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Open Source-baserad utveckling av Document Output
Management-lösningar

Thommy Elfving
 

SAMMANFATTNING
Det  finns  flera  fördelar  med  att  digitalisera  företagets
affärsdokument;  bland  dessa  kan  nämnas  minskade
utrymmeskostnader och lättare delning av information. En
process  som inte  sällan  utgör en del  av det  elektroniska
dokumenthanteringssystemet är hanteringen av dokument-
mallar  –  området  som  detta  examensarbete  kommer  att
fokusera på. Att på ett enkelt och smidigt sätt kunna förena
data från ett affärssystem med en passande dokumentmall
(kanske  i  form av  en  serverkomponent)  och,  baserat  på
denna process, generera t.ex. en faktura eller plocklista är
något  som  varje  elektroniskt  dokumenthanteringssystem
värt  namnet borde kunna. Men är man tvungen att alltid
behöva förlita sig på stängda (ofta kostsamma), proprietära
lösningar,  eller  finns det  ett  annat sätt?  I  och med detta
examensarbete demonstrerar jag hur man kan utveckla just
en sådan lösning; ett program som förenar XML-data med
en  dokumentmall  som  har  utformats  i  kontorssviten
OpenOffice.org – den öppna kontorssviten.

INLEDNING

Motivering
Fraktsedlar,  fakturor,  plocklistor  eller  personliga  reklam-
utskick; generering av affärsdokument som dessa  där du
behöver dem,  när du behöver dem -  detta  är  Document
Output Management[1]1.  Ska dessa dokument  skrivas  ut,
faxas, mailas eller arkiveras? Även detta utgör en del av
Document Output Management.

Att  investera  i  en  bra  Document  Output  Management-
lösning  är  kostsamt.  Det  är  många  faktorer  som  måste
beaktas,  som t.ex.  hur  varje  dokument  ska  lagras  under
varje steg under dess livslängd, vilken slags metadata ett
givet  dokument  ska  kunna  förknippas  med  och  vilken
dokumentmall som ska användas för vilket dokument[3].

Trots detta finns det en rad exempel på vad ett företag har
att  vinna  på  att  ha  en  välformulerad  strategi  bakom sin
hantering av elektroniska dokument:

EDM  applications  generate  business  value  by
improving  customer  service,  revising  business
processes,  speeding  the  distribution  of  documents,
reducing  storage  costs,  or  improving  access  to
documents. (Sprague Jr, Ralph H., 1995 s. 29-49)

1 Andra  besläktade  termer  är,  'Electronic  Document  Management',
'Enterprise Document Management' m.fl.

Med  anledning  av  detta  kan  det  vara  av  intresse  för
näringsidkare - stora som små - att undersöka hur just den
kan  dra  nytta  av  att  använda  Document  Output
Management i sin verksamhet; denna rapport kommer titta
närmare på hur man kan utveckla en egen sådan lösning
(åtminstone  en  del  av  en).  Vidare  kommer  rapporten  att
demonstrera hur man kan göra detta utan att behöva förlita
sig på proprietär teknik - något jag tror kan vara intressant
då  vi  lever  i  en  tid  då  den  korporativa  acceptansen  för
användning av Open Source-mjukvara ökar[4].

Syfte
Målet med detta examensarbete var att utveckla ett ”proof-
of-concept”-program,  baserat  på  Open  Source-kompo-
nenter,  för  hantering  av  dokumentmallar.  Tanken  med
programmet var att det skulle kunna fungera som en del i
ett större Document Output Management-system.

Frågeställning
Vad är  en bra lösning för att förena data från ett  affärs-
system med dokumentmallar, som skulle kunna användas
som en del av ett större Document Output Management-
system? Hur gör man lösningen:

1) Helt baserad på Open Source-komponenter.

2) Så  att  den  går  att  använda  med  kontorssviten
OpenOffice.org?

BAKGRUND
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av ett företag
som heter  Infor[5],  som är  ett  privatägt  mjukvaruföretag
med ungefär 12.400 anställda världen över och som har sitt
huvudkontor i New York City, USA.

Uppdraget jag fick av Infor gick ut på att göra research på
samt  utveckla  en  prototyp/metod  för  hantering  av-  samt
skapande av dokumentmallar som skulle kunna användas
som en  del  i  ett  större  Document  Output  Management-
system. Det var ett krav att den framtagna lösningen helt
skulle  baseras  på  icke-patenterade  (Open  Source)
komponenter och att det skulle vara möjligt att skapa och
underhålla  dokumentmallarna  i  kontorssviten  Open-
Office.org  (hädanefter  kallat  OpenOffice).  Tanken  var
också att prototypen skulle ha möjlighet att hämta sin data
från en BOD2 (Business Object Document)[2].

2 Egentligen en XML-fil som är strukturerad på ett speciellt sätt.
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TEORI
Till att börja med, vad är Document Output Management?
Document  Output  Management  är  samlingsnamnet  för
lösningar,  eller  en  grupp  processer,  vars  syfte  är  att
effektivisera hanteringen av elektroniska dokument - inte
sällan i kontorsmiljö[6].

Innan vi går vidare kan vi passa på att göra en sak klar för
oss; vad är egentligen definitionen på ett dokument i detta
sammanhang?

the dominant connotation of a document Is relatively
structured  and  formal  information  (primarily  text)
printed on paper. Therefore, the scope of electronic
document  management  must  encompass the  use of
technology  to  handle  paper  documents  or  their
electronic equivalent. (Sprague Jr, Ralph H., 1995 s.
29-49)

Man  kan  med  största  sannolikhet  säga  att  alla  verk-
samheter använder sig av dokument på ett eller annat sätt –
det som skiljer dem åt är  sätten de använder dokumenten
på.

Exempel  på  verksamheter  där  dokumenten  står  för  en
mycket stor del (om inte helt och hållet) för verksamhetens
inkomst eller syfte är de i förlagsbranschen. Andra, mindre
uppenbara  exempel,  är  advokatbyråer,  försäkringsbolag,
Human Resource (HR) avdelningar och så vidare.

