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1 Inledning 
Detta examensarbete omfattar 20 poäng på programmet för Teknisk fysik och elektrotek-
nik, inriktning Mekatronik, vid Linköpings Tekniska Högskola. Arbetet utfördes på Part-
nerTech i Åtvidaberg och handleddes under IDA, institutionen för datavetenskap och informa-
tionsteknik, EDSLAB, Laboratoriet för tekniska databaser. 

1.1 PartnerTech 
PartnerTech är ett företag med en för branschen lång historia som kontraktstillverkare 
inom elektronik och mekanik. Inom dessa områden har företaget kompetens att tillsam-
mans med kunden utveckla, industrialisera, tillverka samt logistiskt hantera aktuella produk-
ter. PartnerTechs kunder finns främst inom marknadssegmenten telekom, infrastruktur, 
IT/mekatronik samt medicinsk teknik. 

PartnerTechs personal uppgår till drygt tusen anställda och företaget finns på ett antal plat-
ser med utvecklings-, tillverknings- och/eller försäljningsenheter. Idag har PartnerTech 
verksamheter i Atlanta (USA), Gdynia (Polen), Hongkong (Kina), Sieradz (Polen), Järfälla, 
Karlskoga, Malmö, Vellinge och Åtvidaberg. [PARTN03] 

1.2 Testsystemet idag 
PartnerTech har utvecklat ett testsystem, kallat Tor, vilket används för att utföra tester på 
tillverkade kretskort. Tor-systemet består av både hårdvara och mjukvara, där mjukvaran 
körs på en vanlig PC med MS-DOS/Windows 2000. I samband med produktutveckling på 
PartnerTech utvecklas även tillhörande testprogram för Tor-systemet. I detta testprogram 
specificeras vilka krav som ställs på produkten. Om en produkt uppfyller ställda krav anses 
produkten godkänd och klar för leverans till kund. Kraven utgörs ofta av att mätvärden ska 
befinnas inom fastställda gränser. 

Det främsta syftet med att utföra tester på tillverkade produkter är att kunna garantera fel-
fria produkter vid leverans. Vid eventuell retur från kund kan man spåra vad som är fel 
med produkten och avgöra om felet uppstått före eller efter leverans. Ett annat skäl till att 
utföra tester på tillverkade produkter är att möjliggöra framtagande av underlag till förbätt-
ringar för produkterna. En förbättring kan t ex vara ett byte av komponent på ett kretskort. 

Hårdvaran i Tor-systemet utgörs av diverse mätinstrument tillsammans med kretskortsspe-
cifik testutrustning. På denna kretskortsspecifika testutrustning sugs kretskort fast med va-
kuum för att kontakt ska erhållas i kontaktpunkterna. Kretskorten spänningsmatas av 
testutrustningen och storheter såsom resistans, ström och spänning mäts i de på förhand 
definierade testpunkterna. Mätvärden för dessa storheter sparas ner på fil. Om ett mätvärde 
befinner sig inom sina tillåtna gränser anses mätvärdet godkänt. Samtliga mätvärden i en 
test måste vara godkända för att testen ska anses godkänd. Även tester för underkända 
produkter sparas ner på fil. För ytterligare uppgifter om testsystemet hänvisas till av-
snitt 2.1. 

För vissa typer av tester görs en utskrift av resultaten från mätningarna i form av ett test-
protokoll. Framför allt vid tillverkning av medicinteknisk utrustning finns högt ställda krav 
från PartnerTechs kunder på hur tester ska genomföras. Där räcker det inte med att spara 
testresultaten på fil. Ett testprotokoll måste för dessa produkter skrivas ut och signeras av 
operatören för testen i fråga. Innehållet i ett typiskt testprotokoll presenteras i Figur 3. Oli-
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ka kunder kan ha olika önskemål på layout för testprotokoll. Tyvärr är det av praktiska skäl 
i dagsläget omöjligt att tillmötesgå alla dessa önskemål, varför kunden oftast får nöja sig 
med vad som erbjuds, vilket är utskrifter av rena textfiler. En ytterligare nackdel med da-
gens system är att dessa textfiler inte alltid följer samma enhetliga standard. 

För de produkter som inte har samma krav på pappersdokumentation som medicintekniska 
produkter har, lagras testresultaten enbart på fil hos PartnerTech för att kunna användas 
vid eventuella returer. Med tiden har dessa filer växt i antal och skulle med fördel kunna ut-
nyttjas i olika sammanhang. Framför allt skulle man från PartnerTechs sida vilja att statis-
tiska jämförelser under utvecklingsfasen för en produkt enklare skulle kunna tas fram – det-
ta för att få en överblick över vilka uppmätta storheter som oftast blir underkända. I nulä-
get finns det inte någon enkel metod att ta fram dessa statistikuppgifter. Att lagra alla data i 
ett filsystem på olika format såsom hittills gjorts har inneburit att jämförelser av detta slag 
måste utföras för hand. 

1.3 Önskemål om framtiden 
På grund av att testprotokollens layout inte är tillräckligt flexibel, och att statistiska jämfö-
relser är för tidskrävande att skapa manuellt, vill man på PartnerTech undersöka vilka för-
bättringar som kan genomföras på området. Det förslag som ligger till grund för detta ex-
amensarbete är att överge det filbaserade systemet till förmån för ett databassystem. Test-
protokoll ska kunna hämtas från databasen men även kunna skrivas ut direkt från Tor-
systemet. Övergången till att lagra testprotokoll i en databas ska helst innebära minimala 
modifieringar i det befintliga Tor-systemet. Även relevant statistik ska enkelt kunna hämtas 
från databasen. 

Då man inte kan garantera att alla testsystem kan vara uppkopplade mot databasen vill man 
införa en enhetlig standard för ett mellanlagringsformat mellan Tor-systemet och databa-
sen. Ett mellanlagringsformat som kommunikationsmedium innebär att Tor-systemets 
grundstruktur inte behöver några större justeringar vid anpassandet mot databasen – endast 
formatet för de lagrade filerna behöver ändras. Tor-systemet behöver då inte veta av att 
dessa filer sedan kommer att importeras i en databas. 

Tor-systemet finns idag huvudsakligen i två olika varianter – en äldre version av Tor för 
MS-DOS, samt en nyare för Windows 2000, kallad Tor 2000. Tanken är att i framtiden helt 
övergå till Tor 2000. Det finns ekonomiskt sett ingen egentlig anledning till att byta ut gam-
la fungerande testutrustningar och tillhörande testprogram i MS-DOS. Däremot ska alla 
nyutvecklade testutrustningar och testprogram i möjligaste mån anpassas för Tor 2000, vars 
testresultat då lagras i databasen. 

1.4 Problemformulering 
I detta examensarbete undersöks möjligheten att lagra mätdata från Tor-systemet i ett data-
bassystem. Problemet består i att undersöka hur man med existerande standarder och tek-
niker för databaser och informationshantering kan presentera protokoll och statistik från 
tester utförda i PartnerTechs Tor-system. Detta problem kan delas upp i fyra delproblem: 

1. Systemmodellering 
Databassystemets struktur bör vara så beskaffad att underhåll underlättas, samt att 
möjlighet till utbyggnad ges för att ytterligare applikationer ska kunna inkluderas i 
framtiden. 
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För att tester ska kunna utföras på Tor-system som saknar uppkoppling mot data-
basen har PartnerTech beslutat att testresultat först ska sparas ner på fil. Dessa mel-
lanlagringsfiler ska sedan kunna importeras till databasen. 

2. Datamodellering 
En viktig aspekt vid datamodellering är att försöka konstruera en så generell data-
modell som möjligt för att kunna bemöta olika oförutsedda krav från PartnerTechs 
kunder. Dessutom bör stöd för upprätthållande av konsistens ingå i databasen så att 
innehållet i databasen inte kan säga emot sig själv. 

3. Mellanlagringsformat och utskrift av testprotokoll  
Det är viktigt att noggrant specificera formatet för ovan nämnda mellanlagringsfiler. 
Det ska undersökas hur utskriftsvänliga testprotokoll kan genereras utifrån dessa fi-
ler och hur protokollens layout kan göras flexibel. Testprotokoll ska kunna skrivas 
ut från redan importerade tester i databasen men även direkt från Tor-systemet. 

4. Användargränssnitt mot databasen  
I ett databassystem bör ett gränssnitt mellan databas och användare utformas på så 
sätt att möjlighet ges för användaren att utföra diverse administratörsuppgifter samt 
att söka efter önskad information, såsom statistikuppgifter. Detta gränssnitt kan lig-
ga centralt på en server och/eller distribuerat på varje klient, av vilka några alterna-
tiv ska undersökas.  
 
För att en applikation ska kunna användas till sin fulla potential är det viktigt att 
applikationen utformas med ett användarvänligt gränssnitt mot användaren. 

1.5 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att för vart och ett av ovan nämnda delproblem i av-
snitt 1.4 undersöka möjligheten för en implementation baserad på existerande standarder 
och tekniker för databaser och informationshantering. En strävan ska vara att som helhet 
hålla databassystemet enkelt så att underhåll och vidareutveckling underlättas. 

En viktig del i arbetet är att avgöra var funktionaliteten i användargränssnittet ska ligga – 
centralt på en server och/eller distribuerat på varje klient. 

Arbetet att fullständigt implementera och driftsätta hela systemet kommer inte att rymmas i 
detta arbete. Detta arbete fokuserar på design av systemet samt implementation av centrala 
komponenter. Därefter kommer det att krävas mer implementationsarbete för att färdig-
ställa och eventuellt bygga ut systemet. 

1.6 Struktur för detta dokument 
Hittills i kapitel 1 har bakgrunden för examensarbetet berörts tillsammans med problem-
formuleringen, bestående av fyra delproblem, och syftet. Kapitel 2 tar upp olika begrepp 
från PartnerTechs testsystem, och kapitel 3 beskriver översiktligt den metod som användes 
i examensarbetet för att uppnå syftet. 

Litteraturstudien i kapitel 4 inleds med ett avsnitt om systemmodellering. Där fastslås att ett 
system kan delas in i de tre lagren data, logik och presentation. Efter detta avsnitt presenteras 
olika tekniker i vart och ett av de tre lagren. 
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I kapitel 5 återfinns den kravspecifikation som framarbetades under arbetets gång. De fyra 
delproblemen i problemformuleringen specificeras här ytterligare i respektive av-
snitt 5.1-5.5, följt av ett avsnitt med avgränsningar för examensarbetet. 

Kapitel 6 beskriver den bakomliggande analys som ligger till grund för design och imple-
mentation av efterfrågat databassystem. Designen och implementationen för vart och ett av 
kravområdena i avsnitt 5.1-5.5 finns beskrivet i respektive avsnitt 6.1-6.5. 

Avslutningsvis presenteras resultatet av examensarbetet i kapitel 7, där det för varje krav-
område omnämns huruvida kraven uppnåddes eller ej. I avsnitt 7.1 omnämns förslag till 
utbyggnad av systemet. I kapitel 8 tackar jag de personer som varit mig till hjälp. 

Efter detta återfinns referenser för arbetet, samt ett appendix med mer detaljerade uppgif-
ter om de olika tekniker som användes i arbetet. Diverse förkortningar förklaras i 
Appendix A medan programkodsexempel är placerade i Appendix G. 

 

 



 Begrepp 

9 

2 Begrepp 
I detta avsnitt redogörs för de olika begrepp som används internt på PartnerTech och som 
är relevanta för examensarbetet. Samtliga begrepp används i dagsläget för de befintliga test-
systemen och bör användas även för framtida testsystem. 

2.1 Testsystem 
Testsystem Ett testsystem kan delas in i komponenterna Tor-system, testutrustning, 

externa instrument och testobjekt. Dessa komponenter presenteras i 
Figur 1 och beskrivs nedan. 

Tor-system Ett Tor-system innehåller en dator med Tor-programvara, där testpro-
grammet exekveras. Dessutom ingår vissa mätinstrument i Tor-
systemet, såsom kraftaggregat och digital multimeter. 

Testprogram Ett testprogram är ett stycke testobjektsspecifik programkod som 
exekveras i Tor-systemet. Testprogrammen innehåller instruktio-
ner – testfunktioner – för de mätningar som ska genomföras av 
testutrustningen. 

Testutrustning En testutrustning är den del av utrustningen som är testobjektsspeci-
fik. I de allra flesta fall utgörs testutrustningen av det som internt 
på PartnerTech kallas testfixtur. På denna sugs testobjekt fast m h a 
vakuum. 

Externa instrument Ett externt instrument är ett instrument som inte är inbyggt i Tor-
systemet, t ex en nätverksanalysator. 

Testobjekt Ett testobjekt är det objekt som testas av testutrustningen. I de allra 
flesta fall är detta ett tillverkat kretskort. 

 
Figur 1 Definition av testsystem 

Testplats Ett testsystem kan installeras på en utpekad arbetsyta, vilket be-
nämns testplats. Testplatsen är ofta ämnad för tester av en för test-
platsen specifik testobjektstyp. 

 
Tor-system 

inkl.  
Testprogram & 
Mätinstrument 

 

Testutrustning 

Externa 
instrument 

Testobjekt 

Testsystem 
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2.2 Test 
Test En test består av ett antal mätningar som utförs på ett testobjekt. 

Operatör En operatör är den person som utför tester vid en testplats. 

Testversion En test utförs enligt en testversion – även kallat revisionsläge. Om nå-
got ändras i testprogrammet måste revisionsläget stegas upp. 

Testfunktion En testfunktion är en typ av mätning och mäter storheter på testob-
jektet alternativt testutrustningen. Testfunktioner ska i Tor 2000 
numreras i nivåer på samma sätt som rubrikerna i denna rapport, 
t ex 1.5 Mätning av resistans. 

Testfall I Tor 2000 ska man kunna gruppera testfunktioner i testfall, t ex in-
går testfunktionerna 1.1, 1.5 och 1.23 i testfall 1. 

Testsekvens En testsekvens är ett antal testfall, vilka tillsammans bildar en test. 
Testfallen kan grupperas i olika testsekvenser, vilka ingår i en och 
samma testversion, se Figur 2. 

 
Figur 2 Uppdelning av testprogram 

Testprotokoll Ett testprotokoll är en formaterad utskrift av en utförd test. Det har 
funnits – och ska även efter detta examensarbete finnas – möjlig-
het att skriva ut testprotokoll direkt från Tor-systemet. I Figur 3 
presenteras hur en del av ett typiskt testprotokoll har sett ut för 
DOS-versionen av Tor. 

Testprogram av
Testversion 1.0 

Testsekvens A Testsekvens B 

Testfall 1:
 

Testfkn 1.1 
Testfkn 1.2 
Testfkn 1.3 

Testfall 2:
 

Testfkn 2.1
Testfkn 2.2 

Testfall 3:
 

Testfkn 3.1
Testfkn 3.2
Testfkn 3.3
Testfkn 3.4 

Testfall 4: 
 

Testfkn 4.1 
Testfkn 4.2 
Testfkn 4.3 
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Figur 3 Exempel på tidigare testprotokoll

PartnerTech AB 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testobjekt: SVinX CO2-modul FT  Testutrustning: T1080-00 
Artikelnummer: 2100 4719-00   Datum:  2003-04-28 
Serienr:  000020    Testprogram: 102000D.EXE Rev: V1.40 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[  ] Testobjektet godkänt 
[  ] Testobjektet underkänt i testfkn:_____ 
Provare:_______________________________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tfkn Beskrivning   Nedre gräns Övre gräns Uppmätt  Enhet 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1 Kontrollmätning av R82  0.8  1.2  1.1  Ohm 
1.2 +5V, spänningsregulator D6 0  20  7  mV 
1.3 Kontrollmätning av R14  10.0  INGEN  OVERLOAD Ohm 
o.s.v… 
===============================================================================
Testen avslutad med 1 fel. 
Testen inte godkänd! 
===============================================================================
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3 Metod 
Arbetsgången för detta examensarbete bestod till en början av formulering av problemet, 
se avsnitt 1.4, samt en inledande undersökning av vad som borde ingå i systemet. När till-
räcklig information inhämtats i fråga om önskemål från personal togs en kravspecifikation 
fram för systemet, se kapitel 5. Parallellt med detta genomfördes en litteraturstudie i rele-
vanta områden, se kapitel 4, följt av design och implementation av databassystemet, se ka-
pitel 6. 

3.1 Litteraturstudie 
För att inhämta erforderlig kunskap om systemutveckling genomfördes en litteraturstudie. 
Litteraturstudien är placerad i kapitel 4 och är skriven på sådant sätt att man som läsare ska 
kunna hoppa över de områden man redan är förtrogen med, utan att man för den delen ska 
gå miste om någon information angående det framtagna databassystemet. För förklaringar 
av förkortningar hänvisas till Appendix A. 

3.2 Analys, design och implementation 
I detta avsnitt beskrivs metoden i förfarandet av detta arbete. Objektorienterad teknik, se 
avsnitt 4.1.3, har i stor utsträckning tillämpats i systemutvecklingen. 

En begränsad verksamhetsanalys genomfördes först tillsammans med min handledare Mi-
kael Johansson, där begrepp i fråga om verksamhetens testsystem fastställdes. Resultatet 
från detta återfinns i kapitel 2. 

Därefter intervjuades delar av PartnerTechs personal för att ta reda på vilka krav och syn-
punkter användare hade på det nya databassystemet. Frågor som togs upp återfinns i 
Appendix F och resultatet från dessa frågor utmynnade i en kravspecifikation, se kapitel 5. 
Kravspecifikationen delades in i kravområdena databassystemet, databasens datamodell, testproto-
kollens mellanlagringsformat och layout, sök- & administratörsverktyg samt statistikverktyg – jämför 
delproblemen i avsnitt 1.4. Sedan utfördes analys, design och implementation för vart och 
ett av kravområdena, se avsnitt 6.1-6.5. För kravområdet databassystemet utgicks från tre-
skiktsarkitektur, se avsnitt 4.1, där de tre lagren data, logik och presentation modellerades var 
för sig. 

För datalagret skulle, enligt önskemål från uppdragsgivaren, MS SQL Server 2000 användas 
som databashanterare. En datamodellering genomfördes och implementerades i både data-
basen och mellanlagringsformatet för systemet. Som mellanlagringsformat visade det sig re-
lativt tidigt att XML var ett lämpligt format, se avsnitt 6.1.1. Datalagret spände över krav-
områdena databasens datamodell samt testprotokollens mellanlagringsformat. 

Två varianter av databassystem undersöktes – ett serverbaserat och ett klientbaserat system. 
Datalagret kunde vara detsamma för båda dessa varianter av system, medan logiklagret i det 
ena fallet låg placerat på en server och i det andra fallet distribuerat på varje klient. Presen-
tationslagret placerades på klienterna men utformades olika för de två varianterna av data-
bassystem. Kravområdet testprotokollens layout hör till presentationslagret, medan kravområ-
dena sök & administratörsverktyg samt statistikverktyg har delar i både logiklagret och presenta-
tionslagret. Komponentbaserad utveckling användes i möjligaste mån för systemets ingå-
ende delar. 



 Metod 

14 

Litteraturstudien och utformandet av kravspecifikationen utfördes parallellt, efterföljt av 
analys, design och implementation av systemet. Som hjälpmedel under implementationsfa-
sen användes webbsidorna [INFIN03] och [W3SCH03], samt verktyget [BOOKS04] för 
frågor gällande MS SQL Server 2000. Dessutom togs del av information på forum och di-
verse mailinglistor, t ex [MULBE03]. 
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4 Litteraturstudie 
I detta kapitel sammanfattas de viktigaste aspekterna inom de ämnesområden som ansågs 
vara relevanta för designen och implementationen av det efterfrågade databassystemet. In-
hämtad kunskap i dessa områden presenteras översiktligt i detta kapitel medan de mer im-
plementationsinriktade bitarna av litteraturstudien återfinns i Appendix B-E. 

I avsnitt 4.1 fastslås först att ett system kan delas in i de tre lagren data, logik och presentation. 
Där betraktas även systemarkitekturen för dels serverbaserade system och dels klientbase-
rade system. Teknologier som används för de tre lagren skiljer sig åt mellan serverbaserade 
och klintbaserade system. I avsnitten 4.2-4.4 ges redogörelser för vart och ett av de tre lag-
ren, med exempel på teknologier för dels serverbaserade och dels klientbaserade system. 
Resultatet från litteraturstudien, och resonemangen bakom vilka teknologier som skulle be-
traktas, återfinns i avsnitt 4.5. 

4.1 Systemutveckling 
Ett system delas i datasammanhang vanligen in i ett antal lager, vilka har som uppgift att 
hantera olika delar av systemet. Ett exempel på denna indelning i lager är treskiktsarkitektu-
ren, där systemet delas in i de tre lagren data, logik och presentation. Skiktade system, som på 
detta sätt delas in i lager, har fördelen att de enskilda delarna enkelt kan bytas ut. 

I många systemutvecklingsprojekt måste man utveckla system som är distribuerade, vilket 
innebär att alla programanrop inte utförs på en och samma maskin. Detta är ofta fallet för 
skiktade system. Där kan datalagret i form av en databasserver ligga på en maskin, logiklag-
ret på annan och presentationslagret på en tredje maskin, se serverbaserade system i av-
snitt 4.1.1. I vissa applikationer ligger dock både logiklagret och presentationslagret distri-
buerat på varje klient, se klientbaserade system i avsnitt 4.1.2. 

4.1.1 Serverbaserade system 
Ett serverbaserat system är ett system där logiklagret i applikationen ligger installerat på en 
server. I de fall som systemet innefattar en databas är databasen kopplad till servern. Ser-
vern har i sin tur en koppling med varje klient. Klienterna måste för serverbaserade system 
alltså gå vägen via servern för att komma åt data från databasen. 

En vanlig variant på serverbaserade system är databasdrivna webbapplikationer, vilka körs 
över TCP/IP-nätverk och använder protokollet HTTP för att skicka och ta emot data från 
användarna. För varje användare skapas en unik session som ger möjlighet för användaren 
att skapa och ändra i data som lagras permanent på en databasserver. 

Presentationen för en databasdriven webbapplikation utgörs av webbsidor i HTML på kli-
enterna vilkas användargränssnitt är webbläsare. Logiken ligger i skriptsidor skrivna i ett 
skriptspråk på webbservern, vilken kommunicerar med databasservern, se Figur 4. För 
denna kommunikation finns ett flertal teknologier, t ex ADO, beskrivet i Appendix C. 
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Figur 4 Arkitektur för en databasdriven webbapplikation 

För att kommunikationen mellan webbserver och webbläsare ska fungera är en förutsätt-
ning att de talar samma språk. Därför grundades 1994 W3C, World Wide Web Consortium, 
med syftet att standardisera teknologier för Internet. W3C är ett internationellt konsortium 
av över 400 företag, däribland Microsoft, Sun och IBM. W3C:s framtagna standarder – el-
ler rekommendationer – efterföljs av många mjukvaruföretag trots att W3C officiellt sett 
inte är ett standardiseringsorgan [WORLD03]. Som exempel på framtagna standarder kan 
nämnas HTML och XML. För utförligare beskrivningar av dessa olika rekommendationer 
hänvisas till W3C:s hemsida [WORLD03], eller [W3SCH03] som innehåller skolor baserade 
på W3C:s standarder. 

4.1.2 Klientbaserade system 
Ett klientbaserat system är ett system där logiklagret i applikationen ligger distribuerat på 
varje klient. Den mjukvara som logiklagret använder sig av måste alltså vara installerad på 
varje klient, vilket kräver mer av klienterna än det serverbaserade alternativet. För de kli-
entbaserade system som innefattar en databas har varje klient sin egen uppkoppling mot 
databasen och kan, till skillnad från serverbaserade system, ställa frågor direkt mot databa-
sen. Denna kommunikation kan även här ske via ADO, se Appendix C. I Figur 5 presente-
ras arkitekturen för ett klientbaserat system. 

 
Figur 5 Arkitektur för ett klientbaserat system 

4.1.3 Objektorienterad systemutveckling 
Objektorienterad teknik har det senaste decenniet blivit en alltmer dominerande metod 
inom systemutveckling. Framför allt underlättas för framtida förändringsarbete i och med 
att kod kan återanvändas på ett smidigt sätt och att gränssnitten mellan klasser är väl defi-
nierade. Enligt [FAGE95] har objektorienterad systemutveckling stora fördelar i jämförelse 
med traditionell funktionell nedbrytning. Med objektorienterad teknik kan stora komplexa 
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system stegvis utvecklas från väl fungerande mindre delar. Man kombinerar de bästa delar-
na från båda metoderna top-down och bottom-up. 

Objektorienterad systemutveckling är en process bestående av verksamhetsanalys, framar-
betande av kravspecifikation, samt design och implementation av systemet. I verksamhets-
analysen studeras verksamheten utan hänsyn tagen till det speciella datasystem som ska tas 
fram. Bland annat fastställs verksamhetens terminologi samt presenteras förslag på önsk-
värda förändringar. 

