler för åtkomst, versionshantering men även 
fysisk lagring av data (Bernstein och Dayal, 1994). När utökat stöd för metadata finns, 
skapar detta underlag till förbättrad sökning inom en datakatalog med hjälp av 
ontologier.  

   Intresset för ontologi har ökat då barriärer i kommunikationen mellan människor, 
organisation och mjukvarusystem ska brytas (Uschold och Gruninger, 1996). 
Ontologi är en term som används för att referera till delad förståelse i en domän och 
kan användas som ett förenat ramverk för att lösa de problem som uppstår vid 
avsaknad av delad förståelse. Människor, organisationer och mjukvara behöver 
kommunicera mellan och bland dem själva (Uschold och Gruninger, 1996).  

   Huvuddelen i en formellt presenterad kunskap är baserad på konceptualisering 
(Gruber, 1993), därför kallas ibland ontologibaserad sökning konceptbaserad (Kayed 
och Columb, 2002). Det som ”existerar” i ett kunskapsbaserat system är precis det 
som kan representeras, således kan en ontologi i en applikation definieras av en 
mängd representerande termer. I en ontologi med representerade termer kan 
definitioner associeras med text förståelig för människor beskrivande vad namnen är 
menade att utmärka (Gruber, 1993).  

   Om metadata i datakataloger representeras med hjälp av ontologi så ökar förståelsen 
för innebörd av metandata i domänen hos människor, organisationer och 
mjukvarusystem. De flesta datakataloger använder sig av en informationsmodell, 
vilket är en ontologi, för att kunna möjliggöra explicit metadatahantering (Bernstein, 
1996). 
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   I organisationer som nyttjar mjukvara finns oftast legacyproblem (Pressman, 2001), 
det vill säga att ta hänsyn till befintlig miljö. Legacyproblem är vanligt i kommersiella 
organisationer där evolution ständigt måste ske för att behålla konkurrenskraft (Lloyd 
et al., 1999). Enligt Bernstein och Dayal (1994) så saknas erfarenheter från 
tillämpningar av datakataloger. Legacyproblemet innebär att när datakataloger införs i 
existerande system påverkas det av de existerande problemen, vilket skapar ytterligare 
krav på en datakatalog och dess arkitektur. 

   Syftet med detta arbete är att föreslå en arkitektur som möjliggör representation och 
lagring av dokument i en datakatalog, på ett sätt som gör att arkitekturen inte bryter 
mot de historiska (legacy) krav som finns hos en delvis manuellt orienterad 
ursprungsmiljö.  

   Denna datakatalog skall utöver lagring möjliggöra nyckelordssökning, ett område 
där ontologier tidigare tillämpats (Uschold och Jasper, 1999).  På grund av de krav 
som legacymiljön ställer på systemet samt faktumet att dokumentsökning är 
huvudapplikationen för datakatalogen så behöver därför inte samtliga av de vanliga 
komponenter som finns i en datakatalog utnyttjas eller implementeras. Arbetet har 
därför delats in i tre delar: 

• Arkitekturspecifikation som täcker de komponenter i datakatalogsystem som 
är nödvändiga för tillämpningen 

• Specifikation om hur dessa komponenter och tillhörande applikationer för 
sökning och lagring av dokument kan realiseras. 

• Design av den flexibla samt utökningsbara informationsmodell (ontologi) som 
beskriver de koncept som är nödvändiga för att kunna lagra och söka på 
dokumenten. 
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2 Bakgrund 

2.1 Delning av dokument 
Att kunna dela dokument mellan användare och verktyg är en förutsättning för 
samarbete och effektivt arbete i en organisation. I en organisation där alla användare 
jobbar mot samma organisationsmål är informationsbyte mellan användarna 
oundvikligt. En eller flera användare skapar och underhåller dokument medan andra 
användare tar del av dokumentet. För detta krävs det att alla ansvariga kan komma åt 
dokumentet och göra förändringar, för att göra det tillgängligt för övriga i 
organisationen behövs dokumentet distribueras ut till användare vid behov. Detta 
behov har bland annat Bernstein och Dayal (1994) identifierat och de förklarar 
behovet som en drivkraft inom utveckling av informationsteknologi. 

   En lösning som kommit under 90-talet är datakataloger som effektivt hanterar 
organisationers informationstillgångar (Sen, 2003).  

2.2 Datakatalog 
   En datakatalog (repository) är en delad databas av information om framtagna 
artefakter som används eller är framtagna i en verksamhet.  Exempel på artefakter kan 
vara mjukvara, dokument med mera som verksamheten producerar eller använder 
(Bernstein och Dayal, 1994). IBM försökte bygga en datakatalog på slutet av 80-talet, 
vilket aldrig slutfördes på grund av att mjukvaruindustrin lämnade programspråket 
COBOL och gick över till C/C++ samt att klient-server arkitekturen fick ett stort 
genomslag. I slutet av 90-talet har iden återigen återupptagits av flera tillverkare 
vilket har utvecklat ett antal datakataloger: Microsoft med Microsoft Repository, 
Unisys med Universal Repository, Computer Associate med Platinum Repository, 
ViaSoft med Rochade Repository, Softlab med Enabler Repository och Oracle med 
Oracle Repository (Sen, 2003). 

   Artefakterna eller objekten i datakatalogen lagras i olika varianter av lagringssystem 
såsom filsystem, databassystem eller arkivskåp. Beskrivning av dessa objekt, 
metadatan, lagras i en datakatalog. Utöver detta kan även information om objekten 
såsom fysisk placering (Figur 1), revisionshistorik, associerat system, restriktioner 
som uppfylls, vem som är auktoriserad att ge access eller modifiera den, vem som är 
ansvarig och dess förhållanden till andra objekt med mera lagras. Att lagra denna 
information i en datakatalog har ett antal fördelar; eftersom datakatalogen ger 
lagringstjänster så behöver inte verktygsutvecklare utveckla verktygsspecifika 
databaser för objekten som verktygen använder. 

  

   För att erhålla och upprätthålla metadata räcker det inte enbart med ett 
databassystem utan ett lager implementeras ovanför ett databashanteringssystem 
(DBHS) som kallas datakataloghanteringssystem (Repository Engine), förkortas 
DKHS, vilket interagerar med verktyg som använder datakatalogen. 

  
Datakatalog Filsystem

Figur 1, Datalagring på filsystem 
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   En DKHS ger tjänster för att modellera, hämta och administrera objekt i en 
datakatalog. När en användare vill komma åt ett objekt, så tas objektets placering 
fram och därifrån kopieras objektet till användarens privata arbetsutrymme, en 
filkatalog eller en privat databas. 

   En DKHS bör erbjuda de standardfunktioner ett DBHS tillhandahåller:  

• en datamodell för att strukturera en datakatalogen 

• Frågor (eng. queries) för att navigera i datakatalogen,  

• vyer för att öka dataoberoendet mot verktyg 

• integritetskontroll för att fånga integritetsöverträdelser 

• säkerhets kontroll för säker åtkomst 

• transaktioner för atomära flerstegsuppdateringar. 

• metadata  

Hanteringen av metadata kräver ytterligare tjänster som inte en konventionell DBHS 
kan erbjuda. Dessa tjänstekomponenter är tillagda i DKHS och omfattar 
checkin/checkout, versionshantering, konfigurationskontroll, notifikation, 
kontexthantering och arbetsflödeskontroll (Bernstein och Dayal, 1994). 

2.2.1 Metadata/Informationsmodell 

   De senaste 30 åren har en kolossal ökning i användandet av metadata vid utveckling 
av informationssystem skett. Metadata har från att varit en sidofråga blivit en viktig 
del i integrationen mellan verksamheters resurser och applikationer. Metadata-
hanteringsverktyg, även kallat datakataloger, har blivit centrala.(Sen, 2003, p. 6). 
Behovet av metadata är starkt och datakataloger är svaret (Sen, 2003) eftersom det 
hanterar och lagrar metadata om objekt (Bernstein och Dayal, 1994). Att 
datakataloger har framgång vid explicit metadatahanering beror troligtvis att 
datakataloger har en modell över struktur och semantik över artefakter som lagras i 
datakatalogen, informationsmodellen (Bernstein, 1998). 

 

   En informationsmodell specificerar vad för sorts information som lagras i en 
datakatalog, ett schema över lagrad data (Bernstein, 1996). Verktyg interagerar med 

Version och konfigurations hantering 

Objekt Relationer 

Utökbara 
typer 

 

Figur 2, Bernstein (1996) 

Datakataloghanteringssystem 

Datakatalog-
databasen 

 

  

Informationsmodell
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en datakatalog genom en informationsmodell vilken är inbyggd i de flesta 
datakataloger (Bernstein, 1996). Enligt Sen (2003) så beskriver informationsmodellen 
kärnmetadata-typer i en datakatalog; en specifikation som är ett formellt språk mot 
verktygen. 

   Som visualiseras i Figur 2 arbetar DKHS (Repository Engine) mot 
informationsmodellen. En kärnfunktion i denna är att dynamiskt kunna utbygga 
informationsmodellen genom att lägga till nya typdefinitioner eller utöka de befintliga 
typdefinitionerna.  

2.2.2 Lagring i datakatalog 

En DKHS är ett applikationslager som ligger ovanför en databas (Database Engine) 
vilket kan vara ett filsystem, relationsdatabas eller objektorienteraddatabas (Bernstein 
och Dayal, 1994). 

     Stödet för ostrukturerade komplexa objekt hos DBHS tillåter lagring och hämtning 
av stora objekt (Elmasri och Navathe, 2000) som kan användas i datakataloger för 
objektlagring. Typiska exempel på sådana objekt är bitmapbilder och långa 
textsträngar (såsom dokument). Dessa kallas vanligen för Binary Large Objects, eller 
BLOBs. Dessa objekt är ostrukturerade i den mening att DBHS inte känner till dess 
struktur, enbart verktyget till datakatalogen som använder dem kan tolka dem. 
Objekten anses vara komplexa eftersom de kräver en stor plats på lagringsmediet och 
inte är en del av de standard datatyper som erbjuds av en traditionell DBHS. DBHS-
mjukvaran har ingen möjlighet att direkt processa urvalsvillkor och andra operationer 
baserade på värden från dessa objekt. 

   De flesta DKHS använder ett filsystem till att lagra objekt, såsom dokument 
(Bernstein och Dayal, 1994). Ett filsystem abstraherar fysiska egenskaper från 
lagringsmedia till att definiera en logisk lagringsenhet, filen (Silberschatz, 2003). 
Filer kopplas utav filsystemet i operativsystemet till fysiska enheter. En fil är en 
samlad namngiven mängd relaterad information som lagras på en fysisk enhet. 
Datafiler kan vara numeriska, alfabetiska, alfanumeriska, eller binära (Silberschatz, 
2003). Även om filsystem har svag funktionalitet mot DBHSs så använder vissa 
DKHS filsystem även för den explicita metadatahanteringen (Bernstein och Dayal, 
1994). Filsystem har två fördelar mot DBHS: de är vanligt förekommande, genom att 
använda filsystem kan DKHS lätt portas mot olika operativsystem; och de erbjuder 
snabb sekventiell åtkomst (Bernstein och Dayal, 1994). 

   Vissa DKHS använder en kombination av RDBHS och filsystem (Bernstein och 
Dayal, 1994).  Relationsdatabasen lagrar metadata i tabeller och objekten lagras som 
filer på ett filsystem, se Figur . Detta tillåter att använda omodifierade verktyg som 
använder filer för objekt lagring, medan fördelar från DBHS erhålls vid hantering av 
metadata, såsom transaktioner, referensintegritet och frågor. Dock finns det problem 
med denna approach (Bernstein och Dayal, 1994): Uppdatering av metadata och 
objekten själva kan inte grupperas in i samma transaktion eftersom filsystem inte 
stödjer transaktioner. Administration av objekt och metadata blir svåra att koordinera, 
till exempel att samordna säkerhetskopiering och återställning så att objekt och 
metadata är i ett konsistent tillstånd. Det går inte heller att bygga index över objekt 
och exekvera frågor på objekt om inte delar av objekten replikeras i RDBHS vilket 
skapar potentiella konsistensproblem (Bernstein och Dayal, 1994). 
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    De två första problemen (transaktion och konsistens vid backup) löses genom att 
lagra objekten i RDBHS som ett Binary Large Object (BLOB). För att lösa problemet 
med att exekvera frågor mot objekt så kräver detta att objekt dekomponeras i delar 
vilket lagras separat i RDBHS. Detta är dock svårt att utföra med konventionell 
RDBHS’s vilket kräver att objekten läggs in i en rigorös tabellstruktur (Bernstein och 
Dayal, 1994). 

2.2.3 Datakatalog som dokumenthanteringssystem 

Med dokumenthanteringssystem avses programvara med funktionalitet för 
registrering, lagring, versionshantering och återsökning av dokument (Länsstyrelsen 
Västra Götaland, 2002). Ett dokumenthanteringssystem bör även underlätta delning 
av information vilket anses vara drivkraften bakom informationsteknologin.  

   Datakataloger har sedan 90-talet effektivt hanterat organisationers 
informationstillgångar (Sen, 2003) och kan så gott som hantera alla aspekter av en 
organisations information (Tannenbaum, 1994). Tannenbaum (1994) beskriver ett 
antal oberoende funktionella roller som organisationer behöver ha uppfyllt i sin 
informationshantering: 

• Möjligheten att definiera vad som utgör en organisations information. 

• Indexering och katalogisering av en organisations information 

• Att organisationens information är lättillgänglig för användarna. 

• Möjligheten att lagra organisationers information i multipla versioner. 

Dessa roller kan och bör uppfyllas av närvaron av en datakatalog i en organisation 
(Tannenbaum, 1994). Som tidigare nämnt så är behovet av metadata stort bland 
organisationer och datakatalogen är lösningen eftersom det är en metadatahanterare. 
Att införliva ett enkelt dokumenthanteringssystem med en datakatalog som möjliggör 
lagring och sökning på information anses därför ha stor relevans. 

Datakatalog 

 Databas 
definition  

 Databas 

Mjukvara för åtkomst 

Mjukvara för process 

Datakataloghanteringssystem

DBHS 

Figur 3, DBHS med objektlagring på filsystem 

 Fil- 
lagring 

Verktyg/Användare 
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2.3 Sökning 

2.3.1 Ontologier för datakataloger 

Intresse för ontologi (eng. ontology) har ökat i många domäner. I en öppen miljö så 
räcker det inte att definiera termer för internt bruk. Hela världen behöver nu förstå 
termerna (Kayed och Columb, 2002). Ontologi är en term som används för att referera 
till delad förståelse i en viss domän och kan användas som ett förenat ramverk för att 
lösa de problem som uppstår vid avsaknad av delad förståelse. 

   Formellt baserad kunskap baseras på konceptualisering: objekten, koncepten och 
andra entiteter som förmodas existera i en domän av intresse och relationer som håller 
dem (Gruber, 1993).  En konceptualisering är en förenklad vy av en värld som vi vill 
representera i något syfte. En sådan konceptualisering kan vara implicit, t.ex. att den 
existerar i någons huvud, men även explicit vilket är sättet som ontologi betraktas 
(Uschold och Gruninger, 1996). För kunskapsbaserade system är det som ”existerar” 
det som kan representeras, mängden av objekt som kan representeras i en deklarativ 
formalism kallas universe of discourse (Gruber, 1993). Det är denna mängd av objekt 
och relationerna sinsemellan som reflekteras in en framställnings vokabulär, vilket 
kunskapsbaserade program använder för att representera kunskap. Därmed kan en 
ontologi i en applikation definieras genom en mängd av framställda termer (Gruber, 
1993). I en ontologi med representerade termer kan definitioner associeras med 
namnen på entiteter i universe of discourse med text förståelig för människor 
beskrivande vad namnen är menade att utmärka (Gruber, 1993).  