Det finns flera meriter för varför det ligger i en verksam-
hets intresse att ta klivet in i det så kallade ”papperslösa
kontoret”.  Att  arkivera  riktiga  pappersdokument  tar plats
(vilket i sin tur för med sig utrymmeskostnader), det tar tid
att hitta det man letar efter och det är mödosamt att dela
pappersdokument (och informationen de håller) med andra,
jämfört med dess elektroniska motsvarighet.

Vi lever  i en tid då det  inte  är  ovanligt  att  företag,  som
Infor, har kontor över hela världen och, i och med det, inser
man snart vikten av att kunna dela affärsdata med varandra
på ett enkelt och smidigt sätt.

Whatever companies’ concerns about moving away
from paper, the alternative is surely more onerous –
for  instance,  continuing  to  be  weighed  down  by
static,  cumbersome  paper  archives  which  prevent

efficiency  and  agility.  (Frear,  Howard.  Credit
Control Volume: 33)

the primary driving forces for EDM are the business
need for productivity improvement in the short run
and  improved  organizational  effectiveness  in  the
long run. (Sprague Jr, Ralph H., 1995 s. 29-49)

Nödvändig  infrastruktur  för  ett  Document  Output
Management-system
Ett effektivt Document Output Management-system består
av flera separata delar[21] som arbetar tillsammans för att
underlätta  hanteringen  av  företagets  affärsdokument.
Systemet sköter varje enskilt steg i dokumentets livscykel;
från skapandet, till eventuell arkivering eller annan kanal
och detta kräver förstås en hel del planering av den som
förfogar över systemet[3].

För  att  skapa  en  bättre  förståelse  för  vilken  typ  av
infrastruktur som generellt kan behövas för ett system som
detta, presenteras här en överblick över de delar som utgör
denna (se Figur 1):

Create/Capture
Affärsdokumentet i pappersform digitaliseras, om det inte
redan  är  gjort,  t.ex.  med OCR-teknik (Optical  Character
Recognition)[7].

Store/Organize
Den  avlästa  informationen  sparas  undan  i  företagets
affärssystem.

Retrieve
Baserat  på  en  förfrågan/uppslagning  söks  dokumentet
(eller  en  delmängd  av  den  information  som  utgjorde
dokumentet) upp i affärssystemet.

Template matching
En passande dokumentmall väljs ut och förenas med den
uppslagna datan.

Display/Print/Share
Resultatet  av denna process skickas vidare ett  eller  flera
slutmål eller mottagare; exempel på dessa är fax, e-mail,
skrivare, arkivering och så vidare.
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Figur 1. En överblick över den process som utgör Document Output Management.



I  processen  som  beskrivs  ovan  var  den  utvecklade
prototypen  tänkt  att  användas  under  Template  matching
steget; datan man hämtat från affärssystemet ska alltså på
något sätt sammanfogas med en dokumentmall som, även
den, hämtas från affärssystemet.

METOD
Den  övervägande  delen  av  tiden  spenderades  på  att
utveckla  prototypen  som  efterfrågades  av  kunden.  En
inledande  förstudie  gjordes  först  för  att  sätta  mig  in  i
relevant  teknik  och  terminologi.  Efter  denna  inledande
research-fas skiftade jag fokus till att testa de verktyg som
såg ut att ha mest potential. Efter att ha bestämt mig för
vilken teknologi jag skulle basera lösningen på började den
riktiga  utvecklingsfasen  då  prototypen  byggdes  upp från
grunden.  Under  utvecklingsfasen  hölls  regelbundna
avstämningsmöten  tillsammans  med  företagets  produkt
manager samt site-manager.

Förstudie
Jag  ville  inledningsvis  förstå  det  system  som  den
framtagna prototypen eventuellt skulle användas i och med
anledning  av  detta  såg  jag  till  att  skaffa  mig  en
övergripande  bild  av  den  process  som  utgör  Document
Output Management.

Min  litteratur  bestod  mestadels  av  nätbaserat  material,
närmare  bestämt:  Wikipedia,  nätforum,  användarguider
(tutorials),  kodsnippets,  API-dokumentation,  officiella
specifikationer,  Git-repositories  och  artiklar  från  Google
Scholar  och  universitetets  artikelsökmotor  (att  hitta
relevant forskningslitteratur visade sig dock inte vara helt
trivialt).

Vissa av kunskaperna erhölls  även från diskussioner och
möten  med  produktmanagern  och  site-managern,  som
förklarade hur processen var tänkt att fungera just för dem
och tilltänkta användarscenarion.

Ovanstående  metoder  användes  för  att  bilda  mig  en
uppfattning om, och ta reda på användningsområdet för de
tekniker  och  verktyg  jag  upptäckte  under  research-fasen
samt för bakgrundsresearch inom ämnet Document Output
Management.

Val och utvärdering av teknik
Inför  utvecklingen  av  prototypen  tittade  jag  på  vilka
alternativ  som  fanns  att  tillgå  för  att  implementera  den
tilltänkta  lösningen.  Jag tittade  i  första  hand på  följande
tekniker:

XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformation)[8],
är ett språk för att transformera XML-filer till andra XML-
filer. ODF-formatet är visserligen uppbyggt av XML-filer,
men  att  generera  korrekt  formaterade  ODF-filer  endast
med hjälp av XSLT är ingen trivial sak på något sätt, och
med  väsentligt  bättre  metoder  att  tillgå  var  XSLT  helt
enkelt inte rätt teknik för uppgiften.

OpenOffice  UNO (Universal  Network  Objects)[9],  är  ett
programmeringsinterface med språkbindningar för en rad
olika språk (se Figur 2). Det går att kontrollera OpenOffice
helt och hållet med detta, vilket kan få det att låta som att
det är som klippt och skuret för uppgiften -  men det inte
helt utan sina problem.