I den efterföljande kravanalysen analyseras sedan de föreslagna önskvärda förändringarna. 
Resultatet av kravanalysen är en kravspecifikation för det specifika datasystem som ska ut-
vecklas. Kravspecifikationen ska innehålla krav och avgränsningar för vad systemet ska kla-
ra av, utan att man går in på praktiska detaljer om hur dessa krav bör uppfyllas. Efter att 
kravspecifikationen tagit form fortsätter analysarbetet med att identifiera vilka klasser som 
bör finnas med och deras relationer sinsemellan. Vid stora system kan klasser med fördel 
grupperas. Även olika tänkbara scenarion identifieras. Resultatet av analysfasen är ett antal 
klassdiagram med tillhörande beskrivningar. I avsnitt 4.2.1.1 och 4.2.1.2 beskrivs t ex hur 
man i ämnesområdet datamodellering identifierar klasser enligt denna metod, samt hur des-
sa klasser sedan kan generaliseras. 

I den efterföljande designfasen fattas beslut om vilka programspråk och standarder som ska 
användas för systemet, vilket ofta inte kan baseras endast på tekniska krav. I många fall 
måste anpassningar även göras för integrering med redan existerande program, nätverk och 
databaser. I PartnerTechs fall gäller det t ex att anpassa databassystemet mot det befintliga 
Tor-systemet. Dessutom beror valet av databashanterare till största delen på vilka databas-
hanterare som redan finns på företaget. Till designfasen hör även utformning av användar-
gränssnitt för det nya systemet. Dessutom måste de klasser som tagits fram i analysfasen 
anpassas till den omgivning i vilken de ska fungera. Efter detta följer kodningsfasen där 
klasserna implementeras i valt programspråk. 

4.2 Datalager 
Oavsett om det gäller ett serverbaserat eller ett klientbaserat system består systemets data-
lager av en databasserver som sköts av en databashanterare. För att kunna erhålla struktur i 
datamodellen för databasserverns databas krävs viss förståelse i datamodellering. Detta be-
handlas i avsnitt 4.2.1. I efterföljande avsnitt 4.2.2 ges inblick i hur en framarbetad datamo-
dell sedan implementeras i en databashanterare. I avsnitt 4.2.3 betraktas filformatet XML 
och slutligen i avsnitt 4.2.4 beskrivs några utvalda delar om den kommersiella databashante-
raren MS SQL Server 2000. 

4.2.1 Datamodellering 
En viktig utgångspunkt vad gäller datamodellering är att eftersträva ett så långsiktigt håll-
bart system som möjligt. Enligt [AXELS93] kommer konsumenter av information ständigt 
på nya sammanställningar och rapporter, varför direkt lagring av information i form av så-
dana sammanställningar och rapporter inte skapar långsiktigt nöjda kunder. Datamängden 
ska istället spjälkas upp och lagras som enskilda separerade begrepp och dataelement. På så 
sätt kan nya sammanställningar och rapporter enkelt genereras utifrån dessa separerade be-
grepp och dataelement och systemlösningen blir mer flexibel med längre livslängd. Man 
kan här dra en parallell med objektorienterad systemutveckling som beskrivits i av-
snitt 4.1.3. Enligt [FAGE95] är det i objektorienterad systemutveckling viktigt att eftersträ-
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va små och enkla klasser för att underlätta återanvändning. I språkbruket för datamodelle-
ringen används termen entitet för att beteckna dessa separerade begrepp eller klasser. I fort-
sättningen av datamodelleringsavsnittet används denna term. 

Vidare görs datamodelleringen i två nivåer enligt [AXELS93]: den överskådliga respektive 
den detaljerade nivån. Den överskådliga nivån behandlar modelleringen av data – hur data 
ska representeras i olika entiteter och hur dessa entiteter förhåller sig till varandra. Resulta-
tet från denna överskådliga nivå behöver nödvändigtvis inte implementeras i en databas. 
Den detaljerade nivån däremot, vilken i strikt mening inte tillhör själva datamodelleringsar-
betet, behandlar istället hur den framtagna datastrukturen ska implementeras i tabeller i en 
databas. Denna del av datamodelleringen har lyfts ut här och beskrivs istället i avsnit-
ten 4.2.2.1-4.2.2.3. Parallellen mot objektorienterad systemutveckling återigen är att den 
överskådliga nivån av datamodelleringen motsvaras av analysfasen medan den detaljerade 
nivån motsvaras av efterföljande designfas. 

I avsnitt 4.2.1.1-4.2.1.3 beskrivs några resonemang kring den överskådliga nivån av data-
modellering, hämtade från [AXELS93] om inte annat anges. I avsnitt 4.2.1.4 beskrivs ER-
diagram, Entity Relationship diagram, vilket är ett grafiskt sätt att efter den överskådliga nivån 
representera framtagna datamodeller med ett sorts klassdiagram. Andra metoder att utföra 
datamodellering kan t ex vara UML, Unified Modelling Language, vilket även används till att 
modellera hela program. UML användes dock inte i detta examensarbete och beskrivs inte 
närmare här. För en utförligare beskrivning av datamodellering hänvisas till [ELMAS00]. 

4.2.1.1 Avgränsning av universum 

Innan man börjar designa sin datamodell är det viktigt att avgränsa ett universum för data-
modellen. Man bör fråga sig vad modellen konkret ska användas till och vilka verksamheter 
som kommer att använda modellen. Det är bra att göra både positiva och negativa av-
gränsningar, d v s både säga vilka verksamhetsfunktioner som ska ingå och vilka som defi-
nitivt inte ska tas med i modellen. Tänkbara entiteter listas utifrån dessa frågeställningar och 
för att undvika missförstånd är det viktigt att dessa entiteter tydligt definieras. En lyckad 
datamodell är resultatet av både lämplig semantik och modelleringsteknik. När man be-
stämt vilka entiteter som ska innefattas av modellen är man redo att börja strukturera sina 
data. Detta innebär bland annat att identifiera vilka kopplingar – relationer – som finns mel-
lan de olika entiteterna. 

4.2.1.2 Generalisering 

När man har tagit fram en lista av entiteter och deras inbördes relationer är det läge att un-
dersöka om det finns möjlighet för förenklingar. Generalisering är då en användbar metod 
som kan förenkla modellen avsevärt. Att generalisera innebär att två eller fler liknande enti-
teter slås ihop till en mer generell entitet vars attributlista består av unionen av de samman-
slagna entiteternas attribut. T ex är det möjligt att generalisera entiteterna motorcykel och 
bil till entiteten motorfordon. Dock är det viktigt att generaliseringen sker till rätt nivå. Det 
kan leda till problem om man generaliserar längre och använder entiteten fordon för att 
kunna innefatta även cyklar. Ännu värre vore om man generaliserade skateboard eller 
sparkstötting till att vara fordon. Detta skulle i ett senare skede leda till ett dåligt minnesut-
nyttjande i en eventuell databasimplementation eftersom många av attributen då skulle bli 
tomma. Entiteter bör endast slås samman om informationen i dessa är likartad. Det är i så-
dana fall ofta bättre att låta entiteter såsom skateboard och sparkstötting ärva från en ab-
strakt fordonsentitet. Detta innebär dock ingen generalisering och förenkling av modellen. 
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4.2.1.3 Objektifiering 

Två entiteter kan ha en relation sinsemellan, t ex kan en kund köpa en vara. De två entite-
terna är då kund och vara. Låt oss anta att en kund kan köpa många varor, och att en vara 
kan köpas av många kunder. Relationen är då ett många-till-många-förhållande, där kunder pa-
ras ihop med varor. Objektifiering av denna relation vore att skapa entiteten köp och identi-
fieras denna med t ex ett löpnummer. Objektifiering innebär att något abstrakt tilldelas en 
konkret representation. En fördel med objektifiering är att primärnyckeln – i det här fallet ett 
löpnummer – blir mindre och mer lätthanterlig än i det icke objektifierade fallet. Primär-
nycklar är de fält som unikt identifierar en entitets instanser. 

4.2.1.4 ER-diagram 

ER-diagram, Entity Relationship diagram, är som tidigare nämnts ett sätt att grafiskt 
representera de datamodeller man kommit fram till i den mer överskådliga nivån, se 
avsnitt 4.2.1.1-4.2.1.3, av datamodelleringen. De tre centrala delarna i ER-diagram är 
entiteter, attribut och relationer. En entitet är alltså något begrepp man vill lagra information 
om, samband mellan entiteter uttrycks med relationer, och information om entiteter eller re-
lationer läggs i attribut [PADRO02, ELMAS00]. Det finns flera olika förslag på hur dessa 
centrala delar representeras i ER-diagram. I denna rapport används notationen enligt 
Figur 6. 
Det finns två typer av entiteter, starka entiteter och svaga entiteter. I Figur 6 är entiteten Vara en 
svag entitet och identifieras dels av Serienummer, som kallas partiell nyckel, och dels av entite-
ten Typ av Vara:s primärnyckel Artikelnummer. Entiteten Vara kallas svag eftersom den inte 
unikt kan identifieras med de attribut som den själv har, och detta markeras i Figur 6 med 
dubbellinje kring entiteten samt kring den relation som identifierar densamma – i detta fall 
relationen är. Attributet Antal köpta varor kan härledas genom att räkna antal varor som är 
kopplade till kunden, och kallas därför ett härlett attribut, vilket streckmarkeras. En kund kan 
enligt Figur 6 inte existera utan någon koppling till vara. Detta markeras med en dubbellinje 
från entiteten Kund. Typen av relation – ett-till-många-förhållande eller många-till-många-
förhållande – som binder ihop två entiteter markeras intill respektive relation. 

 
Figur 6 Exempel på ER-diagram 

4.2.2 Databashanteringssystem 
Databashanteringssystem, även kallat databashanterare eller DBMS efter engelskans DataBase 
Management System, är den programvara som hanterar datalagret i ett system. Det finns idag 
många databashanterare på marknaden att välja mellan, allt eftersom databasteknologin un-
der de senaste tre decennierna genomgått en markant utveckling. Exempel på databashan-
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terare som kan nämnas är MS SQL Server 2000, IBM:s DB2, Oracle 9i, Sybase ASE och 
MySQL. 

Den första generationens databashanterare byggde på antingen hierarkiska datamodeller el-
ler nätverksmodeller. Data nåddes i dessa databaser genom direkt navigation i strukturerna, 
vilket innebar att applikationsprogram uppkopplade mot databasen var tvungna att känna 
till databasens strukturer. Denna hårda koppling mellan databas och applikation visade sig 
medföra svårigheter i underhållsarbetet [ELMAS00]. 

I dagsläget står valet av databashanterare främst mellan relationsdatabaser, objektorienterade da-
tabaser och objektrelationella databaser. Av dessa har relationsdatabaser för närvarande ett för-
språng i utvecklingen. De har ett deklarativt frågespråk, vilket gör att applikationsprogram 
uppkopplade mot databasen inte i lika hög grad behöver känna till detaljerna i databasens 
strukturer. Objektorienterade databaser saknar ett deklarativt frågespråk, men har å andra 
sidan fördelen att kunna lagra komplexa datastrukturer. Objektrelationella databaser är ett 
försök att sammanföra de två teknikerna [ELMAS00]. 

När man ska besluta om vilken databashanterare som ett databassystem ska använda är va-
let beroende på hur ens data ser ut. Om man har stora datamängder uppbyggda av enkla 
strukturer är en traditionell relationsdatabas att föredra. Om man däremot har komplexa 
data, såsom t ex konstruktionsritningar, bör man istället överväga en objektorienterad eller 
en objektrelationell databas. Dessutom är valet av databashanterare i många fall beroende 
av den infrastruktur som redan finns där databassystemet ska implementeras, för att data-
bassystemet enklare kunna kommunicera med befintliga system. 

I avsnitt 4.2.2.1-4.2.2.3 behandlas några utvalda delar i hur en framtagen datamodell kan 
implementeras i en databashanterare. Detta är den detaljerade nivån i datamodelleringen. 

4.2.2.1 Mappning till tabeller 

Det är viktigt att den framtagna datamodellen, vilken kan representeras med ER-diagram 
enligt avsnitt 4.2.1.4, mappas till tabeller i en databas på ett riktigt sätt. Exempel på tabeller 
i en databas med ingående data ges i Figur 7. Jämför detta med ER-diagrammet i Figur 6. 

Tabellen Kund: 
Personnr Namn 

111111-1111 Anders Andersson 
 

Tabellen Köp: 
Datum Personnr Artikelnummer Serienummer 

2004-03-12 111111-1111 0001 SA0040 
2004-03-14 111111-1111 0002 SA0010 

 

Tabellen Vara: 
Artikelnummer Serienummer 

0001 SA0040 
0001 SA0041 
0002 SA0010 

 

Tabellen Varutyp: 
Artikelnummer Pris Beskrivning 

0001 1995.00 Digitalkamera 
0002 899.00 DVD-spelare 

Figur 7 Exempel på tabeller med datainnehåll 
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Hur man kommer fram till en korrekt tabellstruktur utgående från ett ER-diagram kräver 
att vissa regler efterföljs. Entiteter och många-till-många-förhållanden bildar egna tabeller, 
medan relationer i övrigt representeras m h a främmande nycklar som refererar till andra ta-
bellers primärnycklar. Attribut läggs i tabellernas kolumner, även kallade fält. En instans av 
någonting motsvaras av en rad, som även kallas post - ett objekt i objektorienterad termino-
logi. Ett exempel på en representation av en tabell visas i Figur 8. 

 
Figur 8 Exempel på representation av tabell 

Tabellens namn är Typ av vara. Kolumnen Artikelnummer är primärnyckel, vilket markeras 
med understrykning. Kolumnen Beskrivning är ej obligatorisk, d v s tillåter värdet NULL, 
vilket markeras med kursiv stil. Attributens datatyper står i den högra kolumnen. 

Kopplingar mellan tabeller representeras med pilar ritade med riktning från främmande 
nyckel till primärnyckel, jämför Figur 16. 

4.2.2.2 Normalisering 

Ett av de allvarligaste problem man kan råka ut för i databassammanhang är inkonsistens, 
vilket innebär att datamängden säger emot sig själv. Dubbellagring är ofta ursprunget till att 
inkonsistens uppstår, varför dubbellagring är viktigt att undvika. Detta görs m h a främ-
mande nycklar, och för att garantera att data ej lagras på mer än ett ställe följs vissa norma-
liseringsregler. Dessa började utvecklas av Codd i början av sjuttiotalet [CODD70] men har 
kontinuerligt vidareutvecklats [ELMAS00]. 

De vanligaste normalformerna är första normalformen, 1NF, andra normalformen, 2NF, 
tredje normalformen, 3NF, samt Boyce-Codd’s normalform BCNF. För att uppfylla första 
normalformen – 1NF – får varje attribut endast innehålla atomära värden. Andra normal-
formen – 2NF – uppfyller 1NF, och förbjuder dessutom attribut att ha beroenden till delar 
av primärnyckeln. Tredje normalformen – 3NF – uppfyller 2NF, men förbjuder även icke 
primära attribut att ha inbördes beroenden. Icke primära attribut tillåts endast vara beroen-
de av primärnyckeln. BCNF, Boyce-Codd Normal Form, uppfyller 3NF men förbjuder även 
nyckelattribut att vara beroende av icke-nyckelattribut [PADRO02, ELMAS00]. 

4.2.2.3 Indexering 

För att snabba upp sökningar i en databas används indexstrukturer. Ett index kan jämföras 
med registret i en bok. Om man vill hitta ett speciellt stycke text går det mycket fortare att 
använda sig av registret än att söka igenom hela boken pärm till pärm. Anledningen till att 
det går fortare är förstås att registret i boken är sorterat i bokstavsordning och dessutom 
mycket mindre än hela boken [PADRO02]. 

Vilka index som verkligen behövs beror på vilka sökningar som kommer att utföras och 
hur mycket data som kommer att finnas i databasen. Enligt [PADRO02] är det ofta en av-
vägning mellan att ha index för att sökningarna ska gå snabbare, och att inte ha index för att 
spara lagringsutrymme samt för att ändringar i databasen ska gå snabbare. Dock har frågan 
om att spara lagringsutrymme numera minskat i betydelse p g a de senaste årens snabba ut-
veckling och prisreducering för minnen. 

Artikelnummer char(10) 
Pris  decimal 
Beskrivning varchar(100) 

Varutyp
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Många databashanterare skapar automatiskt ett index för det fält eller den kombination av 
fält som man angett som primärnyckel. Detta hjälper databashanteraren bland annat att 
kontrollera att det inte finns dubbletter i primärnyckeln. 

Förutom indexering kan klustring av data förkorta svarstiderna radikalt. Klustring av data 
innebär att liknande data ligger fysiskt nära varandra på hårddisken. I de fall likartade upp-
gifter efterfrågas upprepade gånger blir sökningarna snabbare, eftersom det då är mer san-
nolikt att en likartad uppgift redan ligger i databasserverns eller diskminnets cache-minne. 

4.2.3 XML 
XML, eXtensible Markup Language, är ett standardiserat format, utvecklat av W3C, på vilket 
man kan lagra data på ett strukturerat sätt. Ordet extensible – utökningsbar – kommer från 
att man i detta uppmärkningsspråk själv definierar sina taggar. Om man jämför med 
HTML, som beskrivs i avsnitt 4.4.1.1 och Appendix B, så finns där istället fördefinierat vil-
ka olika taggar som kan användas [MALCO02]. En föregångare till XML var uppmärk-
ningsspråket SGML, Standard Generalized Markup Language, vilket erbjöd flexibilitet till priset 
av komplexitet. Tyvärr visade det sig snart att SGML var för svårt och komplext språk för 
att användas i vanliga applikationer, varför W3C bestämde sig för att utveckla XML, vilket 
är en förenklad delmängd av SGML [LEPPÄ00]. 

Teknologin XML har haft stor genomslagskraft de senaste åren och många stora databas-
hanterare har fått funktionalitet för att kunna hantera XML. Mycket av den växande popu-
lariteten för XML har sin grund i dess enkelhet och att datainnehållet ligger åtskilt från 
formateringen. Detta främjar uppdelning av arbete genom att några personer kan ta hand 
om datalagringen medan andra fokuserar på formatering och layout för utskrifter. 

Strukturen i XML-dokument bygger, liksom hos övriga uppmärkningsspråk, på element-
taggar med tillhörande attribut. Ett exempel på ett XML-dokument presenteras i Figur 17. 
XML följer DOM-modellen, Document Object Model, vilket innebär att ingående element och 
attribut kan representeras av en trädliknande nodstruktur, där noderna utgörs av element 
och attribut, se Figur 18. Med det deklarativa frågespråket XPath kan innehållet i dessa 
element och attribut hämtas. XPath motsvarar i databassammanhang SQL-satsen SELECT, 
beskriven i avsnitt 4.2.4.1. Ofta leder ett XPath-uttryck till flera träffar, vars noder läggs i en 
nodlista – jämför postsamling i databassammanhang. Villkorssatser kan anges i XPath för 
att välja ut önskade noder ur denna nodlista, vilket kan jämföras med WHERE-uttryck i 
SELECT-satser. 

Varje XML-dokument inleds med ett antal bearbetningsinstruktioner, vilka är de enda ele-
ment som saknar sluttaggar. En bearbetningsinstruktion kan innehålla information om vil-
ken teckenuppsättning som ska användas, men framför allt kan här anges den stilmall som 
ska appliceras på XML-dokumentet [MALCO02]. Stilmallar används för att strukturera om 
XML-dokument till andra format, se avsnitt 4.4.1.2. 

4.2.3.1 XML-schema 

Förutom XPath, XSLT och XSL-FO, beskrivet i avsnitt 4.4.1.2, finns ytterligare en viktig 
del i XML-teknologin: XSD, XML Schema Definition – vilket vardagligt kallas XML-schema. 
Med XML-schema definieras strukturen i XML-dokument genom att ange vilka olika ele-
ment och attribut som tillåts ingå i dokumenten. En föregångare till XSD var DTD, Docu-
ment Type Definition. En stor fördel med XSD jämfört med DTD är dock att man har möj-
lighet att kontrollera datatyper. Utförligare beskrivningar av XSD återfinns i Appendix D. 
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4.2.3.2 Mappning till databas 

De flesta större kommersiella databashanterare har under senare år utökats med funktiona-
litet som möjliggör import av XML-filer. Dessutom kan ofta XML-filer genereras där inne-
hållet i XML-filerna är hämtat från tabellerna i databasen. För att denna import och genere-
ring av XML-filer ska kunna fungera fordras att det finns någon mappning specificerad 
mellan XML-formatet och databasen. Denna mappning uttrycks med ett mappningssche-
ma. För MS SQL Server 2000 sköts t ex mappning till och från databasen m h a SQLXML-
komponenten, se avsnitt 4.2.4.2, vilken använder sig av en utvidgning av det vanliga XML-
schemat. Genom att använda SQLXML-komponenten kan ett och samma schema både 
definiera XML-strukturen och specificera mappningen till och från databasen. 

4.2.4 Microsoft SQL Server 2000 
Microsoft SQL Server 2000 är en kommersiell databashanterare utvecklad av Microsoft. 
Den är en relationsdatabas som har stöd för flera samtidiga användare. I en test med 
25 200 samtidiga användare har SQL Server 2000 enligt [AEROH03] fungerat felfritt med 
över 2000 CRM-transaktioner (Customer Relationship Management) per minut. Maximal lag-
ringskapacitet för MS SQL Server 2000 (Enterprise Edition) är 1 048 516 TB per databas. 
SQL Server 2000 är enligt [MSSQL03] allmänt accepterad som enkel att installera, använda 
och underhålla. Den har dessutom Windows NT security integrerat, vilket innebär att man 
kan använda samma användarnamn och lösenord som i Windows för att dela ut rättigheter 
till databasen. Detta förutsätter att operativsystemet som används är Windows 2000 eller 
senare. 

En stor fördel med SQL Server i fråga om licenskostnader är att en begränsad version av 
MS SQL Server 2000 följer med Microsoft Office XP, nämligen MSDE 2000, vilket står 
för MS SQL Server Desktop Edition. Denna version har samma databasmotor som 
MS SQL Server 2000 med skillnaden att den är spärrad till en maximal serverstorlek på 2 
GB samt maximalt fem samtidiga användare. Denna begränsade version av 
MS SQL Server 2000 saknar dock de olika verktyg för utveckling och underhåll som finns i 
de andra versionerna av MS SQL Server 2000. Av dessa verktyg är det främst det grafiska 
gränssnittet Enterprise Manager samt frågeverktyget Query Analyzer som man som databas-
administratör stöter på i kommunikationen med databashanteraren MS SQL Server 2000. 

Verktyget Enterprise Manager innehåller funktioner för att skapa nya databaser och defini-
era nya tabeller. Verktyget DTS, Data Transformation Services, kan nås via Enterprise Manager 
och är ämnat till att skapa DTS-paket, med vilka data kan flyttas eller transformeras 
[EK00]. DTS-paket kan schemaläggas i MS SQL Server 2000 för att med jämna mellanrum 
köras per automatik. I verktyget Support Service kan man även konfigurera SQL Mail för att 
skicka mail till berörd administratör när vissa händelser har inträffat, såsom att exempelvis 
ett DTS-paket stött på problem under exekveringen [EK00]. I frågeverktyget Query Analy-
zer skriver man SQL-kod på vanligt traditionellt vis och resultatet från SELECT-frågor kan 
fås i textsträngar alternativt på tabellform. Dessutom kan man vid dessa frågor välja att se 
procentuell belastning av använda tabeller, vyer och index. 

I följande avsnitt presenteras några utvalda delar vad gäller språket T-SQL, den dialekt av 
SQL som används i MS SQL Server 2000. Därefter betraktas XML-stödet i SQLXML 3.0. 
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4.2.4.1 T-SQL 

SQL, Structured Query Language, har idag accepterats som officiell standard av bl a ANSI, 
American National Standards Institute, och ISO, International Standards Organisation. Databashan-
teraren MS SQL Server 2000 använder sig av den något kraftfullare dialekten Transact-SQL, 
förkortat T-SQL. Språket T-SQL – och även ANSI-SQL – kan delas in i följande tre hu-
vudkategorier: DDL, DML och lagrade procedurer. DDL, Data Definition Language, kan 
skapa, ändra eller ta bort databaser och tabeller med kommandona CREATE, ALTER och 
DROP. DML, Data Manipulation Language, kan lägga till, ändra eller ta bort data med kom-
mandona INSERT, UPDATE och DELETE. Dessutom används kommandot SELECT för 
att hämta data ur databasen [EK00]. I följande stycken beskrivs några utvalda delar av 
språket T-SQL. Om någon del inte ingår i ANSI-SQL utan endast är specifik för T-SQL 
nämns detta uttryckligen i texten. 

Med tillägget FOR XML {MODE} kan man i T-SQL erhålla resultat från SELECT-satser 
på XML-format. MODE kan tilldelas alternativen RAW, AUTO eller EXPLICIT, varav 
EXPLICIT är det mest avancerade och ger störst kontroll över resulterande XML 
[MALCO02]. 

En ny datatyp i T-SQL som introducerats i MS SQL Server 2000 är TABLE – en datatyp 
för postsamlingar. En variabel i en lagrad procedur, vilka är beskrivna nedan, kan tilldelas 
denna datatyp utan att kommandot CREATE TABLE behöver användas. Tabellvariabeln 
skapas automatiskt och tas bort efter det att den lagrade proceduren exekverat färdigt. 

Med markörer (eng. cursors) kan man stega sig igenom postsamlingar [EK00]. Bland annat kan 
man kombinera användandet av markörer med OPENXML, vilket är ett kommando i 
T-SQL som läser in data i XML-format till postsamlingar. Om man vill hämta XML-datat 
från fil kommer den i MS SQL Server 2000 inbyggda lagrade proceduren 
sp_XML_preparedocument väl till hands [MALCO02]. 