   En ontologi kan användas som en metadatatjänst med ett index i en datakatalog som 
ger ontologibaserad sökning (Uschold och Jasper, 1999). Den bakomliggande idén 
bygger på att använda en ontologi för att söka genom ett informationsdatakatalog efter 
önskade objekt. Fördelar är att precisionen och graden av återigenkännande ökar samt 
att tiden för sökningen överlag kommer att minskas (Uschold och Jasper, 1999). 

   I en sådan ontologitillämpning så finns kunskapsarbetaren (KW) och ontologi-
upphovsmannen. I ett scenario så skapar ontologi-upphovsmannen en ontologi som 
ska hjälpa applikationsanvändarna att identifiera koncept som de är intresserade av. 
Sökmotorn (eng. Search Engine) använder dessa koncept för att lokalisera önskade 
resurser från en datakatalog, Figur 4. 

 
Figur 4 (Uschold och Jasper, 1999) 

   I en datakatalog så representerar informationsmodellen använd ontologi. 
Informationsmodellen anger hur metadata semantiskt ska struktureras och 
konceptualiseras. Informationsmodellen ger nödvändig information till sökmotorn för 
att komma åt och processa metadata, till exempel hur metadatan lagras i tabeller i en 
RDBHS.  Informationsmodellen är en ontologi (en konceptualisering). 

   Sökmotorn använder objektens metadata i datakatalogen vid sökningen men själva 
objekten presenteras i sökresultatet, inte metadatan. Om metadata i en datakatalog 
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representeras enligt en framtagen ontologi så ökar förståelsen för innebörden av 
metadatan (koncepten i informationsmodellen) i datakatalogen mellan berörda 
människor, organisationer och mjukvarusystem vilket skapar en möjlighet att utföra 
sökningar anpassade för den miljö och verksamhet som ontologin är skapad ifrån. 

2.3.2 Nyckelordssökning och fritextsökning 

Den snabba och direkta åtkomsten till information är en av huvudfördelarna med 
datorteknologin. Mängden data en datakatalog hanterar växer med tiden och 
sökmöjligheter i en datakatalog är oundvikligt (Hassenzahl, 1999). Ontologibaserad 
sökning har haft framgångar i att lokalisera dokument i datakataloger (Uschold och 
Japser, 1999) och är en mekanism för konceptbaserad sökning. 

   Nyckelordssökning är konceptbaserad och kan utföras på strukturerad data, såsom 
en tuppel i en relationsdatabas. En nyckelordssökning är sökning mot en term, en del 
av strukturerad data. Översatt till en relationsdatabas är det sökning på en viss kolumn 
i en tabell. Som exempel, en person vill köpa en bil och söker i en databas över 
begagnade bilar. Istället för att titta igenom alla säljobjekt kan nyckelordssökning 
utföras för att enbart plocka ut de bilar som uppfyller användarens kriterier, 
exempelvis att bilen inte har gått längre än 13 000 mil och användaren söker då på mil 
< 13000. (Florescu et al., 2000) 

   Alternativet till nyckelordssökning är fritextsökning. Fritextsökning söker på 
ostrukturerad data, exempelvis text (Florescu et al., 2000). Eftersom sökning sker på 
ostrukturerad data där ingen konceptualisering har upprättats så är förståelsen för 
relevansen i träffen okänd eftersom det inte går avgöra i vilket sammanhang sökordet 
påträffas (Florescu et al., 2000), vilket är effekten vid avsaknad av en ontologi 
(Uschold och Jasper, 1999). 

   Om dokumenten lagras som Binary Large Objects (BLOBs) så är inte fritextsökning 
möjlig utan metadata. Som tidigare nämnt så går det inte att ställa urvalsvillkor på 
BLOBs utan text som ska vara sökbar måste hämtas ifrån dokumentet och lagras som 
metadata. Tuppler med metadata kopplas mot objekten som lagras i BLOBs. För att 
möjliggöra nyckelordssökning måste varje koncept lagras som ett eget attribut med 
definierad innebörd. 

   Enligt Hassenzahl(1999) så ska ett söksystem stödja sökning på ett ord, två eller 
flera ord samtidigt och användandet av wildcards. Den booleska operatorn OCH ska 
användas som standard. Det bör gå bestämma om en sökning enbart ska ske på 
konceptualiserad data eller även på fritext. Även bör det kunna gå att ange att 
nyckelord enbart söker inom ett koncept (Florescu et al., 2000) för ökad relevans i 
sökresultat. 

2.4 Legacysystem 
Termen ”legacy-program” är en förmildrad omskrivning för äldre, ofta dåligt 
designade och dokumenterad mjukvara som är verksamhetskritisk och måste stödjas 
över en lång tidsperiod (Pressman, 2001). En ökning av legacy-program tvingar 
många företag att ägna sig åt Software Re-Engineering (Pressman, 2001) vilket ses 
som en del i verksamhetens omorganisering i ett större perspektiv (Pressman, 2001). 

   Betrakta en produkt som uppfyller sitt syfte väl. Den används regelbundet, men 
börjar bli gammal. De havererar ofta och representerar inte den senaste tekniken. Om 
produkten hade varit hårdvara skulle produkten förmodligen ha slängts och en nyare 
modell köpts in. Med specialtillverkad mjukvara finns inte detta alternativ tillgängligt. 
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Den behöver byggas om, få adderad funktionalitet, bättre prestanda och tillförlitlighet. 
Det är detta som kallas Software Re-Engineering (Pressman, 2001). 

   Vi lever i en snabbt förändrande värld. Kraven på verksamhetsfunktioner och 
informationsteknologin som stödjer dessa ändras i en takt som ställer enorma 
konkurrensbetonade krav på varje kommersiell verksamhet. Både verksamheten och 
mjukvaran som stödjer denna måste utvecklas för att hålla jämna steg (Pressman, 
2001). 

   Legacysystem kan definieras som system som motstår modifiering och evolution 
mot förbättrade verksamhetskrav och ger en negativ effekt på verksamhetens 
konkurrenskraft. Denna definition är utvald av de många alternativ som finns 
eftersom den kännetecknar att ett system som är gammalt eller oflexibelt inte 
nödvändigtvis behöver vara ett legacysystem om det inte existerar några krav på 
förändring från verksamheten (Lloyd et al., 1999). 

Termen legacymiljö definieras och används i detta arbete för att hänvisa till den 
specifika miljö ett system är verksam i. Legacymiljö omfattar såväl som arbetsrutiner 
som teknisk omgivning: arbetsrutiner och organisatorisk uppbyggnad ställer krav på 
systemet; datormiljön som systemet ska köra på ställer krav på systemet. 
Legacymiljön är den omgivning som systemet ska köras på, samverka med och 
användas av. 
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3 Problembeskrivning 
Tannenbaum(1994, p. 12) presenterar ett antal oberoende funktionella roller som 
behövs för en organisations informationshantering, bland annat indexering och 
katalogisering av en organisations information. Dessa roller kan och bör uppfyllas av 
att en datakatalog införs (Tannenbaum, 1994, p. 12).  

    Datakatalogtekniken hanterar effektivt informationstillgångar hos organisationer 
och det är just det starka behovet av fungerande metahanteringssystem i 
organisationer som varit den pådrivande faktor som har lett till utvecklingen av 
dagens datakataloger (Sen, 2003). Datakataloger är en viktig typ av 
databasapplikationer i organisationer som är värd att studera vidare enligt Bernstein 
och Dayal (1994), vilka efterlyser fallstudier vid användande av datakataloger i olika 
verktygsdomäner. För detta projekt definieras verktygsdomän som en miljö där 
verktyg kopplas mot en datakatalog där flertalet av katalogens komponenter 
implementeras med nya eller existerande komponenter i det befintliga 
informationssystemet. Den underliggande arkitekturen verkar sålunda i en 
legacymiljö vilket ställer krav på arkitektur och funktionalitet. I en miljö där ett 
befintligt informationssystem med delvis manuella rutiner existerar som det måste tas 
hänsyn till existerar ett legacyproblem vilket ger begränsningar på datakatalogens 
arkitektur (Pressman, 2001). Ett verktygs funktionalitet är kraftigt beroende av 
datakatalogen den är designad att använda (Bernstein, 1996, p. 30). 

   För att erhålla informationssökning med perspektiven precision och 
återigenkännande vid sökning i datakataloger så är ontologier en användbar approach 
(Uschold, 1999). Arbetet i området ontologi möjliggör lösningar som främjar öppna 
miljöer och många användningsområden vilket är åtråvärt (Tannenbaum, 1994) och 
gör det till ett område där mycket forskning kan utföras. Även enstaka organisationer 
med dess människor har även behov av delad förståelse för att främja arbetet mot 
verksamhetsmålen (O’Leary, 1998).  

   För att utföra en studie som Bernstein och Dayal (1994) efterlyser skapas en instans 
ur verktygsdomänen för detta arbete som adresseras och studeras. Detta arbete 
omfattar ett verktyg i legacymiljö, som möjliggör sökning på organisationers 
dokument, som är kopplat mot en underliggande datakatalog som hanterar lagring, 
indexering och katalogisering. Arkitekturen hos datakatalogen begränsas ytterligare 
av behovet av en dynamisk utbyggbar modell genom att ändra eller lägga till nya 
typdefinitioner för att hantera förändringar i verksamhet med nya sökbehov, vilket 
skapar ytterligare en begränsning på arkitekturen. Att från ett existerande system 
skapa en datakatalog ställer nya krav på ett DKHS. Det krävs att en ny specifikation 
skapas som tillåter användandet av existerande informationssystemskomponenter. 
Dessa komponenter är troligtvis inte lika avancerade som de som återfinns i generella 
datakataloger, vilket gör att samtliga datakatalogkomponenter inte är nödvändiga. 
Vidare ställer informationssökning krav på datakataloger som gör att inte alla 
komponenter behövs. 

• Steg ett är därför att ta fram en specifikation över de begränsningar som 
ställs från ett existerande informationssystem och vilka komponenter inom 
en datakatalog som är nödvändiga för dokumentsökning. 

• För att utföra ändamålsenlig sökning i datakataloger krävs att en ontologi 
som grundas i existerande informationssystem formuleras och integreras 
med metadata i datakatalogen. Eftersom metadatadefinitionen är central i 
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alla tillämpningar i datakatalogen behöver en metadatastruktur skapas som 
är enkel nog att erbjuda lagring och sökning bland dokument men som inte 
behöver det ytterligare stöd som finns för mera avancerade tillämpningar. 

• Eftersom verktyget och dess egenskaper är centralt hos verktygsdomänen 
krävs det att någon form av verktyg implementeras för att kunna dra 
slutsatser om systemet. För en fysisk realisering inom en legacymiljö krävs 
en realiseringsspecifikation med fastställd design utifrån vilken det skall 
vara möjligt att genomföra en implementation. Detta krävs för att utföra den 
typ av fallstudier som Bernstein och Dayal (1994) efterlyser. 
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4 Metod 
Metodavsnittet presenterar den metod som används i genomförandet för att ta sig ifrån 
problemställning till resultat. Det som ska studeras är hur en datakatalog utformas för 
att erhålla lagring av dokument och på dessa utföra ontologibaserad sökning i en 
legacymiljö. Studien baseras på avsaknaden av fallstudier på tillämpade 
verktygsdomäner (Bernstein och Dayal, 1994). Den övergripande metoden i projektet 
är därför baserad på en fallstudie, genom detta avgränsas problemet till de specifika 
krav som ställs från legacymiljön i fallstudien och några alternativa metoder avses 
inte att utvärderas. Fallstudien utförs på en verksamhet som har de egenskaper som 
diskuteras i problembeskrivningen. Verksamheten har sålunda behov av 
dokumentdelning samt behöver infoga detta i ett befintligt delvis manuellt 
dokumenthanteringssystem, en legacymiljö. 

   I problembeskrivningen delades studien upp i tre delar vilka kan användas som 
delmål: 

1. Ta fram en specifikation över arkitekturbegränsningar i legacymiljö och vilka 
datakatalogskomponenter som är nödvändiga. Detta delmål skapar vad som i 
rapporten kallas arkitekturspecifikation. Framställandet av denna kan delas upp 
ytterligare i: 

1.1. Specifikation över vilka traditionella komponenter som ingår i en datakatalog 
som är nödvändiga. 

1.2. Specifikation över begränsningar på arkitektur i legacymiljö. 

2. Framtagande av en ontologi som formuleras och integreras med datakatalogens 
metadata. 

3. Framställande av en fysisk realiseringsspecifikation. 

För varje delmål appliceras en metod som möjliggör att delmålet kan uppnås.  

4.1 Specifikation över nödvändiga komponenter i en 
dokumentdatakatalog 

Specifikationen över vilka komponenter som är nödvändiga i en dokumentdatakatalog 
grundas i en litteraturstudie. Det utvärderas systematiskt vilka komponenter som 
behövs i en datakatalog för att erhålla en fungerande begränsad dokumentdatakatalog. 

4.2 Specifikation över begränsningar på arkitektur 
   För att ta fram en specifikation över begränsningar på arkitektur utförs en 
litteraturstudie som systematiskt går igenom begränsningar som kan finnas i en 
legacymiljö. För att återknyta till verksamheten i fallstudien där det delvis manuella 
dokumenthanteringssystemet existerar kommer intervjuer att utföras för att eventuellt 
komplettera listan över generella begränsningar hämtade från litteraturstudien.  

4.3 Framtagande av specifikation på informationsmodell 
En ontologi behövs inom dokumentdatakatalogen för att lagra information om 
dokumenten. Tre alternativ är möjliga: att använda en färdig ontologi, att anpassa en 
färdig ontologi eller att utveckla en skräddarsydd ontologi. Kravet på ontologin är att 
den ska gå att använda i en dokumentdatakatalog och leva upp till de krav som ställs 
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på detta. Eftersom dokumentdatakatalogen är ändamålsenlig enligt verksamheten i 
fallstudien så bör även ontologin vara detta.  

   Nackdelen med en färdig standardontologi är att det inte blir skräddarsytt för 
problemdomänen eller att mycket tid behövs för att anpassa den. Om ontologin tas 
fram i samband med en fallstudie kommer den framtagna ontologispecifikationen 
passa verksamhetens behov bättre än någon färdig ontologi kan göra, nackdelen är att 
den inte är generell. Denna nackdel finns även bland färdiga ontologier eftersom inget 
garanterar att dessa är generella. 

   En litteraturstudie utförs på standardontologier för att utvärdera om en användbar 
ontologi existerar. En funnen passande ontologi kan behövas anpassas för att vara 
ändamålsenlig med fallstudien. 

   Om det inte hittas en lämpig ontologi utförs en litteraturstudie i syfte att hitta en 
metod för framtagande av en ontologispecifikation. Denna metod utförs på 
fallstudiens verksamhet och utmynnar i en användbar ontologi i slutprodukt. 

4.4 Framställande av en fysisk realisationsspecifikation 
Framtagandet av en fysisk realisationsspecifikation för fallstudien är design- och 
implementations-arbete och baseras på resultat från delmålen ovan. 

   I nästa avsnitt påbörjas genomförande där föreslagna metoder för att uppnå de olika 
delmålen används. 
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5 Genomförande 
Med dokumenthanteringssystem avses programvara med funktionalitet för 
registrering, lagring, versionshantering och återsökning av dokument (Länsstyrelsen 
Västra Götaland, 2002). Ett dokumenthanteringssystem kan realiseras genom olika 
ansatser, exempelvis med en dokumentdatakatalog vilket kommer att behandlas. 
Specifikation över nödvändiga komponenter, arkitekturbegränsningar, 
informationsmodell och realisering skapas för en dokumentdatakatalog. 