Figur 2. Överblick över UNO3

När jag till  en början försökte navigera mig runt på den
officiella  wiki-sidan  kändes  dokumentationen  bristfällig
och innehöll  en del döda länkar - vilket  gav ett negativt
första  intryck.  Jag  lyckades  dock,  till  slut,  hitta  en  mer
relevant och användbar del av wiki:n som förklarade hur
UNO fungerar och hur man kommer igång med det.

För att  sammanfatta intrycken jag fick från det  jag själv
läste  och baserat  på åsikterna som andra (som verkligen
hade jobbat med det) hade drog jag följande slutsatser:

1) UNO har en brant inlärningskurva.

2) Det  är  krångligt  att  komma  igång  med
(utvecklingsmiljön).

3) Sätter man sig väl in i det, går det att använda till
mycket.

Med anledning av detta tog jag beslutet att inte gå vidare
med  UNO.  Med  detta  sagt  skulle  jag  ändå  vilja  tipsa
nyfikna  utvecklare  om  att  kolla  upp  UNO  och  själva
avdöma om det verkar vara värt tiden det tar att sätta sig in
det. Jag tvivlar inte på att det, för rätt projekt, har mycket
att erbjuda.

OpenOffice BASIC[10], är (som namnet antyder) ett språk
som  härstammar  från  BASIC-familjen  och  som  har
utvecklats speciellt för OpenOffice. Det är ett språk på hög
nivå och är tänkt att användas när standarsfunktionerna i
OpenOffice inte längre räcker till:

Routine  tasks  can  therefore  be  automated  in
OpenOffice.org  Basic,  links  can  be  made  to  other
programs — for example to a database server — and
complex activities can be performed at the press of a
button by using predefined scripts.

3 Bildkälla: http://www.openoffice.org/udk/
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Likt  UNO-interfacet  finns  det  få  begränsningar  för  vad
OpenOffice BASIC kan göra. Problemet blir snarare (som i
fallet med UNO) att sätta sig in i hur OpenOffice API:t är
uppbyggt  och  fungerar,  vilket  inte  är  någon  trivial  sak.
Detta förutsätter också, förstås,  att utvecklaren redan kan
BASIC.

Om valet stod mellan att använda UNO eller OpenOffice
BASIC  skulle  jag  ändå  börja  med  att  prova  BASIC  av
följande anledningar:

1) Det verkar gå fortare att komma igång med - det
finns en BASIC IDE inbyggd i OpenOffice som
det går att börja programmera direkt i.

2) Det har en förhållandevis enkel syntax.

3) Det  går  att  göra  en  del  intressanta  saker  med
modulerna man skriver, som t.ex.  att länka dom
till  kortkommandon och  designa  egna  verktygs-
paneler, vilket öppnar för intressanta möjligheter.

För  att  ytterligare  utveckla  på  punkt  tre  ovan  -  så  här
beskrivs OpenOffice BASIC av den officiella wiki-sidan:

OpenOffice.org Basic offers complete access to all
OpenOffice.org  functions,  supports  all  functions,
modifies  document  types,  and provides  options for
creating personal dialog windows.

jOpenDocument[11],  är  ett  hög-nivå  Java-bibliotek  för
manipulering  av-  och  skapande  av  ODF-filer  program-
matiskt.  Biblioteket  är  gratis  och  har  en  GNU  General
Public  License  (GPL).  Kommersiella  licenser  (som
inkluderar  support)  finns  att  köpa  från  utvecklarens
hemsida.

Efter lite initiala tester med att modifiera OpenOffice Calc-
dokument  programmatiskt  med jOpenDocument  blev jag
imponerad  över  hur  lätt  det  var  att  använda  och  tyckte
definitivt att det hade potential. Det jag däremot störde mig
på var följande:

1) Kodexemplen på den officiella hemsidan var inte
kompletta  och  fanns  inte  heller  tillgängliga  för
nedladdning. Detta gjorde det svårt att förstå hur
vissa av de demonstrerade exemplen fungerade.

2) API:t kändes inte lika moget/bra underhållet som
det för  Simple API (se nedan). Det var uppenbart
att  ingen  hade  bemödat  sig  med att  gå  igenom
API:ets  autogenererade  beskrivningar,  metod-
namn  och  så  vidare,  då  vissa  var  absurt  långa
och/eller intetsägande.

jOpenDocument  valdes  bort  för  att  det,  jämfört  med
Simple  API,  hade  det  sämre  API:t  och  var  sämre
dokumenterat. För en utvecklare är detta två saker som helt
enkelt inte går att ignorera.

Simple API (även kallat Simple Java API for ODF)[12], är
en del av Apache ODF Toolkit[13]:

The Apache ODF Toolkit  is a set  of Java modules
that  allow  programmatic  creation,  scanning  and
manipulation of Open Document Format (ISO/IEC
26300  ==  ODF)  documents.  Unlike  other
approaches which rely on runtime manipulation of
heavy-weight  editors  via  an  automation  interface,
the ODF Toolkit is lightweight and ideal for server
use.

Då  Simple  API  (som  har  licensen  Apache  2.0)  och
jOpenDocument  var  så  pass  lika  varandra  blev  en
jämförelse mellan de två Java-biblioteken oundvikligt. De
var  båda  lätta  att  använda  och  möjliggjorde  framför  allt
manipulering av ODF-filer.  För den som vill  manipulera
ODF-filens  underliggande  XML-struktur,  är  detta  också
möjligt med dessa bibliotek.

Det som till slut fick mig att välja Simple API var att det,
till att börja med, hade ett välskrivet API - komplett med
bra beskrivningar och behändiga hjälpfunktioner, exempel
på dessa är:

• getSectionIterator(),  som  plockar  ut
dokumenets samtliga Sections.

• getTableList(), som plockar ut dokumentets
samtliga tabeller.