Lagrade procedurer är ett stycke SQL-kod som lagras på databasservern och som därför exe-
kverar snabbare än om samma kommandon skulle anropas från ett klientprogram. En yt-
terligare fördel med lagrade procedurer är att de kan användas i säkerhetshänseende. En 
procedur kan innehålla kommandon som inte enskilt är tillåtna för vissa användare, men 
som kan köras av dessa användare genom proceduren [EK00]. 

I MS SQL Server 2000 finns många lagrade procedurer fördefinierade, av vilka några möj-
liggör tillgång till externa ActiveX-objekt, se Appendix A. Dessa lagrade procedurer skapar 
stora möjligheter – t ex kan ActiveX-objektet DOMDocument, se Appendix C, anropas i 
SQL-kod [PERFE03]. Det finns även inbyggda lagrade procedurer med vilka information 
om specifika databaser och tabeller kan presenteras under utvecklingsfasen av ett databas-
system. 

En serie SQL-kommandon kan bakas ihop i s k transaktioner, vilka ofta kommer till an-
vändning inom lagrade procedurer. En transaktion garanterar att dess ingående komman-
don exekveras antingen helt och hållet eller inte alls. Denna egenskap hos transaktioner bör 
utnyttjas i samband med felhantering. 

Inmatningar, uppdateringar eller borttagning av poster i tabeller kan fångas upp av s k trig-
gers. En trigger är ett stycke SQL-kod som i MS SQL Server 2000 kan exekveras istället för 
de angivna ändringarna eller efter att ändringarna blivit utförda [EK00]. En databashantera-
re med triggers, såsom MS SQL Server 2000, kallas för en aktiv databashanterare 
[PADRO02]. 
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En funktionalitet som ofta finns implementerad i kommersiella databashanterare är vyer, 
vilka kan ses som virtuella tabeller eller lagrade SELECT-frågor. Vyer filtrerar ut informa-
tion från en eller flera befintliga tabeller till en mer lätthanterlig tabell [EK00]. I 
MS SQL Server 2000 kan man i enkla fall till och med ändra i bakomliggande tabeller ge-
nom att applicera kommandona INSERT, UPDATE eller DELETE på en vy. 

Vyer kan snabbas upp ytterligare genom att man tillför index och får s k indexerade vyer – i 
andra databashanterare kallade materialiserade vyer. Detta är ej ANSI-standard. I SQL Ser-
ver 2000 kräver dessa indexerade vyer större diskutrymme jämfört med vanliga vyer efter-
som de, till skillnad från vanliga vyer, ligger permanent lagrade. De kan i stort sett ses som 
vanliga tabeller vilkas innehåll är kopierad data från andra tabeller. Databashanteraren 
kontrollerar så att dessa indexerade vyer alltid återspeglar de bakomliggande tabeller som 
data kopierats från. Frågeoptimeraren i MS SQL Server 2000 använder självmant existe-
rande indexerade vyer om det leder till tidsbesparingar, trots att SQL-frågan uttryckligen 
bara innehåller bakomliggande tabeller. Detta innebär att redan skrivna SQL-satser, som 
används i applikationsprogram, inte behöver skrivas om vid introduktion av indexerade 
vyer [NOVIC03]. 

4.2.4.2 SQLXML 3.0 

I och med att XML, se avsnitt 4.2.3, har vuxit i popularitet har Microsoft tillfört funktiona-
litet i MS SQL Server 2000 för att underlätta databasens integration med XML. Denna ut-
byggnad kan erhållas genom programvaran SQLXML 3.0. Detta är ett mjukvarulager vars 
största uppgift är att mappa XML till och från tabeller i MS SQL Server 2000. 
SQLXML 3.0 kan koppla virtuella kataloger på webbservern MS IIS 5.0 till databashantera-
ren MS SQL Server 2000. Dessutom kan funktionaliteten i mjukvarulagret SQLXML 3.0 
nås via ADO, se Appendix C. 

En mycket användbar funktionalitet, som kommer med SQLXML 3.0, är den applikations-
specifika utvidgningen av XML-schema, kallad XSD mapping schema. XSD mapping schema 
är ett XML-schema, se avsnitt 4.2.3.1, som utöver att specificera strukturen för ett XML-
dokument även mappar dess element och attribut till och från tabeller och fält i databasen. 
Genom att använda ett XSD mapping schema skapas en XML-vy av databasen, vilket inne-
bär att databasen kan behandlas som om den vore ett enda stort XML-dokument. 

XSD mapping schema är tänkt att med SQLXML 3.0 fungera som ett lager ovanpå tabel-
lerna i själva databasen. Både vid import av XML-filer och vid generering av XML från da-
tabasens tabeller kan man använda sig av XSD mapping schema och SQLXML 3.0. Om 
man t ex inför en ny önskad XML-struktur är det tillräckligt att endast göra ändringar i 
XSD mapping schemat för att både import och sökning i databasen ska fungera med den 
nya XML-strukturen. 

Att importera XML-filer till MS SQL Server 2000 kan ske på många olika sätt. Tidigare har 
man överfört XML-data till Recordsets, se Appendix C, vilkas innehåll läggs in i databasen 
med metoden Update [DARSH02]. Med SQLXML 3.0 har man nu även möjlighet att 
importera XML-filer m h a komponenten XML BulkLoad. Denna komponent använder sig 
av SAX, Simple API for XML, vilket är en snabb metod som läser in XML-data sekventiellt 
via strömmar. SAX är händelsebaserat och bearbetar ett elements innehåll när alla dess till-
hörande attribut lästs in. Hela mängden XML-data från en ström ligger alltså inte i intern-
minne samtidigt, varför SAX kräver mindre resurser än framför allt DOM, se Appendix C. 
Dock kan XML-data inte valideras med SAX mot ett XML-schema innan det importeras – 
detta måste göras i t ex DOM. 
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BulkLoad-komponenten kan med programmering tilldelas olika egenskaper som beskriver 
hur komponenten ska uppföra sig. T ex kan man programmera BulkLoad-komponenten så 
att den automatiskt skapar tabeller som schemat refererar till i de fall tabellerna tidigare inte 
existerar i databasen. 

Inkluderat i SQLXML 3.0 ligger Configure SQL XML Support in IIS, vilket möjliggör konfi-
guration av virtuella kataloger så att innehållet i databaser kan visas i XML-format på 
webbsidor [EK00]. Detta erhålls genom att SQL-frågor matas in i webbläsarens adressfält. 
Om man istället använder sig av ett XSD mapping schema kan SQL-frågorna bytas ut mot 
XPath-uttryck. Dessa mycket kortare uttryck översätts då av SQLXML 3.0 till motsvarande 
SQL-fråga. I Figur 9 följer arkitekturen för hur ett XPath-uttryck exekveras genom en vir-
tuell katalog. Jämför med treskiktsarkitekturen i Figur 4. 

 

Figur 9 Arkitektur med SQLXML 3.0: förfrågan genom virtuell katalog 

Klientens webbläsare skickar först ett XPath-uttryck till webbservern, vilken anropar 
SQLXML 3.0. Denna komponent använder XSD mapping schemat för att översätta 
XPath-uttrycket till motsvarande fråga i T-SQL. Data providern SQLOLEDB kommunice-
rar med databasen och skickar vidare denna förfrågan. Databasen svarar med efterfrågad 
postsamling, vilken översätts av SQLXML 3.0 till motsvarande XML-dokument. Detta 
XML-dokument transformeras vidare på webbservern av SQLXML-komponenten till 
HTML med en XSL-stilmall varefter resultatet slutligen skickas tillbaka som ett HTML-
dokument till klienten. 

För att undvika att extremt tidskrävande frågor matas in i adressfältet kan man tillåta att 
endast XML-templates används. XML-templates är en sorts mallar som begränsar användare 
till att bara kunna ställa frågor efter ett visst mönster p g a att frågorna byggs upp av fasta 
parametrar skickade till XML-templaten. Updategrams är en sorts XML-template som kan 
användas till att modifiera data i databasen. Dessa var dock ej helt utvecklade vid tidpunk-
ten för skrivandet av denna rapport. För utförligare beskrivning om SQLXML-
komponenten hänvisas till [MICRO03]. 

4.3 Logiklager 
Logiklagret i ett system kan, enligt avsnitt 4.1.1-4.1.2, vara centralt placerat på en server, al-
ternativt distribuerat på varje klient i systemet. Programkoden för logiklagret kan vara skri-
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vet på klassiskt vis i ett programspråk såsom C++, VB eller JAVA, vilket erbjuder kraftfull 
funktionalitet men är samtidigt arbetskrävande att utveckla. Ett alternativ är att istället ut-
forma webbapplikationer, där logiklagret utgörs av skriptsidor skrivna i något skriptspråk, 
t ex PEARL, PHP, JSP eller ASP. Slutligen finns ett tredje alternativ för implementation av 
logiklagret, nämligen att använda sig av redan färdiga komponenter. Exempel på sådana 
komponenter kan vara Access-formulär eller dataåtkomstsidor. Även ActiveX-objekt så-
som t ex ADO-objekt tillhör denna kategori. ADO-objekt kan användas i både ASP och 
VBA. 

I avsnitt 4.3.1-4.3.2 betraktas två extremfall för logiklagret – att ha all logik centralt placerad 
på en server respektive helt distribuerad på varje klient. Det serverbaserade alternativet som 
betraktas i detta examensarbete är i form av en webbapplikation medan det klientbaserade 
alternativet representeras av en Accessapplikation. Webbservern som betraktades i sam-
band med webbapplikationen var MS IIS – främst på grund av att XML kan genereras med 
SQLXML 3.0 via virtuella kataloger i MS ISS. Argumenten för att närmare studera 
MS Access var möjligheten att kunna koppla Access-formulär mot databaser via ADO, 
samt den inbyggda funktionalitet i MS Access för att administrera SQL Server-databaser. 

4.3.1 Microsoft IIS 
Webbservern MS IIS, Microsoft Internet Information Services, som följer med installationen av 
Windows 2000 innehåller en evaluator för det Microsoft-utvecklade skriptspråket ASP, be-
skrivet i avsnitt 4.3.1.1. 

4.3.1.1 ASP 

ASP, Active Server Pages, är en teknologi utvecklad av Microsoft som dynamiskt skapar 
HTML-sidor. ASP-sidor innehåller HTML-kod med inbakade skript skrivna i något av sk-
riptspråken VBScript och JScript. Det som sker när en ASP-sida efterfrågas av en klients 
webbläsare är att ASP-sidan först exekveras på webbservern. Denna exekvering genererar 
efterfrågad HTML-kod som därefter skickas tillbaka till klienten. Klientens webbläsare kan 
alltså inte utifrån den mottagna HTML-koden utläsa hur bakomliggande ASP-sida ser ut. 

Inuti ASP finns i dagsläget följande sju inbyggda objekt: Application, ASPError, ObjectContent, 
Request, Response, Server och Session. Redogörelser för några av dessa återfinns i Appendix B. 

4.3.2 Microsoft Access 
MS Access är en databashanterare vars grafiska utvecklingsmiljö gör det enkelt att designa 
och utveckla nya databasapplikationer. Med jämna mellanrum har nya versioner av 
MS Access givits ut och i denna rapport beskrivs ytligt funktionaliteten i MS Access 2002 
som ingår i MS Office XP. 

Jet är namnet på MS Access egen databasmotor, vilken främst är ämnad för mindre data-
bassystem. Den klarar av maximalt 255 samtidiga användare och har en maximal lagrings-
kapacitet på 1 GB. Textfält är begränsade till maximalt 255 tecken, vilket kan jämföras med 
maximalt 8000 tecken för SQL Server 2000. I MS Access 2002 finns dock möjligheten att 
skapa Accessprojekt och koppla upp databasapplikationer mot andra större databasservrar 
såsom t ex MS SQL Server 2000. Med Accessformulär, se avsnitt 4.4.2.1 och Appendix E, 
kan man då hämta data från den uppkopplade databasservern för att detta ska presenteras 
på klienten. Även modifieringar och inlägg av data kan skötas via dessa formulär. 
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Man kan m h a MS Access 2002 sköta vanliga administratörsuppgifter för SQL Server, så-
som att skapa nya databasobjekt och modifiera redan befintliga. Med databasobjekt avses 
här databaser, tabeller, vyer, index, lagrade procedurer och triggers, vilka alltså fysiskt ligger 
lagrade på SQL Server databasservern. Det finns även funktionalitet i MS Access 2002 att 
komprimera SQL Server databaser, alternativt säkerhetskopiera eller återställa från säker-
hetskopia. MS Access 2002 kan alltså användas som ett alternativt gränssnitt mot SQL Ser-
ver, framför allt i samband med användande av den begränsade versionen av 
MS SQL Server 2000, MSDE 2000 [ALBRE02]. 

4.3.2.1 VBA  

Man kan automatisera programmen i MS Office m h a VBA, Visual Basic for Applications, 
vilket är ett programspråk ämnat att användas endast i MS Office. Språket ser lite olika ut 
beroende på vilket program i MS Office det används i. VBA bygger på Visual Basic och 
dess utvecklingsmiljö ligger integrerat i MS Office. 

För att få struktur på VBA-koden kan den grupperas i moduler. I MS Office finns funktio-
nalitet för att skapa formulär – en generell form av dialogrutor. Dessa kan styras m h a 
VBA-kod. I MS Access kan dessutom formulär kopplas mot databaser, vilket är ett kraft-
fullt sätt att hämta information med möjlighet att redigera densamma. VBA i MS Access 
används i implementationen av det klientbaserade sök- & administratörsverktyget, se av-
snitt 6.4. VBA i MS Excel används i implementationen av statistikverktyget, se avsnitt 6.5. 
Utförligare beskrivning om vissa utvalda delar om VBA återfinns i Appendix E. 

4.4 Presentationslager 
Presentationslagret i ett system ligger i de allra flesta fall distribuerat på varje klient. Vilken 
teknik som lämpar sig bäst att använda beror på var systemets logiklager ligger placerat. 
Om systemet är serverbaserat i form av en webbapplikation består presentationslagret t ex 
av en webbläsare. Det finns många webbläsare ute på marknaden, exempelvis Microsoft In-
ternet Explorer, Netscape Navigator och Mozilla. Största skillnaden mellan dessa är deras 
stöd för olika skriptspråk. Gemensamt för dessa är dock att de tolkar HTML för att pre-
sentera resultatet på skärmen. 

Presentationslagret har i denna litteraturstudie betraktats dels för webbapplikationer och 
dels för klientbaserade Access-applikationer. Argumenten för varför dessa teknologier har 
undersökts är desamma som tidigare för logiklagret, se avsnitt 4.3. I samband med presen-
tationen hos en webbapplikation har även XSL studerats för att kunna dra nytta av genere-
ringen av XML via SQLXML 3.0. 

4.4.1 Microsoft Internet Explorer 
Webbläsaren MS Internet Explorer följer med installationen av Windows 2000. På samma 
sätt som andra webbläsare kan MS Internet Explorer tolka HTML-kod för att presentera 
resultatet på skärmen. Skriptspråken VBScript och JScript har fullt stöd i MS Internet Ex-
plorer. 

4.4.1.1 HTML 

HTML, HyperText Markup Language, är utvecklat av W3C och används vid presentation av 
webbsidor. HTML är ett språk som beskriver på en hög nivå hur text och annat ska pre-
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senteras. Genom att innesluta textstycken mellan start- och sluttaggar kan formatering spe-
cificeras för texten. Dessa formateringstaggar är det sedan upp till klientens webbläsare att 
tolka för att presentera resultatet på skärmen. Formateringstaggarna är alltså fördefinierade 
i HTML till skillnad från XML, se avsnitt 4.2.3. Några användbara taggar i HTML presen-
teras i Appendix B.1. För en utförligare beskrivning om hur man skapar webbsidor i 
HTML hänvisas till W3C:s hemsida [WORLD03]. 

4.4.1.2 XSL 

XSL, eXtensible Stylesheet Language, är en XML-teknologi som transformerar XML, se av-
snitt 4.2.3, till andra format innehållande både data och formateringssinstruktioner. XSL 
består av tre delar – XPath, XSLT och XSL-FO. XPath är, som nämnts i avsnitt 4.2.3, ett 
frågespråk ämnat att hämta data ur XML-dokument. XSLT, eXtensible Stylesheet Language 
Transformation, är språket som används i stilmallar, vilka innehåller formateringsinstruktio-
ner. Själva datamängden ligger inte i stilmallarna utan i XML-dokumenten, och genom att 
applicera stilmallar på XML-dokument kan t ex HTML-dokument skapas för presentation i 
en webbläsare. HTML är ett format som innehåller både data och formateringsinstruktio-
ner. Utförligare beskrivningar av XSLT återfinns i Appendix D. 

Om man kräver utskrifter som innefattar t ex sidnumrering och innehållsförteckning, eller 
kanske sidhuvud, sidfötter och fotnoter, så räcker inte HTML och presentation i en webb-
läsare. W3C har därför, för att uppfylla dessa krav på avancerad utskrift, utvecklat en sam-
ling formateringsobjekt – XSL-FO, XSL Formatting Objects. XSL-FO-dokument innehåller i 
likhet med HTML både data och formateringsinstruktioner och ska inte förväxlas med stil-
mallar som endast innehåller formateringsinstruktioner. Vanligtvis skapas ett XSL-FO-
dokument genom att en stilmall, skriven i XSLT, appliceras på ett XML-dokument. 

XSL-FO-dokument har XML-struktur, och kan via en XSL-FO-formaterare generera 
PDF-filer. En gratis och populär XSL-FO-formaterare är FOP, utgiven av Apache. Den är 
ännu inte färdigutvecklad och har inte fullt stöd för all funktionalitet som W3C specificerat 
för XSL-FO. För uppgifter om vilken funktionalitet som för tillfället finns implementerad i 
FOP hänvisas till [APACH03]. För utförligare redogörelse över vilka grundläggande ele-
ment som kan ingå i XSL-FO-dokument hänvisas till W3C:s hemsida [WORLD03]. 

4.4.2 Microsoft Access 
Som redan nämnts i avsnitt 4.3.2, kan MS Access 2002 användas som användargränssnitt 
mot större databasservrar. Detta är då ett exempel på ett klientbaserat system, se av-
snitt 4.1.2, vilket innebär att både logiklagret och presentationslagret ligger på varje klient 
och att varje klient har sin egen uppkoppling mot databasen. 

4.4.2.1 Formulär, rapporter och dataåtkomstsidor 

Med hjälp av formulär och rapporter kan data presenteras på önskat vis i Accessfönster. 
Rapporter är ämnade för utskrift medan formulär ger möjlighet till presentation samt änd-
ringar i bakomliggande data i databasen. Dataåtkomstsidor kan skapas i MS Access för pre-
sentation i en webbläsare. Formulär i MS Access beskrivs mer ingående i Appendix E. 
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4.5 Sammanfattning av litteraturstudie 
Vi har i litteraturstudien betraktat olika teknologier i de ämnesområden som ansetts som 
relevanta för design och implementation av efterfrågat databassystem. Utgående från ovan 
presenterade litteraturstudie redogörs här för de olika teknologier och tekniker som funnits 
vara lämpliga för uppgiften och samtidigt kapabla att uppfylla de krav som ställts på syste-
met i kravspecifikationen, se kapitel 5. 

För att ta fram en lämplig datamodell valdes att använda den teori som presenteras i av-
snitt 4.2.1. Som databashanterare för databassystemet ansågs MS SQL Server 2000, beskri-
ven i avsnitt 4.2.4, uppfylla ställda krav. Att använda denna databashanterare var dessutom 
ett önskemål från uppdragsgivaren, se avsnitt 5.1. 

Som mellanlagringsformat mellan testsystem och databas ansågs XML var passande, se av-
snitt 4.2.3. Fördelarna med XML var främst möjligheterna till validering via XML-schema 
och formatering via XSL stilmallar samt det XML-stöd som erbjuds i MS SQL Server 2000 
via tilläggspaketet SQLXML 3.0. I avsnitt 6.1.1 ges en utförligare argumentering för XML. 

För att hitta en bra lösning på användargränssnitt för efterfrågat sökverktyg gjorde jag valet 
att jämföra två olika lösningar på systemarkitektur – ett serverbaserat och ett klientbaserat 
alternativ, se avsnitt 4.1.1 och 4.1.2. 

För det serverbaserade alternativet av sökverktyg, som var en webbapplikation, krävdes 
kunskaper i något språk som dynamiskt genererar HTML. Till detta valdes att använda 
ASP, beskrivet i avsnitt 4.3.1.1, samt ADO för att uppnå kopplingen mot 
MS SQL Server 2000. Ett argument till att använda webbservern MS IIS var även att XML 
då kunde genereras med SQLXML 3.0, se avsnitt 4.2.4.2, via virtuella kataloger mot 
MS SQL Server 2000. 

Det klientbaserade alternativet som studerades använde MS Access som användargränssnitt 
mot MS SQL Server 2000. Argumenten för MS Access var framför allt möjligheten att 
kunna koppla Access-formulär mot databaser via ADO, samt den inbyggda funktionalitet i 
MS Access för att administrera SQL Server-databaser. Detta beskrivs i avsnitt 4.3.2 och 
4.4.2. 

Det fanns önskemål från uppdragsgivaren om att efterfrågat statistikverktyg skulle imple-
menteras i MS Excel. Nödvändig grundfunktionalitet för statistik ansågs finnas i MS Excel, 
varför MS Excel användes i implementationen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det med ovan nämnda teknologier ansågs mycket väl fin-
nas möjlighet att uppfylla de krav som ställdes på systemet i kravspecifikationen i kapitel 5. 
Huruvida ställda krav verkligen uppnåddes omnämns i resultatet, se kapitel 7. 
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5 Kravspecifikation 
Utgående från de inledande intervjuerna framarbetades en kravspecifikation, vilken be-
skrivs i detta avsnitt. Ett urval av frågor som togs upp återfinns i Appendix F. I kapitel 6 
presenteras sedan analysen på respektive område som ligger till grund för den design och 
implementation som är tänkt att uppfylla dessa krav. 

5.1 Krav på databassystemet 
1. MS SQL Server 2000 har tidigare använts som databashanterare i andra system på 

PartnerTech, och uppdragsgivaren sade sig föredra att denna skulle användas även i 
detta system för att minska bördan för IT-avdelningen vad gäller underhållsarbete. 
Dessutom skulle licenskostnader kunna sparas in genom användande av någon av de 
databasservrar som redan finns installerade på PartnerTech.  
 
Databashanteraren MS SQL Server 2000 är avsedd för Windows 2000, varför denna 
kombination av databashanterare och operativsystem kan betraktas som utgångspunkt 
för systemet. Idag har man på PartnerTech en datormiljö som är standardiserad utifrån 
Microsofts produkter. Bl a kan klienter som kommer i kontakt med databassystemet 
förutsättas ha webbläsaren Internet Explorer och MS Office. 

2. Som nämnts i avsnitt 1.4 har uppdragsgivaren beslutat om att införa ett standardiserat 
mellanlagringsformat på vilket testresultat ska sparas innan de importeras till databasen 
– detta för att man ska kunna utföra tester på testplatser som ej är uppkopplade mot 
databasen. Ett mellanlagringsformat skulle innebära att testsystemet kan hållas obero-
ende av databasen, vilket är en av avgränsningarna, se avsnitt 5.6. Observera att data-
bassystemet inte ska ses som en del i testsystemet i Figur 1. 

I Figur 10 följer en skiss över hur man från PartnerTechs sida har tänkt sig att det färdiga 
systemet ska se ut. Flödet av data representeras av pilar. 

 
Figur 10 Översiktlig skiss över det framtida systemet 

Tor-systemet 

Mellanlagring Testprotokoll 

Databas Statistik 

Ytterligare 
applikationer 
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Tor-systemet genererar mellanlagringsfiler som kan importeras till databasen alternativt 
formateras till utskriftsvänliga testprotokoll. Dessa testprotokoll kan även genereras från 
databasen efter att mellanlagringsfilerna importerats från Tor-systemet. Även statistikupp-
gifter kan hämtas från databasen. Som helhet ska databassystemets struktur vara så beskaf-
fad att underhåll underlättas, samt att möjlighet finns till att inkludera ytterligare applikatio-
ner i framtiden. 

5.2 Krav på databasens datamodell 
1. Databasen ska konstrueras så generell som möjligt för att ge utrymme för eventuella 

utbyggnader. Det ska vara enkelt att lägga till nya element i modellen. Dessutom ska 
underhållsarbetet underlättas. 

2. Genom att ha betraktat olika befintliga testprotokoll och efter dialog med personal har 
följande lista utformats över vilka element som ska kunna lagras i databasen. 

2.1. Test 
För varje utförd test vill man kunna lagra följande data: 
– Testens revisionsläge 
– Testprogrammets filnamn 
– Datum och tid 
– Operatörens namn 
– En testutrustning (se nedan) 
– Ett testobjekt (se nedan) 
– Flera externa instrument (se nedan) 
– Flera mätvärden (se nedan). 

2.2. Testutrustning 
För varje testutrustning, se avsnitt 2.1, vill man kunna lagra följande data: 
– Testutrustningens inventarienummer 
– Testutrustningens artikelnummer 
– Testutrustningens benämning 
– Beskrivning av testutrustningen. 

2.3. Testobjekt 
Testobjekt är ibland komponenter i större produkter, som även de kan genomgå 
test. Det kan alltså ses som att testobjekten bildar en hierarki, vilken också ska tas 
med i datamodellen. 
 