5.1 Specifikation över nödvändiga komponenter i en 
dokumentdatakatalog. 

I avsnittet 2.2 listades ett antal tjänstekomponenter som ingår i en traditionell 
datakatalog enligt Bernstein och Dayal (1994). Ett dokumenthanteringssystem som 
realiseras med en datakatalog ger en dokumentdatakatalog som inkluderar en eller 
flera komponenter ifrån en datakatalog. Litteraturstudien syftar till att ta fram en 
specifikation över vilka av dessa komponenter som är nödvändiga i en 
dokumentdatakatalog. 

  Typiska komponenter som inkluderas i arkitekturen av en datakatalog presenteras, 
och appliceras på en dokumentdatakatalog för att undersöka om komponenten är 
nödvändig eller användbar i en dokumentdatakatalog.  

5.1.1 Checkout/checkin 
Aktiviteter som använder objekt i en datakatalog kan pågå under flera dagar eller 
månader. Att behandla hela aktiviteter som en transaktion blir opraktiskt. En 
systemkrasch mitt under en aktivitet kan innebära att flera dagars arbete förloras. 
Därför stödjer en DKHS checkout och checkin av objekt. Checkout-operationen 
kopierar ett objekt ifrån den delade datakatalogen till en användares privata 
arbetsutrymme. (Bernstein och Dayal, 1994). 
Efter färdigställt arbete i objektet görs en checkin-operation vilket kopierar objektet 
från den privata arbetskatalogen tillbaka till den delade datakatalogen. Checkout och 
checkin exekveras som separata korta transaktioner. Checkout sätter även en flagga på 
objektet som låser objektet för ytterligare checkout-operationer. Checkin-operationen 
återställer denna flagga. Checkout bör stödja delad och exklusiv åtkomst. (Bernstein 
och Dayal, 1994). 

   Transaktioner mot datakatalogen ska vara atomära (Bernstein och Dayal, 1994). Vid 
operationer som inte är tidsbegränsade, såsom redigering av dokument, så lämpar sig 
inte transaktioner (Calton et al., 1988). Stöd för de så kallade långa transaktionerna är 
nödvändigt (Bernstein och Dayal, 1994; Calton et al., 1988). 

   Ett objekt hämtas ut och bearbetas under flera dagar för att sedan checkas in när 
ändringarna är utförda. Stödet för transaktioner är viktigt i en miljö med flera 
användare eftersom det förhindrar att flera personer bearbetar samma dokument på 
egna lokala kopior. Om inte denna komponent finns kan förlust av data ske eftersom 
användarna kan skriva över andra användares versioner. 

   Ett exempel på en DKHS utan transaktionsstöd: Dokument A hämtas ut av X och en 
kopia av A skapas och lagras lokalt hos X. Innan dokumentet lämnas in igen hämtar 
även Y ut A. Problematik uppstår när både X och Y utför ändring på sina lokala 
kopior utav A. När Y lämnar in dokumentet igen är Y’s version av dokument A 
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tillgänglig i dokumentdatakatalogen. När X lämnar in sin version av A skrivs Y’s 
version utav A över och Y’s ändringar är försvunna. 

 
Figur 5, Datakatalog utan checkin/checkout 

Checkin/checkout i en fleranvändarmiljö är nödvändig för att undvika sådana 
konflikter. Denna komponent ser till att det enbart finns en kopia av dokumentet för 
editering.  

5.1.2 Versionshantering 
Objekt undergår normalt en serie revisioner, vilka en DKHS representerar som 
versioner. En version är en semantisk meningsfull snapshot av ett objekt vid ett 
tillfälle under sin livscykel. DKHS upprätthåller varje objekts versionshistorik. En 
versionshistorik är en riktad graf med en nod per version och en kant från version A 
till version B om och endast om B kan härledas ifrån A. Detta bör inkludera 
(Bernstein och Dayal, 1994): 

• En mekanism för att representera version av objekt i datakatalogen. 
• En mekanism för att döpa de olika versionerna. 
• En mekanism för att härleda en ny version av en gammal version. 
• Restriktioner på versionshistoriken. Vissa modeller begränsar 

versionshistoriken till en enkel väg, detta kan dock vara för restriktivt i vissa 
situationer. 

• Semantik för checkout och checkin av objekt. Checkout i exklusivt läge ska 
skapa en ny version automatiskt medan checkout i delat läge inte gör detta. 
Vid checkin, kan modellen tillåta multipla förgreningar (branches) eller så 
krävs det att parallella förgreningar (siblings) ska gå samman (merge). 

• Semantik för relationer mellan versionsobjekt. En ny version av ett objekt kan 
ärva relationer som var associerade med föregående version av objektet. 

Fördelen med att lagra enskilda versioner av ett dokument i dokumentdatakatalog är 
att det i efterhand går att se dokumentets utveckling eller att ångra ändringar.  

   En dokumentdatakatalog bör arkivera information och inte kasta bort information 
såvida inte användaren gör detta i en explicit handling. När en ändring utförs på ett 
dokument så är det inte samma dokument utan ett nytt dokument. Därför bör 
versionshantering inkluderas för att så lite information som möjligt ska förloras 
(Marco, 2000; Drake och Carlis, 1992). 

   Den enda nackdel med versionshantering är att mer lagringsutrymme behövs vilket 
är en naturlig följd av när allt arkiveras. 

5.1.3 Konfigurationskontroll 
Vissa objekt i en datakatalog är hierarkiska samlingar av andra objekt, kallade 
sammansatta objekt (eng. composite objects). Både ur ett sammansatt objekt och dess 
komponenter kan olika versioner härledas och sparas. En konfiguration är en koppling 
mellan en version av ett sammansatt objekt och varje enskild version från varje 
komponent i sammansättningen. Inte alla komponenter i en konfiguration behöver 
lagras i olika versioner. En konfiguration i en datakatalog kan jämföras med 
filsystemets kataloger (Bernstein, 1996). (Bernstein och Dayal, 1994). 
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   Denna komponent används för att koppla ihop specifika versioner av objekt som 
tillsammans bildar en version. Exempel på användning i en dokumentdatakatalog: 
Kontrakt X Version 1.1 är en sammansättning utav Villkor.doc version 1.01, avtal.doc 
version 1.25 och bilaga.doc version 1.25. 

Som exemplet visar är denna komponent användbar i en dokumentdatakatalog men 
bedöms inte som nödvändig eftersom komponenten inte utgör en kritisk del i en 
dokumentdatakatalog. 

5.1.4 Notifikation 
Många objekt i en datakatalog har inbördes förhållanden. När en operation är utförd 
på ett objekt kan operationer behöva utföras på relaterade objekt. Detta löses normalt 
med notifikation där olika regler implementeras i DKHS. Dessa kan vara i formen: 
”Vid händelse E, om villkor C så utför handling A”. (Bernstein och Dayal, 1994). 

Denna komponent används för att koppla en önskad handling till en händelse och i en 
dokumentkatalog kan detta användas för att exempelvis meddela en 
dokumentansvarig via e-post om en ändring utförs på ett dokument. 

Som exemplet visar är denna komponent användbar i en dokumentdatakatalog men 
bedöms inte som nödvändig eftersom komponenten inte utgör en kritisk del i en 
dokumentdatakatalog. 

5.1.5 Kontexthantering 
Ett kontext definierar en vy av objekt i en datakatalog. Det används vanligen för att 
definiera en mängd av objekt som en användare manipulerar för en särskild uppgift. 
Det ska vara möjligt att placera godtyckliga objekt, inte bara filer, i ett kontext. Därför 
är en filkatalog ofta en otillräcklig mekanism för kontexthantering. 
För att utföra en uppgift, öppnar användaren ett kontext och utför sina operationer på 
objekt i detta kontext. När uppgiften är färdigställd så stänger användaren kontextet. 
En användare kan ha många kontext öppna samtidigt och dessa kan vara öppna under 
en lång tid och ska därför vara bestående. Detta tillåter användaren att lämna 
uppgiften för ett tag och samma eller en annan användare kan återuppta uppgiften vid 
ett senare tillfälle. (Bernstein och Dayal, 1994). 

   Möjligheten att skapa vyer av objekt så att varje användare har sina vanligaste 
dokument samlade i en vy kan betraktas som användbart i en dokumentdatakatalog 
men bedöms inte som nödvändig eftersom komponenten inte utgör en kritisk del i en 
dokumentdatakatalog. 

   I Bernstein och Dayal (1994) definition av kontexthantering betonas vy av objekt 
och de relaterade objekten. Kontexthantering uppnås inte genom att 
användargränssnitt kan modifieras. 

5.1.6 Arbetsflödeskontroll 
Utvecklade artefakter utvecklas genom faser i livscykeln, såsom krav, specifikation, 
design, analys, produktion, testning och release. Ett DKHS bör stödja en 
arbetsflödeskontrollmodell för att spåra ett objekts status relativt till livscykeln. 
(Bernstein och Dayal, 1994). 

   Stöd för arbetsflödeskontroll anses inte nödvändigt i en begränsad 
dokumentdatakatalog eftersom stöd för artefakters livscykler är mer inriktade mot 
projektarbete och inte mot dokumenthantering. Enligt Länstyrelsen Västra Götaland 
(2002) så ska en dokumentdatakatalog kopplas som en komponent till ett 
verksamhetssystem eller arbetsflödessystem. 
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5.2 Specifikation över begränsningar på arkitektur 
I litteraturstudien över generella arkitekturbegränsningar på en dokumentdatakatalog 
har Marco (2000) använts vilket behandlar en skapande och underhållande aspekt av 
en datakatalog i syfte att skapa ett datalager. Ett datalager är en utbredd datasamling 
på företagsnivå som är ämnesorienterad, integrerad, stabil och tidsberoende; 
organiserad för slutanvändaråtkomst och användning (Marco, 2000). Det utvärderas 
huruvida relevanta begränsningarna är för en dokumentdatakatalog samt för 
verksamheten i fallstudien. 

   Den valda metoden för att skapa specifikationen av arkitekturbegränsningar för en 
dokumentdatakatalog är att ovan resultat har applicerats på fallstudien. Verksamheten 
i fallstudien är ett företag som har behov av en dokumentdatakatalog. För att förstå 
deras problem, behov och önskemål har intervjuer utförts på företaget, vilket har 
resulterat i en kravspecifikation (Appendix A - Kravspecifikation). Det kommer att 
föras en diskussion som utreder huruvida nedan kännetecken, egenskaper och krav är 
relevanta för fallstudiens dokumentdatakatalog. Diskussionen kommer att försöka 
hållas generell och behandla dokumentdatakataloger i allmänhet och enbart ta till 
fallstudien när inte detta räcker. 

5.2.1 Vad utgör en god arkitektur 

En sund datakatalogarkitektur införlivas utav 5 generella kännetecken: 

• Integrerad 

• Skalbar 

• Robust 

• Anpassbar 

• Öppen 

Dessa egenskaper är inte enbart viktiga vid utveckling utan även vid inköp av 
metadataverktyg. Dessa kännetecken bör alltid utvärderas. (Marco, 2000). 

Integrerad: En datakatalog behöver ha möjligheter att integrera med en mångfald av 
typer och källor av metadata och göra resultatet till meningsfull och tillgänglig 
metadata. Integration är troligtvis den mest komplexa uppgiften inom utveckling av 
en metadatakatalog. (Marco, 2000). 

   Det är viktigt att en dokumentdatakatalog är integrerad. Även om datakatalogen inte 
kommer att användas som Marco (2000) beskriver tillsammans med ett datalager så 
behöver dokumentdatakatalogen vara integrerad med den miljö som alla dokument i 
dagens dokumentdokumenteringssystem i legacymiljön finns lokaliserade i. 
Dokumentdatakatalogen behöver vara integrerad i en viss grad med användarnas 
operativsystem och arbetsprogram. 

Skalbar: Om integrerbarhet är den mest svåraste av kännetecknen så är skalbarhet 
den viktigaste. En metadatakatalog som inte är byggd för att växa, och växa avsevärt 
över tiden, kommer snart att inte vara brukligt. (Marco, 2000). 

   En dokumentdatakatalog måste vara skalbar och klara av en kraftig ökning av 
informationsmängden under sin livstid. Gränsen för vilken informationsmängd som 
dokumentdatakatalogen klarar av bör inte bestämma livslängden för systemet och det 
är viktigt att arkitekturen anpassas för att hantera stora informationsmängder. 
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Robust: Som med vilket system som helst, så måste en metadatakatalog ha tillräckligt 
med funktionalitet och prestanda för att möta behoven i organisationen. Arkitekturen 
måste stödja både affärs och tekniska användarrapporter och vyer över metadata, samt 
att ge en acceptabel åtkomst för användarna till dessa vyer. (Marco, 2000). 

   Även för en dokumentdatakatalog så är robusthet viktig men vad som ingår i 
konceptet robusthet skiljer sig mellan en dokumentdatakatalog och datakatalog för ett 
datalager. En dokumentdatakatalog måste ha tillräcklig funktionalitet och prestanda 
för att möta behoven i organisationen men samma behov av rapportgenerering finns 
inte.  

Annan funktionalitet som krävs på metadataarkitekturen är: (Marco, 2000). 

• Möjlighet att hantera tids- och händelse genererade händelser. 
Det har konstaterats ovan att denna notifikationskomponent är användbar men 
inte nödvändig. 

• Import och export möjligheter. 
Detta är en mycket viktig funktionalitet i en dokumentdatakatalog eftersom 
utan importmöjligheter så blir övergången till det nya systemet problematisk 
och utan exportmöjligheter är användarna låsta till systemet. 
   I fallstudiens dokumentdatakatalog så kommer import och export 
möjligheterna bestå utav checkin och checkout operationerna. Någon 
systemimport eller export kommer inte att implementeras men det är viktigt att 
det tas hänsyn till detta i arkitekturen så att möjligheter för en sådan 
komponent finns vid framtida behov. 

• Stöd för datahärkomst. 
Är en viktig funktionalitet vilket ges av versionshanteringskomponenten. 

• Säkerhetsuppbyggnad och auktorisation. 
Som poängterats innan så är säkerhet viktig. I en klient-server arkitektur så är 
det viktigt att säkerhetsuppbyggnaden finns hos servern. Eftersom en 
relationsdatabas kommer användas som server ställs det krav på att denna har 
en säkerhetsmodell där användare kan auktoriseras och få tillgång till 
systemet.  

• Arkivering och backup. 
Detta är även viktigt i en dokumentdatakatalog. Backup av metadata och data 
måste ske för att försäkra sig mot dataförlust. För att få bra backuprutiner 
måste vissa begräsningar på arkitekturen göras. Det har tidigare nämnts att i en 
datakatalog så lagras metadata i en databas och data antingen som BLOB’s i 
databasen eller som filer på ett filsystem. Det finns ett problem som Bernstein 
och Dayal (1994) belyser: om metadata lagras i en databas och data på ett 
filsystem så kommer konsistensproblem att existera eftersom filsystem inte 
stödjer transaktioner. Det är även problematiskt att skapa en konsistent backup 
av datakatalogen om den är utspridd. 
   Arkivering uppnås genom versionshanteringskomponenten. Det finns två 
tolkningar av arkivering i detta sammanhang: den arkivering som 
versionshanteringen ger och arkivering mer som långtidsförvaring. 
Långtidsförvaring i en dokumentdatakatalog kan innebära att data för ett 
dokument som inte används tas bort ur systemet och lagras på media som inte 
är tillgänglig för datakatalogen, exempelvis backupband. Metadata för det 
borttagna dokumentet sparas fortfarande vilket gör sökning på dokumentet 
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möjlig samt att instruktioner över vart dokumentets data kan hittas finns. 
   En nackdel med arkiveringen som versionshanteringen ger är att vid varje 
ändring skapas en ny version som måste lagras vilket kräver stor 
lagringskapacitet, en lösning är långtidsförvaringen. I fallstudien är det inte 
aktuellt med någon långtidsförvaring initieringsvis. Men för att uppnå 
skalbarhet måste stöd för detta inkluderas i arkitekturen. 