Som en liten parentes kan det nämnas att jOpenDocument
inte  tillhandahåller  några  metoder  med  motsvarande
funktionalitet.

En annan positiv aspekt med Simple API var att det  var
väldokumenterat och tillhandahöll rikligt med kodexempel
- vilket bidrar till att jämna ut inlärningskurvan väsentligt.

OpenDocument Format[14], är det öppna filformatet som
OpenOffice-sviten  använder  sig  av  och  är  i  grund  och
botten  uppbyggt  av XML (well-formed,  enligt  XML 1.0
specifikationen). Filerna i sig har en paketstruktur som går
att ”packa upp” som vilka arkivfiler som helst (se Figur 3).

Dokumentets innehåll finner man i filen  content.xml
och  utseendet  och  innehållet  (på  t.ex.  en  textparagraf)
representeras  av  XML-noder  (likt  den  i  Figur  3)  -  med
unika namn och  namespaces,  beroende på vilken  typ av
innehåll noden representerar.

XPath (XML Path Language)[15], är ett språk som gör det
möjligt  att  nå  specifika  noder  i  en  XML-fil  baserat  på
villkor och sökvägsliknande uttryck. Här är ett exempel:

//text:section/@text:name

Figur 4. Ett XPath-uttryck som plockar ut text:name-
attributet från samtliga text:section-noder i dokumentet.
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<text:p text:style-name="P1">En blå
paragraf</text:p>

Figur 3. ODF-formatet under ytan

Implementation
Implementeringen kan delas upp i två delar; utformningen
av dokumentmallen  samt  programmet  som sammanfogar
XML-filens  information  med  dokumentmallen.  XML-
filens  struktur  och  innehåll  behövde  jag  inte  designa  på
egen  hand,  utan  fick  en  riktig  BOD  att  arbeta  med  av
kunden (denna kommer inte att diskuteras i detalj).

Det  fanns  flera  sätt  att  gå  tillväga  när  det  kom  till  att
utforma dokumentmallen. Men då personen som designar
dokumentmallen  nödvändigtvis  inte  är  programmerare
gjorde jag ansträngningar  för  att  se  till  att  metoden inte
krävde avancerade förkunskaper.

Metoden jag kom fram till, som inte bara var lätt att utföra
och  hålla  efter  i  OpenOffice,  utan  också  tillät  en  enkel
metod för identifiering av mallens olika delar via kod, var
att göra så kallade Sections (sv. sektioner)[16] av de delar
av texten jag senare ville ersätta med XML-datan:

The  <text:section>  element  represents  a  named
region  of  content  in  a  document.  Sections  specify
formatting properties for a region of text or text that
is  automatically  acquired  from  an  external  data
source or document, or another text section.

Sections skapar man genom att markera ett stycke text och
via menyn väljer  Insert  → Section... varpå man anger ett
valfritt namn och klickar på knappen Insert.

En  överblick  över  samtliga  namngivna  Sections  i  ett
dokument  kan  ses  i  Navigator-fönstret,  under  kategorin
Sections (dubbelklickar man på ett section-namn där ställs
markören precis i början av denna section i dokumentet).

Vad  som  sker  i  den  underliggande  XML-strukturen
(närmare bestämt i filen  content.xml) när man infogar en
section är att ett element med följande utseende skapas:

<text:section text:style-name="Sect1" 
text:name="//SupplierInvoiceHeader/DocumentD
ateTime"><text:p text:style-
name="P1">[DocumentDateTime]</text:p></text:
section>

Som vi kan se har elementet ett text:name-attribut[17] och
det är här det angivna namnet hamnar (fet text). Alla delar i
dokumentet  jag  ville  ersätta  med  datan  från  BOD:en
gjordes om till sections likt den ovan.

Som man kan se har jag angett ett XPath-uttryck som namn
på denna section; anledningen till detta är att jag i förväg
vill  bestämma  vilken  del  av  BOD:en  som  ska  ersätta
section:en. Med andra ord; genom att plocka upp namnen
på  dokumentets  section:s  i  mitt  program  har  jag  en
fullständig lista över vilken data jag är intresserad av att
plocka ut från BOD:en (i form av XPath-uttryck). Idén är
enkel - men det fungerar.

<InvoiceLine>
    <LineNumber>1</LineNumber>
    <ProductID>abc123</ProductID>
</InvoiceLine>
<InvoiceLine>
    <LineNumber>2</LineNumber>
    <ProductID>cde456</ProductID>
</InvoiceLine>
<InvoiceLine>
    <LineNumber>3</LineNumber>
    <ProductID>fgh789</ProductID>
</InvoiceLine>

Figur 5. Tabeller som ska hålla data från noder som upprepas
i XML:en, likt InvoiceLine noderna ovan, ska namnges med

namnet på den upprepade nodtypen; 'InvoiceLine' i
ovanstående exempel.

Ovanstående  metod  behövde  justeras  något  för  att  även
kunna  fungera  för  tabeller  (närmare  bestämt  ”produkt-
tabeller”,  som  är  vanligt  förekommande  i  fakturor  eller
plocklistor).  Det  var  även  ett  önskemål  från  uppdrags-
givaren att en demonstration som involverade detta skulle
presenteras.  En  produkttabell  förbereds  genom  att  göra
följande:

1. Namnge  tabellen  (för  att  namnge  en  tabell
högerklickar man vart som helt i tabellen, höger-
klickar  och  väljer  Table...,  varpå  man  anger  ett
namn  i  fältet  Name).  Detta  görs  för  att  på  ett
enkelt  sätt  kunna  identifiera  de  tabeller  man  är
intresserad av att arbeta med i koden.