För varje testobjekt vill man kunna lagra följande data: 
– Testobjektets revisionsläge  
– Testobjektets serienummer  
– Testobjektets batchnummer, se avsnitt 5.6  
– Testobjektets artikelnummer 
– Testobjektets benämning 
– Beskrivning av testobjektet 
– Flera kommentarer angående testobjektet. 

2.4. Externa instrument 
För varje externt instrument vill man kunna lagra följande data: 
– Instrumentets inventarienummer 
– Instrumentets artikelnummer 
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– Instrumentets benämning 
– Beskrivning av instrumentet. 

2.5. Mätvärde 
Antalet decimaler som ett mätvärde avrundas till ska vara beroende av antalet de-
cimaler i nedre och övre gräns för dess tillåtna intervall. P g a att mätvärden i vissa 
testprogram avrundas innan de jämförs mot gränser, kan värden godkännas även 
om de före avrundning ligger utanför det tillåtna intervallet. Uppdragsgivaren vill 
därför att testprogrammen och inte databasen sköter godkännandet av mätvärden. 
 
Nedre och övre gränser av tillåtet intervall samt beskrivningar av testfunktioner 
ska kunna variera inom en och samma testversion och alltså kunna vara olika från 
test till test. 
 
Om ett mätvärde blir underkänt kan man som provare välja att utföra omprovning 
(eng. retry). Dessa omprovade mätvärden som då erhålls ska också finnas möjlighet 
att spara. 
  
För varje mätvärde vill man kunna lagra följande data: 
– Testfunktionsnummer 
– Beskrivning av testfunktion 
– Nedre gräns av tillåtet intervall 
– Övre gräns av tillåtet intervall 
– Antal decimaler 
– Enhet 
– Uppmätt mätvärde + ev. omprovade mätvärden. 

5.3 Krav på testprotokollens mellanlagringsformat och layout 
1. Ett förslag till en gemensam standard för testprotokollens mellanlagringsfiler ska tas 

fram och noggrant specificeras. 

2. Testprotokollens layout ska enkelt kunna varieras. Testprotokollen ska bl a kunna in-
nehålla logotyp, sidhuvud och sidfot. 

2.1. På ett testprotokolls första sida ska sidhuvudet kunna vara mer utförligt än på öv-
riga sidor. Namnunderskrift för operatör ska t ex bara ingå på första sidan. 

2.2. Det ska vara enkelt att variera typsnitt, textstorlek och marginaler i testprotokollet 
– allt för att i framtiden kunna möta olika kunders krav på layout. 

2.3. Även textinnehållet ska kunna varieras. Till exempel ska värden som 1.9 i Nedre 
gräns och 2.1 i Övre gräns kunna formateras till texten 2.0 ± 0.1. 

3. Utskrift av testprotokoll ska kunna göras från sökverktyget, vars krav återfinns i av-
snitt 5.4, men även direkt från Tor-systemet innan uppgifterna lagts in i databasen. En 
och samma test ska alltid resultera i ett och samma testprotokoll då det hämtas från da-
tabasen. En testprotokollskopia får inte skilja sig från originalet oavsett hur många år 
efteråt den skrivs ut. Texterna på Tor-systemets skärm kan dock skilja sig från vad som 
skrivs ut i testprotokollet, t ex kan ett annat språk användas. 



 Kravspecifikation 

34 

5.4 Krav på sök- & administratörsverktyg 
1. Sökverktyget skall ha stor flexibilitet vad gäller olika sökkriterier. Framför allt vill man 

kunna specificera datumintervall och serienummerintervall. Krav har även satts upp att 
man ska kunna hitta vid vilka tester som ett specifikt instrument har använts. Onödig 
belastning av nätverket ska undvikas 

2. Förutom testprotokoll ska man i sökverktyget kunna skriva ut de kommentarer som 
tillfogats till ett specifikt testobjekt. 

3. Som administratör ska man ha möjlighet att utföra administratörsuppgifter såsom ma-
nuell import av mellanlagringsfiler. 

5.5 Krav på statistikverktyg 
1. Statistik önskas från PartnerTechs sida kunna presenteras i MS Excel för vidare bear-

betning. Här bör undvikas att alltför stora mängder data transporteras över nätverket. 

2. Utskrifter ska kunna göras av statistiska sammanställningar, där följande uppgifter för 
testfunktioner är av intresse: 

2.1. Målvärdescentrering (MC) – jämförelse mellan medelvärde och målvärde 

2.2. Kapabilitetsindex (Cp) – kvot mellan tillåtet intervall och sex standardavvikelser 

2.3. Cpk – ett nyckeltal som tar hänsyn till både MC och Cp, se avsnitt 6.5.1 

2.4. Högsta och lägsta mätvärde 

2.5. Lista över ej godkända mätvärden. 

5.6 Avgränsningar 
Följande avgränsningar är satta för examensarbetet: 

1. Det ingår inte att ändra i Tor 2000 för anpassning mot det nya mellanlagringsformatet. 
Dock ska införandet av databassystemet innebära så små ändringar som möjligt vad 
gäller Tor 2000. 

2. Testsystemet ska hållas oberoende av databassystemet, vilket endast ska lagra informa-
tion från tester. Information såsom uppgifter om kund eller programkod till EPROM-
minnen ska alltså inte ligga i databasen. Tester ska kunna utföras vid testplatser även 
om testplatserna saknar uppkoppling mot nätverket och databasen. 

3. Två olika testfunktioner får inte tilldelas samma testfunktionsnummer om de ingår i 
samma testversion. Detta är ett krav som programmerarna av testprogram måste tänka 
på. Dessutom tillåts maximalt ett mätvärde per testfunktion i en och samma test. 

4. Varje testobjekt måste ha ett serienummer. I de fall där endast batchnummer finns, får 
testprogrammet generera ett serienummer. En batch är en omgång av testobjekt tillver-
kade i följd, vilket innebär att flera testobjekt kan få samma batchnummer. Eventuellt 
kan genererat serienummer konstrueras genom att antingen testutrustningens inventa-
rienummer eller batchens batchnummer konkateneras med datumet för testen. 
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6 Analys, design och implementation 
Detta kapitel innehåller analysen, designen och implementationen av själva arbetet. Två oli-
ka lösningar för databassystemet implementerades och jämfördes, av vilka det ena visade 
sig vara att föredra framför det andra. Resultatet från jämförelsen presenteras i avsnitt 7. 

Avsnitten som följer är ordnade så att varje avsnitt har ett motsvarande avsnitt i kravspeci-
fikationen i kapitel 5. Avsnitt 6.1 är tänkt att uppfylla kraven i avsnitt 5.1, avsnitt 6.2 är 
tänkt att uppfylla kraven i avsnitt 5.2 o s v. I avsnitt 6.1 beskrivs först databassystemets ar-
kitektur för de två föreslagna alternativen. Därefter följer avsnitt 6.2 som behandlar reso-
nemang angående databasens datamodell. I avsnitt 6.3 beskrivs förslag på hur mellanlag-
ringsformatet ska struktureras samt hur utskriftsvänliga testprotokoll ska kunna genereras. 
Slutligen beskrivs de två olika alternativen av sökverktyg i avsnitt 6.4 efterföljt av statistik-
verktyget i avsnitt 6.5. 

6.1 Databassystemets arkitektur 
I detta avsnitt beskrivs den övergripande strukturen för databassystemets arkitektur. Som 
tidigare nämnts har två olika alternativa lösningar betraktats – ett serverbaserat och ett kli-
entbaserat alternativ. Båda dessa alternativ följer strukturen i Figur 10. Skillnaden mellan al-
ternativen är dock att logiklagret i ena fallet ligger placerat på en server medan det i andra 
fallet ligger distribuerat på varje klient, jämför Figur 4 och Figur 5. I resultatkapitlet, se av-
snitt 7, avslöjas vilket av dessa två alternativ som tillslut rekommenderades för det aktuella 
databassystemet. 

Datalagret var detsamma för de två alternativen av databassystem. MS SQL Server 2000 
användes som databashanterare eftersom detta var givet i form av krav, se avsnitt 5.1. Stati-
stikverktyget var även det oförändrat mellan de två alternativen. Endast sökverktyget – som 
förvisso är en stor del av databassystemet – skilde sig åt mellan de två alternativen. 

I avsnitt 6.1.1 och 6.1.2 beskrivs först valet av mellanlagringsformat och hur importen av 
mellanlagringsfiler gick till. Därefter följer systemarkitekturen för de två alternativen i av-
snitt 6.1.3 och 6.1.4. 

6.1.1 Val av mellanlagringsformat 
Förslaget på mellanlagringsformat för databassystemet blev XML, se avsnitt 4.2.3. 
Argumenten för XML är framför allt att strukturen av XML-filer kan valideras mot XML-
schema och att de, via den applikationsspecifika utvecklingen XSD mapping schema, enkelt 
kan mappas till databasen med SQLXML 3.0. Möjligheten till att validera XML-filer kom-
mer att underlätta för utvecklingsarbete av testprogram. Testprogram som genererar felak-
tiga XML-filer kan enkelt upptäckas. Funktionen för mappning med SQLXML 3.0 funge-
rar både i samband med import till databasen och med hämtning av XML-data från databa-
sen. 

En ytterligare stor fördel med XML är att XML-filer via stilmallar, se avsnitt 4.4.1.2 och 
Appendix D, kan transformeras till HTML eller PDF, vilket gör att de kan öppnas i Inter-
net Explorer eller Acrobat Reader på dessa formaterade format. Stilmallar kan enkelt gene-
reras av något designverktyg, t ex Stylesheet Designer i XMLSPY 2004 [ALTOV04]. 
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6.1.2 Import av mellanlagringsfiler 
Importen av Tor-systemets mellanlagringsfiler implementerades så att den dels kunde ske 
automatiskt i MS SQL Server 2000 med ett schemalagt DTS-paket, se avsnitt 4.2.4, och 
dels manuellt via sökverktygets användargränssnitt, se avsnitt 6.4.7. Detta implementerades 
på samma sätt för både det serverbaserade alternativet och det klientbaserade. Vid import 
valideras filerna först mot deras XML-schema innan de läggs in i databasen m h a BulkLo-
ad-komponenten, se avsnitt 4.2.4.2. Vissa begränsningar i BulkLoad-komponenten, se av-
snitt 6.2.1, krävde att datamodellen tvingades till anpassningar. I Figur 11 presenteras en 
översikt av hur mellanlagringsfiler importeras. 

 
Figur 11 Import av mellanlagringsfil 

Anropet att importera XML-filer med BulkLoad kan som synes ske på två sätt – dels au-
tomatiskt från MS SQL Server 2000 och dels via sökverktyget. I de fall som importerade 
XML-filer inte stämmer överens med XSD mapping schemats struktur hamnar de i en se-
parat tabell för felaktiga test: FailedInsert. Från ett administratörsverktyg, som är en del av 
sökverktyget beskrivet i avsnitt 6.4, ska dessa XML-filer sedan kunna korrigeras manuellt 
för att läggas in i databasen igen, se avsnitt 6.4.7. 

6.1.3 Serverbaserad lösning 
Det serverbaserade alternativet av databassystem hade sitt sökverktyg i form av en webb-
applikation med en webbläsare som användargränssnitt. Som webbserver var MS IIS 5.0 att 
rekommendera främst på grund av det omfattande stöd för XML som lanseringen av 
SQLXML 3.0 inneburit, se avsnitt 4.2.4.2. 

Det serverbaserade sökverktyget implementerades till största delen i ASP. I Figur 12 pre-
senteras en översikt av arkitekturen för databassystemet med det serverbaserade sökverkty-
get. Jämför även Figur 9. 
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Figur 12 Arkitektur för det serverbaserade databassystemet 

Importen av mellanlagringsfiler fungerar här enligt avsnitt 6.1.2. Statistikverktyget är im-
plementerat i MS Excel och efterfrågar data från databasen via T-SQ L i ADO. Sök-
verktyget använder SQLXML-komponenten, se avsnitt 4.2.4.2, för att hämta data från da-
tabasen, vilket fungerar enligt följande: sökkriterier skickas från webbläsaren via Queryst-
ring till en ASP-sida där ett XPath-uttryck skapas. Detta XPath-uttryck omvandlas av 
SQLXML-komponenten till motsvarande SQL-fråga som skickas till databasen. Resultatet 
fås i form av en ström i XML-format, vilken formateras enligt tillhörande stilmall till 
HTML. Efterfrågade testprotokoll kan även transformeras av FOP, se avsnitt 4.4.1.2, till 
PDF. För utförligare beskrivning av det serverbaserade sökverktyget, se avsnitt 6.4.1. 

6.1.4 Klientbaserad lösning 
Det klientbaserade alternativet av databassystem hade sitt sökverktyg implementerat i 
MS Access. I Figur 13 presenteras en översikt av arkitekturen för databassystemet med kli-
entbaserat sökverktyg. 

 
Figur 13 Arkitektur för det klientbaserade databassystemet 
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Importen av mellanlagringsfiler fungerar även här enligt avsnitt 6.1.2, samt att statistikverk-
tyget är implementerat i MS Excel som efterfrågar data från databasen via T-SQL i ADO. 
Sökningar i databasen sker däremot via Access-formulär enligt följande: sökkriterier matas 
in via ett formulär varefter sökresultat presenteras på ett annat formulär. Testprotokoll kan 
skådas via ytterligare ett formulär men kan också genereras som PDF för utskrift. Genere-
ringen av PDF anropar SQLXML-komponenten på samma sätt som i det serverbaserade 
alternativet förutom att anropet istället här sker direkt från klienten. Samtliga funktioner i 
de ingående Access-formulären är skrivna i VBA. För utförligare beskrivning av det klient-
baserade sökverktyget, se avsnitt 6.4.2. 

6.2 Databasens datamodell 
I detta avsnitt presenteras hur en datamodell för databasen framarbetades samt analyser för 
hur import, underhåll och säkerhet av databasen är tänkt att skötas. Som tidigare nämnts 
användes databashanteraren MS SQL Server 2000 tillsammans med programvaran 
SQLXML 3.0, se avsnitt 4.2.4.2. Troligen finns det många andra alternativa databashantera-
re på marknaden som skulle ha fungerat lika bra som MS SQL Server 2000 och 
SQLXML 3.0. Ett populärt lågkostnadsalternativ skulle t ex ha varit att implementera data-
basen i open source-alternativet MySQL, och då använda sig av PHP för hanteringen av 
XML. Detta kan dessutom göras plattformsoberoende. Dock gjordes ingen närmare studie 
av detta eftersom databashanteraren MS SQL Server 2000 redan var given som krav från 
uppdragsgivaren. 

Hädanefter förutsätts att XML används som mellanlagringsformat för databassystemet, 
samt att XML-schema används för validering av mellanlagringsfiler. Givet att XML skulle 
importeras eller hämtas till och från MS SQL Server 2000 studerades utvidgningen 
XSD mapping schema i tillägget SQLXML 3.0. Denna utvidgning av XML-schema gör det 
möjligt att enkelt mappa innehållet i XML-filer till och från databasens tabeller, vilket an-
nars skulle ha gjorts via lagrade procedurer skrivna i T-SQL. I avsnitt 6.2.1 beskrivs först 
begränsningar i BulkLoad-komponenten i samband med import av mellanlagringsfiler. 

6.2.1 Begränsningar i BulkLoad-komponenten 
Som redan nämnts används BulkLoad-komponenten i SQLXML 3.0, se avsnitt 4.2.4.2, i 
samband med import av mellanlagringsfiler. Dock finns i dagsläget vissa begränsningar i 
BulkLoad-komponenten, vilka var tvungna att tas hänsyn till under datamodelleringen i av-
snitt 6.2.2 – detta för att slippa göra XML-mappningar till och från databasen m h a lagrade 
procedurer i T-SQL. Att skriva lagrade procedurer i T-SQL skulle förvisso innebära stora 
möjligheter till kontroll i XML-mappningen. Däremot kräver detta åtskilligt mer arbete vid 
eventuella vidareutvecklingar av systemet eftersom en ändring i XML-schema skulle inne-
bära att de lagrade procedurerna också måste ändras. Därför valdes att använda BulkLoad-
komponenten i SQLXML 3.0 för import, trots begränsningarna. 

Den största begränsningen med BulkLoad-komponenten gällde användandet av automat-
genererade primärnycklar, vilket är löpnummer som automatiskt stegas upp för varje nyin-
lagd post i databasen. Förvisso fungerade importen med automatgenererade primärnycklar 
förutsatt att hela XML-filen kunde läggas in, men det var ofta inte fallet. Om ett och samma 
instrument använts vid två olika tester kom endast den första testen att importeras. För den 
andra testen kunde instrumentet inte läggas in en gång till – det fanns alltså ingen möjlighet 
att importera hela XML-filen, vilket var förutsättningen för att det skulle fungera. Alltså 
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borde automatgenererade primärnycklar undvikas i databasmodellen, om man inte istället 
önskar skriva importen som en lagrad procedur i T-SQL med kommandot OPENXML. 

Ett försök gjordes att automatgenerera primärnycklar m h a triggers i T-SQL, d v s att för-
sta posten i en tabell alltid skulle skrivas över, varefter en trigger kopierade posten till rätt 
ställe. Men det visade sig att BulkLoad-komponentens inställning av egenskapen 
FIRE_TRIGGERS var sådan att inlägg av nya poster inte kunde fångas upp av triggers. 

En ytterligare begränsning vid användning av BulkLoad-komponenten var att många-till-
många-förhållanden inte fungerade mellan tabeller som hade sammansatta primärnycklar. 
T ex skulle en tabell med den sammansatta primärnyckeln {ArticleNumber, SerialNumber} 
inte kunna ha ett många-till-många-förhållande till någon annan tabell. I den föreslagna da-
tabasmodellen kunde detta dock kringgås, vilket tas upp i avsnitt 6.2.3. 

6.2.2 Datamodellering 
Genom att i avsnitt 5.2 betrakta de krav som ställdes på vad databasen skulle klara av att 
lagra, kunde följande antaganden göras i fråga om datamodelleringen. En entitet borde fin-
nas innehållande information angående en specifik test – låt oss kalla denna entitet Test. 
Om man antar att tester utförs tillräckligt glest i tiden kan Datum & tid fungera som nyckel-
attribut för entiteten Test. Tyvärr kan ett löpnummer inte användas som identifiering av en-
titeten p g a den ovan nämnda begränsningen med BulkLoad-komponenten och automat-
genererade primärnycklar. Datum och tid är en stabil del vid identifiering av händelser, och 
en test är en händelse. Om det är starttidpunkt eller sluttidpunkt som avses för testerna är 
inte så noga – huvudsaken är att man är konsekvent. En lösning på problemet som uppstår 
vid import av två samtidigt utförda tester presenteras i avsnitt 6.4.7. 

Testutrustning och externa instrument kan båda identifieras med deras respektive inventa-
rienummer. Dessutom är kraven på information om testutrustning och externa instrument 
likartad, varför de med fördel slås ihop och generaliseras till en entitet – låt oss kalla denna 
entitet Instrument. Inventarienummer får vara nyckelattribut för entiteten Instrument. Vilka 
olika instrument som ska lagras vid en test får avgöras av utvecklaren av testprogram. Test-
objekt identifieras av kombinationen artikelnummer och serienummer, varför en entitet – 
låt oss kalla den Testobjekt – får identifieras av nyckelattributen Artikelnummer och Serie-
nummer. Entiteten Testobjekt innehåller dels det testobjekt som testas i aktuell test, dels de 
eventuella delmoduler som detta testobjekt består av. Även information om mätvärden bör 
grupperas i en entitet – låt oss kalla denna entitet Mätvärde. Nyckelattribut för denna entitet 
tas upp senare i detta avsnitt. 

Alltså har följande fyra grundentiteter tagits fram: Test, Instrument, Testobjekt och Mätvärde. 
För att undvika funktionella beroenden annat än till nyckelattributet bör entiteterna norma-
liseras. Normaliseringsgrad valdes till BCNF, se avsnitt 4.2.2.2. Normaliseringsprocessen 
leder till ytterligare fyra entiteter: Testtyp, Instrumenttyp, Testobjektstyp och Testfunktion, där 
entiteten Testfunktion innehåller allmän information om testfunktioner – en sorts mätvär-
destyp. Entiteten Testtyp kan inte enbart identifieras med attributet Testrevision eftersom 
flera olika sorters tester kan ha samma testversion. För att skilja dessa olika testtyper åt bör 
entiteten Testtyp identifieras av en kombination av Artikelnummer och Testrevision, där Arti-
kelnummer är artikelnumret för testens testobjekt. Detta är möjligt p g a att en test begrän-
sas till att endast kunna utföras på ett testobjekt i taget. Entiteten Instrumenttyp identifieras 
av nyckelattributet Artikelnummer medan entiteten Testobjektstyp måste identifieras av både 
Artikelnummer och Testobjektsrevision, eftersom även testobjekt kan tilldelas olika revisions-
läge. 



 Analys, design och implementation 

40 

När man kommer till valet av nyckelattribut för entiteterna Mätvärde och Testfunktion blir 
det däremot svårare. Man skulle kanske ha velat se att mätvärden hade någon relation till 
testfunktioner, men det visade sig svårt att genomföra tillsammans med kravet att löp-
nummer inte får användas som nyckelattribut (automatgenererade primärnycklar i data-
basmodellen). Om man skulle få använda löpnummer som nyckelattribut skulle det varit 
elegant att identifiera både entiteten Mätvärde och entiteten Testfunktion på detta sätt. Men 
på grund av begränsningarna i BulkLoad-komponenten valdes istället andra attribut som 
nyckelattribut. För entiteten Mätvärde antogs en kombination av Testfunktionsnummer och 
entiteten Tests nyckelattribut Datum & tid som nyckelattribut. Entiteten Testfunktion kan be-
traktas som en ingående del i entiteten Testtyp på samma sätt som entiteten Mätvärde kan 
betraktas som ingående del i entiteten Test. Därav kunde entiteten Testfunktion identifieras 
på liknande sätt: en kombination av Testfunktionsnummer och entiteten Testtyps nyckelattri-
but Artikelnummer och Testrevision. 

Mellan entiteterna Test och Testobjekt skapades två olika relationer – en relation som angav 
vilket testobjekt som testen avser, och en relation som räknade upp de delmoduler som in-
gick i testobjektet vid det aktuella testtillfället. Den sistnämnda av dessa relationer fanns 
med p g a krav att kunna spara en hierarki av testobjekt, se avsnitt 5.2. Eftersom denna hie-
rarki inte skulle vara bestående om en delmodul blev utbytt i ett testobjekt, lagrades detta 
enligt ovan via entiteten Test och dessa två relationer till entiteten Testobjekt. 

I Figur 14 presenteras ett schematiskt ER-diagram över de fyra grundentiteterna med deras 
respektive typer och relationer. Attribut har inte tagits med för större överskådlighet. 

 
Figur 14  Schematiskt ER-diagram (utan attribut) för grundentiteter och typer 
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kan variera från test till test för en och samma testfunktion. I fallet att entiteten Testfunktion 
identifierades av ett löpnummer och kopplades till entiteten Mätvärde, skulle en ny instans 
av entiteten Testfunktion kunna skapas varje gång en ny beskrivningstext eller nya gränser 
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påträffades. Om entiteten Testfunktion däremot var knuten till entiteten Testtyp och hade 
primärattribut enligt ovan skulle detta inte fungera. Då får varierbara gränser istället lagras i 
entiteten Mätvärde, och varierbara beskrivningstexter i Mätvärdesinnehåll, se nedan. I de allra 
flesta fall visade det sig dock att beskrivningstexter och gränser var konstanta från test till 
test, så att entiteten Testfunktion kunde användas till att lagra dessa attribut en gång för alla. 
Vilken av entiteterna Mätvärde och Testfunktion som ska användas till att lagra beskrivnings-
texter och gränser får alltså avgöras från fall till fall av den person som utvecklar testpro-
gram. 

Enligt avsnitt 1.4 skulle datamodellen vara tillräckligt generell för att kunna lagra många 
olika sorters uppgifter. I databassammanhang vill man enligt [Ek00] helst undvika att tabel-
ler växer i sidled genom att flera kolumner av liknande slag skapas. Därför utökades data-
modellen med entiteter innehållande extra information för de fyra respektive grundentite-
terna Test, Instrument, Testobjekt och Mätvärde. Låt oss kalla dessa entiteter Testinnehåll, In-
strumentinnehåll, Testobjektsinnehåll och Mätvärdesinnehåll. De identifieras av attributet Ko-
lumnnamn sammanslaget med respektive grundentitets primärattribut. Extra information 
om grundentiteterna är då tänkt att läggas i attributet Innehåll i dessa nya entiteter. På så sätt 
erhålls en radvis tillväxt av dessa nya entiteters motsvarande tabeller istället för att grunden-
titeternas tabeller skulle växa i sidled om en ny kolumn önskades läggas till. Exempel på hur 
dessa innehållstabeller är tänkta att användas ges i avsnitt 6.2.4. För att dessa nya tabeller 
ska kunna ha godtyckligt innehåll utförs ingen datatypskontroll av SQL Server 2000 annat 
än att alla strängar godkänns. Kontrollen av dessa strängar görs alltså utanför databasen 
med XML-schema, som har ett väl utvecklat stöd för datatypskontroll. 