• Möjlighet att producera tekniska och affärsrapporter. 
I fallstudien har det inte identifierats något behov av detta i 
dokumentdatakatalogen. Rent generellt är behovet av rapportgenerering i en 
dokumentdatakatalog begränsat eftersom detta härstammar ifrån ett datalager. 
I en dokumentdatakatalog är all metadata relaterad till dokumenten som 
utrycker och sammanfattar datakatalogens metadata. En rapportfunktion anses 
inte så vital i en dokumentdatakatalog som i ett datalager, däremot kan en 
rapportfunktion vara användbar för att producera till exempel sammanfattning 
utav dokument utifrån metadata eller för att skapa statistiskt material om hur 
dokumentdatakatalogen används, därför bör möjligheter för detta inkluderas i 
arkitekturen. 

Anpassbar: Om metadataprocessen är egenutvecklad (t.ex byggd utan användandet 
av metadataintegrationsverktyg) så är anpassbarheten inga problem eftersom hela 
applikationen är skräddarsydd för den specifika verksamhetsmiljön. Ett företag som 
använder metadataverktyg för att implementera datakataloger (vilket de flesta gör) 
behöver anpassa verktyget för att möta nuvarande och framtida behov. (Marco, 2000). 

   Anpassning är en större fråga för företag som köper färdigförpackade 
metadatalösningar från mjukvarutillverkare. Dessa lösningar är generellt för styva i 
arkitekturen så att de inte kan uppfylla alla specifika behov för ett företag. En lösning 
passar inte alla! För att bli effektiv så behöver dessa färdiga lösningar mycket tid för 
anpassning efter verksamhetsmiljö. (Marco, 2000). 

För anpassbarhet rörande metadataprocessen skiljer sig inte en dokumentdatakatalog 
mot den datakatalog som Marco (2000) beskriver. När en informationsmodell (delmål 
2) senare tas fram kommer detta kännetecken att påverka tillvägagångssättet. 
Eftersom en informationsmodell som representerar verksamheten i fallstudien behövs 
har Marco’s (2000) slutsatser stor påverkan vid valet om egen informationsmodell ska 
tas fram eller en standardmodell kan användas. 

Öppen: Teknologin som används för metadataintegration och åtkomst måste vara 
öppen och flexibel. Som exempel, databasen som används för lagring av metadata är 
generellt relationsbaserad, metadataarkitekturen ska vara tillräckligt flexibel för att 
tillåta att relationsdatabasen byts ut mot en annan utan massiva ändringar i 
arkitekturen. (Marco, 2000). 

   En öppen datakatalog möjliggör ett företag att dela metadata externt och göra den 
tillgänglig för alla användare. Om exempelvis, ett företag bestämmer sig för att 
publicera metadatarapporter på webben, så ska processen för att ge access till dessa 
rapporter kunna använda sig av en godtycklig standardwebbläsare. (Marco, 2000). 

5.2.2 Viktiga krav på en metadataarkitektur 

Som tillägg till de generella kännetecknen över god arkitektur, så behöver alla bra 
datakataloger dela en mängd av krav, oavsett vilken arkitekturapproach som används 
för att bygga datakatalogen. I korthet, alla bra datakataloger: (Marco, 2000). 
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• Är baserade på en tydlig, väldefinierad kravspecifikation. 

• Använder samma gränssnitt som det aktuella datalagret. 

• Använder genomgående samma entitet- och attributnamnstandard. 

• Ge stöd för flera metadatakällor. 

• Inkluderar en automatiserad och återanvändbar process. 

• Använder en flexibel informationsmodell. 

• Hanterar multipla versioner av metadata. 

• Ger stöd för uppdatering. 

• Använder en komponentbaserad flerlagerarkitektur. 

• Inkluderar ett säkerhetsschema 

• Verktygsberoende metadata och spårning 

Tydlig kravspecifikation: En mängd utav tydliga, väldefinierade datakatalogskrav är 
kritiskt för framgång i ett metadataprojekt. Detta kan verka att inte vara en fråga 
rörande arkitektur men allt för många datakataloger har fått ändrad arkitektur på 
grund av ändrade krav eller riktlinjer. (Marco, 2000). 

Gemensamt gränssnitt: När möjligt så ska datakatalogen använda samma gränssnitt 
(eng. front end) som datalagret. Användare gillar inte att lära sig nya verktyg så det är 
alltid bra att begränsa antalet verktyg som behövs. En varning bör dock utfärdas, om 
gränssnittet inte kan uppfylla datakatalogens alla behov så är det bättre att utveckla ett 
nytt verktyg än att försöka eliminera behovet att lära användarna ett nytt verktyg. 
(Marco, 2000). 

   Gemensamt gränssnitt är inte applicerbart på dokumentdatakatalogen eftersom 
enbart en klientapplikation kommer att finnas. Däremot är konceptet bra och kan 
användas för en dokumentdatakatalog, det vill säga att utforma gränssnitt så att 
användare känner igen sig från andra program de kan. 

Entitet- och attributnamnstandard: En omfattande del av företags data lagras i 
någon sort utav relationsdatabas. De fysiska namnen som används för att representera 
dessa entiteter (tabeller) och attribut (fält eller kolumn) bör standardiseras. 
Integrationsverktyg för metadata jämför entitets- och attributsnamn vid 
transformationer för att se om de representerar samma dataelement. (Marco, 2000). 

   I en dokumentdatakatalog är det inte aktuellt med integrationsverktyg i samma 
utsträckning som i ett datalager. I fallstudien förekommer inte detta alls men det är 
alltid fördelaktigt att följa en namnstandard. 

Flera källor av metadata: Affärs- och teknisk-data lagras på ett omfattande antal 
platser i en organisation och lagras i ett stort antal format, inkluderat olika 
applikationer och verktyg. Dessa källor utav metadata bör kunna föras in direkt i 
datakatalogen och bli integrerad med datakatalogens metadata. (Marco, 2000). 

   Detta är inte aktuellt i fallstudiens dokumentdatakatalog eftersom det finns enbart en 
källa. Denna ensamt identifierade källa är ett godtyckligt filsystem som 
operativsystemet har stöd för. Denna källa används vid checkin-operationer. 

Automatiserad och återanvändbar process: Processen för att ladda in och 
underhålla metadata i datakatalogen bör vara så automatiserad som möjligt. I de 
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mindre lyckade metadataimplementationerna finns det att hitta allt för många 
manuella steg i integrationsarkitekturen. Uppgiften att manuellt underhålla metadata 
är för tidskrävande och risken finns att detta arbete stjälper själva satsningen på 
metadata. Med hjälp av noggrann analys och utveckling så kan majoriteten av de 
manuella stegen bli automatiserade. (Marco, 2000). 

   I normala fall så behöver en signifikant del utav verksamhetens data manuellt föras 
in i datakatalogen vid initieringen. Olyckligtvis så är denna aktivitet oftast oundviklig 
och kräver gott om tid för att utföra. I dessa situationer är det vanligtvis bäst att skapa 
ett gränssnitt för användarna och låta dem skapa och förvalta sin egen metadata. 
(Marco, 2000). 

   En automatiserad process behövs inte i en dokumentdatakatalog eftersom 
dokumentens primära lagringsplats är i dokumentdatakatalogen. Användarna själva 
kan skapa, hantera och underhålla sin metadata/data eftersom detta är 
dokumentdatakatalogen syfte. 

Flexibel informationsmodell: Informationsmodellen använder vanligtvis ett 
entitetsrelationsschema för att lagra datakatalogens metadatainnehåll och struktur. En 
informationsmodell ger ett ramverk för etablerande av ett protokoll för 
metadataåtkomst, administration och utväxling mellan olika användare och mjukvara 
som använder datakatalogen. Informationsmodellen måste kunna hantera de 
varierande abstraktioner av metadata som är av intresse för applikationen som 
använder datakatalogen. Metoden för modellering av informationsmodellen måste 
hantera olika typer av relationer såsom en-till-en, en-till-många, många-till-många, 
aggregat och arv.  (Marco, 2000). 

   Att informationsmodellen är flexibel är viktigt i en dokumentdatakatalog och 
inkluderas i specifikationen på arkitekturbegränsningar. Även om verksamheten i 
fallstudien i dagsläget har en klar bild över deras behov så kan denna ändras i 
framtiden. 

Multipla versioner av metadata: Eftersom metadata ger ett sammanhang vid 
tolkning av informations betydelse så måste datakatalogen hantera strukturen över 
data genom tiden. Av denna anledning så är det nödvändigt att veta under vilken 
tidsperiod som metadata täcker in när den extraheras och lagras i en datakatalog. För 
att åstadkomma detta så kan det i informationsmodellen finnas ett Från och Till värde 
för varje post. Dessa datum möjliggör för användare att lätt spåra ändringar i 
datakatalogen genom olika versioner av metadatan. (Marco, 2000). 

   Detta krav uppfylls i dokumentdatakatalogen genom versionshantering. 

Uppdateringsstöd: Oundvikligen så kommer ändringar att utföras i applikationerna 
som stöder de olika metadatakällorna efter att datakatalogen initialt är synkroniserad 
med de olika metadatakällorna. Vid implementation så behövs det beslutas om när 
uppdatering av varje metadatakälla ska ske. För de flesta metadatakällorna finns det 
inget behov att uppdatera varje gång en ändring utförs. För statiska källor kan det 
räcka med en gång per månad. (Marco, 2000). 

   Detta är inte aktuellt för en dokumentdatakatalog eftersom den inte uppträder som 
ett datalager. Eftersom lagrad data i dokumentdatakatalogen är den aktuella versionen 
behövs ingen uppdatering ske från metadatakällor. 

Komponentbaserad flerlagerarkitektur: De flesta existerande 
datakatalogarkitekturer baseras på en klient-server grund, som att datakatalogen körs 
på en databasserver, vilket i sin tur accepterar ett antal anslutningar från 
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klientapplikationer. Med en flerlager (eng. multitier), en komponentbaserad arkitektur 
ges en mer öppen och tänjbar arkitektur för inmatning, extraktion och modifiering av 
datakatalogens metadata. Denna arkitektur inkluderar en datakatalogserver som 
kapslar in det underliggare fysiska DBHS och ger ett antal komponentbaserade lager 
för hantering av diverse gränssnitt (exempelvis XML, COM, CORBA eller OLE-DB). 
En komponentbaseradarkitektur måste även ge mekanismer för åtkomst och 
förvaltning av metadata över lokala nätverk (LAN) eller över vidsträckta nätverk 
(WAN) för att anpassas mot diverse distributionsmiljöer. Med den ökade 
framträdande och införande av webbaserade applikationer så är en komponentbaserad 
flerlagerarkitektur ett viktigt krav för en avancerad datakatalog. (Marco, 2000). 

   Som Marco (2000) nämner så är flerlagerarkitekturen lämpig för en avancerad 
datakatalog vilket inte en dokumentdatakatalog är. Behovet av gränssnitt som XML, 
COM, CORBA är inte nödvändigt i en dokumentdatakatalog som enbart behöver en 
databas som server. Som nämnt tidigare så är en dokumentdatakatalog en enkel och 
inte avancerad tillämpning av en datakatalog. 

Säkerhetsschema: Det är viktigt att komma ihåg att metadata är en viktig tillgång för 
ett företag. Åtkomst till metadata måste kontrolleras för att skydda verksamhetens 
tillgångar och för att försäkra att validet och integritet alltid gäller. (Marco, 2000). 

   Säkerhetsschemat för en datakatalog är liknande den som DBHS ger, den måste 
dock anpassas för de specifika behoven för metadataskapare, användare och 
administratörer. Den bör även begränsa åtkomst till metadata enligt typ eller operation 
för användare. Ett robust säkerhetsschema är ett kritiskt krav på en datakatalog. 
(Marco, 2000) 

Verktygsberoende metadata och spårning: Givet att de flera organisationer 
använder multipla verktyg vid arbete inom datalagermiljön så är det viktigt att det är 
möjligt att spåra metadataberoenden och ändringar genom de olika verktygen. Det är 
även viktigt att kunna fånga och lagra relationer mellan relaterad metadata och fånga 
ändringar genom flödet som metadata genomgår. (Marco, 2000). 

   För en dokumentdatakatalog så rör detta kravet arkitekturen på det sätt att systemet 
behöver ha kontroll över vilket verktyg som används för vilka dokumenttyper så att 
rätt verktyg kan öppnas åt användaren. Databasen över vilket verktyg som används på 
varje aktuell arbetsstation för olika dokumenttyper hanterar varje enskild arbetsstation 
och inget dokumentdatakatalogen behöver lagra. Något ytterligare stöd för detta i en 
dokumentdatakatalog är inte nödvändig. 

5.2.3 Strukturering av arkitekturen 

Ovan har det diskuterats om kännetecken för god arkitektur samt krav på en bra 
datakatalog. Det finns huvudsakligen två approacher hur dessa element kan sättas 
ihop i en datakatalogsarkitektur: 

• Centraliserad 

• Decentraliserad 

I diskussionerna ovan har en centraliserad approach använts, detta beror på att 
koncept som rör den centraliserade approachen även är applicerbar på den 
decentraliserade. 

   En datakatalog är en logisk plats för enhetlig lagring och underhåll av korporativ 
kunskap inom och över olika organisationer. För de flesta små till medelstora företag 
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så räcker det med en datakatalog (centraliserad approach) för hantering utav all data 
som krävs av olika grupper inom organisationen. I de flesta stora företag som 
använder flera informationshanteringsverktyg så behövs flera datakataloger 
(decentraliserad approach) för hantera företagets all metadata och olika applikationer. 
(Marco, 2000). 

Centraliserad datakatalogarkitektur: Det centraliserade konceptet av en 
datakatalogs arkitektur är en enhetlig och konsistent informationsmodell som 
definieras för organisationens metadata som ska lagras i den globala datakatalogen, 
tillsammans med metadatan själv. (Marco, 2000). 

Decentraliserad datakatalog arkitektur: Målet med en decentraliserad arkitektur är 
skapa en enhetlig och konsistent informationsmodell som definierar organisationens 
metadata som ska lagras i den globala datakatalogen och de delade metadata element i 
de lokala datakatalogerna. All metadata som är delad och återanvänd mellan de olika 
datakatalogerna måste först gå igenom den centrala datakatalogen, men delning och 
åtkomst till lokal metadata är oberoende av den centrala datakatalogen. Metadata som 
lagras i den centrala datakatalogen är en delmängd av vad som lagras i de lokala för 
annars är de lokala datakatalogerna onödiga. (Marco, 2000). 

   Till dokumentdatakatalogen i fallstudien kommer en centraliserad approach väljas. 
Dels eftersom företaget är medelstort och inte har överdrivet stor informationsmängd 
samt att det enbart kommer att användas ett informationshanteringsverktyg, 
klientapplikation till dokumentdatakatalogen. Detta stämmer överens med Marco’s 
(2000) beskrivning om när en centraliserad approach är lämplig och tillräcklig. 