Document-klassen i Simple API tillhandahåller en
metod  med  namnet getTableList()  som
returnerar  en  lista  över  dokumentets  samtliga
tabeller. Denna lista itereras sedan igenom för att
bearbeta  tabellerna  i  tur  och  ordning  (för
demonstrationen användes dock endast en tabell).
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Namnet  som  anges  för  tabellen  ska  vara
detsamma  som  namnet  på  den  XML-tagg  som
representerar en hel  produktrad. Med andra ord;
av den samling noder som tillsammans represen-
terar en given produkt är det namnet på den som
ligger högst i den hierarkin vi vill ha namnet på
(förmodligen  har  du  mer  än  bara  en  av  dessa
produktnoder  i  BOD:en,  men  namnet  du  anger
kommer att vara representativ för alla noderna av
den typen).

Om  vi  använder  XML-datan  i  Figur  5  som
exempel  på  detta,  skulle  vår  tabell  alltså  ges
namnet InvoiceLine.

2. För varje kolumn i tabellen anges, i varje header-
cell (översta raden i tabellen), vilken del av datan
från BOD:en man vill att varje underliggande cell
ska fyllas med.  Detta  görs  genom att  man först
skriver  in  en  valfri  text  i  cellen  (förslagsvis
kategorinamnet, se Figur 6), som sedan görs om
till  en  section  (enligt  den metod  som beskrivits
tidigare).  Även detta  ska vara ett XPath-uttryck,
men här  ska uttrycket anges i ett format som är
relativt i förhållande till produktnoden i BOD:ens
i  XML-struktur  (alltså  relativt  till  InvoiceLine
från Figur 5).

I  testmallen  jag  arbetade  med hade  jag t.ex.  en
kolumn för kvantitet (eng. Quantity) och BOD:en
hade  (inte  oväntat)  just  en  sådan  nod,  vilket
gjorde  att  section:en  i  header-cellen  för  den
kolumnen fick utrycket: ./Quantity

Detta upprepas sedan för samtliga kolumner man
vill att programmet ska fylla.

3. Tabellen i fråga ska, när den är klar, bestå av en
header-rad och en rad med tomma celler (se Figur
6).  Programmet  kommer  att  iterera  genom
tabellens  celler  från vänster  till  höger  och varje
cell  som  fylls  med  data  kommer  att  få  sitt
utseende baserat  på stilmallen  från cellen  längst
ned  till  vänster  (namnet  på  denna  sparas  undan
innan tabellen börjas fyllas med data).

Produkt Quantity Price Total

Figur 6. Ett exempel på en produkttabell, som den
kan se ut när den ännu inte är ifylld. När

progammet sedan körs kommer stilmallen för
nytillkomna celler att baseras på cellen längst ned

till vänster.

Programmet
Då den mest lättanvända metoden för att manipulera ODF-
filer programmatiskt föreföll sig innefatta användandet av
Java-bibliotek - närmare bestämt Simple API - föll det sig

naturligt att välja Java som utvecklingsspråk. Jag valde att
dela upp programmet i två delar;  klasserna TemplateFiller
och Util, för att göra programmet något mer överskådligt.

TemplateFiller, som är startpunkten i programmet, hanterar
saker  som  kommandoradsargument  och  anrop  till  Util-
klassen (som är klassen som gör det egentliga arbetet med
att  fylla dokumentmallen).  Om programmet  klarar  av att
köra färdigt sparas den ifyllda dokumentmallen i en output-
mapp i projekt-katalogen (eller annat ställe, om användaren
anger ett sådant via kommandoraden).  Här följer en lista
över samtliga tillåtna kommantoradsflaggor:

-output <path>
Med denna flagga  anger  man filnamn (som ska vara en
.odt-fil) och plats för den genererade filen.

-template <path>
Med denna flagga anger man vilken fil (som ska vara av
typen .odt) man önskar använda som mall.

-xml <path>
Denna  flagga  ska  utgöra  sökvägen  till  en  .xml-fil  som
innehåller datan du vill fylla mallen med.

-save-as-bod
Om  denna  flagga  används  kommer  programmet  att
använda  BOD-filens  id-nummer  som  filnamn.  Eftersom
BOD-filer  representerar  unika  affärsdokument  var  min
tanke att  detta  möjligen kunde användas för  att  undvika
eventuella namnkonflikter.

Den mer intressanta klassen, Util är, som sagt, den delen
av  programmet  som utför  själva  grovjobbet.  Klassen  är
uppdelad i följande (statiska) metoder:

• initXML(String  filename),  denna  metod
anropas i början av programmet för att instansiera
XML-filen progammet ska plocka sin data från.

• initODT(String  filename),  denna  metod
använder  getSectionIterator(),  som  till-
handahålls  av  Simple  API,  för  att  inledningsvis
plocka  ut  dokumentets  samtliga  definierade
section:s. Denna samling section:s itereras sedan
igenom,  där  section-namnet  (som  egentligen  är
Xpath-uttryck)  och  textnoden  som tillhör  denna
section sparas undan i en HashMap; namnet blir
nyckeln och noden värdet.

• saveODT(String  path),  denna  metod  sparar
den ifyllda mallen  som ett  nytt  ODT-dokument4

till den angivna sökvägen.

• getXMLNodesByTagName(String  tagName),
denna  metod  plockar  ut  samtliga  XML-taggar
med  det  angivna  namnet  från  den  tidigare

4 OpenDocument Text
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instansierade XML-filen.  Används i programmet
för att plocka ut BOD:ens produktnoder.

• assembleODFSections(), denna metod förenar
BOD:ens data med de textnoder som plockades ut
ut i metoden initODT.

Nycklarna (XPath-uttrycken) i HashMap:en (som
användes  i  initODT)  itereras  igenom  och  eva-
lueras i tur och ordning mot BOD:en. Om XPath
lyckas  hitta  den  angivna  noden  returneras  den,
varpå  texten  i  den  nod  som  tillhörde  uttrycket
(som även den finns i HashMap:en sedan tidigare)
ersätts med datan som hämtades.