Tankar fanns att även utöka modellen med följande entiteter innehållande extra informa-
tion om de fyra grundentiteternas respektive typer: Testtypsinnehåll, Instrumenttypsinnehåll, 
Testobjektstypsinnehåll och Testfunktionsinnehåll – detta för att erhålla symmetri i modellen. 
Tillägg av dessa entiteter skulle ha inneburit att modellen blev mycket generell. Priset för 
denna generalitet ansågs dock vara för högt i fråga om JOIN-operationer i både statistik-
verktyget och sök- & administratörsverktyget, varför dessa entiteter inte lades till i imple-
mentationen. 

En entitet utan kopplingar, och som egentligen inte ingick i själva databasmodellen, var en-
titeten Misslyckad insättning. Denna entitet var tänkt att ta hand om tester som inte kan im-
porteras p g a felaktigt format, vilket tas upp närmare i avsnitt 6.4.7. 

I Figur 15 presenteras ett fullständigt ER-diagram som resultat av datamodelleringens över-
skådliga del. 
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Figur 15 ER-diagram som resultat av datamodelleringens överskådliga del 

6.2.3 Mappning till tabeller 
Än så länge har endast den överskådliga delen av datamodelleringen berörts, vilket resulte-
rade i ER-diagrammet i Figur 15. I den följande detaljerade delen mappas ER-diagrammets 
entiteter och relationer till motsvarande tabeller i en SQL Server 2000 databas. Namn på 
dessa tabeller och deras ingående kolumner uttrycks på engelska för att man ska slippa 
komplikationer med å, ä och ö. Teorin kring mappningen av datamodellen till databas-
tabellerna tas upp i avsnitt 4.2.2.1. 

De fyra grundentiteterna mappades till respektive tabell: Test, Instrument, TestObject och 
MeasuredValue. Deras respektive typer mappades till tabellerna TestType, InstrumentType, 
TestObjectType och TestFunction. Entiteterna som innehåller extra information om grunden-
titeterna mappades till respektive tabell TestContent, InstrumentContent, TestObjectContent 
och MeasuredValueContent. 
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Det fanns två många-till-många-förhållanden från entiteten Test till entiteten Instrument 
samt till entiteten Testobjekt. Dessa relationer mappades till varsin tabell: InstrumentInTest 
och SubTestObject. Tyvärr fanns, som tidigare nämnts, en begränsning i BulkLoad-
komponenten som gjorde att många-till-många-förhållanden inte fungerade mellan tabeller 
med sammansatta primärnycklar. Detta var fallet för tabellen SubTestObject som motsvaras 
av ett många-till-många-förhållande mellan entiteterna Test och Testobjekt, där TestObject 
identifierades av den sammansatta primärnyckeln {ArticleNumber, SerialNumber}. Detta 
problem kringgicks genom att tabellen SubTestObject istället betraktades som ett ett-till-
många-förhållande mellan sig själv och tabellen Test. Vid import tar man helt enkelt inte 
hänsyn till huruvida SubTestObject verkligen pekar på en post i tabellen TestObject eller ej. 
Testobjektet som SubTestObject refererar till läggs alltså inte in i tabellen TestObject utan 
förutsätts vara gjort vid en tidigare inlagd test. Endast det testobjekt som testen avser läggs 
in i tabellen TestObject. 

De tvingande relationerna, representerade med dubbelstreck i Figur 15, realiserades genom 
att använda främmande nycklar samt att MS SQL Server 2000 kontrollerar så att ingen 
främmande nyckel pekar på poster som inte längre finns i databasen. Detta beskrivs närma-
re i avsnitt 6.2.7. I Figur 16 följer en tabellrepresentation av ER-diagrammet. 

 
Figur 16 Tabellrepresentation som resultat av datamodelleringens detaljerade del 
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6.2.4 Tabeller för extra innehåll 
I detta avsnitt presenteras förslag på hur tabellerna TestContent, MeasuredValueContent, Test-
ObjectContent samt InstrumentContent är tänkta att användas. 

Kommentarer till testobjekt är tänkta att läggas i tabellen TestContent med kolumnnamnet  
Comments, d v s innehållet Comments i fältet ColumnName. Kommentarer ska kunna skrivas 
tillsammans med en utförd test, men också separat. I de fall som en kommentar läggs till 
separat till ett testobjekt kan testversionen 0 användas i tabellen TestType. Denna instans av 
TestRevision skulle då inte innehålla några testfunktioner. Resultatet för en sådan test, inne-
hållande endast en kommentar, skulle alltid vara Underkänd. 

Tabellen TestContent är också ämnad att innehålla namnet på operatören. Kolumnnamnet 
för detta är förslagsvis Operator. Observera att alla kolumnnamn är på engelska, vilka senare 
m h a stilmallar kan formateras till svenska för utskrift av testprotokoll. 

I Tor-systemet finns det funktionalitet för att göra om en mätning som blivit underkänd, 
detta kallas Retry. Retry kan ske upprepade gånger tills mätningen blir godkänd eller tills 
operatören väljer att fortsätta testen. I det första fallet kan resultatet på testen bli Godkänd 
efter Retry förutsatt att resterande mätningar blir godkända. I det senare fallet är resultatet på 
testen alltid Underkänd. 

De omprovade värdena som erhålls vid Retry ska sparas som en lista i MeasuredValueContent 
med kolumnnamnet Retry values. Denna lista är en sträng med värdena åtskilda av mellan-
slag. För att det ska bli lättare för stilmallar att hitta det senast omprovade värdet bör detta 
värde läggas först i listan. 

Tabellen MeasuredValueContent är även ämnad att lagra variabla beskrivningstexter. Ko-
lumnnamnet för dessa beskrivningstexter är Description. Observera att variabla gränser inte 
sparas i tabellen MeasuredValueContent utan i tabellen MeasuredValue så att datatypen decimal 
ska kunna användas – detta för att medelvärdesberäkningar ska gå snabbare än om dataty-
pen string användes. 

I tabellerna TestObjectContent och InstrumentContent ska extra information om ett specifikt 
testobjekt respektive ett specifikt instrument lagras, t ex batchnummer för testobjekt. I de 
fall man önskar lagra allmän information för en testobjektstyp eller instrumenttyp ska man 
som databasadministratör istället överväga ifall en extra kolumn ska läggas till i TestObject-
Type respektive i InstrumentType. Detsamma gäller allmän information om testtyper samt 
testfunktioner. 

6.2.5 Vyer och indexering 
I sökverktyget, se avsnitt 6.4, och i statistikverktyget, se avsnitt 6.5, efterfrågas ofta infor-
mation från tabellen MeasuredValue tillsammans med information från motsvarande poster i 
tabellen TestFunction. Detta innebär att den resurskrävande sammanslagningsoperationen 
JOIN ofta utförs av databasservern på dessa tabeller. Eftersom det inte finns någon direkt 
koppling mellan tabellerna i fråga är denna JOIN-operation även tvungen att gå över tabel-
lerna Test och TestType. För att snabba upp denna fråga skapades en indexerad vy över ef-
terfrågade fält. De fält som togs med i den indexerade vyn presenteras nedan: 

TestDate, ArticleNumber, SerialNumber, TestFunction, Result, Description, VarLowerLimit, Lower-
Limit, VarUpperLimit, UpperLimit, MeasuredValue, Unit. 
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En begränsning hos indexerade vyer i SQL Server 2000 är att operationen OUTER JOIN 
inte tillåts. Därför användes operationen INNER JOIN, vilken endast returnerar poster 
med uppgifter från båda tabellerna (MeasuredValue och Testfunktion). Även om alla uppgifter 
om en testfunktion var variabla och alltså ligger i MeasuredValue – eller MeasuredValueCon-
tent – så måste en motsvarande tom post finnas i tabellen Testfunktion för att uppgifterna 
ska presenteras i vyn. Detta kan garanteras med kontroller i XML-schema vid import. 

Fälten VarLowerLimit och VarUpperLimit ska innehålla NULL ifall nedre och övre gräns är 
konstanta för testfunktionen i fråga. De konstanta värdena för nedre och övre gräns kan då 
hämtas från tabellen TestFunctions fält LowerLimit och UpperLimit. I detta sammanhang är 
SQL-funktionen COALESCE användbar, vilken returnerar det första NULL-skilda värdet 
från en parameterlista. Exempelvis returneras medelvärdet av nedre gräns med uttrycket 
AVG(COALESCE(VarLowerLimit, LowerLimit)) oavsett om nedre gräns är 
konstant eller variabel. Detta användes i statistikverktyget, se avsnitt 6.5. 

Statistikverktyget ställer två olika sorters SELECT-frågor mot ovan nämnda vy, nämligen 
när information till kalkylbladet Statistisk översikt samt till kalkylbladen för respektive test-
funktion ska hämtas. Efter betraktande av dessa SELECT-frågor skapades index på följan-
de kombinationer av fält: 

TestDate, TestFunction 
ArticleNumber, SerialNumber, TestFunction 

6.2.6 Sortering och gruppering av testfunktioner 
Attributet Testfunktionsnummer, vilket representeras av fältet TestFunction, är värd viss 
uppmärksamhet. Enligt avsnitt 2.2 var utgångspunkten att testfunktioner skulle numreras 
liknande numreringen för titlarna i detta dokument. Ett problem som uppkom med detta 
var att t ex 1.30 skulle komma före 1.4 vid ASCII-sortering. Detta problem kan lösas med 
att tilldela ett förutbestämt antal positioner per tal och fylla ut ofyllda positioner med mel-
lanslag. Om man t ex valde att tilldela tre positioner för varje tal skulle 1.30 alltså ha sparats 
som mm1.m30., där m står för mellanslag. För utskrift av testprotokoll användes stillmallar, 
se avsnitt 6.3.2, och i dessa kan, efter sortering, alla mellanslag tas bort. 

I avsnitt 2.2 nämndes även att testfunktioner skulle kunna grupperas i testfall på utskrifter 
av testprotokoll. Hur testfall eller intervall av testfunktioner ska representeras i databasen 
beror på var grupperingen sker – i testprogrammet eller i stilmallarna. Förslagsvis grupperas 
testfunktioner i testprogrammet ifall de är många till antalet, och i stilmallarna ifall de är 
färre. Gruppering i testprogrammet leder till att det skulle vara omöjligt att få tillbaka de 
enskilda testfunktionernas mätvärden, vilket i vissa fall inte heller är önskvärt. Vid gruppe-
ring i testprogrammet betraktas testfall, eller intervall av testfunktioner, som en enstaka 
testfunktion. Ett testfunktionsnummer för ett intervall av testfunktionerna 1.1 till 1.100 kan 
t ex skrivas mm1.mm1-mm1.100., där m står för mellanslag. Observera att testfunktionsnum-
ren alltid avslutas med punkt för att man ska kunna använda testfunktionsintervall som en 
sammanfattning av efterföljande testfunktioner. Att numrera intervall av testfunktioner på 
detta sätt ger rätt ordningsföljd vid ASCII-sortering. 

6.2.7 Borttagningsanalys 
För att i längden upprätthålla ordning i databasen är det viktigt att tänka igenom hur data 
ska kunna tas bort från databasen. Framför allt får ingen möjlighet finnas att någon främ-
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mande nyckel pekar på poster som inte längre finns i databasen. Detta kan undvikas genom 
att i Enterprise Manager, se avsnitt 4.2.4, klicka i kryssrutan för Enforce relationship for INSERTs 
and UPDATEs i egenskapsfönstret för respektive relation. Observera att detta inte ska gälla 
för kopplingen mellan tabellerna SubTestObject och TestObject, enligt avsnitt 6.2.3. 

Strategin för borttagning ur databasen i detta arbete är att endast enskilda tester ska ges 
möjlighet att tas bort. I de fall som samtliga tester för ett enskilt testobjekt tagits bort från 
databasen, ska även detta testobjekt tas bort automatiskt. I de fall som samtliga testobjekt 
tagits bort för en enskild testobjektstyp, ska även denna testobjektstyp tas bort automatiskt. 
I de fall som samtliga tester tagits bort för en enskild testtyp, ska även denna testtyp tas 
bort automatiskt. Alla dessa automatiska operationer utförs m h a triggers, se avsnitt 4.2.4.1. 
För att triggern som tar bort testobjekt ska kunna anropa triggern för testobjektstyper krävs 
att databasservern tillåter nästlade triggers. Se Appendix G.1 för programkodsexempel på 
en trigger. 

I övrigt används DELETE ON CASCADE, d v s att alla poster som pekar på den just 
borttagna posten tas bort. De enda fall där detta inte används är om man försöker ta bort 
ett testobjekt, en testobjektstyp eller en testtyp. Vid sådana anrop utförs inte borttagningen 
och ett felmeddelande visas. Dessa borttagningar är tänkta att utföras av de triggers som 
nämnts ovan. 

Om alla poster i tabellen Test skulle tas bort finns endast innehåll kvar i tabellerna Instru-
ment, InstrumentType och InstrumentContent. Innehåll i dessa tabeller får tas bort manuellt. 

6.2.8 Användargrupper 
Förslag på användargrupper som kan läggas upp är följande: 

 Databasadministratör 

 Dataadministratör 

 Utvecklare av testprogram 

 Operatör vid testplatser. 

Databasadministratören har fulla rättigheter att ändra i databasens struktur samt tillhörande 
XML-scheman. Dock bör sådana ändringar först utföras i en testdatabas som körs paral-
lellt. Dataadministratören har rättigheter att m h a funktioner som finns implementerade i 
sök- & administratörsverktyget, se avsnitt 6.4, manuellt importera testprotokoll, ändra re-
dan inlagda poster i databasen samt korrigera felaktiga testprotokoll. Utvecklare av testpro-
gram ska kunna lägga in nya stilmallar på filservern, medan operatörer vid testplatserna en-
dast ska ges möjlighet att söka i databasen. 

För det serverbaserade alternativet av sökverktyg förbjuds sökningar via adressfältet genom 
att låta den virtuella kopplingen endast tillåta XML-templates som skickas i HTTP-
protokollets huvud, d v s med metoden POST. 

6.3 Testprotokollens mellanlagringsformat och layout 
Testresultat som kommer från Tor-systemet ska kunna visas och skrivas ut som testproto-
koll innehållande information om utförd test. Testresultaten ska sparas på XML-format, 
som m h a en stilmall kan generera ett utskriftsvänligt testprotokoll. I Figur 17 presenteras 
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ett exempel på förslaget hur en mellanlagringsfil kan se ut. Jämför detta format med tidigare 
format presenterat i Figur 3. 

 
Figur 17 Exempel på mellanlagringsfil 

I avsnitt 6.3.1 specificeras strukturen för XML-dokumenten medan genereringen av ut-
skriftsvänliga testprotokoll behandlas i avsnitt 6.3.2. 

6.3.1 XML-struktur 
Enligt avsnitt 5.3 ska strukturen för mellanlagringsformatet noggrant specificeras, vilket 
görs m h a ett XML-schema. I XML-schemat kontrolleras följande: 

 Att två instrument från samma test inte har samma inventarienummer 

 Att två innehållsposter (i respektive tabell TestContent, MeasuredValueContent, Instru-
mentContent, TestObjectContent) från samma test inte har samma kolumnnamn 

 Att två mätvärden från samma test inte har samma testfunktionsnummer 

 Att samtliga mätvärden alltid refererar till ett befintligt TestFunction-element. 

För att mappa innehållet i XML-dokumenten till databasens tabeller anropas komponenten 
SQLXML 3.0, se avsnitt 4.2.4.2. Denna komponent använder en utvidgning av XML-
schema, kallad XSD mapping schema, vilket mappar från elementen i XML-dokumenten 
till databastabellerna med samma namn. Elementens attribut mappas till fälten i respektive 
tabell. Elementet SubTestObject mappar endast till tabellen SubTestObject, trots att denna 
tabell egentligen är en representation av ett många-till-många-förhållande mellan tabellen Test 
och tabellen TestObject. Skälet till detta designval var främst begränsningarna i BulkLoad-
komponenten, beskrivet i avsnitt 6.2.1. För att se kodexempel från dessa delar av 
XSD mapping schemat, se Appendix G.2. 

Strukturen för mellanlagringsformatet specificerat med ovan nämnda 
XSD mapping schema presenteras i Figur 18 i form av en trädliknande DOM-struktur, se 
Appendix C. 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?> 
<Protocol> 
<Test SerialNumber="3851" ArticleNumber="400840" TestDate="2003-12-
03T14:53:29" Result="" TestRevision="V1.00"> 

<TestType TestProgram="204001.dll" StyleSheet="C:\TOR\default2.xsl">
<TestFunction TestFunction="2. 1" Description="IC1_D1, ingen tran-
sistor aktiverad" UpperLimit="0.1" Unit="Volt DC" NumberFor-
mat="0.0"/> 

</TestType> 

<TestContent ColumnName="Operator" Content="Mikael Johansson"/> 

<TestObject TestObjectRevision="R2A"> 
<TestObjectType Name="ESSNET E6" Description="Detektorkort"/> 
</TestObject> 

<MeasuredValue TestFunction="2. 1" Result=" " MeasuredValue="0.0"/> 
</Test> 
</Protocol> 
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Figur 18 XML-struktur 

I Figur 18 är noder som är utritade med heldragna linjer obligatoriska i föräldernoden me-
dan streckade noder innebär att avsaknad av nod tillåts. Dubbel linje innebär att noden kan 
vara representerad mer än en gång. E och A står för Element respektive Attribut. 
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6.3.2 Stilmallar 
Enligt resultat från inledande intervjuer i Appendix F önskades testprotokollen vara på 
PDF-format. Denna PDF-fil kan genereras genom att FOP, se avsnitt 4.4.1.2, applicerar en 
stilmall på mellanlagringsfilen. Att använda denna teknik medför stora friheter att översätta 
mellanlagringsfilen till den layout på testprotokoll som önskas. Samma stilmall är tänkt att 
användas oberoende om man skriver ut ett testprotokoll direkt från testprogrammet eller 
om det hämtas från databasen. 

För det serverbaserade alternativet på sökverktyg, se avsnitt 6.4.1, användes stilmallar för 
att tranformera XML till HTML. För att förenkla designen av detta sökverktyg användes en 
och samma stilmall för alla olika testversioner. Däremot hade varje testversion, liksom för 
det klientbaserade alternativet, sin egen stilmall för transformation till PDF. För det server-
baserade alternativet behövdes utöver detta även stilmallar för transformation till HTML 
för sökresultatsidan, testobjektsidan samt instrumentsidan. Dessa stilmallar ingick inte i da-
tabassystemet med klientbaserat sökverktyg, se avsnitt 6.4.2. 

Stilmallen kan, oavsett om slutresultatet är HTML eller PDF, innehålla texttitlar såsom 
”Datum” och ”Omprovade värden”, men även sökvägar till logotyper och information så-
som företagsnamn och adress till kund. 

I samband med att testutrustningar genererar OVERLOAD i mätpunkter, kan detta över-
sättas till ett mycket stort tal, t ex 1 000 000 000, av Tor-systemet. Om en stilmall sedan 
stöter på detta stora tal i en XML-fil kan översättning ske igen till valfri text. Avsaknad av 
mätvärden, samt avsaknad av nedre och övre gränser, representeras av NULL i databasen. 
Även NULL-värden kan liksom ovan översättas till valfri text med stilmallen. 

Testfunktionsnummer innehåller mellanslag, se avsnitt 6.2.6. Dessa mellanslag bör med 
stilmallen tas bort efter att sorteringen är utförd. 

Tanken är att den person som programmerar testprogram också ska skriva stilmallar för 
testprotokoll genererade i testprogrammen. Detta underlättas om man använder sig av en 
stilmallseditor, förslagsvis Stylesheet Designer som följer med XMLSPY 2004, utgiven av Al-
tova [ALTOV04]. 

Ett exempel på utseende av ett testprotokoll genererat med FOP, se avsnitt 4.4.1.2, och en 
standardstilmall till PDF presenteras i Figur 19. 
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Figur 19 Exempel på testprotokoll (PDF) 

6.4 Sök- & administratörsverktyg 
Sök- och administratörsverktyget slogs ihop efter designval till ett enda verktyg – detta för 
att göra det smidigare för dataadministratörer som både vill kunna söka efter och ändra i 
protokoll. Detta sammanslagna verktyg implementerades enligt två alternativa lösningar – 
en serverbaserad lösning i form av en webbapplikation samt en klientbaserad lösning i 
MS Access. Dessa jämfördes sedan varefter det ena alternativet föreslogs, se avsnitt 7. 

Sökverktygets uppgift är att ge möjlighet att söka efter testprotokoll i databasen för att se-
dan presentera dessa på skärm eller skrivare. Formatet för utskrifter av testprotokoll be-
stämdes till att vara PDF. Administratörsverktygets uppgifter är att ge möjlighet att skapa 
nya databaser, att manuellt importera testprotokoll till databasen samt att korrigera felaktiga 
inlägg, se avsnitt 6.4.7. 

För det serverbaserade alternativet visade det sig att MS IIS 5.0 var lämplig som webbser-
ver på grund av det omfattande stödet för XML i MS SQL Server 2000 som lanseringen av 
SQLXML 3.0 inneburit, se avsnitt 4.2.4.2. Webbservern MS IIS 5.0 har stöd för ASP vilket 
användes i nedan beskrivna serverbaserade implementation. Det klientbaserade alternativet 
implementerades m h a formulär i MS Access där språket är VBA, se avsnitt 4.3.2.1 och 
Appendix E. Både det serverbaserade och det klientbaserade alternativet använder ADO 
för att kommunicera med databasen. ADO är möjligt att integrera med både ASP och 
VBA. Däremot medförde designvalet att kommunicera med databasen via SQLXML 3.0 
att ADO i det serverbaserade alternativet endast användes vid import och felaktiga inlägg. 
För det klientbaserade alternativet används ADO i samtliga formulär. Se databassystemets 
arkitektur i Figur 12 och Figur 13 för de två olika alternativen på sökverktyg. 

I avsnitt 6.4.1 och 6.4.2 följer beskrivningar av det serverbaserade respektive det klientbase-
rade alternativet. Därefter presenteras designen för sök- & administratörsverktygets använ-
dargränssnitt, vilket inte nämnvärt skilde sig mellan de två olika alternativen. Det räcker 
därför med skärmdumpar från det ena alternativet. I styckena om sök- & administratörs-
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verktygets design är skärmdumparna hämtade från det klientbaserade alternativet. Eventu-
ella skillnader i det serverbaserade alternativet är beskrivna i texten. 

6.4.1 Serverbaserad lösning 
I det serverbaserade alternativet av sök- & administratörsverktyget användes ASP i kombi-
nation med ADO, se Appendix C. Som användargränssnitt på klienten används en webblä-
sare, t ex Internet Explorer, varifrån sökkriterier skickas till en ASP-sida på webbservern. 
Utifrån dessa sökkriterier skapas där en XML-template, vilken anropar SQLXML-
komponenten, se avsnitt 4.2.4.2. SQLXML 3.0 omvandlar XPath-uttrycket i denna XML-
template m h a ett XSD mapping schema till motsvarande SQL-fråga som skickas till data-
basservern. En sökning utförs i databasen och resultatet från sökningen returneras till 
webbservern i form av en ström på XML-format. Transformeringen från postsamling 
(eng. recordset) till denna XML-ström kan antingen göras av databasservern eller av 
SQLXML-komponenten, vilken i denna serverbaserade lösning bör ligga installerad på 
webbservern. På webbservern formateras resultatet vidare enligt tillhörande stilmall till 
HTML som slutligen skickas till klienten, se Figur 20. 

För att undvika att många testprotokoll ska kunna skickas över nätverket samtidigt, görs 
ovan nämnda procedur i två steg, se Figur 20. Två olika XSD mapping scheman används, 
varav det första endast mappar från fälten TestDate, ArticleNumber, SerialNumber samt Inven-
toryNumber i tabellerna Test, TestObject och Instrument. Det andra XSD mapping schemat, 
som dessutom används vid importen, se avsnitt 6.4.7, mappar från samtliga tabeller förut-
om FailedInsert, och används för att hämta hela testprotokoll. Ett testprotokoll erhålls alltså 
endast om det efterfrågas specifikt m h a det andra XSD mapping schemat. 

Efter att sökkriterier skickats via sökkriteriesidan, se avsnitt 6.4.3, görs en sökning i databa-
sen via det mindre XSD mapping schemat. Resultatet presenteras, efter formatering till 
HTML, på sökresultatsidan, se avsnitt 6.4.4. Vid användande av det mindre 
XSD mapping schemat skickas endast den information som sökresultatsidan behöver. Ge-
nom att klicka på länkar på sökresultatsidan kan man sedan göra en ny sökning i databasen 
för att hämta önskat testprotokoll, vilket är det andra steget. Endast ett testprotokoll kan 
hämtas åt gången genom att anropet sker från en begränsande XML-template, se av-
snitt 4.2.4.2. De två vändorna som sökverktyget tar till databasen presenteras i Figur 20. 
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Figur 20 Det serverbaserade sökverktygets två vändor till databasen 

En skillnad mellan de två vändorna är att den andra vändan kan resultera i antingen HTML 
eller PDF. Olika stilmall används beroende på i vilket format resultatet önskas. För att ge-
nerera PDF anropar webbservern dessutom FOP, se avsnitt 4.4.1.2. Tranformering till 
HTML i webbläsaren går mycket snabbare än transformering till PDF via anrop till FOP. 
Se Figur 12 för en översikt av arkitekturen för databassystemet med serverbaserat sökverk-
tyg. 