5.3 Framtagande av specifikation på informationsmodell 
Som steg ett i framtagandet av en specifikation på informationsmodellen ska det 
beslutas om en generell redan existerande informationsmodell kan användas. Detta 
beslut grundas på om en existerande informationsmodell kan identifieras som 
uppfyller de krav som ställs på modellen. En variant mellan att använda en färdig eller 
att ta fram en ny modell är att anpassa en färdig modell så att alla kraven uppfylls. 
Detta alternativ kommer dock inte utvärderas på grund utav slutsatserna under 5.2.1. 

   I litteraturstudien vid sökningen efter en passade informationsmodell har olika 
modeller systematisk gåtts igenom på Lindesay (2004), Greaves (2004) och Crubézy 
et al. (2004) vilket är tre olika samlingsplatser av scheman på Internet. Eftersom 
informationsmodellen ska användas hos verksamheten i fallstudiens så validerades de 
olika scheman mot verksamhetens behov. Ovan nämnda kravspecifikation (Appendix 
A - Kravspecifikation) och de olika modellerna valideras mot kravspecifikationen för 
att se om modellen kan användas för att uppfylla dessa krav. 

   I litteraturstudien ovan hittades ingen lämplig informationsmodell för fallstudiens 
dokumentdatakatalog vilket innebär att egen informationsmodell ska tas fram vilket 
ger hög anpassbarhet som är ett kännetecken på god arkitektur (Marco, 2000). Det 
behöver tas fram en metod att använda vid framtagandet av informationsmodellen och 
en litteraturstudie tillämpas. 

    Enligt Uschold och Gruninger (1996) så finns det ingen standardmetod för 
byggande av en ontologi, vilket en informationsmodell är, det finns heller inte mycket 
publicerat inom detta område. I Uschold och Gruninger (1996) presenteras det dock 
en metod för utveckling av ontologier i ett försök att täcka detta hålrum i litteraturen. 
Denna metod har valts att användas i detta projekt, metoden är en reviderad version 
av den som ursprungligen presenterades i Uschold och King (1995). Marco (2000) 
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presenterar även ett tillvägagångssätt för att skapa en informationsmodell, denna 
matchar med Uschold och Gruninger (1996) vilket även talar för metodvalet. 

5.3.1 Metod för framtagande av informationsmodell 

   Metoden delar upp delmålet i två delar 1) insamling och 2) skapande av explicit 
presentation. Ontologiinsamling omfattar 1) identifiering av nyckelkoncept och 
relationer mellan dem i domänen av intresse, 2) framställning av precis otvetydig text 
för koncepten och relationerna och 3) identifiering av termer som kan användas för 
bestämda koncept och relationer. Skapandet av explicit representation omfattar den 
konceptualisering som infångades under insamlingen. Detta innefattar  

• Att anförtro bastermer som används för att specificera ontologin (exempelvis 
klass, entitet, tabell, relation). Detta kallas ofta meta-ontologi eftersom det är 
en underliggande ontologi av representatibla termer som används för att 
uttrycka huvudontologin. 

• Val av en representations-form/språk som är kapabel att representera meta-
ontologin. 

• Överförandet av ontologin till representationsformen. 

Ontologiinsamling 

Insamlingen delas upp i fyra faser: omfattning, definitionsframställning, granskning 
och framtagande av meta-ontologi. 

Omfattning 

Brainstorming - Ett pass med brainstorming producerar alla relevanta termer och 
faser. Vid detta stadium representerar termerna ensamt konceptet, därför döljs viktig 
tvetydighet och skillnader. Viktigt att personer med god domänkunskap finns med 
under passen. 

Gruppering – Strukturera termerna löst efter arbetsområden motsvarande naturliga 
uppkomna undergrupper. Grupper skapas runt termer som är mer relaterande till 
termer inom samma grupp än till termer i en annan grupp. 
För varje term: 

• Avgör om termen ska inkluderas eller exkluderas. 

• Gruppera liknande termer och potentiella synonymer tillsammans för framtida 
övervägande. 

Slutligen, identifiera semantiska korsreferenser mellan olika områden, det vill säga 
koncept som sannolikt refererar till eller blir refererad till av koncept i andra områden. 
Denna information kan användas för att hjälpa till i valet av vilket område som ska 
angripas först för att undvika sannolikheten för omarbetning. 

Definitions framställning 

Under omfattning, identifierades de flesta viktiga koncept och termer. Huvuddelen i 
skapandet av en ontologi är framställande av definitioner. 

Fastställ Meta-Ontologi – Inledningsvis ska det inte anförtros någon särskild meta-
ontologi. Detta kan begränsa tänkandet och potentiellt leda till bristfälliga eller 
ofullständiga definitioner. 
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   Istället så utvärderas koncepten och deras inbördes relationer noggrant för att skapa 
krav på meta-ontologin. Kom ihåg olika möjligheter och använd ord och fraser 
konsistent (exempelvis roll, relation, typ, instans). 

   Meta-ontologin måste fastställas innan överföring till representationsspråket kan 
ske. Även om meta-ontologin i senare skede kan begränsas beroende på möjligheter i 
det representationsspråk som valts. 

Arbetsområden – Gå igenom varje arbetsområde i tur och ordning. Starta med 
arbetsområden som har det största semantiska överlappet med ett annat område. Det 
är viktigt att få dessa rätt ifrån början, eftersom misstag leder till att allt får göras om. 
Om det är ett litet eller inget överlapp alls så kan arbetsområdena väljas i en 
godtycklig ordning. 

Termer – Använd en middle-out metod istället för top-down eller bottom-up. Vilket 
är att definiera de mest fundamentala termerna i varje arbetsområde innan fokus 
flyttas till mer abstrakt och specifika termer i arbetsområdet. 

Granskning 

Granska definitioner kritiskt och revidera definitioner vid behov. 

Meta-Ontologi 

Att skapa en meta-ontologi, med hjälp av naturligt språk definieras en implicit 
kravspecifikation. 

Skapandet av explicit representation 

Metoden för skapandet av en explicit representation i det språk som tidigare har valt 
ut är rätt fram och beskrivs inte här. Metoden beror på vilket språk som väljs för att 
hålla den explicita representationen samt hur meta-ontologin utformas. 

5.3.2 Genomförande av metod 

Ovan föreslagna metod för framställning av en skräddarsydd ontologi appliceras på 
verksamheten i fallstudien för att utvinna en informationsmodell som täcker 
verksamhetens alla behov av dokumentdatakatalogen. När kravspecifikation 
(Appendix A - Kravspecifikation) skapades intervjuades personer från de olika 
avdelningarna som verksamheten i fallstudien består av. Dessa personer var oftast 
chefer och anses ha stor kunskap och helhetssyn över verksamheten vilket 
kravspecifikationen har grundats på. De enskilda intervjusessionerna bestod även av 
brainstorming enligt ontologimetoden för att komplettera intervjumaterialet. I 
sammanställningen av brainstorming sessionerna så har ett antal koncept identifierats 
(såsom Maskinordernummer, Applikation, Kundnummer, Kundnamn, Säljare, 
Klassificering osv) vilka grupperas. Denna gruppering hjälper till att skapa nya 
koncept på en högre abstraktionsnivå. Istället för maskinordernummer och säljare så 
är detta söktermer. Fördelen med detta är att informationsmodellen blir mycket mer 
generell och anpassningsbar. Dessa koncept och termer definieras, resultatet finns att 
se i 9.2.2 och 9.2.3 och visualiseras i Figur 6. 



Genomförande 

26 

 
Figur 6, Koncept med relationer 

 
Figur 7, Informationsmodell 

   Som nästa steg ska meta-ontologin bestämmas. Legacymiljön i fallstudien ger att 
informationsmodellen kommer att köra på en relationsdatabas. De efterföljande stegen 
är att överföra detta till en relationsmodell som kan användas utav en implementation 
utav dokumentdatakatalogen, resultat ses i Figur 7. 

5.4 Framställande av en fysisk realisationsspecifikation 
Specifikation över den fysiska realisationen är helt anpassad efter kravspecifikationen 
(Appendix A - Kravspecifikation) och verksamheten i fallstudien som den är hämtad 
ur. Den framtagna specifikationen kommer inte att vara heltäckande utan berör delar 
som behandlats ovan. Programkod kommer att användas i specifikationen vilket ger 
en otvetydig realisationsspecifikation. För programkod används språket Visual Basic. 

   För att skapa mer förståelse för den miljö som datakatalogen kommer att köras i ges 
en kort beskrivning 

   I fallstudien körs Microsoft Windows uteslutande på användarnas arbetsstationer. 
Majoriteten av installationerna är Windows NT 4 Workstation, men förekomsten av 
Windows XP ökar eftersom detta används vid ominstallation eller medföljer vid 
nyinköp. Windows 2000 och Windows 98 förekommer även.  

   Användarna auktoriseras av en NT domän som hanteras utav en Windows NT 4 
Server-installation och ger dem åtkomst till resurser som nätverksskrivare och 
nätverksdiskar. 
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   Majoriteten av dokumenten är skapade och underhålls med hjälp av Microsoft 
Office och dessa lagras på olika nätverksdiskar. Alla dessa diskar har NTFS som 
filsystem. 

   Verksamheten har en dedikerad dator som databasserver; Microsoft SQL Server 
2000, som körs på Windows NT 4 Server. 

5.4.1 Nödvändiga komponenter och arkitekturbegränsningar 

Tidigare har det getts vilka komponenter som är nödvändiga eller lämpliga i en 
dokumentdatakatalog och vilka begränsningar och krav på arkitekturen det finns. 
Dessa har legat på en generell nivå, för att anpassa mot fallstudien görs vissa 
exkluderingar och specificeringar. 

   Komponenterna konfigurationskontroll, notifikation och kontexthantering 
exkluderas eftersom inget behov av dessa har identifierats. 

   För att skapa en integrerad dokumentdatakatalog så bör auktorisering vara 
integrerad mot NT domänen för att användarna inte ska behöva auktoriseras flera 
gånger samt att mängden användarkonton för systemadministratören att hantera 
minimeras. Klienter som körs på Windows 9x kan dock inte integreras med NT 
domänen eftersom ”Named Pipes” inte används vilket behövs vid integrerad 
auktorisering (Sawtell och Waymire, 1999). Därför behövs även stöd för ”SQL Server 
Authentication Mode” vilket är databasserverns egen auktoriseringsmetod (Sawtell 
och Waymire, 1999). 

   Dokumentdatakatalogen måste vara integrerad med operativsystemets 
filsystemsstöd så att åtkomst till dagens fysiska dokument kan etableras samt att 
lokala kopior kan skapas vid checkout-operationer. Dokumentdatakatalogen bör även 
integreras med operativsystemet så att: Drag&Drop fungerar så att användare kan 
förflytta dokument från eller till dokumentdatakatalogen enkelt med musen; Att vid 
öppnande av ett dokument i exempelvis läsläge så ska den lokala kopian skrivskyddas 
med hjälp av filsystemet för att förhindra att användaren gör ändringar som sedan inte 
kan införas i dokumentdatakatalogen eftersom ingen exklusiv checkout har skett; Att 
associerat program på användarens arbetsstation startas automatisk vid val av 
redigering/visning av dokument i dokumentdatakatalogen. 

5.4.2 Utökning av informationsmodellen 

Informationsmodellen i Figur 7 är endast baserad på den ontologi som ska användas 
vid sökning. Informationsmodellen behöver utökas för att hantera den metadata som 
dokumentdatakatalogen behöver. Stöd för låsning av dokument för att stödja 
checkin/checkout och stöd för olika versioner av samma dokument behövs. 

   Dokumentdatakatalogen behöver också hantera dokumentet vilket kan lagras enligt 
två alternativ: i databasen som BLOB eller på ett filsystem. Varje lösning har sina för 
och nackdelar men för att undvika konsistensproblem så kommer all data 
(dokument/filer) lagras som BLOB’s i databasen. 
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Figur 8, Utökad Informationsmodell 

Ovan ses den utökade informationsmodellen som fallstudiens dokumentdatakatalog 
kan byggas på. Tabellen Objects representerar alla objekt, kataloger och filer, och 
deras inbördes hierarki. Ett objekt är antingen en fil eller en katalog och objektens 
hierarki består utav att underliggande objekt till en katalog är filer och kataloger. 
Dock kan en katalog ligga under en fil i hierarkin enligt modellen, men detta är inget 
applikationen ska stödja. 

   Till varje objekt kan ett antal söktermer kopplas vilka även ärvs ned i hierarkin 
enligt ontologin. En sökterm definieras för ett objekt, som även gäller för objektets 
barn, och deras barn i sin tur. Detta skapar stora sökmöjligheter men sökalgoritmen i 
sin tur blir väldigt komplex, vilket behandlas i avsnitt 5.4.5. 

   Primärnyckeln för Objects är av typen bigint vilket ger 263-1 möjliga nycklar. Varje 
objekt kan finnas i ett antal versioner, mer exakt 1038 –1, vilket gör att 
informationsmodellen är anpassad för att hantera en stor mängd dokument. Varje 
dokument lagras i FileContent som är av typen image vilket hanterar upp till 231 – 1 
bytes (2.147 gigabyte). 

5.4.3 Auktorisering mot databasserver 

För att skapa anslutning mot databasserver anropas LoginToDatabase som med 
Microsoft ADO (Microsoft, 2004) skapar en auktoriserad anslutning mot server. 
Funktionen har stöd för auktorisering genom Windows NT Integrated Mode eller 
SQL Server Authentication Mode. Vilken som används avgörs genom funktionen 
IsCurWinNTBased() som avgör om operativsystemet som applikationen kör på är NT 
baserat och då har stöd för Integrated Mode. Vid SQL Server Authentication Mode så 
visas ADO’s inloggningsdialog som även hanterar all felhantering, t.ex att användaren 
matar in ogiltigt lösenord. 
Public Sub LoginToDatabase(ByVal ServerName, ByVal DatabaseName) 
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    On Error GoTo eh_LoginToDatabase: 
    Set objConn = New ADODB.Connection  ‘ ADO objektet mot database initieras   

    If IsCurWinNTBased() Then ‘Windows NT Integrated Mode kan användas 
1       objConn.Open "Driver={SQL Server};Server=" & ServerName & ";Database=" & 
DatabaseName & ";Trusted_Connection=yes;" 
    Else ‘SQL Server Authentication Mode måste användas 
sqlmode: 
        objConn.Properties("Prompt") = adPromptAlways ‘ Visa inloggningsfönster 
2    objConn.Open "Driver={SQL Server};Server=" & ServerName & ";DataBase=" & 
DatabaseName & ";" 
    End If     

    If objConn.State = 1 Then ‘Anslutning skapad 
        DbConnections = DbConnections + 1 ‘ Håll koll på hur många anslutningar 
    Else 
        End ‘Stäng applikationen 
    End If    

Exit Sub 

eh_LoginToDatabase: ‘Felhantering 

    If Erl = 1 Then ' Fel med WinNT Integrated Mode Auth. 
         GoTo sqlmode: ‘Prova i SQL Mode 

    ElseIf Erl = 2 And Err = -2147217842 Then ‘Användaren tryckt Avbryt. Avsluta 

    Else ‘Fel vid SQL Mode. Avsluta efter felmeddelande 
        MsgBox Error, 16 
    End If 
    Resume Next 

End Sub 

Det deklareras inga variabler i metoden: objconn är globalt publik och ger åtkomst till 
databasen för alla funktioner i applikationen; DBConnections lagrar hur många 
”anslutningar” som är aktiva i applikationen och samma instans används under hela 
applikationens livslängd. Anslutning mot databas är endast etablerad när 
klientapplikationen arbetar. Detta för att undvika ett hundratal anslutningar mot 
databasservern som inte används men allokerar resurser hos servern. Varje metod som 
behöver åtkomst till databasen skapar en anslutning med anrop till DBConnect() och 
stänger den med DBClose(). Vid en operation så körs vanligtvis flera metoder i följd 
eller är nästlade. Därför räknas antal ”anslutningar” så att första DBConnect anropet 
ansluter och sista DBClose anropet stänger anslutningen. DBConnect ansluter med de 
auktoriseringsuppgifter som LoginToDatabase tog fram. All ovan beskriven 
funktionalitet är placerad i modulen Database (En modul i Visual Basic motsvarar en 
singeltonklass i C++). Funktion för att spara ned en fil till en BLOB samt att 
återskapa en fil ifrån en BLOB är även placerad här eftersom alla databasspecifika 
rutiner ska vara samlade för att underlätta byte av relationsdatabas. En fördel med 
ADO är att den fungerar med alla relationsdatabaser, det enda som krävs är att 
anslutningssträngen ändras så att drivrutinen för den nya relationsdatabasen används.  