• fillODFTables(),  denna  metod  använder
inledningsvis metoden getTableList(),  (från
Simple  API)  för  att  plocka  ut  dokumentets
samtliga  tabeller.  Denna  samling  itereras  sedan
igenom, samtidigt som namnet för var och en av
dessa  kontrolleras.  Om  namnet  på  den  aktuella
tabellen är detsamma som BOD:en använder för
produktraderna  påbörjas  fasen  där  tabellen  fylls
med data.

Denna fas inleds med att header-cellerna itereras
igenom (de  på  översta  raden  i  tabellen).  Dessa
innehåller  section:s  och  precis  som  tidigare  i
programmet  plockas  namnet  på  dessa  ut  för  att
senare kunna evalueras med XPath (detta görs här
igen  för  att  jag  med  getSectionIterator()
inte  vet  vilka  av  de  returnerade  section:s  som
tillhör tabeller och inte). Samtidigt som detta görs
sparas  även  kolumnernas  index  undan  för  att
kunna användas senare när cellerna ska fyllas med
data.

Det är en sak till som måste göras innan man kan
fylla  tabellen;  BOD:ens  produktrader  hämtas  ut
med  hjälp  av  metoden  getXMLNodesByTag-
Name().

Med detta gjort har vi allt vi behöver för att fylla
tabellen med data. Vi vet nu: Vilka kolumn-index
vi är intresserade att jobba med, XPath-uttrycken
dessa  kolumner  är  förknippade  med,  och  hur
många rader tabellen kommer bestå av när vi är
klara (antalet produktrader = antalet träffar vi får
tillbaka från getXMLNodesByTagName()).

För att fylla tabellen med data itererar jag genom
resultatet  som returnerades  från  getXMLNodes-
ByTagName(). För varje sådan iteration itereras i
sin  tur  section-namnen vi  plockade  ut  i  header-
cellerna.  Dessa  evalueras  mot  BOD:en  och
resultatet  av  detta  skrivs  in  den  aktuella  cellen;
Simple  API  tillhandahåller  ett  enkelt  sätt  att
plocka  ut  celler  baserat  på  dess  position,  med

hjälp av metoden  getCellByPosition(),  som
tillhör Table-klassen.

På samma gång anges  här  även vilken  stil  som
nya celler ska ha. Detta löste jag på ett enkelt sätt
genom  att  kopiera  namnet  på  stilmallen  som
används i cellen längst ned till vänster i tabellen
(när den ännu inte är ifylld). Koden för detta ser ut
så här:

String cellStyleName = 
currentTable.getCellByPosition(0, 
currentTable.getRowCount()-
1).getParagraphByIndex(0, 
false).getStyleName();

Bortsett från i den första iterationen (då vi redan
har en blank tabellrad att arbeta med) skjuts en ny
rad in längst ned i tabellen. Detta är det första som
sker  för  varje  produktradsiteration.  Även  här
tillhandahåller Simple API ett enkelt sätt att arbeta
med tabeller:

if (invoiceLineIdx != 0) {
    currentTable.appendRow();
}

Efter att fillODFTables() har kört klart har vi förhopp-
ningsvis  lyckats  med  att  ersätta  samtliga  section:s  med
datan vi slår upp i BOD:en, vidare har vi (om allt har gått
som  planerat)  fyllt  tabellerna  med  data.  Det  enda  som
återstår vid denna tidpunkt är att spara den ifyllda mallen
under  ett  nytt  namn -  saveODT() är  metoden  som gör
detta.

RESULTAT
I denna del  ämnar jag presentera resultatet av de moment
som ingick i Metod-kapitlet.

Förstudie
Det finns flera alternativ att välja bland för att utveckla ett
program som löser problemet detta examensarbete handlar
om. De bästa alternativen, för den som vill arbeta i Java, är
Simple API och jOpenDocument. Vill man jobba i ett annat
språk än Java, eller om man vill jobba med en lösning som
är mer integrerad med OpenOffice kan man ge OpenOffice
UNO eller OpenOffice BASIC ett försök.

Teknikval
• Java valdes som programmeringsspråk.

• För  programmatisk  manipulering  av  ODF-filer
valdes  Java  biblioteket  Simple  API  (en  del  av
Apache ODF Toolkit).
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Implementation

Dokumentmallen
För att förbereda en dokumentmall, för att den ska kunna
fungera  tillsammans  med  det  utvecklade  programmet,
bestämmer  man först  vilka  delar  av  texten  man vill  ska
ersättas  med  informationen  från  XML-filen.  Dessa
textstycken görs om till så kallade Sections, och som namn
anges  ett  XPath-uttryck  som  pekar  ut  datan  man  är
intresserad av i XML-filen.

Tabeller  förbereds  på  ett  liknande  sätt.  Om  syftet  med
tabellen  är  att  hålla  information  som  återkommer  flera
gånger  i  BOD:en  (som  produktrader  i  en  faktura  eller
plocklista,  se Figur 5) ska tabellen namnges med namnet
på  den  nodtyp  som upprepas.  Om en  tabell  t.ex.  skulle
fyllas  med  datan  från  produktnoderna  i  Figur  5  skulle
tabellen i fråga ges namnet InvoiceLine.

Texten i header-cellerna (de på översta raden) görs om till
sections,  men  XPath-uttrycket  som anges  som namn  på
dessa  ska  vara  relativt till  den  nodtyp  tabellen  fick  sitt
namn  från.  Som  exempel:  Om  tabellen  ska  hålla
information från InvoiceLine-noderna (från Figur 5),  ska
header-cellen för ”Produkt ID”-kolumnen (om man väljer
att ha en sådan) ges XPath-uttrycket:

./ProductID

Metoden som beskrivs ovan valdes för att den är lätt att
utföra  och  underlättar  bearbetningen  av  dokumentet  i
programmet;  eftersom  delarna  av  dokumentet  man  vill
ersätta med XML-data har XPath-uttryck kopplade till sig
är det enkelt att bara evaluera uttrycken och ersätta texten i
dokumentet med det som returneras.