6.4.2 Klientbaserad lösning 
Det klientbaserade alternativet av sök- och administratörsverktyg implementerades i 
MS Access och språket VBA användes i kombination med ADO, se Appendix C. Detta al-
ternativ bygger på att förfrågningar skickas till databasen via Accessformulär. Sökkriterier 
matas först in via ett formulär varefter sökresultat presenteras på ett annat formulär. Ge-
nom att klicka på datum eller serienummer aktiveras något event och ytterligare ett formu-
lär för testprotokoll eller information om testobjekt öppnas. Även information om instru-
ment kan skådas via formulär. P g a det grafiska användargränssnittet i MS Access är det 
mycket enkelt att justera gamla eller utveckla nya Accessformulär i sin applikation. 

De enda tillfällena som tekniken att göra förfrågningar via Accessformulär inte används är 
då man önskar spara sökresultatets testprotokoll, alternativt spara genomförda tester för ett 
testobjekt eller instrument, på XML-format. Då anropas SQLXML-komponenten, liksom 
för det serverbaserade alternativet. Skillnaden från det serverbaserade alternativet är att nu 
skickas anropet direkt från klienten. Även vid generering av PDF för utskrift av testproto-
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koll sker anropet från klienten, denna gång till FOP, som förslagsvis även det installeras på 
klienten. Jämför Figur 12 och Figur 13 för att se hur de två alternativen skiljer sig mellan 
det serverbaserade och det klientbaserade alternativet. 

6.4.3 Sökkriterier 
Det första man möter i sökverktyget är sökverktygets sökkriteriesida/formulär. En skärm-
dump från sökverktygets sökkriteriesida/formulär presenteras i Figur 21. 

 
Figur 21 Sökverktygets sökkriteriesida/formulär 

I fältet Resultat kan man välja värden ur en lista, där möjliga värden motsvarar Alla tester, 
Godkända tester, Icke godkända tester, Avbrutna tester eller Godkända tester efter Retry. Det är även 
enkelt att införa en lista över möjliga artikelnummer i fältet för artikelnummer. För att häm-
ta denna lista krävs en extra sökning i databasen. Vidare kan datumfälten implementeras 
m h a något objekt, t ex Microsofts DateTimePicker kontroll i comctl32.dll. 

Knappen Instrument… öppnar en sökkriteriesida/formulär ämnad till att söka efter informa-
tion om instrument, presenterad i Figur 22. Vid öppnandet av sidan/formuläret hämtas 
samtidigt en lista över möjliga inventarienummer. Ur denna lista kan man sedan välja ett 
inventarienummer för att söka efter information om önskat instrument. Instrumentsi-
dan/formuläret, presenterat i Figur 25, öppnas efter att man klickat på knappen Sök instru-
ment. 

 
Figur 22 Sökverktygets sökkriteriesida/formulär för instrument 

6.4.4 Sökresultat 
Efter att ha angivit önskade sökkriterier och klickat på knappen Sök i sökverktygets sökkri-
teriesida/formulär, se Figur 21, laddas sökresultatet. I det serverbaserade alternativet laddas 



 Analys, design och implementation 

54 

sökresultatet i form av en sökresultatsida i samma fönster som sökkriteriesidan, placerad i 
en ram under sökkriterierna. I det klientbaserade alternativet laddas sökresultatet i form av 
ett sökresultatformulär. En skärmdump från sökverktygets sökresultatsida/formulär pre-
senteras i Figur 23. 

 
Figur 23 Sökverktygets sökresultatsida/formulär 

Genom att klicka på ett datum (& tid) utförs en andra sökning i databasen och det testpro-
tokoll, se avsnitt 6.4.5, hämtas som överensstämmer med angivet datum (& tid). Genom att 
klicka på ett serienummer utförs även här en andra sökning i databasen och information 
om angivet testobjekt, se avsnitt 6.4.6, hämtas från databasen. 

En skillnad mellan den serverbaserade sökresultatsidan och det klientbaserade sökresultat-
formuläret är att ett inmatningsfält lades till intill knappen Spara på det serverbaserade al-
ternativet. I detta inmatningsfält anges i vilken katalog som sökresultatets testprotokoll ska 
sparas. För det klientbaserade alternativet kommer detta istället upp som en dialogruta. 
Testprotokollen sparas i XML-format. 

6.4.5 Testprotokoll 
I detta avsnitt presenteras ett exempel på utseende för sökverktygets testprotokoll-
sida/formulär, se Figur 24. Observera att detta inte nödvändigtvis behöver ha samma lay-
out som utskriftsversionen av testprotokoll i PDF-format. Tanken är att en och samma 
stilmall ska användas för att generera de serverbaserade testprotokollsidorna i HTML. Det 
klientbaserade alternativet använder inte stilmallar annat än till att generera PDF. För att 
undvika en stor JOIN-operation i T-SQL mellan tabellerna MeasuredValue och MeasuredVa-
lueContent presenteras endast konstanta beskrivningstexter för testfunktioner på testproto-
kollsidan/formuläret. 
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Figur 24 Sökverktygets testprotokollsida/formulär 

På testprotokollsidan/formuläret finns länkar till att presentera information om antingen 
aktuellt testobjekt, testobjektets ingående moduler eller använda instrument vid testen i frå-
ga. Denna information presenteras enligt Figur 25. 

6.4.6 Instrument & Testobjekt 
Information om instrument och information om testobjekt presenteras på likartat sätt, se 
Figur 25. För att erhålla information om instrument kan man dels välja att söka efter ett en-
skilt instrument via sökkriteriesidan/formuläret för instrument i Figur 22, dels klicka på en 
länk till ett av instrumenten på testprotokollsidan/formuläret i Figur 24. För att erhålla in-
formation om ett testobjekt kan man dels klicka på ett serienummer på sökresultatsidan i 
Figur 23, dels klicka på aktuellt testobjekt eller dess ingående moduler på testprotokollsi-
dan/formuläret i Figur 24. 

 
Figur 25 Sökverktygets instrument- respektive testobjektsida/formulär 
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Genom att klicka på ett datum (& tid) i listan av genomförda tester öppnas testprotokollsi-
dan/formuläret innehållande den testen med just det datumet (& tiden). 

På samma sätt som för sökresultatsidan/formuläret skiljer sig det serverbaserade alternati-
vet från det klientbaserade genom att ett inmatningsfält lagts till intill knappen Spara på det 
serverbaserade alternativet. I detta inmatningsfält anges i vilken katalog som de genomför-
da testernas testprotokoll ska sparas. För det klientbaserade alternativet kommer detta istäl-
let upp som en dialogruta. Testprotokollen sparas även här i XML-format. 

6.4.7 Import 
Som tidigare nämnts var ett krav att Tor-systemet ska spara ner testresultaten på mellanlag-
ringsfiler för att dessa senare ska importeras till databasen. Enklast för programkoden som 
sköter importen till databasen vore om dessa mellanlagringsfiler placerades i en och samma 
katalog på nätverket. Förslag på katalogstruktur för nätverket presenteras i Figur 26. 

 
Figur 26 Katalogstruktur för nätverket 

Katalogerna KUND, PROJ och TESTUTR döps efter aktuell kund, aktuellt projekt respektive 
den typ av testutrustning som använts vid testerna. I TESTUTR-katalogen placeras testpro-
grammens EXE-filer tillsammans med specifika stilmallar och i katalogen XSL-stylesheet 
placeras standardstilmallar för transformering till PDF och HTML. XSD mapping schema 
placeras i katalogen XML-schema och mellanlagringsfiler från Tor-systemet placeras i LOG-
katalogen. Man kan tycka att det inte har någon större betydelse var mellanlagringsfilerna 
placeras. Dock finns det en finess med strukturen enligt Figur 26, nämligen att relativa sök-
vägen till stilmallar i TESTUTR-katalogen är densamma – i form av 
../KUND/PROJ/TESTUTR/stilmall.xsl – från både LOG-katalogen och XML-schema-katalogen. 
Detta för med sig att den i databasen sparade sökvägen till aktuell stilmall kan användas lika 
väl till mellanlagringsfiler i LOG-katalogen som till XML-dokument erhållna via 
XSD mapping schemat i XML-schema-katalogen. Detta argument gäller alltså endast om det 
serverbaserade sökverktyget används då man har en virtuell koppling till databasen. För det 
klientbaserade alternativet har placeringen av mellanlagringsfiler mindre betydelse. 

Från LOG-katalogen hämtas sedan mellanlagringsfilerna med jämna mellanrum av ett sche-
malagt DTS-paket för att importeras till databasen, förslagsvis nattetid en gång per dygn. 
För att slippa namnkonflikter med mellanlagringsfilerna namnges dessa med inventarie-
numret för testutrustningen konkatenerat med datum och tid för testen. I DTS-paketet va-
lideras först mellanlagringsfilerna i DOM, se Appendix C, mot sitt XML-schema, se 
Appendix D, för att sedan läggas in i databasen m h a BulkLoad-komponenten, se av-
snitt 4.2.4.2. BulkLoad-komponenten anropas med egenskapen IgnoreDuplicateKeys satt till 
sant, d v s att inlägg hoppas över i de fall de krockar med redan tidigare inlagda poster. 
Detta är möjligt eftersom datamodellen saknar automatgenererade primärnycklar, se av-

TOR KUND PROJ TESTUTR 

LOG 

XML-schema 

SQL 
Server 

Virtuell koppling 
(om serverbaserat 

sökverktyg) 

XSL-stylesheet 
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snitt 6.2.1 för begränsningar i BulkLoad-komponenten. I Appendix G.3 återfinns 
programkodsexempel för import av mellanlagringsfiler. 

I de fall som mellanlagringsfilerna inte klarar valideringen och alltså inte stämmer överens 
med XML-schemats struktur, hamnar de i tabellen ämnad för felaktiga test: FailedInsert. 
Även i de fall som en test med samma datum och tid redan ligger inlagd i databasen ham-
nar mellanlagringsfilen i tabellen FailedInsert. För att minimera risken att detta senare inträf-
far, föreslås att Tor-systemet sparar datum & tid med en noggrannhet på en sekund. 

Från tabellen FailedInsert kan sedan mellanlagringsfilerna manuellt korrigeras med administ-
ratörsverktyget för att importeras till databasen igen. Om genomförda korrigeringar inte är 
korrekta hamnar mellanlagringsfilerna åter i tabellen FailedInsert. En skärmdump av admi-
nistratörsverktygets import av felaktiga inlägg presenteras i Figur 27. 

 
Figur 27 Sökverktygets import av felaktiga inlägg 

Man skulle kunna ge möjlighet att transformera XML-koden till HTML eller PDF efter att 
redigeringar gjorts. På detta sätt kan man, innan man importerar XML-koden, kontrollera 
att ändringar gjorts på rätt ställe. Dessutom skulle man, istället för att presentera XML-
koden i formuläret, kunna lägga till en knapp som öppnar den felaktiga XML-koden i 
XMLSPY 2004 för vidare redigering, se avsnitt 7.1. 

6.5 Statistikverktyg 
Det var enligt uppdragsgivaren önskvärt, p g a att personalen på PartnerTech behärskar 
MS Excel, att statistikverktyget implementerades i MS Excel, så att man på detta sätt skulle 
slippa eventuell utbildning av personal för statistikverktyget. Det visade sig att ställda krav i 
avsnitt 5.5 mycket väl kunde uppfyllas i MS Excel varför statistikverktyget helt och hållet 
utvecklades i MS Excel. Se Figur 12 och Figur 13 för beskrivningar om var statistikverkty-
get kommer in i systemarkitekturen. Kommunikationen mot databasen implementerades 
via en OLE DB-koppling, se Appendix A, och VBA användes för att automatisera så 
mycket som möjligt m h a makron. I Appendix E beskrivs några utvalda delar av språket 
VBA. 
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Sortering efter testfunktionsnummer fungerade i statistikverktyget förutsatt att testfunktio-
ner numrerades enligt avsnitt 6.2.6. 

Hela arbetsboken låstes så att lösenord krävs för att användaren ska kunna redigera i celler 
eller ta bort blad, rader och kolumner. Denna säkerhetsåtgärd tog hand om många refe-
rensproblem som annars skulle kunna uppstå mellan celler. Dessutom borde användaren 
inte kunna justera statistiken hur som helst. 

I följande avsnitt presenteras den matematik som används i statistikverktyget tillsammans 
med beskrivningar över kalkylbladen Sökkriterier, Statistisk översikt samt Testfunktion. 

6.5.1 Bakomliggande matematik 
Enligt avsnitt 5.5 fanns krav på att testfunktioners målvärdescentrering, MC, och kapabilitetsin-
dex, Cp, skulle kunna presenteras i statistikverktyget. Målvärdescentrering är en jämförelse 
mellan medelvärde och centrerat målvärde – det värde som ligger i mitten av det tillåtna in-
tervallet. Kapabilitetsindex är kvoten mellan tillåtet intervall och sex standardavvikelser, 
d v s ett mått på hur stor spridningen är i förhållande till tillåtet intervall. Formler för dessa 
statistiska begrepp presenteras nedan [INSTI]. 
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I formlerna står x för medelvärde och M för centrerat målvärde. UTG och ÖTG är undre 
respektive övre gräns. Cpk är en sammanvägning av MC och Cp. Ovan nämnda statistikupp-
gifter beräknades på vanligt sätt med formler i cellerna i MS Excel. 

6.5.2 Kalkylblad för sökkriterier 
Det är tänkt att man ska kunna hämta statistikuppgifter från databasen, vilka i viss mån ska 
kunna korrigeras. För att det ska vara möjligt att spara en arbetsbok och kunna fortsätta se-
nare måste sökkriterier sparas undan. Sökkriterierna läggs därför på ett separat kalkylblad. I 
Figur 29 presenteras utseendet på statistikverktygets sökkriterieblad. 
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Figur 28 Statistikverktygets sökkriterieblad 

6.5.3 Kalkylblad för statistisk översikt 
Vid statistiska beräkningar används ofta stora mängder data. Man vill undvika att belasta 
nätverket med stora datamängder, varför beräkningar för medelvärde och standardavvikelse 
i denna implementation utförs i databashanteraren. Om man trots allt vill se statistikunder-
laget för beräkningarna finns möjligheten att föra över mätvärden för en testfunktion i ta-
get. På detta sätt överförs inte data i onödan. 

Till kalkylbladet för statistisk översikt hämtas följande uppgifter per testfunktion: 

 Testfunktionsnummer 

 Beskrivningstext (konstant) 

 Nedre gräns (i medel) 

 Övre gräns (i medel) 

 Mätvärdenas medelvärde 

 Mätvärdenas standardavvikelse. 

Dessa uppgifter hämtas genom att söka via vyn presenterad i avsnitt 6.2.5. Ur dessa uppgif-
ter kan sedan värden beräknas i MS Excel såsom målvärdescentrering MC, kapabilitetsin-
dex Cp samt Cpk. På bladet presenteras grafer över MC och Cp, se Figur 29. Varje rad inne-
hållande testfunktioner tilldelas ett event för klickning på testfunktionsnummer eller be-
skrivningstext. Genom att klicka på någon av dessa celler hämtas statistikunderlaget till den 
testfunktion som raden representerar. Denna statistik presenteras på ett nytt kalkylblad, se 
avsnitt 6.5.4. I Figur 29 presenteras ett exempel på kalkylbladet Statistisk översikt. 
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Figur 29 Kalkylbladet Statistisk översikt 

6.5.4 Kalkylblad för testfunktioner 
Kalkylblad för testfunktioner innehåller följande uppgifter från varje mätning: 

 Datum/tid 

 Serienummer 

 Nedre gräns 

 Övre gräns 

 Mätvärde. 

Även dessa uppgifter hämtas genom att söka via vyn presenterad i avsnitt 6.2.5. M h a mät-
värden och gränser beräknas justerade värden i MS Excel. Avbildningen mellan verkliga 
och justerade värden är linjär så att nedre och övre gräns alltid avbildas på -50 % respektive 
+50 % och centrerat målvärde avbildas på 0 %. Eftersom de justerade gränserna alltid av-
bildas på -50 % och +50 % blir beräknade medelvärden och standardavvikelser korrekta 
även om verkliga gränser skulle vara variabla.. En graf presenteras på kalkylbladet för test-
funktioner över alla mätvärdens justerade värden. 

När statistikunderlaget för en testfunktion hämtats, uppdateras samtidigt uppgifterna för 
denna testfunktions medelvärde och standardavvikelse på kalkylbladet Statistisk översikt, se 
Figur 29, så att dessa uppgifter baseras på värdena från testfunktionens nyskapade kalkyl-
blad. Man har sedan möjlighet att ändra nedre och övre gräns både via kalkylbladet Statis-
tisk översikt och via kalkylbladet Testfunktion, beroende på om man vill ändra alla testfunk-
tionens nedre/övre gränser eller bara nedre/övre gräns för en enstaka test. 

Vissa mätvärden kan leda till missvisande statistik, varför möjlighet ges att bortkommentera 
dessa. Genom att markera en cell innehållande ett felaktigt mätvärde aktiveras ett event, se 
Appendix E.1.6, som tar fram en dialogruta för att tillfoga en kommentar till den markera-
de cellen. Dessutom omvandlas värdet i cellen till ren text, vilket gör att det inte ingår i sta-
tistikberäkningarna. T ex vill man gärna kommentera bort mätningar med OVERLOAD, 
vilket representeras av ett mycket stort tal. 

I Figur 30 presenteras ett exempel på kalkylbladet för Testfunktion 7.1. Det översta dia-
grammet i figuren visar spridningen av mätvärden mellan nedre och övre gräns. 
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Figur 30 Kalkylbladet Testfunktion
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7 Resultat 
Kraven på databassystemet, se avsnitt 5.1, uppfylldes i och med att MS SQL Server 2000 
användes som databashanterare, samt att systemets struktur efterliknade systemstrukturen 
med mellanlagringsformat enligt Figur 10. Systemet anses underlätta för vidare utbyggnad. 
Framför allt kan användargränssnittet för sökverktyget enkelt byggas ut genom att skapa 
nya formulär i MS Access. 

Den framtagna datamodellen uppfyllde de krav som ställdes i kravavsnittet 5.2. Framför allt 
uppfylldes krav 1 om att datamodellen skulle vara generell genom att tabellerna TestContent, 
MeasuredValueContent, InstrumentContent och TestObjectContent ingick i modellen. Exempel 
på hur dessa tabeller kan användas finns beskrivet i avsnitt 6.2.4. Dessutom gavs möjlighet 
för testprogramsutvecklaren att välja mellan variabla och konstanta gränser för tillåtna in-
tervall, samt att välja mellan variabla och konstanta beskrivningstexter för testfunktioner. 
Kravet om att kunna lagra vilka testobjekt som ingår som delmoduler i andra testobjekt 
uppfylldes genom att tabellen SubTestObject tillfördes datamodellen. 

XML visade sig vara ett lämpligt mellanlagringsformat främst p g a de kontroller som kun-
de utföras via XML-schema samt att XML-dokument enkelt kunde mappas till och från 
MS SQL Server 2000 m h a SQLXML 3.0. Möjligheten att kontrollera innehållet i XML-
filerna visade sig vara användbart i samband med att databasen inte utför någon kontroll på 
innehållet i tabellerna TestContent, MeasuredValueContent, InstrumentContent och TestObject-
Content. Dock innebar användandet av BulkLoad-komponenten att man i databasmodellen 
begränsades till att undvika automatgenererade primärnycklar, se avsnitt 6.2. 

Layouten av testprotokoll var enkel att variera m h a stilmallar, som förslagsvis utvecklas i 
Stylesheet Designer som följer med XMLSPY 2004, utgivet av Altova [ALTOV04]. Samman-
taget för kravavsnitt 5.3 uppfylldes kraven förutom att funktionalitet för generering av 
testprotokoll från Tor-systemet inte implementerades. Att ändra i Tor-systemet ingick 
heller inte i uppgiften enligt avgränsningarna i avsnitt 5.6. 

Sök- & administratörsverktyget i avsnitt 6.4 fungerade bra både för det serverbaserade och 
för det klientbaserade alternativet. Det serverbaserade alternativet hade fördelen att installa-
tion endast var nödvändig på webbservern. Samtidigt var detta alternativ svårare att utveck-
la än det klientbaserade. Nackdelen med det klientbaserade alternativet, förutom att det 
kräver licens för MS Office, var att MDAC 2.6 eller högre, Java Virtual Machine samt Apa-
ches FOP måste ligga installerade på klienterna istället för på webbservern. Dock visade det 
sig att det klientbaserade alternativet krävde mindre arbetsinsatser i form av underhåll och 
vidareutveckling, varför detta rekommenderades. Dessutom kommer man att kunna ut-
veckla olika varianter av det klientbaserade sök- & administratörsverktyget så att det kan 
specialanpassas för de ändamål som klientens användare behöver. Detta är möjligt p g a att 
varje klient har sin egen installation av sök- & administratörsverktyg. Vidare har Microsoft 
lagt in funktionalitet i MS Access för diverse administration av MS SQL Server. Sammanta-
get för kravavsnitt 5.4 uppfylldes kraven. Detsamma gäller för statistikverktyget, vars krav 
är listade i kravavsnitt 5.5. Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga krav ställda i kravspe-
cifikationen i kapitel 5 har uppfyllts. 

Syftet med examensarbetet var, enligt avsnitt 1.5, att undersöka möjligheten för en imple-
mentation baserad på existerande standarder och tekniker för databaser och informations-
hantering. De existerande standarder och tekniker som användes i detta examensarbete var 
XML, XSL och XSD för testprotokollens mellanlagringsformat och layout. SQLXML 3.0, 
tillsammans med utvidgningen XSD mapping schema, användes för import och generering 
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av XML. Vidare användes Apaches FOP för att generera utskriftsvänliga testprotokoll i 
PDF. Komponentbaserad utveckling tillämpades där det var möjligt, bl a i form av Access-
formulär för sökverktygets användargränssnitt. 

7.1 Förslag till utbyggnad 
Nedan följer en lista på förslag till utbyggnad för databassystemet: 

1. Sök- & administratörsverktyget skulle kunna ges utökat stöd att ändra poster som 
redan är inlagda i databasen. 

2. Sök- & administratörsverktygets import av felaktiga inlägg, se Figur 27, skulle kun-
na göras mer användarvänlig. Framför allt skulle man kunna lägga till en knapp som 
öppnar den felaktiga XML-filen i XMLSPY 2004 för vidare redigering. 

3. En HTML-stilmall, som det refereras till i varje XML-fil, skulle kunna skapas. På 
detta sätt kan XML-filer öppnas formaterade enligt denna stilmall i Inter-
net Explorer. Detta kräver inte någon extra installation på klienten. Det kan dock 
leda till förvirring att ha flera möjliga varianter för presentation av testprotokoll. 

4. Statistikverktyget skulle kunna utökas med möjlighet för användaren att lägga till 
extra sökkriteriesidor så att t ex flera datumintervall kan anges. 

5. Man skulle kunna skapa något enkelt program som översätter gamla LOG-filer till 
det nya XML-formatet för att möjliggöra import av dessa gamla testprotokoll i da-
tabasen. 

Den största tiden som återstår i utvecklingen av databassystemet är verifiering och testning 
av systemet. Sedan kan man vidareutveckla systemet hur långt man vill. 
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8 Tack 
Jag vill avsluta med att tacka mina två examinatorer Lena Strömbäck och Henrik André-
Jönsson för att de åtog sig uppgiften att granska rapporten för examensarbetet. Dessutom 
gav Henrik André-Jönsson mig det avgörande tipset om att närmare bekanta mig med 
XML. 

Jag vill även tacka personalen på PartnerTechs avdelning för elektronikutveckling. De har 
varit mycket tillmötesgående. Framför allt vill jag tacka min handledare Mikael Johansson 
som har tagit sig tid att förklara Tor-systemet och vilka önskemål som finns från Partner-
Techs sida vad gäller detta kommande databassystem. 