   Anslutning mot databas är vital men grundläggande, dock valdes modulen att 
specificeras för att visa hur integrerbarhet, skalbarhet och öppenhet prioriteras. 

 
Figur 9, Modulen Database 
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5.4.4 Versionshantering, checkin och checkout med transaktioner 

Informationsmodellen, Figur 8, sätter begränsningar och specificerar realisationen 
utav versionshantering, checkin och checkout i dokumentdatakatalogen. I 5.1.2 
presenterades det ur Bernstein och Dayal (1994) vad versionshantering bör inkludera: 

• En mekanism för att representera version av objekt i datakatalogen. 
Tabellen Versions lagrar de olika versionerna av ett dokument som 
representeras utav tabellen Objects. 

• En mekanism för att döpa de olika versionerna. 
I tabellen Versions ingår fältet Version i primärnyckeln och anger vilken 
version av ObjectID posten representerar. Version är av typen decimal och 
lagrar versionens versionsnummer vilket unikt identifierar varje version av ett 
objekt. 

• En mekanism för att härleda en ny version av en gammal version. 
Detta specificeras under semantik för checkout och checkin av objekt. 

• Restriktioner på versionshistoriken. 
Fälten Locked i Objects används för att låsa objektet för exklusiv editering och 
avser den version som den främmandenyckeln Newestversion utpekar. Detta 
skapar restriktionen att endast den senaste versionen kan hämtas ut för 
editering, de äldre versionerna lagras för arkivering och inte för editering. 
Versionshistoriken kan således endast ta en enkel väg. 

• Semantik för checkout och checkin av objekt.  
I dokumentdatakatalogen finns det tre olika checkout-operationer: 
i) Visning 

Dokumentet kopieras till en temporärkatalog lokalt på användarens dator 
och skrivskyddas för att förhindra editering. Dokumentet öppnas 
automatiskt i associerat verktyg/program. 
Användaren kan inte påverka vart dokumentet sparas och dokumentet 
kommer att raderas ifrån den temporära katalogen när klientapplikationen 
stängs ned. Detta läge används för att snabbt låta en användare se 
innehållet i ett dokument. 

ii) Delad åtkomst (läsläge) 
Detta läge kopierar dokumentet till en plats användaren själv har angivit 
och skrivskyddas.  

iii) Editeringsläge 
Detta läget ger exklusiv åtkomst tills en checkin-operation utförs. Vid 
denna operation så låses objektet för ytterligare checkout i editeringsläge. 
Dokumentet kopieras till en plats som användaren själv har angett. 
 
En checkout i editeringsläge följs utav en checkinoperation som skapar en 
ny version av objektet, nollställer låset på objektet och uppdaterar nyckeln 
Newestversion.  
   Det nya versionsnumret är det ursprungliga med 0.01 adderat. 
Användaren kan själv specificera det nya versionsnumret för att återspegla 
till exempel större ändringar. 

• Semantik för relationer mellan versionsobjekt.  
Enligt informationsmodellen finns det inga relationer mellan versionsobjekt 
eller till specifika versionsobjekt. Alla relationer går mot objektet och gäller 
alla versioner. 
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Figur 10, Design över checkout, checkin och versionshantering 

Vid checkout i exklusiv åtkomst och checkin är det viktigt att transaktioner används 
för att säkerställa isolering. T.ex att två användare utför checkout för editering 
samtidigt och det skapas två versioner av ett dokument i exklusivt läge. Transaktioner 
används också för att säkerställa konsistens; att en operation utför antingen alla eller 
inga ändringar. 

   Transaktioner i klient-applikationen ges utav ADO och hanteras via tre metoder: 
BeginTrans, CommitTrans, RollbackTrans. I början av en operation anropas 
BeginTrans och i slutet CommitTrans, i sektionen för felhantering utförs 
RollbackTrans om feltillståndet är oåterkalleligt och operationen inte kan fortsätta. 

   I modulen CheckInOut så utförs alla checkin- och checkout-operationer och anropas 
främst utav frmCheckout och frmCheckin som är (användar-) gränssnittet för 
respektive operation. Dessa är av en typ som kallas Form i Visual Basic och är en 
klass med ett användargränssnitt. En fördel med Form är att en instans utav klassen 
kan initieras utan att gränssnitt initieras. Vid utcheckning skapas en instans utav 
frmCheckOut och anropas. En utvärdering sker om antalet medskickade parametrar är 
tillräckligt för att utföra en checkout. Om inte laddas användargränssnittet och 
användaren kompletterar med nödvändiga uppgifter, till exempel vilket objekt som 
ska checkas ut, vart filen ska sparas eller vilket läge som ska användas. 
   Detta ger fördelen att komponenten som vill utföra en checkout inte behöver hantera 
att uppgifter saknas genom att göra anrop genom frmCheckout. frmCheckIn fungerar 
på motsvarande sätt. 

   I modulen CheckInOut finns funktionen UploadFile() och används för ladda in filer 
i dokumentdatakatalog. Exempel: Användaren använder sig utav Drag&Drop och drar 
några dokument in i klient-applikationen. UploadFile() används då för att avgöra om 
filerna redan finns i dokumentdatakatalogen och om så fallet utföra en 
checkinoperation, annars anropas UploadNewFile vilket används för att föra in nya 
dokument i dokumentdatakatalogen. Vid incheckning med UploadFile skapas en 
instans utav frmCheckIn för att ge användaren möjlighet att göra revisionsbeskrivning 
eller ändringar på versionsnummer. 
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5.4.5 Sökning på informationsmodellen 

Sökning på fallstudiens informationsmodell är komplex och prestandakrävande på 
grund av objektens hierarkiska struktur samt att definierade söktermer för ett objekt 
ärvs ned i strukturen. Om egenskap X gäller för objekt A så gäller även X för objekt B 
om det kan härledas att A är förälder i den struktur som B befinner sig i, A är en 
härledd förälder till B. 

 
Figur 11, A är härledd förälder till B 

För att veta alla egenskaper för objekt B så behöver sökalgoritmen läsa in alla 
ovanliggande objekt och addera deras egenskaper på objekt B’s egenskaper. I 
Microsoft SQL Server 2000 finns inget stöd för hierarkisk sökning (Microsoft, 2004) 
vilket behövs implementeras i sökalgoritmen. 

   Den presenterade sökalgoritmen är enkel och har stöd för AND och OR sökning 
vilket innebär att träffen måste matcha alla sökbegrepp eller enbart ett av dem. 

   Vid sökning kan ett eller flera sökvillkor anges, algoritmen ställer en fråga mot 
databasen för varje villkor och får i svar vilka objekt detta gäller för.  
Private Sub ReadTree(ByRef result As String, ByVal ObjectID As Long) 
'Undersöker barn till ObjectID 
 
    Dim objRS As ADODB.Recordset ' Deklaration av rekordset 
    Set objRS = objConn.Execute("SELECT ObjectID,ObjectType FROM Objects WHERE 
IsChildrenTo = " & ObjectID) 
    Do While Not objRS.EOF 'Utför loopen för varje post      
        'Objekt inte utforkat tidigare 
        If InStr(result, "," & objRS("ObjectID") & ",") = 0 Then 
            Om hittat objekt är fil, inkludera som sökträff i delsökningen  
            If objRS("ObjectType") = "F" Then 
                result = result & objRS("ObjectID") & "," 
            End If 
            ReadTree result, objRS("ObjectID") 'Utforska barnet 
             
        End If 
        objRS.MoveNext 'Flytta till nästa post recordset 
    Loop 
    objRS.Close 'Stäng recordset 
End Sub 

En rekursiv funktion används för att ta fram alla objekt som har dessa objekt som 
härledd förälder (se ovan). 
SELECT o.ObjectID,o.ObjectType FROM Objects AS o 
LEFT OUTER JOIN (Term2Object AS r JOIN Terms AS t ON (r.TermID = t.TermID)) ON 
(o.ObjectID = r.ObjectID) 
WHERE (o.ObjectName LIKE ('%offert%') OR (r.TermValue LIKE ('%offert%') AND 
t.SetsDirName = 1)) 

   För varje sökvillkor skapas SQL-satsen dynamiskt för att frågan ska vara anpassad 
mot villkoret och inkludera en minimal mängd av tabeller. Ovan ses en fråga som tar 
fram alla objekt som har ’offert’ i namnet och nedan en fråga som tar fram alla 
dokument som är större än 300kB. 
SELECT o.ObjectID,o.ObjectType,VersionInfo =  
CASE v.Version 
WHEN o.NewestVersion THEN NULL 
ELSE v.Version 
END 
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FROM Objects AS o LEFT OUTER JOIN Versions AS v ON (v.ObjectID = o.ObjectID) 
WHERE o.ObjectType = 'F' AND v.FileSize > 300000 

I delsökning där villkor berör fil så måste det lagras vilken version träff sker på, därav 
returneras VersionInfo som anger vilken version av objektet som genererar träff. 
Denna versionsdata sparas för att användas vid presentation av sökresultatet så att 
varje sökträff hänvisar till rätt version.  

   Varje fråga returnerar noll eller flera poster som uppfyller sökvillkoret. För varje 
post anropas en rekursivfunktion i programmet som tar fram alla underliggande 
objekt. Genom ytterligare en SQL-sats sammanställs de olika delresultaten så att de 
objekt som uppfyller alla sökbegrepp, även om egenskapen är ärvd, erhålls 
tillsammans med selekterad data för resultatpresentation.  

 
Figur 12, Snittet av sökbegrepp A och B motsvarar sökningen A AND B 

Nedan ses ett exempel på hur sökresultatet på två sökvillkor sammanställs. 
SELECT o.*,v.* 
FROM Objects as o JOIN Versions as v ON (v.ObjectID = o.ObjectID) 
WHERE o.ObjectID IN (12,13,14,15,16,17,19,20,21,22) 
AND o.ObjectID IN (14,15,16,17,19,20,21,22) 
ORDER BY ObjectName 

För varje sökbegrepp infogas en AND o.ObjectID IN () där alla objekt som uppfyller 
sökvillkoret infogas i parentesen och snittet av de olika delsökningarna erhålls, de 
objekt som uppfyller alla sökvillkor. Om en OR sökning utförs, infogas OR o.ObjectID 
IN () istället. Eftersom en JOIN sker med tabellen Versions så sker sökning enbart på 
filer och inte kataloger. Därför inkluderas enbart filobjekt i söksammanställningen för 
att minska mängden data att hantera. 

5.4.6 Övergripande design 

I Figur 13 visas en mer övergripande modell över designen på klient-applikationen i 
dokumentdatakatalogen.    

    Frmmain hanterar användargränssnittet i applikationens huvudfönster samt initierar 
och anropar de övriga komponenterna. Huvuddelen av fönstret består utav en trädvy 
vilket används för att navigera i strukturen samt en filvy vilken visar de olika 
dokumenten som finns placerade under det objekt som trädvyn har markerat. All 
hantering utav träd och filvyn hanteras utav cTreeHandler och cFileListHandler 
vilket isolerar frmMain helt ifrån informationsmodellen. Med operatorn WithEvents i 
Visual Basic så kan även händelsehanteringen flyttas ut ifrån frmMain vilket endast 
behöver deklarera och initiera cTreeHandler för att få en trädvy skapad ifrån 
informationsmodellen.  

A B Sök- 
resultat 
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Figur 13, Övergripande designmodell 

   I frmMain och frmSearch har många attribut och metoder utelämnats eftersom dessa 
enbart är kopplade till användargränssnittet. Database, Common, OntologyHandler 
och ObjectHandler är alla moduler som inte det har ritats ut relationer till på grund av 
att diagrammet skulle bli för plottrigt eftersom dessa moduler används av många 
andra klasser och moduler. 
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6 Analys 
I detta avsnitt följer en analys av det resultat som presenterats under projektets 
genomförande. 

6.1 Specifikation över arkitekturbegränsningar och nödvändiga 
komponenter 

6.1.1 Om specifikation över nödvändiga komponenter 

Delmål 1.1 avsåg att ta fram en specifikation över vilka traditionella komponenter i en 
datakatalog som anses nödvändiga, med traditionella komponenter avses de som 
identifieras i Bernstein och Dayal (1994). För varje komponent utfördes resonemang 
om huruvida komponenten var nödvändig eller användbar i en dokumentdatakatalog. 
Alla komponenter ansågs vara användbara i en dokumentdatakatalog förutom 
arbetsflödeskontrollkomponenten som ligger utanför gränsen för en 
dokumentdatakatalog. Specifikationen påvisade även att komponent för 
checkin/checkout och versionshantering är nödvändiga i en dokumentdatakatalog.  

   Specifikationen är utformad i en generell mening och är applicerbar vid skapande av 
dokumentdatakataloger utanför aktuell fallstudie. Specifikationen över nödvändiga 
komponenter är skapad genom en litteraturstudie utan att fallstudien använts. 

   Delmål 1.1 anses därmed vara uppfyllt eftersom en specifikation över nödvändiga 
komponenter har presenterats. 

6.1.2 Specifikation över begränsningar på arkitektur 

Delmål 1.2 avsåg att ta fram en specifikation över begränsningar på arkitektur som 
ställs ifrån legacymiljö. I den utförda litteraturstudie användes Marco (2000) som 
presenterar arkitekturbegränsningar på datakataloger. Lämplig litteratur över studier 
från generella legacymiljöer hittades inte så de legacyproblem som Marco (2000) 
identifierat och tagit hänsyn till användes. Eftersom hela studien baserades på Marco 
(2000) så kan det resoneras om huruvida det som presenteras är generellt då allt är 
påverkat av Marcos personliga uppfattning om arkitektur och generell legacymiljö. 
Det som även talar emot en generell specifikation är att Marcos (2000) datakatalog 
ska användas tillsammans med ett datalager vilket naturligtvis har annorlunda krav än 
en dokumentdatakatalog. För att exkludera krav som anses enbart relevant för ett 
datalager så har fallstudien applicerats, dock försöktes antalet appliceringar av 
fallstudien hållas minimal för att kunna bidra med en specifikation över 
arkitekturbegränsningar på dokumentdatakataloger i generell mening. Den största 
skillnaden mellan de olika arkitekturerna är att en arkitektur framtagen för datalager 
behöver omfattande stöd för transformationer samt rutiner för uppdatering av 
metadata vilket inte är aktuellt för en dokumentdatakatalog. Dokumentdatakatalogen 
är dokumentens primära lagringsplats och synkronisering och transformering mot 
metakällor behövs inte. Specifikationen anses vara generell eftersom specifikationen 
är resultatet av en litteraturstudie. På de punkter där fallstudien har haft påverkan har 
detta explicit uttryckts samtidigt som punkten diskuteras i generell mening. 