Programmet
Section-namnen  (Xpath-uttrycken)  och  dess  tillhörande
textnoder samlas ihop i en HashMap (namnen som nycklar,
textnoderna  som  värden).  Denna  itereras  sedan  igenom
samtidigt som XPath-uttrycken evalueras mot XML-filen.
Informationen  som returneras  från  evalueringen  används
för att ersätta texten i respektive section.

Listan över dokumentets tabeller itereras igenom. När en
tabell  med  ett  namn  man  har  bestämt  ska  hanteras  går
programmet in i fasen då cellerna fylls med information.
För att utföra detta moment behöver man veta tre saker:
Vilka kolumn-index man vill jobba med, XPath-uttrycken
som representerar respektive kolumn, och hur många rader
tabellen kommer att ha när programmet har kört klart.

Antalet  produktrader  tar  man  reda  på  genom att  anropa
getXMLNodesByTagName(),  med  namnet  på  produkt-
noden  som  argument  (InvoiceLine,  från  Figur  5).  Detta
kommer  att  returnera  en  samling  noder  från XML-filen,
och antalet rader i tabellen kommer att bli detsamma som
antalet träffar man fick från detta anrop.

XPath-uttrycken  och  kolumn-indexen  tar  man  reda  på
genom att  iterera  genom header-cellerna.  De  celler  som
innehåller  sections är  de man vill arbeta med, så XPath-
uttryck  och  kolumn-index  samlas  upp  från  dessa  under
denna iteration.

Samlingen  med  produktradsnoder  itereras  igenom  och
under tiden detta sker uppdateras informationen i cellerna.
Nya rader skjuts in underifrån i tabellen vartefter.

Ovanstående  metod  valdes  för  att  den  hade  en  logisk
struktur och grundidé. Simple API tillhandahåller samtidigt
många  hjälpsamma  metoder  som  gör  jobbet  mycket
enklare.

DISKUSSION

Resultat
Resultatet  av  examensarbetet  blev:  Ett  exempel  på  en
dokumentmall som utformats i kontorssviten OpenOffice,
och ett program som bearbetar  denna dokumentmall  och
fyller det med data från en angiven XML-fil.

Kraven från uppdragsgivaren var att:

1) Applikationen  helt  skulle  baseras  på  Open
Source-komponenter.

2) Dokumentmallarna  skulle  kunna  utformas  i
kontorssviten OpenOffice.

3) Programmet  skulle  ha  möjlighet  att  plocka  ut
informationen den behövde från XML-filer.

Andra  önskemål  som  presenterades  av  uppdragsgivaren
(men  som  dessvärre  inte  hann  bli  implementerade)  var
möjligheten att kunna browse:a runt i XML-filen, och med
drag-and-drop kunna placera ut en slags länk till de noder
som  innehåller  den  information  man  är  intresserad  av
direkt i dokumentet.

Vidare var det ett önskemål att den utvecklade prototypen
skulle  ha  möjlighet  att  generera  PDF-filer  –  närmare
bestämt  som  PDF/A[18],  som  är  speciellt  utvecklat  för
långtidsarkivering.

Metod
Själva grundidén bakom den metod jag kom fram till för
utformning  av-  och  bearbetning  av  dokumentmallar  är
enkel;  ”tagga”  de  delar  av  dokumentet  du  vill  att
programmet  ska  bearbeta  med  XPath-uttryck.  Gå  sedan
igenom var och en av dessa programmatiskt och ersätt dem
med informationen XPath-uttrycken returnerar från XML-
filen. Metoden fungerar bra på den testmall jag utformade i
samråde med uppdragsgivaren, men lösningen är inte utan
sina brister.

Att tagga section:s med XPath-uttryck i OpenOffice är inte
svårt,  det  är  något  en  person  med  basala  kunskaper  i
OpenOffice  (eller  liknande  ordbehandlings-program)  kan
klara  av.  Det  jag  däremot  bedömmer  som  ett  större
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problem är att dessa XPath-uttryck först måste förberedas
av någon innan de kan användas vilket, på ett sätt, kan ses
som en flaskhals.

Ett bättre sätt att hantera detta skulle vara om det fanns ett
enkelt  sätt  att  ”browse:a”  runt  i  XML-filen  man  arbetar
med,  med  möjlighet  att  dra  ut  (med  drag-and-drop)  de
noder som innehåller rätt information till dokumentmallen
direkt.  Detta  skulle  göra  att  även  en  person  utan  några
förkunskaper i XPath skulle kunna designa en dokument-
mall helt på egen hand - ju färre personer som behöver bli
involverade i processen desto bättre.

En  sak  jag  själv  tänkte  hade  varit  passande,  i  brist  på
ovannämnda  drag-and-drop  funktionalitet,  är  om  man
kunde  skriva  en  formatmall  i  XSLT  som  automatiskt
skriver  om XML-filens taggar  till  dess  Xpath-motsvarig-
heter. Om inte annat skulle detta kanske spara en del tid åt
personen  som  blir  ansvarig  för  att  dessa  uttryck  blir
skrivna.

Faktum är att drag-and-drop funktionaliteten var lite av ett
önskemål  från  uppdragsgivaren  när  projektet  först
presenterades  för  mig  av  produktmanagern.  Detta  hanns
dessvärre inte med p.g.a. tidsbrist. Jag uppskattar dock att
en  sådan  lösning  möjligtvis  skulle  kunna  gå  att
implementera som en plug-in till  OpenOffice; förslagsvis
med  OpenOffice  BASIC  (som  det  tydligen  ska  gå  att
utveckla sina egna kontroller i, enligt OpenOffice BASIC-
dokumentationen).