 Referenser 

67 

Referenser 
[AEROH03] Aerohost: (2003) SQL vs Access, URL: http://aerohost.com/sql-host.htm 

(2003-11-21) 

[ALBRE02] Albrecht R. & Nicol N.: (2002) Microsoft Access Projects with Micro-
soft SQL Server, Washington: Microsoft Press. ISBN 0-7356-1002-9 

[ALTOV04] Altova: (2004) XMLSPY 2004, 
URL: http://www.altova.com/products_ide.html (2004-01-18) 

[APACH03] The Apache Software Foundation: (2003) The Apache XML Project FOP, 
december 2003 URL: http://xml.apache.org/fop (2004-01-23) 

[AXELS93] Axelsson L. & Hidefjäll M.: (1993) Praktisk datamodellering – ta grep-
pet om begreppen, Lund: Studentlitteratur AB. ISBN 9144380011 

[BOOKS04] Microsoft Corporation: (2004) SQL Server 2000: Books Online 
(uppdaterad 2004-01-21) 

[CODD70] Codd, E. F.: (1970) A Relational Model of Data for Large Shared Data 
Banks, Communications of the ACM, 6(13), 377-387 

[DARSH02] Darshan S.: (2002) Importing XML into SQL Server 2000, juni 2002 
URL: http://www.perfectxml.com/Articles/xml/importxmlsql.asp 
(2003-07-22) 

[DARSH03] Darshan S.: (2003) 50 XSLT Tips, 
URL: http://www.perfectxml.com/TipsXSLT.asp (2003-07-22) 

[EK00]  Ek J. & Eriksson U.: (2000) SQL Server 2000 Handboken, Göteborg: Pa-
gina AB. ISBN 9163606445 

[ELMAS00] Elmasri R. & Navathe S.: (2000) Fundamentals of Database Systems, 
USA: Addison-Wesley. ISBN 0-201-54263-3 

[FAGE95] Fagerström J.: (1995) Objektorienterad analys och design, Lund: Stu-
dentlitteratur. ISBN 91-44-49261-8 

[INFIN03] Infinite Software Solutions, Inc.: (2003) Devguru, 
URL: http://www.devguru.com (2003-07-22) 

[INSTI]  Institutet för Verkstadsteknisk Forskning, Kapabilitetsstudier (duglig-
hetstester) för maskin och process, Uppsala 

[LEPPÄ00] Leppänen M.: (2000) XML and SGML, juni 2000 
URL: http://matwww.ee.tut.fi/hmopetus/prj/xmlsem2000/ht/leppanen.htm 
(2003-07-22) 

[MALCO02] Malcolm G.: (2002) Programming Microsoft SQL Server with XML 2nd Ed, 
Washington: Microsoft Press. ISBN 0-7356-1774-0 



 Referenser 

68 

[MICRO03] Microsoft Corporation: (2003) SQLXML and XML Mapping Technologies, 
URL: http://www.msdn.microsoft.com/sqlxml (2003-07-22) 

[MICRO04] Microsoft Corporation: (2004) Microsoft Data Access Components (MDAC), 
URL: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/mdacsdk/htm/mdacstartpage1.asp (2004-01-21) 

[MSSQL03] MS SQL City: (2003) SQL Server Articles, september 2003 
URL: http://www.mssqlcity.com/Articles/Compare/Compare.htm 
(2003-09-25) 

[MULBE03] Mulberry Technologies, Inc.: XSL-List -- Open Forum on XSL, okto-
ber 2003 URL: http://www.mulberrytech.com/xsl/xsl-list (2003-10-24) 

[NOVIC03] Novick A.: (2003), Indexed Views Basics in SQL Server 2000, mars 2003 
URL: http://www.databasejournal.com/features/mssql/article.php/2119721 
(2003-07-22) 

[PADRO02] Padron-McCarthy T.: (2002) En webbkurs om databaser, oktober 2002 
URL: http://www.ida.liu.se/~tompa/databaser (2003-07-22) 

[PAGIN04] Pagina Förlags AB: (2004) Paginas IT-ordbok, 
URL: http://www.pagina.se/itord (2004-03-15) 

[PARTN03] PartnerTech AB: (2003) PartnerTechs delårsrapport januari – juni 2003, 
URL: http://www.partnertech.se/eko (2003-09-24) 

[PERFE03] PerfectXML: (2003) Microsoft XML Core Services (MSXML) 
URL: http://www.PerfectXML.com/msxmlAnswers.asp?ROW_ID=89 
(2003-07-22) 

[WORLD01] World Wide Web Consortium: (2001) Schema Part 0: Primer, 
URL: http://www.w3.org/TR/xmlschema-0 (2003-07-22) 

[WORLD03] World Wide Web Consortium: (2003) W3C, 
URL: http://www.w3.org (2003-07-22) 

[W3SCH03] W3 Schools: (2003) W3 Schools, 
URL: http://www.w3schools.com (2003-07-22) 



Appendix 

 

Appendix A Förkortningar 
För utförligare förklaringar för förkortningar hänvisas till [PAGIN04]. 

ActiveX är en teknologi utvecklad av Microsoft ämnad att göra webbsidor interaktiva på 
Windows-plattformen. Den bygger på Microsofts objektmodell COM, Component Object Mo-
del. ActiveX-komponenter kan skrivas i vilket språk som helst, t ex C++. 

ADO, ActiveX Data Objects, är en samling ActiveX-objekt som sköter kommunikationen 
mot databaser. ADO kan t ex användas tillsammans med ASP eller VBA. Mer om dessa 
ADO-objekt kan läsas i Appendix C.1. 

ASP, Active Server Pages, är en teknologi utvecklad av Microsoft som dynamiskt skapar 
HTML-sidor på webbservern MS IIS. Mer om detta kan läsas i avsnitt 4.3.1.1 och Appen-
dix B.2. 

DOM, Document Object Model, är en teknologi som kan ladda in XML-data i trädliknande 
strukturer i internminnet för vidare manipulation. I ASP eller VBA kan t ex ActiveX-
objektet DOMDocument användas, vilket presenteras i Appendix B.2.5. 

FOP, Formatting Objects Processor, är en XSL-FO-formaterare utvecklad av Apache som kan 
transformera XML-dokument till PDF-format via formatet XSL-FO, se nedan. 

MDAC, Microsoft Data Access Components, innehåller komponenter, såsom t ex ADO, 
OLE DB och ODBC-drivrutiner [MICRO04]. 

MS IIS, Microsoft Internet Information Services, är den webbserver som följer med Win-
dows 2000, vilken innehåller en evaluator för ASP. 

ODBC, Open Database Connectivity, är ett protokoll (programmeringsgränssnitt) som sköter 
anrop till en databas. Det är utvecklat av Microsoft och stöds av de flesta databashanterare. 

OLE DB är ett API (Application Program Interface) för dataåtkomst utvecklat av Microsoft. 
Det kan användas i alla miljöer som stöder Microsofts objektmodell COM, t ex genom 
ADO-objekt i ASP eller VBA. 

SQL, Structured Query Langauge, är det språk som används i databashanterare. I 
SQL Server 2000 används dialekten T-SQL, se avsnitt 4.2.4.1.  

VBA, Visual Basic for Applications, är det språk som används för att automatisera MS Office. 
Mer om detta kan läsas i avsnitt 4.3.2.1 och Appendix E. 

XML, eXtensible Markup Language, är ett standardiserat format, utvecklat av W3C, på vilket 
man kan lagra data på ett strukturerat sätt. Mer om detta kan läsas i avsnitt 4.2.3. 

XSD, XML Schema Definition – vilket vardagligt kallas XML-schema – definierar strukturen 
i XML-dokument och anger de olika element och attribut som tillåts att ingå. Mer om detta 
kan läsas i avsnitt 4.2.3.1 och Appendix D.1. 

XSL-FO, XSL Formatting Objects, är ett XML-dokument som innehåller både data och 
formateringsinstruktioner. Ur dessa dokument kan man t ex skapa PDF-filer m h a en 
XSL-FO-formaterare, se FOP. 

XSLT, eXtensible Stylesheet Language Transformation, är det språk som används i samband med 
XSL stilmallar, vilka är utvecklade till att transformera XML till t ex HTML eller XSL-FO. 
Mer om detta kan läsas i avsnitt 4.4.1.2 och Appendix D.2. 
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Appendix B HTML & ASP 

B.1 HTML 
HTML, HyperText Markup Language, är utvecklat av W3C och används för presentation av 
webbsidor på Internet. Genom att innesluta textstycken mellan start- och sluttaggar kan 
formatering specificeras för texten, t ex <B> för fet stil. Starttaggar kan innehålla attribut, 
vilka tilldelas värden. Sluttaggar inleds med ett snedstreck innanför taggparenteserna såsom 
</B>, se exempel nedan. 

<HTML> 

<A HREF=”www.webbsida.se”> 
<B>Länk till webbsida</B> 
</A> 

</HTML> 

B.1.1 Ramar 
Med hjälp av ramar kan man i webbläsaren visa flera dokument i samma fönster. En ram 
tilldelas ett namn, som kan refereras till av formulär och länkar med deras TARGET-
attribut. 

<FRAMESET> Innehåller de ramar som presenteras i fönstret 
ROWS/COLS Anger antalet rader eller tecken per rad för respektive ram 

<FRAME>  Definierar en ram 
NAME  Anger ramens namn 
SRC  Anger adress till ramens dokument 
SCROLLING Förser ramen med rullningslister 

B.1.2 Formulär 
I ett formulär kan en användare fylla i uppgifter som sedan skickas till en skriptsida. En 
skriptsidas funktion och utseende bestäms av de uppgifter som kommer från formuläret. 
Uppgifterna kan skickas med två metoder: GET och POST. GET skickar formulärets upp-
gifter som parametrar i adressfältet medan POST lägger dem i http-protokollets huvud. 

<FORM>  Skapar ett formulär 
ACTION Anger adress till skriptsida 
METHOD Anger med vilken metod (GET/POST) data skickas  
TARGET Anger i vilken ram eller vilket fönster skriptsidan ska laddas 

<INPUT>  Skapar ett inmatningselement 
NAME  Anger inmatningselementets namn 
TYPE  Anger typ (TEXT/CHECKBOX/HIDDEN/SUBMIT) 
VALUE Anger inmatningselementets startvärde 
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<TEXTAREA> Skapar en textruta 
NAME  Anger textrutans namn 
ROWS  Anger antalet rader för textrutan 
COLS  Anger antalet tecken per rad för textrutan 

B.1.3 Länkar 
Länkar är mycket användbara på webbsidor – framför allt i kombination med ramar gör de 
sidorna mer överskådliga.  

<A>   Skapar en länk till en webbsida 
HREF  Anger adress till länkens webbsida  
TARGET Anger i vilken ram eller vilket fönster länkens webbsida ska laddas. 
  För att ladda sidan i ett nytt fönster anges _blank. 

B.1.4 Skript 
Man kan baka in skript i HTML-koden som exekveras på klienten – till skillnad från ASP, 
där skript exekveras på webbservern. Att exekvera på klienten har nackdelen att klientens 
webbläsare måste stödja det skriptspråk som används. Om detta stöd saknas fungerar inte 
webbsidan som den ska. De flesta webbläsare stöder JavaScript, medan t ex VBScript en-
dast har fullt stöd i MS Internet Explorer. 

<SCRIPT>  Skapar ett skript 
LANGUAGE Anger skriptspråk 

B.2 ASP 
ASP, Active Server Pages, är – som redan nämnts – en teknologi utvecklad av Microsoft som 
dynamiskt skapar HTML-sidor. ASP-sidor innehåller HTML-kod med skript, vilka exekve-
ras på webbservern. När ASP-sidor efterfrågas returneras den HTML-kod till klienten som 
erhålls efter  att ASP-sidans skript exekverats. 

Inuti ASP finns i dagsläget följande sju inbyggda objekt: Application, ASPError, ObjectContent, 
Request, Response, Server och Session, av vilka några redogörs för nedan. Dessutom kan Acti-
veX-komponenter skapas. För ytterligare information om ASP än den som är given nedan 
hänvisas till [INFIN03]. 

B.2.1 Objektet Request 
I avsnittet om HTML nämndes att man via formulär kan skicka information till en skriptsi-
da som t ex kan vara skriven i ASP. De från formuläret överförda uppgifterna tas då om-
hand av objektet Request. Beroende på vilken metod som används av formuläret kan värde-
na i dess inmatningselement hämtas med Form eller QueryString, med inmatnings-
elementets namn som parametrar. För metoden GET återfinns dessa parametrar tillsam-
mans med tillhörande värde i adressfältet (eng. query string), vilket innebär att informationen 
även kan skickas till ASP-sidan via en vanlig länk i HTML. 
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B.2.2 Objektet Response 
Objektet Response är motsatsen till Request och används till att skicka uppgifter åt andra hål-
let – från webbserver till webbläsare. En rekommenderad funktion i objektet Response är 
möjligheten att buffra utskriften. Webbservern väntar då med att skicka något till webbläsa-
ren tills ASP-koden nått sitt slut eller tills metoden Flush anropas. Att skriva text till buf-
ferten, alternativt direkt till webbläsaren, görs med kommandot Response.Write. 

Metoden Redirect omdirigerar webbläsaren till angiven adress. 

B.2.3 Objektet Server 
Att omdirigera webbläsaren kan även göras med Server-objektets metod Transfer.  

En av de kraftfullare metoderna i ASP är Server-objektets metod CreateObject. Med 
denna metod tillåts man skapa instanser av objekt som bygger på COM, Component Object 
Model, vilket är Microsofts objektmodell. Man kan alltså använda sig av den uppsjö av fär-
diga ActiveX-objekt som redan finns skrivna, men man kan också skriva egna komponen-
ter i t ex Visual Basic eller C++ för att integrera dessa i ASP. 

B.2.4 Objektet FileSystemObject 
FileSystemObject-objektet är ett ActiveX-objekt som, till skillnad från objekten Request, Re-
sponse och Server, måste instansieras innan dess egenskaper och metoder kan anropas. Detta 
görs i ASP med Server-objektets metod CreateObject. Eftersom FileSystemObject-
objektet är ett ActiveX-objekt kan det även användas i VBA, se Appendix E. 

Med objektet FileSystemObject kan man komma åt en dators filsystem. Kataloger och textfi-
ler kan skapas, och m h a objektet TextStream kan man skriva i textfilerna. 
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Appendix C ADO & DOM 

C.1 ADO 
Kommunikationen mot databaser kan i ASP och VBA skötas av ADO, ActiveX Data Ob-
jects, vilket bl a innehåller ActiveX-objekten Connection, Recordset, Command och Stream. Dessa 
redogörs för i följande avsnitt. För utförligare beskrivning angående ADO hänvisas till 
[INFIN03]. 

C.1.1 Objektet Connection 
ADO-objektet Connection upprättar själva databaskopplingen men kan även exekvera SQL-
kommandon via metoden Execute. Kopplingen upprättas antingen genom att skriva en 
hel uppkopplingssträng (eng. connection string) till OLE DB eller genom att namnge en befint-
lig ODBC-koppling. 

C.1.2 Objektet Recordset 
Objektet Recordset används till postsamlingar (eng. record sets) innehållande data som hämtats 
från en databas. Dessa data kan stegas igenom med markörer och modifieras efter eget 
tycke. Med metoden Update kan dessa justeringar sedan uppdateras i databasen. 

I samband med XML är dock Recordset inte lika användbar. I de fall man hämtar data i 
XML-format från en databas används istället objektet Stream, beskrivet nedan. 

C.1.3 Objektet Command 
För mer komplicerade SQL-frågor lämpar sig Command-objektets Execute-metod bättre 
än Connection-objektets, bland annat på grund av stöd för parametrar. Parametrar används 
ofta vid anrop av lagrade procedurer, se avsnitt 4.2.4.1. En annan viktig egenskap med Com-
mand-objektet är möjligheten att kunna tillämpa olika dialekter. I sammanhang där XML-
vyer kan tas i bruk bör dialekten för XPath-uttryck användas för att slippa skriva långa 
SQL-frågor. 

C.1.4 Objektet Stream 
Objektet Stream används i samband med att Command-objektet hämtar XML-data från en 
databas. Resultatet erhålls då i en ström som kan läsas eller skrivas till med Stream-objektets 
metoder Read och Write. 

I ASP kan man tilldela Response-objekt en ström, vars innehåll då presenteras på skärmen. 
Dessutom kan strömmar, om de innehåller XML-data, läsas in i DOM-strukturer. 

C.2 Objektet DOMDocument 
Objektet DOMDocument är ett ActiveX-objekt som i ASP skapas med Server-objektets me-
tod CreateObject. DOMDocument kan ladda in XML-filer till trädliknande strukturer i 
minnet. Dessa strukturer kan bl a valideras med metoden Validate. 
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Främsta användningsområdet för DOMDocument-objektet är att manipulera XML-filer. 
Element och attribut kan läggas till som nya noder, och med metoden xml kan strukturer 
åter skrivas ut som strömmar, se Appendix C.1.4, i XML-format. 

Ett DOMDocument-objekt kan även överföras till ett Recordset, se Appendix C.1.2, och efter 
lanseringen av SQLXML 3.0 även till BulkLoad-komponenten för att importera XML-data i 
en databas. 
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Appendix D XSD & XSLT 

D.1 XSD 
XSD, XML Schema Definition – vilket vardagligt kallas XML-schema – definierar strukturen 
i XML-dokument och anger de olika element och attribut som tillåts att ingå i dokumentet. 
För att i ett XML-dokument åtskilja två element med samma namn använder man sig av 
s k namnrymder (eng. name space). Dessa identifieras av unika strängar och skrivs ut med pre-
fix framför elementnamnen [MALCO02]. Namnrymden för XML-scheman är 
http://www.w3.org/2001/XMLSchema, vilket brukar tilldelas prefixet xsd. För utförliga-
re beskrivning av XML-schema hänvisas till [WORLD01]. 

D.1.1 Element och attribut 
Element och attribut i XML-dokument definieras med xsd:element respektive 
xsd:attribute i XML-scheman. De kan tilldelas datatyper, se Appendix D.1.2, vilka 
kan ges ett standardvärde. Om man definierar ett element som exakt överensstämmer med 
något som tidigare definierats i XML-schemat kan detta refereras till m h a ref-attributet. 
Om ett attribut med standardvärde saknas i ett XML-dokument tilldelas detta attribut sitt 
standardvärde av parsern. 

<xsd:element>  Definierar ett element  
name   Namnger elementet  
type    Anger datatyp för elementet  
minOccurs  Anger minsta tillåtna antal för elementet  
maxOccurs  Anger största tillåtna antal för elementet 

 

<xsd:attribute> Lägger till ett attribut till elementet  
name   Namnger attributet  
type   Anger datatyp för attributet  
use   Anger om attributet är obligatoriskt (required/optional) 
default  Anger standardvärde för attributet 

D.1.2 Datatyper 
Man kan göra sina XML-scheman mer objektorienterade genom att specificera egna data-
typer. Dessa kan vara av enkel eller komplex typ. Enkla datatyper definierar lövnivån i 
XML-dokument medan komplexa datatyper kan innehålla undernivåer av element, vilka 
kan krävas ligga i en viss ordning. Datatyper kan jämföras med klassbegreppet i objektori-
enterad terminologi. Se Appendix G.2 för programkodsexempel. 

<xsd:singleType> Definierar en enkel datatyp  
name   Namnger datatypen (string, int, boolean, m fl är inbyggda) 

<xsd:complexType> Definierar en komplex datatyp  
name   Namnger datatypen 

<xsd:sequence>  Inleder en uppräkning av element i en viss ordning 
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<xsd:all>   Inleder en uppräkning av element utan krav på ordning  

<xsd:choice>  Inleder en uppräkning av element av vilka endast ett 
får förekomma 

D.1.3 Restriktioner 
Datatyper kan skärpas med restriktioner som innebär ytterligare krav. Nedan redovisas någ-
ra restriktioner som kan användas för enkla datatyper. 

En användbar funktionalitet är att införa kontroll på att ett elements attribut innehåller 
unika värden. Dessutom kan man se till att ett element existerar som refereras till av ett an-
nat element, vilket implementeras med key och keyref. 

<xsd:restriction> Inleder en restriktion  
base   Anger vilken datatyp som ska utgås ifrån 

<xsd:pattern> Anger ett mönster för innehållet i en sträng  
value Anger mönstret, t ex [a-z].* 

<xsd:enumeration> Anger ett tillåtet värde (elementet kan upprepas) 
value Anger det tillåtna värdet 

<xsd:unique>  Inleder ett villkor om unika attribut för ett element 

<xsd:selector> Innehåller XPath för de element som villkoret gäller 
XPath Anger XPath för de element som villkoret gäller 

<xsd:field>  Innehåller XPath för unikt attribut (kan upprepas)  
XPath Anger XPath för unikt attribut 

<xsd:key>   Definierar en nyckel 
name   Anger namnet på nyckeln 

<xsd:selector> Innehåller XPath för de element som identifieras av nyckeln 
XPath Anger XPath för de element som identifieras av nyckeln 

<xsd:field> Innehåller XPath för ett nyckelattribut (kan upprepas) 
XPath Anger XPath för ett nyckelattribut 

<xsd:keyref>  Definierar en referens till en nyckel  
refer  Anger namnet på nyckeln 

<xsd:selector> Innehåller XPath för de element som refererar till nyckeln 
XPath Anger XPath för de element som refererar till nyckeln 

<xsd:field> Innehåller XPath för ett nyckelattribut (kan upprepas) 
XPath Anger XPath för ett nyckelattribut 
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D.2 XSLT 
XSLT, eXtensible Stylesheet Language Transformation, är det språk som används i samband med 
XSL stilmallar. Dessa stilmallar är främst utvecklade till att transformera XML till HTML 
eller XSL-FO. XSLT använder sig i sin tur av språket XPath för att hämta informationen 
från XML-dokumenten. XPath liknar i mångt och mycket sättet att ange sökväg till fil. I 
stället för filnamn skrivs den efterfrågade noden, och istället för kataloger skrivs passerade 
element. Det finns möjlighet att specificera absolut XPath men även relativ XPath som an-
ger sökvägen relativt aktuell nod. Attributnoder inleds med ett @-tecken och villkorssatser 
skrivs inom hakparenteser. 

Namnrymden som används vid XSLT-transformationer är 
http://www.w3.org/1999/XSL/Transform, vilket brukar tilldelas prefixet xsl. För utför-
ligare beskrivning av XSLT hänvisas till [WORLD03]. 

D.2.1 Mallar 
I XSLT kan man anropa s k templates, som är en sorts mallar, för att transformera noder. 
(Blanda ej ihop detta med XML-templates som kan anropa databaser m h a SQLXML 3.0, 
se avsnitt 4.2.4.2) De noder som ska transformeras enligt mallen anges med ett XPath-
uttryck i attributet match. XPath-uttryck i de element som ingår i mallen anges relativt 
detta attribut. 

<xsl:template> Specificerar en mall 
match Innehåller XPath-uttryck för de noder som mallen berör 

<xsl:apply-templates> Anropar en mall  
select Innehåller XPath-uttryck för de noder som mallen berör  

<xsl:value-of>  Plockar fram värdet i en nod 
select Innehåller XPath-uttryck för noden som ska plockas fram 

<xsl:for-each>  Stegar igenom alla noder i en nodlista 
select Innehåller XPath-uttryck för nodlistan 
order-by  Innehåller sorteringsordning – t ex number(nod1); -nod2 

<xsl:sort> Sorterar de noder som berörs av aktuell mall 
select Innehåller XPath-uttryck för sorteringskriterium 
data-type Innehåller värdet number om sorteringen ej är ASCII-baserad 
order Innehåller sorteringsordning (descending/ascending) 

Om man önskar sortera innehållet med avseende på flera noder kan xsl:sort användas 
upprepade gånger. 

D.2.2 Villkorssatser 
Liksom i de flesta andra programspråk kan villkorssatser användas i XSLT. Dels har man 
möjlighet att använda den villkorssats som är inbyggd i XPath, dels de två förekommande i 
XSLT, vilka presenteras nedan. Attributet test innehåller det villkor som ska evalueras, 
vilket ofta är en jämförelse mellan en nods innehåll och ett visst värde. Detta värde kan 
vara en konstant sträng eller en variabel alternativt ett parametervärde. Variabler och para-
metrar skapas i XSLT med elementen xsl:variable eller xsl:param. Variabel- och 
parameternamn inleds med $-tecken. 
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<xsl:if>  Inleder en if-sats 
test  Innehåller ett booleskt uttryck – t ex nod = ’konstant’ 

<xsl:choose> Inleder en multipel if-sats (jfr case-sats i andra språk) 

<xsl:when> Inleder en av flera if-satser inom choose-elementet 
test  Innehåller ett booleskt uttryck – t ex nod = $variabel 

<xsl:otherwise> Inleder else-uttrycket inom choose-elementet 

D.2.3 Element och attribut 
I sammanhang då XML-dokument ska transformeras till XML, eller andra uppmärknings-
språk, är elementen xsl:element och xsl:attribute användbara. Med dessa kan 
man skapa nya element, samt lägga till attribut till dessa. 

<xsl:element>  Skapar ett nytt element 
name  Anger elementets namn 

<xsl:attribute> Skapar ett nytt attribut 
name  Anger attributets namn 

Följande exempel lägger till href-attributet till en HTML-länk, se Appendix B.1.3. 

<xsl:attribute name=”href”>www.webbsida.se</xsl:attribute> 

En alternativ metod till att tilldela ett attributs värde är AVT, Attribute Value Template. Ge-
nom att skriva ett XPath-uttryck innanför måsvingeklamrar genereras det värde som 
XPath-uttrycket pekar på [DARSH03]. Till exempel kan detta användas för att smidigt ska-
pa element som tilldelas namn hämtade ur XML-dokumentet enligt: 

<xsl:element name=”{XPath-uttryck}”/>  

D.2.4 Funktioner 
Det finns åtskilliga funktioner i XSLT, varav de flesta är ärvda från XPath. Nedan presen-
teras ett urval av dessa. 

position() Returnerar positionen för aktuell nod i en nodlista 

last()  Returnerar sista positionen i en nodlista 

format-number() Konverterar ett flyttal till en sträng med valbart antal decimaler 

string-lenght() Returnerar antal tecken i en sträng 

translate() Returnerar en sträng där en teckenkombination har ersatts med en 
annan 
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D.2.5 Skript 
Microsoft har gjort en utvidgning av XSLT, vilket tillåter skript att bakas in i koden. Dessa 
element måste deklareras med namnrymden urn:schemas-microsoft-com:xslt, vilken t ex 
kan tilldelas prefixet msxsl. 