   Delmål 1.2 anses vara uppfyllt då en specifikation över arkitekturbegränsningar har 
presenterats.  
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6.2 Framtagande av specifikation på informationsmodell 
Delmål 2 avsåg att ta fram en ontologi som ska formuleras och integreras med 
datakatalogens metadata. Då ingen lämplig informationsmodell kunde hittas 
identifierades en metod för framtagande av en skräddarsydd ontologi vilket ger en 
informationsmodell. Metoden utfördes systematisk och en ontologi erhölls vilket 
utmynnade i en informationsmodell. Denna informationsmodell uppfyller dock inte 
att den ska vara integrerad med datakatalogens metadata, detta utförs dock under 
delmål 3 när en utökad informationsmodell skapas. Den utökade modellen utgår ifrån 
ontologin och har adderade koncept för att hantera datakatalogens metadata. 

   Det bör även belysas att även om färdiga informationsmodeller har utvärderats så 
har en ytterst liten del av de tillgängliga modellerna undersökts. Vid undersökning 
användes enbart 3 källor, men dessa omfattar tiotusentals modeller och letandet måste 
rationaliseras och olika sökningar utfördes. Relevansen i de olika sökbegrepp som 
använts är svårt att analysera, speciellt eftersom katalogiseringen av de olika 
modellerna kan variera vitt. 

   Vid behandling av det första delmålet framkom det vilka fördelar en skräddarsydd 
ontologi har (Marco, 2000), vilket kan ha påverkat utvärderingen av existerade 
ontologier. Resultatet från delmål två bedöms ändå positivt med stöd ifrån Marco 
(2000) som anser att anpassbarhet är viktigt och att detta uppnås bland annat genom 
att skräddarsy lösningar. 

   Vid skapandet av ontologin skedde en konceptualisering för att låta modellen vara 
flexibel och utbyggbar och olika söktermer som var specifika för verksamheten 
byggdes inte in i en permanent lösning. Resultatet av detta är att ontologin kan 
tillämpas i andra verksamheter än den i fallstudien. Ontologin erbjuder att 
representera söktermer för objekt och katalogisera objekt i en hierarkisk struktur. 
Ontologin är generell till en viss grad då den kan användas i en biblioteksdatabas 
exempelvis. Grad av generalitet är omöjlig att bestämma men ontologin kan användas 
i alla situationer där söktermer behöver kopplas mot objekt.   

   Delmål 2 anses uppfyllt då en informationsmodell har skapats av en ontologi och 
integrerats med datakatalogen. 

6.3 Framställande av en fysisk realisationsspecifikation 
Delmål 3 avsåg att ta fram en specifikation för en fysisk realisering av 
dokumentdatakatalogen i fallstudien som ska vara möjlig att implementera. Denna 
realisation består av implementationsdesign, beskrivning av utvalda komponenter och 
beskrivning av sökalgoritm. Under delmål 1 betonades vikten utav bland annat en 
säkerhetsmodell, vilket inte har behandlats. Hur en säkerhetsmodell i en 
dokumentdatakatalog kan definieras och implementeras har avgränsats och lämnas 
som framtida arbete. Den specificerade dokumentdatakatalogen använder samma 
säkerhetsmodell som det befintliga dokumenthanteringssystemet. När användaren 
blivit auktoriserad mot NT domänen får användaren tillgång till alla resurser. 

Realisationsspecifikationen har implementerats och är fullt realiserbar i fallstudiens 
legacymiljö och delmål 3 anses vara uppfyllt då en specifikation över en fysisk 
realisation har presenterats. 
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6.3.1 Fysiska realisationsspecifikationens generalitet 

Den fysiska realisationsspecifikationen är byggd på den arkitekturspecifikation som 
delmål 1 avsåg, den framtagna ontologin samt på kravspecifikationen och 
legacymiljön från verksamheten (Appendix A - Kravspecifikation). Att bestämma i 
vilken grad realisationen är generell är svårt om än inte omöjligt. Ett försök till detta 
är att analysera allt som varit indata till skapandet av specifikationen. De delar som 
ännu inte har analyserats är den tekniska legacymiljön  och kravspecifikationen. 

   Det har tidigare berättats att operativsystemen i verksamheten är uteslutande 
Microsoft Windows och att relationsdatabasen Microsoft SQL Server används. Denna 
miljö är sålunda inte unik för verksamheten i fallstudien utan kan ses som generell 
eftersom Microsoft Windows dominerar bland operativsystem både bland skrivbords- 
och server-operativsystem (Thurrott, 2003; Google, 2004). Relationsdatabas är den 
vanligaste databastypen (Elmasri och Navathe, 2000), där Microsoft SQL Server är 
den tredje största relationsdatabasen på servrar och den ledande databasservern på 
servrar som kör Microsoft Windows (Furman, 2003; Chapple, 2004). De flesta av 
funktionerna i de stora kommersiella relationsdatabaser hittas i konkurrerande system, 
ifrån bland annat aktörer som IBM, Informix, Oracle och NCR Teradata  som 
tillsammans har 90% av relationsdatabasmarknaden (Pettey, 2004). Eftersom dessa 
databasservrar har stöd för SQL (Elmasri och Navathe, 2000) så är den framtagna 
dokumentdatakatalogen lätt portbar mellan de olika databasservrarna. 

   Huruvida kravspecifikationen är generell eller inte är omöjlig att bestämma 
eftersom underlag till resonemang saknas. Det bör dock poängteras av vid en närmare 
studie av kravspecifikationen så berör den hur informationsmodellen, säkerhet, 
checkin/checkout och versionshantering ska behandlas och inga krav direkt kopplade 
mot verksamheten. Detta gör det mer troligt att det finns en annan verksamhet som 
kravspecifikationen passar på. 

   Den implementation som den fysiska realisationsspecifikationen beskriver anses i 
någon grad vara generell eftersom det troligen finns en verksamhet där 
dokumentdatakatalogen kan användas. Ett företag beskrivs där datakatalogen kan 
passa in. Denna beskrivning skapar en bild av den legacymiljön som den framtagna 
dokumentdatakatalogen kan arbeta emot och beskrivningen stämmer överens med den 
specifika legacymiljö och verksamhet som användes i fallstudien: Ett litet eller 
medelstort företag där dokumenthanteringen sköts via delade utrymmen på 
nätverksdiskar. Företaget vill ha bättre strukturering och möjligheter till sökning 
bland dokumenten som är placerade på nätverksdiskarna. Alla personer som behöver 
ha tillgång till eller redigera dokument har en arbetsstation med nätverksåtkomst som 
kör Microsoft Windows. Kopplat till nätverket så finns en server som kör Microsoft 
SQL Server (eller en relationsdatabas med stöd för SQL). 

6.3.2 Begränsningar hos isolerade transaktioner 

   Vid checkout och checkin är transaktioner kritiska för att inte lämna databasen i ett 
inkonsistent läge eller att två användare lyckas göra checkout i editeringsläge på 
samma objekt. Transaktioner ska ha följande kännetecken: (Microsoft, 2004) 

• Atomär 

• Konsistent  

• Isolerad 

• Varaktighet 
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För transaktioner används det stöd ADO ger vilket ger alla kännetecken förutom 
isolering. I en fleranvändarmiljö är detta ett krav eftersom varje transaktion behöver 
vara isolerad ifrån samtidiga transaktioner i systemet. ADO ger dock en separat 
lösning på detta, med hjälp av pekare kan poster i databasen låsas i exklusivt läge.    
'Hämta data 
    If checkoutmode = co_exclusive Then  'Exklusiv åtkomst 

        objConn.BeginTrans ' Starta transaction 
        Set objRS = New Recordset 
        objRS.Open sqlc, objConn, adOpenKeyset, adLockPessimistic 

    Else 'Hämtning enbart för Visning eller delad åtkomst. Posten behöver inte låsas. 

        Set objRS = objConn.Execute(sqlc) 

    End If  

Ovan ses hur checkout hanterar transaktioner och låsning. Koden ställer en SQL-sats 
mot databasen, lagrad i strängen sqlc, och beroende på vilket checkout läge som 
används sker detta på olika sätt: Om i exklusivt läge så startas en transaktion och data 
hämtas och låses med adLockPessimistic. Om checkout inte är i editeringsläge sker 
endast läsning av data, transaktioner eller lås behöver inte användas. 

   Denna låsning erbjuder den isolationsnivå som krävs för att uppfylla att en 
transaktion är isolerad. Microsoft (2004) skriver följande om adLockPessimistic: 
”Indicates pessimistic locking, record by record. The provider does what is necessary 
to ensure successful editing of the records, usually by locking records at the data 
source immediately before editing. Of course, this means that the records are 
unavailable to other users once you begin to edit, until you release the lock by calling 
Update. Use this type of lock in a system where you cannot afford to have concurrent 
changes to data, such as in a reservation system.” 

   Genom att poster låses och ger en transaktion exklusiv åtkomst till dessa kan inga 
samtidiga transaktioner utföras mot samma poster och transaktionen är isolerad. 

6.3.3 Begränsningar hos sökalgoritm för hierarkiskstruktur 

Den presenterade sökalgoritmen för hierarkiska strukturer är enkel men långt ifrån 
optimal och en mer effektiv sökalgoritm i hierarkiskstruktur lämnas åt framtida 
arbete. Nedan listas några av de identifierade nackdelarna: 

• Mycket data bearbetas hos klienten istället för på databasservern vilket bidrar 
till ökad nätverkstrafik. 

• Sökningen är uppdelad i flertal separata SQL-satser vilket gör att 
databasserverns frågeoptimerare blir mindre effektiv. 

• Mängden sökträffar är begränsad på grund av att en SQL-sats i Microsoft SQL 
Server 2000 maximalt kan vara 65kB. 

• Den rekursiva funktionen för utforskning av struktur är oeffektiv eftersom för 
varje nytt objekt i strukturen ställs en ny SQL-fråga och för varje ny fråga 
måste ett nytt ADO.Recordset skapas för att hantera det returnerade svaret. 

Nedan presenteras tre alternativa lösningar som antas vara mer effektiva vid sökning i 
hierarkiskstruktur: 

• Den rekursiva funktionen utformas som en ”Stored Procedures” på 
databasservern. För att lösa att begränsningen på djup i rekursiva funktioner 
utformas en icke rekursiv funktion med en loop. För denna lösning behövs en 
stack, en temporär tabell. Antingen skapas en ny tabell för varje sökning eller 
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så används alltid samma tabell. I så fall behövs det generering av primärnyckel 
som unikt identifierar en sökning. Lämplig teknik som kan användas för denna 
generering är CLSID som garanterar att nyckeln är unik och stöd finns inbyggt 
i Microsoft SQL Server 2000 (Microsoft, 2004). 

• Om antagandet att sökning på objekt sker oftare än definiering av termer på 
objekt så kan funktionen för editering av termer lagra alla egenskaper för ett 
objekt explicit. Om ändring sker mot ett objekt så appliceras denna ändring på 
alla underliggande objekt direkt. För ett objekt som ärvt en egenskap så lagras 
denna som en vanlig egenskap fast att en flagga är satt som påvisar att den är 
ärvd. Vid sökning så finns objekts alla egenskaper tillgängliga utan att 
undersöka härledda föräldrar. 

• Den alternativa lösningen nummer två har nackdelen att om egenskaper ändras 
för ett objekt måste detta appliceras på alla underliggande objekt vilket kan ta 
tid beroende på hur omfattande objektstrukturen är. För att råda bot på detta 
kan en tabell användas för att lagra alla objekts alla härledda föräldrar. Varje 
sökterm definieras enbart vid ett tillfälle även om den semantiskt ärvs ned, och 
editering av en sökterm resulterar således i ändring på enbart en post i 
relationsdatabasen. Om ett objekt läggs in i datakatalogen så skapas en post 
för varje härledd förälder för objektet i tabellen. Det kan (sålunda) antas att 
söktermer definieras oftare än att hela objekt flyttas eller nyskapas. Skapandet 
av härledda föräldrar kan utföras i en stored procedure för att minska 
prestandaförlusten. I detta fall behövs ingen stacktabell eftersom det enbart 
finns en väg upp i ett träd när startpunkten/objektet är givet. Vid sökning så 
kan tabellen över härledda föräldrar användas i JOIN operationer för att kunna 
koppla ihop objekt med alla söktermer, även de ärvda. 

6.4 Relaterat arbete 
Vid de utförda litteraturstudierna har en brist på liknande arbeten upptäckts. Den 
framtagna dokumentdatakatalogen har behandlat dokumentdelning, legacyproblem, 
arkitektur, sökning med en underliggande ontologi och datakataloger. Arbetet har 
skapat en egen verktygsdomän till en datakatalog vilket undersökts, precis som 
Bernstein och Dayal (1994) efterfrågar. Arbetet är ett försök till att sammanfoga och 
integrera olika tekniker som relaterar till datakataloger och 
dokumenthanteringssystem. Bernstein och Dayal (1994) och Bernstein (1996) har 
legat till grund för den grundläggande datakatalogen, Uschold och Jasper (1999) till 
användandet av ontologi vid sökning i datakatalog, Marco (2000) för specifikation på 
arkitektur, Marco (2000) och Pressman (2001) för legacyproblem och Marco (2000) 
och Uschold och Gruninger (1996) för framtagandet av informationsmodell.  

   Detta arbete relaterar till Tannenbaum (1994) och Sen (2003) genom att 
tillhandahålla en konkretiserad implementation av föreslagna arkitekturkomponenter. 

   Problemställning byggde delvis på att Bernstein och Dayal (1994) efterlyser 
fallstudier på olika verktygsdomäner där den framtagna dokumentdatakatalogen i 
fallstudien är ett verktyg mot en datakatalog. Förutom de ovan presenterade bidragen 
så är den undersökta tillämpningen, dokumentdatakataloger, ett bidrag till forskningen 
som bedrivs inom databasområdet. 

   Vid skapande av specifikationen över arkitekturbegränsningar var valet av Marco 
(2000) en fördel trots att den beskrev en datakatalog för datalager. Steget från en 
datakatalog i ett datalager var inte långt till en dokumentdatakatalog och de ändringar 
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som behövs utföras var att utesluta delar som var specifikt för ett datalager. Att 
identifiera specifika datalager-delar var aldrig problemfyllt och Marco’s (2000) 
slutsatser om datakataloger kunde utnyttjas. 
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7 Slutsats 
Ett ökande behov av metadata har identifierats och i många verksamheter finns ett 
behov att skapa och lagra metadata som beskriver någon typ av data. Detta har drivit 
på studier av datakataloger som betraktas som lösningen på metadatabehovet. 
Datakataloger är ett relativt nytt koncept och fallstudier i olika användnings områden 
efterlyses. Detta arbete har behandlat ett dokumenthanteringssystem byggd på en 
datakatalog för en verksamhet i en utförd fallstudie. Den behandlade 
dokumentdatakatalogen inkluderar en informationsmodell baserad på en ontologi för 
att skapa ändamålsenlig sökning i en legacymiljö. 

   En specifikation över komponenter som är nödvändiga i en dokumentdatakatalog 
har skapats. Ursprunget för de behandlade komponenterna är från DKHS där 
komponenterna checkin/checkout och versionshantering anses nödvändig i 
användandet av en datakatalog för dokumenthantering. Övriga komponenter såsom 
konfigurationskontroll, notifikation, kontexthantering, arbetsflödeskontroll anses inte 
nödvändiga i detta avseende, dock anses dessa vara användbara och exkluderas inte 
från en dokumentdatakatalog med undantag utav arbetsflödeskontroll. 