På tal om OpenOffice BASIC skulle det vara intressant att
se  hur  den  utvecklade  lösningen  skulle  fungera  som en
plug-in till OpenOffice, snarare än ett fristående program,
som det är just nu. På det viset skulle man istället kunna
fylla mallen via en knapptryckning eller snabbkommando.
Problemet med denna lösning är hur man då skulle kunna
automatisera  exekveringen  (t.ex.  om  den  är  tänkt  att
användas som en serverkomponent). Jag misstänker att det
går  att  anropa  OpenOffice  via  kommandoraden  och
samtidigt  ange  ett  macro  som  ska  köras,  med  det  är
ingenting  jag  själv  hann  experimentera  med  under
projektets gång.

För att komma fram till den föreslagna metoden gjorde jag
små,  minimala  ändringar  i  testdokumenten  jag  arbetade
med  och  undersökte  därefter  den  underliggande  XML-
strukturen  för  att  se  vilka  förändringar  som  uppstått.  I
samma  takt  skrevs  små  tester  med  de  programbibliotek
som verkade  vara  lämpade  för  uppgiften.  Den officiella
ODF-specifikationen kontrollerades ibland för  att  ta reda
på vilken slags information/attribut de olika XML-noderna
var  tillåtna  att  innehålla.  Möten  hölls  också  regelbundet
med uppdragsgivaren för att presentera eventuella framsteg
och för att bolla tankar och idéer om vad som skulle göras
eller undersökas vidare.

Arbetet i ett vidare sammanhang
Detta examensarbete har varit av sådan karaktär att det inte
finns mycket  att säga vad beträffar  eventuella  etiska och
samhälleliga aspekter, men om något så tycker jag ändå att
lösningen påvisar att man inte behöver spendera tusentals
kronor  på  en  patenterad  dokumenthanteringslösning.
Verktygen finns tillgängliga för den med idén och viljan att
utveckla något nytt och användbart för framtiden - och det
behöver inte kosta mycket.

SLUTSATSER
I och med detta examensarbete har  jag demonstrerat  hur
man med den tidigare redovisade metoden kan utveckla en
lösning  som  förenar  XML-data  med  en  dokumentmall
designad  i  kontorssviten  OpenOffice.  Vidare  är  den
framtagna  lösningen  helt  baserat  på  Open  Source-
komponenter och skulle kunna fungera som en enskild del
i ett större Document Output Management-system.

Jag anser att den framtagna lösningen är lätt att hålla efter
och bygga vidare på (vilket förstås är subjektivt) men för
att utforma en dokumentmall krävs endast grundläggande
kunskaper  om  hur  man  använder  OpenOffice.  För  att
utveckla själva programmet som utför själva jobbet krävs
förstås lite mer. Jag tror att den framtagna lösningen kan
användas som en ansats till vidare undersökningar om hur
den skulle kunna underlättas och förbättras ytterligare; t.ex.
genom att  göra den mer  intelligent  och  självgående,  hur
man på ett  lämpligt  sätt  skulle  hantera annat  innehåll  än
endast text och tabeller och så vidare.

Framtida arbete
Även  fast  den  framtagna  prototypen  till  stor  del  har
besvarat uppdragsgivarens frågeställning finns det gott om
utrymme för  förbättringar.  Nedan följer  en lista på saker
jag som utvecklare av lösningen har noterat som potentiella
förbättringspunkter under projektets gång:

1. Hantering av Microsoft Office-filer
I det  tillstånd programmet är  nu klarar  det  endast  av att
arbeta  med  filer  från  kontorssviten  OpenOffice  (ODF-
filer). Även fast användandet av OpenOffice är på uppgång
är Microsoft Office fortfarande det som folk använder mest
på kontoret. Om man utvecklade stöd för MS Office filer
(kanske främst för Word och Excel) skulle den framtagna
lösningen  kunna  användas  av  betydligt  många  fler
användare än vad den kan i sitt nuvarande skick.

2. Hantering av vilken typ av ODF-fil som helst
Även  fast  ODF-filer  ser  likadana  ut  på  insidan  skulle
programmet  behöva  ses  över  för  att  försäkra  att  det
fungerar som det ska även med t.ex. OpenOffice Calc-filer.
Vilka justeringar skulle behöva göras? Kan metoden som
beskrivs  i  denna  rapport  fortfarande  kunna  användas  på
samma sätt? Detta är saker som skulle vara intressanta att
titta närmare på.
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4. Ta bort oanvända delar av dokumentmallen
Om inte  alla  delarna  av  dokumentmallen  används  under
körning  av  programmet  skulle  det  vara  bra  om  dessa
oanvända  delar  städades  upp  i  slutet  av  exekveringen.
Dokumentet skulle få ett renare utseende och behovet av
att  manuellt  behöva  göra  detta  skulle  minska  eller
försvinna helt; ett steg i rätt riktning om man har för avsikt
att automatisera lösningen.

5. Utforma en testsvit
Ska  processen  automatiseras  vill  man  vara  säker  på  att
allting  fungerar  som  planerat.  En  testsvit  skulle  kunna
utformas som försäkrar att allting fungerar som det är tänkt
och att den genererade filen inte innehåller felaktigheter.
För att kontrollera att den genererade ODF-filen även efter
exekvering är utformad enligt ODF-specifikationen skulle
biblioteket  ODF  Validator kunna  användas.  Precis  som
Simple API, som använts under detta projekt, utgör ODF
Validator en del av Apache ODF Toolkit.

6.  Generera  per-sida  QR-koder  för  lättare  framtida
dokumentinskanning
Som ett komplement till den teknik som idag används för
att digitalisera affärsdokument skulle det vara intressant att
se  vad  som  kan  göras  med  QR-koder[19].  Den  högsta
nivån på QR-koder rymmer flera tusen tecken; om sådana
QR-koder  inkluderades  på  affärsdokumenten,  vilka
möjligheter skulle detta öppna för? Hur skulle det vara om
man, direkt i BOD:en, angav vilken del av informationen
man  ville  inkludera  i  QR-koden?  Detta  är  något  jag
personligen  tycker  skulle  vara  ett  intressant  forsknings-
område för framtiden.
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