<msxsl:script> Inleder ett skript 
language Anger skriptspråk (VBScript/JScript) 
implements-prefix Anger prefix för funktioner deklarerade i skriptet 



 Appendix 

80 

Appendix E VBA 

E.1 VBA 
Som tidigare nämnts i avsnitt 4.3.2.1 kan man i MS Office automatisera m h a VBA, Visual 
Basic for Applications, vilket är ett programspråk ämnat att användas i MS Office. VBA är 
uppbyggt m h a fördefinierade objekt och tillhörande egenskaper och metoder. De flesta 
objekt ingår i objektsamlingar, vars metoder berör sina ingående objekt. Samtliga objekt 
och objektsamlingar ligger i en ordnad hierarki, där Application-objektet ligger på högsta ni-
vån. Detta objekt kan anropas underförstått. I Excel kan t ex egenskapen Activesheet använ-
das för att anropa aktivt Worksheet-objekt, trots att det egentligen borde anropas med Appli-
cation.ActiveSheet. ActiveX-objekt kan i VBA instansieras med metoden CreateObject. 

Språket VBA ser lite olika ut beroende på vilket program i MS Office det används i. I föl-
jande avsnitt redogörs endast för ett urval av all funktionalitet med anknytning till VBA 
som finns representerad i MS Excel och MS Access. För ytterligare information om VBA 
hänvisas till VBA-hjälpen i respektive program. 

E.1.4 Subrutiner 
Subrutiner är motsvarigheten till procedurer i andra programmeringsspråk. I MS Excel kan 
subrutiner skapas genom att man spelar in makron, vilket är subrutiner utan inparametrar. 
En subrutin kan annars ha inparametrar, vilka kan vara frivilliga om argumentet Optio-
nal används. När man spelar in makron i Excel utför man precis det man vill att makrot 
ska utföra. I MS Access innebär makron däremot något annat. De kan varken spelas in eller 
har något att göra med VBA. Makron i MS Access kommer inte att redogöras för i denna 
rapport, eftersom man kan utföra samma saker med objektet DoCmd i VBA. 

E.1.5 Egendeklarerade funktioner 
Funktioner liknar subrutiner i stort. Skillnaden mellan funktioner och subrutiner är att 
funktioner returnerar värden, alternativt objekt. I Excel har egendeklarerade funktioner 
dessutom fördelen att de kan användas i arbetsbokens celler. Detta sker på samma sätt som 
med redan existerande funktioner, såsom t ex SUM, MAX och MIN. Att man kan deklarera 
sina egna funktioner innebär en stor nytta i de fall man vill utföra mer komplicerade beräk-
ningar. I Access finns endast möjligheten att använda egendeklarerade funktioner i VBA-
koden. 

E.1.6 Events 
Events är ett stycke VBA-kod som exekveras automatiskt. Ett event utlöses av specifika 
händelser, t ex då användaren trycker på en knapp i en dialogruta. Man kan likna events vid 
triggers i databassammanhang, se avsnitt 4.2.4.1. 

I MS Access används events flitigt framför allt i samband med formulär, se Appen-
dix E.1.8. Det finns en uppsjö av möjliga händelser som kan fångas upp av events. T ex 
kan ett event utlösas vid öppning eller stängning av formulär. Olika sorters musklick på en 
kontroll i ett formulär kan fångas upp, eller bara att muspekaren förs över ett visst område. 
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E.1.7 Direktfönstret 
I de fall man endast vill pröva vissa VBA-kommandon kan direktfönstret med fördel utnytt-
jas, framför allt i MS Excel. Direktfönstret kan tas fram via Visa-menyn i utvecklingsmiljön 
för VBA. Genom att i direktfönstret skriva ett frågetecken framför ett objekt med egen-
skap visas egenskapens innehåll. T ex returneras namnet på objektet myObject med 
kommandot ?myObject.Name. 

E.1.8 Accessformulär 
Som nämnts i avsnitt 4.3.2 kan man koppla Accessprojekt mot externa datakällor såsom 
t ex en databas i SQL Server 2000. I Accessprojektet kan uppgifter från en sådan databas 
sedan presenteras via formulär, rapporter eller dataåtkomstsidor. På formulär kan även 
ändringar och inmatningar av information ske, medan rapporter endast presenterar infor-
mation för utskrift. 

Genom att öppna ett formulär i designläge kan bl a storlek och form för formulärets ingå-
ende objekt ändras med musdragningar. I designläge kan ett egenskapsfönster visas där 
man kan ändra diverse egenskaper för markerat objekt. En viktig egenskap för formuläret 
som helhet är egenskapen för formulärets Datakälla. En annan egenskap styr det maximala 
antalet poster som förs över till formuläret på klienten. Som datakälla kan man ange en ta-
bell, vy eller SELECT-sats, men även en lagrad procedur. För att specificera ett urval för 
datakällan kan inparametrar anges m h a egenskapen Inparametrar. Om datakällan inte är en 
lagrad procedur kan egenskapen för WHERE-villkor alternativt användas. 

Om man öppnar ett formulär med kommandot DoCmd.OpenForm kan argumentet Ope-
nArgs användas för att skicka med värden till formuläret. Om formuläret använder en lag-
rad procedur som datakälla kan sedan egenskapen Inparametrar tilldelas det medskickade 
värdet. För övriga möjliga datakällor kan värdet i OpenArgs även användas till WHERE-
villkoret. Genom att använda OpenArgs på detta sätt tillsammans med events, se Appen-
dix E.1.6, kan man skapa länkar på formulär för att automatiskt öppna andra formulär, där 
urvalet beror på vilken länk man klickar på. 

Formulär kan ligga som underformulär i ett överordnat formulär. De överordnade formu-
lären visar då en post åt gången, medan underformulären kan visa en lista över poster till-
hörande det överordnade formulärets post. 

Till varje Accessformulär finns ett bakomliggande Recordset-objekt, se Appendix C.1.2. Det-
ta nås via formulärets egenskap Recordset. För att nå värdet i en kontroll på ett formulär an-
ropas objektsamlingen Forms följt av formulärnamn och kontrollnamn, åtskilda med ut-
ropstecken enligt Forms!Form1!Control1. 

Varje formulär tilldelas sin egen modul för VBA-kod. Här placeras de events, se Appen-
dix E.1.6, som tillhör formuläret samt formulärets kontroller. Inom en sådan modul anro-
pas aktuellt formulär med Me och värdet i kontroller kan nås enligt mönstret 
Me!Control1. 
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E.1.9 Objekt i Excel 
I följande avsnitt redogörs för några objekt i MS Excel som varit viktiga för implementa-
tionen av statistikverktyget. 

E.1.9.1 Objektet Range 
Ett av de mest grundläggande VBA-objekten i Excel är objektet Range, som med egenska-
perna Value och FormulaR1C1 kan tilldela celler värden eller formler. Till innehållet 
kan typsnitt och storlek anges. 

Objektsamlingen Worksheets innehåller egenskapen Cells som kopplas till respektive 
Range-objekt. Inparametrar till egenskapen Cells är rad och kolumn. 

E.1.9.2 Objekten Chart och Chartobject 
Objektet ChartObject används som behållare för diagram, vilka representeras av objektet 
Chart. Med metoden Add i objektsamlingen ChartObjects kan ett ChartObject skapas. Para-
metrar för metoden Add är behållarens bredd, höjd och position. I objektet Chart kan se-
dan justeringar göras för att få önskat utseende på diagrammet. 

E.1.9.3 Objektet QueryTable 
Med metoden Add i objektsamlingen QueryTables skapas ett QueryTable-objekt. Detta objekt 
representerar ett område av celler som är försedda med en databaskoppling. Databaskopp-
lingen kan t ex förses med data via providern OLE DB eller ODBC, beroende på vilken 
uppkopplingssträng som anges. Nackdelen med ODBC jämfört med OLE DB är att kopp-
lingen i förhand måste vara definierad på klienten. 
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Appendix F Frågor och svar vid inledande intervjuer 
Nedan presenteras de frågor som togs upp vid inledande intervjuer. Intervjuerna skedde i 
grupp, varför svaren inte tydligt kan kopplas till vem som har gett dem. Svaren har fram-
kommit efter diskussion i gruppen. Deltagare i gruppen var Mikael Johansson, Christer Jo-
hansson, Hans Larsson, Anders Larsson och Håkan Hult – alla anställda vid PartnerTech, 
Åtvidaberg. De två sistnämnda tillhör avdelningen Kvalitetskontroll och sade sig ha stor 
användning av ett statistikverktyg för testresultat. Mikael Johansson, Christer Johansson 
och Hans Larsson sitter i utvecklingsavdelningen för elektronik, vilka utvecklar testpro-
gram. De kommer i hög grad att påverkas av ändringar i Tor-systemet. Hans Larsson är 
dessutom insatt i programvaran till Tor 2000.  

Följande frågor togs upp vid de inledande intervjuerna. 

1. Hur ofta vill man lägga in nya testresultat i databasen – en gång per dygn eller kontinu-
erligt efter varje test? 

2. Hur ska kunder få tillgång till testprotokoll? 

3. Finns det problem med att använda HTML eller PDF som filformat för testprotokoll? 

4. Ska en testfunktion kunna innehålla flera mätvärden? 

5. Ska en test kunna innehålla flera testobjekt? 

6. Vill man kunna lägga till kommentarer till test i efterhand? 

7. Ska XML-filen valideras av testprogrammet när den sparas? 

8. Är det någon idé, av juridiska skäl, att använda digitala namnteckningar? 

 

Svaren på respektive fråga från de inledande intervjuerna presenteras nedan. 

1. Man vill att nya testresultat ska läggas in i databasen automatiskt en eller två gånger per 
dygn. Det vore även bra om möjlighet fanns till manuell import. 

2. Filer med testprotokoll ska skickas till de kunder som så önskar. 

3. PDF är att föredra som filformat för testprotokoll. 

4. Om en testfunktion innehåller flera mätvärden kan den delas upp i flera testfunktioner, 
där var och en av dessa innehåller endast ett mätvärde. 

5. En test ska endast innehålla ett testobjekt. Om man testar flera testobjekt samtidigt ska 
testresultaten sparas i ett testprotokoll per testobjekt. 

6. Man vill kunna lägga till kommentarer till test i efterhand. 

7. XML-filen behöver ej valideras av testprogrammet när den sparas. Det räcker att kon-
troll endast utförs vid importen till databasen. 

8. Digitala namnteckningar behöver inte tas hänsyn till. 
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 Appendix G Programkodsexempel 
I detta appendix presenteras ett urval av programkodsexempel från det utvecklade databas-
systemet. Appendix G.1 tar upp SQL-skript för att skapa nya databaser, samt ett exempel 
på en trigger i SQL. Appendix G.2 behandlar exempel på validering och mappning av 
XML-dokument m h a XSD mapping schema. Slutligen presenteras i Appendix G.3 ett ut-
drag ur VBA-kod från MS Access som hanterar importen av testprotokoll på XML-format. 

G.1 SQL-skript 
Ett SQL-skript för den framtagna databasmodellen skapar tabeller med tillhörande relatio-
ner, lagrade procedurer, vyer samt triggers, se avsnitt 4.2.4.1. Nedan följer SQL-koden för 
en av dessa triggers, som har till uppgift att upprätthålla ordning i databasen, se av-
snitt 6.2.7. För beskrivning om hur denna trigger fungerar, se kommentaren inbakad i ko-
den. 

CREATE TRIGGER DeleteLoonelyTestObject ON dbo.Test 
AFTER DELETE 
AS 
SET NOCOUNT ON 

-------------------------------------------------------------------- 
-- This trigger deletes rows from dbo.TestObject (dbo.TestType) that 
-- are lacking relations from the table dbo.Test. All rows in 
-- dbo.TestObject (dbo.TestType) that meet the qualifications of the 
-- WHERE clause are deleted. 
-- The FROM clause specifies an additional table "deleted" that can 
-- be used by the predicates in the WHERE clause. Rows are not 
-- deleted from "deleted". 
-- The first condition in the WHERE clause tells that only test 
-- objects (test types) to recently deleted tests will be regarded. 
-- The second condition in the WHERE clause tells that records from 
-- dbo.TestObject (dbo.TestType) are only deleted if the number of 
-- relations from the table dbo.Test is zero. 
--------------------------------------------------------------------
DELETE dbo.TestObject FROM deleted 
 WHERE (dbo.TestObject.ArticleNumber = deleted.ArticleNumber 
            AND dbo.TestObject.SerialNumber = deleted.SerialNumber) 
            AND ((SELECT COUNT(*) FROM dbo.Test WHERE 
                  dbo.Test.ArticleNumber = deleted.ArticleNumber 
            AND dbo.Test.SerialNumber = deleted.SerialNumber) = 0) 

DELETE dbo.TestType FROM deleted 
 WHERE (dbo.TestType.ArticleNumber = deleted.ArticleNumber 
            AND dbo.TestType.TestRevision = deleted.TestRevision) 
            AND ((SELECT COUNT(*) FROM dbo.Test WHERE 
                  dbo.Test.ArticleNumber = deleted.ArticleNumber 
            AND dbo.Test.TestRevision = deleted.TestRevision) = 0) 

SET NOCOUNT OFF 
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G.2 XSD mapping schema 
XSD mapping schemat protocol-schema.xsd är en central del i databassystemet och 
har som uppgift att dels validera och dels definiera mappningen av testprotokoll på XML-
format till och från databasens tabeller. Valideringsbitarna finns beskrivna i Appendix D.1 
medan beskrivning om hur mappningen definieras återfinns nedan i inbakad kommentar. 
Nedan presenteras några få utvalda delar av schemat för att illustrera mappningen. 

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

<!-- This xsd mapping schema is used for two puposes: 
 1) to validate the format of xml files imported into the database
 2) to map the xml contents to the related tables in the database 

The second pupose is used for importing xml data using the 
SQLXMLBulkLoad component, as well as to retrieve data in xml format 
from the database. This xsd mapping schema is used together with the 
file "datatypes.xsd". These two files are required to be located in 
the same folder in order to work. 

Elements and attirbutes that are used for the first purpose (valida-
tion) are prefixed by "xsd". The second purpose (mapping) uses ele-
ments and attributes prefixed by "sql". 

The "xsd:schema/xsd:annotation/xsd:appinfo" element specifies one-
to-many relationships between tables in the database. If the speci-
fied parent table in the "parent" (or "child") attribute in an 
"sql:relationship" element is identified by more than one primary 
key, then those primary keys are delimited by space in the "parent-
key" (or "child-key") attributes. 

If a relationship is inversed (the parent table is specified in the 
"child" attribute and vice versa), then the "inverse" attribute is 
set to "true" in the "sql:relationship" element. 

The relationships are always referred to from the child elements' 
"sql:relationship" attributes. Many-to-many relationships are imple-
mented by space delimiting two relationship references in the 
"sql:relationship" attribute. 

The definitions of derived data types are located in the file "data-
types.xsd" ... Derived data types can be referred to from 
"xsd:attribute" elements' "type" attributes. 

Elements in the xml files to be validated are defined by the 
"xsd:element" element. The "minOccurs" and "maxOccurs" attributes in 
an "xsd:element" element specify the number allowed of that specific 
kind of element in the xml file. The "sql:relation" attribute speci-
fies which table that the specific element (or attribute) should be 
mapped into. The "sql:key-fields" attribute specifies the map ta-
ble's primary key (delimited by space if more than one primary key). 

Attributes in the xml files to be validated are defined by the 
"xsd:attribute" element. The "use" attribute specifies if the de-
fined attributes are optional or required. The "sql:field" attribute 
specifies which fields that the defined attributes should be mapped 
into. The "sql:datatype" attribute specifies the data type of the 
map field in the database... --> 
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<xsd:schema xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 
xmlns:sql="urn:schemas-microsoft-com:mapping-schema"> 

<xsd:annotation> 
<xsd:appinfo> 

<sql:relationship name="Test_SubTestObject" parent="[Test]" parent-
key="TestDate" child="[SubTestObject]" child-key="TestDate" />  

<sql:relationship name="Test_TestObject" parent="[Test]" parent-
key="ArticleNumber SerialNumber" child="[TestObject]" child-
key="ArticleNumber SerialNumber" inverse="true" />  

</xsd:appinfo> 
</xsd:annotation> 

<xsd:include schemaLocation="datatypes.xml" />  

<xsd:element name="Protocol" sql:is-constant="1"> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 

<xsd:element name="Test" maxOccurs="unbounded" sql:relation="[Test]" 
sql:key-fields="TestDate"> 
<xsd:complexType> 
<xsd:sequence> 

<xsd:element name="TestObject" sql:relation="[TestObject]" sql:key-
fields="ArticleNumber SerialNumber" sql:relationship="Test_TestObject"> 
<xsd:complexType> 
<xsd:attribute name="TestObjectRevision" type="maxLength16" 
use="required" sql:field="TestObjectRevision" 
sql:datatype="varchar(16)" /> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

<xsd:element name="SubTestObject" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" 
sql:relation="[SubTestObject]" sql:key-fields="TestDate ArticleNumber 
SerialNumber" sql:relationship="Test_SubTestObject"> 
<xsd:complexType> 
<xsd:attribute name="ArticleNumber" type="maxLength32" use="required" 
sql:field="ArticleNumber" sql:datatype="varchar(32)" /> 
<xsd:attribute name="SerialNumber" type="maxLength32" use="required" 
sql:field="SerialNumber" sql:datatype="varchar(32)" /> 
</xsd:complexType> 
</xsd:element> 

</xsd:sequence> 

<xsd:attribute name="SerialNumber" type="maxLength32" use="required" 
sql:field="SerialNumber" sql:datatype="varchar(32)" /> 
<xsd:attribute name="ArticleNumber" type="maxLength32" use="required" 
sql:field="ArticleNumber" sql:datatype="varchar(32)" /> 
<xsd:attribute name="TestDate" type="xsd:dateTime" use="required" 
sql:field="TestDate" sql:datatype="datetime" /> 
<xsd:attribute name="Result" type="ResultType" use="required" 
sql:field="Result" sql:datatype="char(1)" /> 
<xsd:attribute name="TestRevision" type="maxLength16" use="required" 
sql:field="TestRevision" sql:datatype="varchar(16)" />  
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</xsd:complexType> 
</xsd:element> 
</xsd:schema> 

Ovan beskrivna XSD mapping schema refererar till filen datatypes.xml, där egendefini-
erade datatyper definieras. Nedan presenteras ett urval av dessa datatyper. För beskrivning 
om hur datatyperna definieras, se inbakad kommentar. 

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

<!-- This xsd schema contains declarations of derived data types 
used by the xsd mapping schema "protocol-schema.xsd". These two 
files are required to be located in the same folder in order to 
work. 

The four different ColumnName types ("TestObjectColumnNameType", 
"TestColumnNameType", "InstrumentColumnNameType", ”MeasuredValueCol-
umnNameType") are restricted data types based on the "xsd:string" 
type. The strings listed in the "xsd:enumeration" elements' "value" 
attributes are the only values allowed for attributes with that spe-
cific ColumnName type. When adding futher "xsd:enumeration" elements 
to a ColumnName type, then that added value is allowed as well for 
attributes declared with that specific ColumnName type. 

If you for example want to allow all your "TestObjectColumnNa-
meType"-declared attributes to contain the value "NetWorkID", then 
you will have to add the following line inside the "xsd:restriction" 
element of the "TestObjectColumnNameType" declaration: 
<xsd:enumeration value="NetWorkID"/> 
Note that the enumeration values are only allowed to consist of 
maximum 16 characters because this is the maximum length stored in 
the database. 

The derived data types "TestFunctionType", "ResultType" and "Number-
FormatType" are restricted types based on the "xsd:string" type. 
Strings that agree with the "xsd:pattern" element (and the 
"xsd:maxLength" element) are the only values allowed for attributes 
with that specific derived data type ... -->  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<xsd:simpleType name="TestColumnNameType"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="Comments" /> 
<xsd:enumeration value="Operator" /> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="MeasuredValueColumnNameType"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:enumeration value="Retry values" /> 
<xsd:enumeration value="Description" /> 
</xsd:restriction> 
</xsd:simpleType> 

<xsd:simpleType name="TestFunctionType"> 
<xsd:restriction base="xsd:string"> 
<xsd:maxLength value="32" /> 
<xsd:pattern value="([ 0-9][ 0-9][0-9][.-])+" /> 
</xsd:restriction> 
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</xsd:simpleType> 
... 
</xsd:schema> 

G.3 VBA-kod 
Följande funktion är hämtad från en modul i Access-applikationen. Den används till att 
från klienten importera XML-filer till databasservern. Detta är även en del av den kod som 
ingår i DTS-paketet som omnämns i avsnitt 6.4.7. För beskrivning om hur denna funktion 
fungerar, se kommentarerna inbakade i koden. Koden är ett exempel på hur BulkLoad-
komponenten i SQLXML 3.0 anropas, samt hur man via ADO söker i databasen. Dessut-
om kan man här se hur felhantering tas omhand på ett smidigt sätt. 

Public Function BulkLoad(objDOM) As Boolean 

On Error GoTo BulkLoad_Err 

'-------------------------------------------------------------------
'   DECLARATIONS OF CONSTANTS, VARIABLES AND OBJECTS: 
'-------------------------------------------------------------------
'   iRowsAffected       The number of rows affected in the database 
'                       by a query from the Command object. 
'   strTestDate         The date/time of the file being imported at 
'                       the moment. 
'   objCommand      The Command object used for querying the 
'                   database. objCommand uses the current project's 
'                   connection as connection. 
'   objBulkLoad     The SQLXMLBulkLoad object used for importing xml 
'                   files into the database. 
'                   By setting the IgnoreDuplicateKeys property of 
'                   the SQLXMLBulkLoad component to True the 
'                   following property settings are NOT allowed: 
'                   - KeepIdentity = False      It is preffered to 
'                                       avoid autoincremented keys 
'                                       in the database model. 
'                   - Transaction = True        Executing the 
'                                       BulkLoad operation within a 
'                                       transaction is not possible. 
'                   - ConnectionCommand = strConnectionString 
'                                       Transactions can't be 
'                                       controlled by the client's 
'                                       Connection object. 
'                   The CheckConstraints property should be set to 
'                   False because the order in which the data is 
'                   inserted violates the contstraint "Enforcing 
'                   relationships for INSERTs". There is no need for 
'                   using the ErrorLogFile property because 
'                   "Err.Description" or "objDOM.parseError.reason" 
'                   also returns the wanted error message. 
'------------------------------------------------------------------- 

    Dim iRowsAffected As Integer 
    Dim strTestDate As String 

    Dim objCommand 
    Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command") 
    Set objCommand.ActiveConnection = CurrentProject.Connection 
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    Dim objBulkLoad 
    Set objBulkLoad = _ 
                 CreateObject("SQLXMLBulkLoad.SQLXMLBulkLoad.3.0") 

    objBulkLoad.ConnectionString = _ 
                 CurrentProject.BaseConnectionString 
    objBulkLoad.IgnoreDuplicateKeys = True 

'-------------------------------------------------------------------
'   strTestDate is assigned the test date. The database gets queried 
'   whether a test with that test date already exists. If it doesn't 
'   exist the DOM object is imported using the XSD mapping schema 
'   strScemaLocation, and the BulkLoad function returns True. 
'   Otherwise a new record is inserted to the FailedInsert table in 
'   the database, and the BulkLoad function returns False. An ADO 
'   Command object with parameters is used for the insert statement 
'   in order to allow single quotation marks in the contents. 
'------------------------------------------------------------------- 

    strTestDate = Replace _ 
        (objDOM.selectSingleNode("//Test/@TestDate").Text, "T", " ") 
    objCommand.CommandText = _ 
        "SELECT TestDate FROM Test WHERE TestDate = '" & _ 
        strTestDate & "'" 
    objCommand.Execute iRowsAffected 

    If iRowsAffected = 0 Then 
        objBulkLoad.Execute strSchemaLocation, objDOM 
        BulkLoad = True 
    Else 
        objCommand.CommandText = "INSERT FailedInsert VALUES (?, ?)" 
        objCommand.Execute Parameters:=Array(objDOM.xml, _ 
           "A test with date '" & strTestDate & _ 
           "' already exists in the database.") 
        BulkLoad = False 
    End If 

BulkLoad_Exit: 

    On Error Resume Next 

'-------------------------------------------------------------------
'   DEALLOCATION OF OBJECTS: 
'------------------------------------------------------------------- 

    Set objBulkLoad = Nothing 
    Set objCommand = Nothing 
    Exit Function 

BulkLoad_Err: 

    MsgBox Err.Description, , "Errorhandler in BulkLoad" 
    BulkLoad = False 
    Resume BulkLoad_Exit 

End Function 
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Abstract 
This master’s thesis was performed at PartnerTech AB in Åtvidaberg. It addresses the problem of 
managing test results obtained from testing electronics manufactured by PartnerTech. PartnerTech 
has developed a test system, called Tor, which performs tests on manufactured boards and stores 
the test results in files. The Tor system consists of both hardware and software part, where the 
software runs on an ordinary PC with MS DOS/Windows 2000. The effects on the existing Tor sys-
tem that this thesis implies are minimal. This work focuses on a way of storing the produced test 
files in a database. In this work a data model has been developed, implemented, and evaluated to-
gether with a system that imports test files into the database and a graphical user interface that al-
lows a user to easily search and browse the stored test results. It is also possible to print test reports 
from the Tor system. For implementing the database system Microsoft SQL Server 2000 was cho-
sen as database server and an XML based data format was chosen to import and export data to and 
from the database. Two alternative graphical user interface applications were developed and com-
pared – one server based on Microsoft IIS and one client based in Microsoft Access. For advanced 
data manipulation certain parts of the system were developed in Microsoft Excel. 
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