   Vid framtagande av en specifikation över avgränsningar på arkitektur för en 
dokumentdatakatalog presenterades det att kännetecken såsom integrerad, skalbar, 
robust, anpassbar och öppen införlivar en sund arkitektur och bör beaktas. Vidare 
presenterades ett antal krav som utöver kännetecknen bör följas för en god arkitektur. 
Denna specifikation används vid senare delmål då en fysisk realisationsspecifikation 
skapas och verkar genom att ange riktlinjer och begränsningar som bör följas vid en 
implementation. 

   För att erhålla den ändamålsenliga sökningen i datakatalogen behövdes en ontologi 
som passade verksamhetens behov. Flera existerande ontologier utvärderades, dock 
hittades ingen ontologi som var tillräckligt specialiserad för området. En skräddarsydd 
ontologi utvecklades därför. 

   Som sista steg i genomförandet skapades en fysisk realisationsspecifikation på en 
dokumentdatakatalog för verksamheten i fallstudien. Resultaten från de tidigare 
stegen i genomförandet används som grund för arkitekturen. Dessutom utnyttjades 
egenskaper från legacymiljön vilken begränsar mängden av tillgängliga lösningar. 

   Det huvudsakliga bidraget är en arkitekturspecifikation för dokumentdatakataloger, 
vilken är generell nog för att fungera på datakataloger oavsett informationsinnehåll. 
Denna kan därför användas vid byggande av dokumentdatakataloger för andra 
verksamheter. Vid arbetets genomförande upplevdes en saknad på litteratur om just 
arkitektur i dokumentdatakataloger och förhoppningsvis täcker detta arbete upp en del 
av den upplevda avsaknaden. 

   Den flexibla och utbyggbara ontologin som är tillämpbar på andra relaterade 
verksamheter är ett bidrag. Även realisationsspecifikationen är ett bidrag och trots att 
den resulterande dokumentkatalogen är skräddarsydd för verksamheten är stora delar 
av arbetet tillämpbart på andra verksamheter.   

   För att ha möjlighet att bedöma tillförlitligheten i bidraget behöver arbetets process 
utvärderas. Lämpligheten hos verksamheten för fallstudien har inte utvärderats utöver 
att den uppfyller de kriterier som problemställningen implicit ställer på verksamheten 
i fallstudien. 
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   Om hela arbetet utförts som en litteraturstudie istället för en fallstudie är det möjligt 
att det höjer sannolikheten att resultatet är generellt. Det som talar för en fallstudie är 
att behovet av metadatahantering ligger främst hos verksamheter, det är detta behov 
som drivit på utvecklingen av datakataloger. Att en dokumentdatakatalog skapas 
enligt verksamhetsbehov innebär att det är lättare att identifiera problemsituationer. 

   Vid skapandet av kravspecifikationen på dokumentdatakatalogen så intervjuades ett 
begränsat antal personer ifrån företaget, där majoriteten av dessa var 
avdelningschefer. Motiveringen för detta var att dessa personer hade stor 
övergripande kunskap om sina avdelningars verksamhet och rutiner. En risk med detta 
är att cheferna inte till fullo känner till alla rutiner samt är ovetande om problem som 
upplevs av de personer som utför berörda arbetsuppgifter.  

7.1 Framtida arbete 
Framtagandet av en sökalgoritm i hierarkiskstruktur som är mer effektiv än den 
presenterade efterlyses. Det har presenterats tre alternativa tillvägagångssätt som antas 
vara mer effektiv än den presenterade och det behövs undersökas om så fallet. Det bör 
även utforskas om andra tillvägagångssätt än de som presenteras kan användas vid 
hierarkisksökning och deras effektivitet.  

   I arkitekturspecifikationen betonas vikten av säkerhet i en dokumentdatakatalog. I 
framtiden kan det vara bra att utöka systemets stöd för säkerhetshantering, något som 
beskrevs i arkitekturen men som inte realiserades fullt ut i realisationsspecifikationen. 
En säkerhetsmodell för en dokumentdatakatalog behöver definieras och 
implementeras. 

   Arkitekturbeskrivningen över komponenter i en dokumentdatakatalog kan bedömas 
som något begränsad och inte uttömmande. För att driva på utvecklingen av 
dokumentdatakataloger behöver nya komponenter utvecklas och integreras med 
dokumentkatalogen; dels för att undersöka problem på arkitekturnivå men även för att 
undersöka användbarheten i en dokumentdatakatalog. 

   Ett framtida arbete behöver utföras för att undersöka tillämpbarheten av den 
presenterade dokumentdatakatalogen. Det hävdas att den i viss grad är generell 
eftersom fallstudiens verksamhet och miljö inte är unik. Det kan ligga i intresse att 
undersöka detta för att styra utveckling av framtidens dokumentdatakataloger i rätt 
riktning. Det behövs ett statistiskt underlag på hur stor del av företagen som inte har 
något dokumenthanteringssystem utan jobbar mot delade nätverksdiskar. Att 
undersöka huruvida den presenterade dokumentdatakatalogen är tillämpbar på andra 
verksamheter än den i fallstudien. 

   Ett framtida arbete inom färdiga ontologier kan utföras för att undersöka närmare 
om dessa skulle gå att använda för delmål två. För denna studie behövs en mer 
genomarbetad metod för att utvärdera och även att hitta ontologier samt för att veta 
när undersökningen är klar.  

   Det bör undersökas om det finns vinster, och i så fall vilka, i att specialisera en 
arkitektur mot en verksamhet. Arkitekturspecifikationen för dokumentdatakatalogen 
är generell och verksamhetens krav togs först till hänsyn i realisationsspecifikationen. 
Det kan finnas intresse i att undersöka om resultatet blivit annorlunda om 
verksamhetens krav förts in i ett tidigare stadium. 
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   Den framtagna ontologin kan som framtida arbete utökas och byggas ut för andra 
tillämpningar, verksamheter och sökmetoder. Genom att lägga till fler koncept ökas 
mängden av tillämpningsområden där ontologin är användbar. 
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9 Appendix A - Kravspecifikation 
Intervjuer har gjorts med Per Junskog, Valerie Sahlman, Karl Kuylenstjerna, Ingvar 
Karlsson och Thomas Karlsson för att identifiera respektive avdelningars existerande 
problem och behov.  

Detta dokument är skapat utifrån det material som hämtats ifrån intervjuer samt 
företagets uppdragsbeskrivning för examensarbetet. Intervjuerna återges inte och 
innehållet består av krav som antingen är direkta eller produkter ifrån den 
problemförståelse som skapats via arbetet. 

9.1 Övergripande mål 
Nedan listas olika övergripande mål och önskemål hämtade ifrån intervjuerna. 

1. Att få en strukturiserad lagring 
2. Att kunna få en helhetsvy 
3. Att kunna se vad andra gör 
4. Att skapa förutsättningar för ökat samarbete 
5. ”Ska vara som att öppna en pärm. Allt är samlat”. 
6. Att kunna hålla ihop en maskin med alla dokument och filer 

9.2 Enskilda krav 

9.2.1 Lagringsstruktur 
1. Samma struktur används för alla användare. 
2. Strukturen börjar med maskinorder (på nivå 1). 

a. Filer ska kunna läggas under maskinorder direkt. 
3. Under varje maskinorder ska olika kategorier (som kataloger) finnas (nivå 2). 

a. Dessa kategorier skapas automatiskt med en maskinorder 
b. Följande kategorier i grundutförande: Offert, Ordererkännande, 

Kalkyl, Tekniskbearbetning. 

9.2.2 Kategorier 

Kategorier används för att klassificera dokument. Kategorier som ligger på nivå 2 i 
trädet införs som ett koncept för att skapa en dynamisk miljö. Begreppet 
Kategorigrupper införs och används för att gruppera kategorier och inställningar. 
 

4. Kategorigrupper kan skapas, döpas om och raderas. 
a. För att radera får ej någon kategori som ingår i gruppen användas. 

5. I en kategorigrupp kan kategorier skapas, döpas om och raderas 
a. För att radera får ej någon instans av kategorin användas. 

6. Till varje grupp anges vilken nivå den är aktiv på. 
a. Under gruppens aktuella nivå skapas en katalog för respektive kategori 

i gruppen automatiskt. 
i. Kategorikataloger visualiseras som vanliga kataloger för 

användaren. 
ii. Katalogoperationer som döp om, ta bort är ej tillgängliga på 

kategorier. 
b. På den nivå där en kategorigrupp är aktiv tillåts inte att vanliga 

kataloger skapas eftersom en strukturerad och enhetliglagring 
eftersträvas. Om en ny katalog behövs, läggs en ny kategori till. 
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9.2.3 Söktermer 
7. Att till varje objekt (fil eller katalog) kunna koppla termer 
8. Termerna ska vara sökbara 
9. Den finns enbart en mängd (uppsättning) med söktermer och dessa kan 

användas utav alla objekt. 
10. Mängden av söktermer ska vara dynamisk. Omfattar: 

a. Lägga till term 
b. Byta namn på term 
c. Att ta bort term 
d. Sökterm kan vara obligatorisk 

i. Villkor kan sättas på vilket djup i trädet söktermen ska vara 
obligatorisk. 

e. Villkor på vilken nivå en sökterm får anges kan bestämmas. 
11. Söktermer kan sättas på objekt (fil eller katalog). 
12. Strukturen ska vara hierarkisk och söktermer ska ärvas. 

a. Söktermer som ärvs ned i trädet kan ej överskridas nedanför objektet i 
trädet där värdet är tilldelat. 

13. Alla kategorigrupper inkluderas i mängden av söktermer 
14. Identifierade söktermer: Maskinorder, Offertnr, Kundnamn, Kundnr, 

Maskintyp, Säljare, Kategori nivå 2, Applikation. 

9.2.4 Rättigheter 
15. Kategoriklassad information 
16. Möjlighet att begränsa skrivrättigheter 
17. Möjlighet att begränsa läsrättigheter 
18. Möjlighet att begränsa åtkomst till fil med lösenord 
19. Rättigheter sätts på objekt (fil eller katalog) och ärvs ned i hierarkin. 

a. Vid två motstridiga rättigheter så är rättigheten med störst djup 
starkast. 

9.2.5 Datakatalog 
20. Checkout-operation hämtar fil från datakatalogen. 

a. Delad åtkomst  (läsning). 
b. Exklusiv åtkomst (editering). 

i. Om en exklusiv checkout har gjorts kan inte en till exklusiv 
checkout utföras innan en checkin-operation. 

21. Checkin-operation. 
a. Enbart om filen är hämtad ifrån en exklusiv checkout-operation 
b. Vid checkin skapas en ny version 

i. Användaren ser enbart den nyaste filen 
ii. Alla versioner av filen kan listas och hämtas 

9.2.6 Sökning 
22. Sökning kan utföras på följande: 

a. Alla söktermer 
b. Objektnamn 
c. Objekttyp 
d. Objektstorlek 
e. Datum för skapande av objekt/version. 
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f. Datum för ändring av objekt/version. 
g. Datum för senaste åtkomst på objekt/version 

23. Sökresultatet presenteras enligt följande: 
a. … 

9.2.7 Omfattning 
24. Alla filer som är maskinorder relaterade ska in i systemet. Dokument som inte 

är maskinorderrelaterade och sträcker sig över tiden ska inte in. 
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10 Appendix B - Informationsmodell 
CREATE TABLE [dbo].[Categories] ( 
 [CatID] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
 [TermID] [bigint] NOT NULL , 
 [CatName] [varchar] (255) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL , 
 [CatDesc] [text] COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

CREATE TABLE [dbo].[Objects] ( 
 [ObjectID] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
 [IsChildrenTo] [bigint] NULL , 
 [ObjectType] [char] (1) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL , 
 [ObjectName] [varchar] (255) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL , 
 [FileExt] [varchar] (10) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL , 
 [Locked] [bit] NULL , 
 [LockedBy] [varchar] (255) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL , 
 [LockedDate] [datetime] NULL , 
 [LockDesc] [text] COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL , 
 [NewestVersion] [decimal](28, 5) NULL  
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

CREATE TABLE [dbo].[Term2Object] ( 
 [TermID] [bigint] NOT NULL , 
 [ObjectID] [bigint] NOT NULL , 
 [CatID] [bigint] NULL , 
 [TermValue] [varchar] (255) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] 

CREATE TABLE [dbo].[Terms] ( 
 [TermID] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
 [TermName] [varchar] (255) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL , 
 [TermDesc] [text] COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL , 
 [TermType] [char] (1) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL , 
 [CreateDirsAut] [bit] NULL , 
 [CatActiveLevel] [smallint] NULL , 
 [LActiveLevel] [smallint] NULL , 
 [UActiveLevel] [smallint] NULL , 
 [Mandatory] [bit] NULL , 
 [MandatoryLevel] [smallint] NULL , 
 [SetsDirName] [bit] NULL  
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

CREATE TABLE [dbo].[Versions] ( 
 [ObjectID] [bigint] NOT NULL , 
 [Version] [decimal](28, 5) NOT NULL , 
 [FileSize] [bigint] NULL , 
 [DateCreated] [datetime] NULL , 
 [DateChanged] [datetime] NULL , 
 [DateAccessed] [datetime] NULL , 
 [FileContent] [image] NULL , 
 [VersionDesc] [text] COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL  
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY] 

GO 

ALTER TABLE [dbo].[Categories] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_Categories] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [CatID] 
 )  ON [PRIMARY]  

ALTER TABLE [dbo].[Objects] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_Objects] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [ObjectID] 
 )  ON [PRIMARY]  

ALTER TABLE [dbo].[Term2Object] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_Term2Object] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [TermID], 
  [ObjectID] 
 )  ON [PRIMARY]  

ALTER TABLE [dbo].[Terms] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_Terms] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
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  [TermID] 
 )  ON [PRIMARY]  

ALTER TABLE [dbo].[Versions] WITH NOCHECK ADD  
 CONSTRAINT [PK_Versions] PRIMARY KEY  CLUSTERED  
 ( 
  [ObjectID], 
  [Version] 
 )  ON [PRIMARY]  

ALTER TABLE [dbo].[Categories] ADD  
 CONSTRAINT [FK_Categories_Terms] FOREIGN KEY  
 ( 
  [TermID] 
 ) REFERENCES [dbo].[Terms] ( 
  [TermID] 
 ) 

ALTER TABLE [dbo].[Objects] ADD  
 CONSTRAINT [FK_Objects_Objects] FOREIGN KEY  
 ( 
  [IsChildrenTo] 
 ) REFERENCES [dbo].[Objects] ( 
  [ObjectID] 
 ), 
 CONSTRAINT [FK_Objects_Versions] FOREIGN KEY  
 ( 
  [ObjectID], 
  [NewestVersion] 
 ) REFERENCES [dbo].[Versions] ( 
  [ObjectID], 
  [Version] 
 ) 

ALTER TABLE [dbo].[Term2Object] ADD  
 CONSTRAINT [FK_Term2Object_Categories] FOREIGN KEY  
 ( 
  [CatID] 
 ) REFERENCES [dbo].[Categories] ( 
  [CatID] 
 ), 
 CONSTRAINT [FK_Term2Object_Objects] FOREIGN KEY  
 ( 
  [ObjectID] 
 ) REFERENCES [dbo].[Objects] ( 
  [ObjectID] 
 ), 
 CONSTRAINT [FK_Term2Object_Terms] FOREIGN KEY  
 ( 
  [TermID] 
 ) REFERENCES [dbo].[Terms] ( 
  [TermID] 
 ) 

ALTER TABLE [dbo].[Versions] ADD  
 CONSTRAINT [FK_Files_Objects] FOREIGN KEY  
 ( 
  [ObjectID] 
 ) REFERENCES [dbo].[Objects] ( 
  [ObjectID] 
 ) 

GO 

 

 


