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Sammanfattning 

I många sammanhang är det önskvärt att importera data från textfiler, excelfiler 

och liknande till en databas. För detta krävs att data i något skede översätts till en 

ER-modell (Entity Relationship), en modell som beskriver relevanta delar i ett 

databasschema. Modellen för hur denna översättning ser ut varierar från fall till 

fall. 

I det här examensarbetet har en applikation tagits fram för import av data till en 

ER-modell ur ett modellperspektiv i linje med Model Driven Architecture (MDA) 

™. Vinsten ligger i att använda en metamodell som beskriver hur olika modeller för 

transformering från tabelldata till en ER-modell får se ut. Modellerna i sin tur 

beskriver hur transformeringen ska se ut. På så sätt kan flera olika modeller 

användas utan att ändringar i källkoden behöver göras. 

Metamodellen som beskriver transformeringen har visualiserats i ett klassdiagram. 

Klassdiagrammet beskriver schematiskt sambanden mellan tabeller som data ska 

importeras ifrån och den ER-modell som data ska överföras till. Metamodellen har 

transformerats till ett XML-schema.  Modellerna som ska användas har skrivits i en 

XML-fil som följer den transformerade metamodellen. 
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Abstract 

In many situations it is desirable to import data from text files, excel files and 

similar to a database. To do so the data needs to be translated at some stage to an 

ER model (Entity Relationship), i.e. a model describing relevant parts of a database 

schema. The approach for this translation varies from case to case. 

During this thesis an application has been developed to import data to an ER model 

from a modeling perspective, in line with the Model Driven Architecture (MDA) ™. 

The gain lies in using a metamodel that describes how different models for 

transformation from grid tables to an ER mode may look like. The models in turn 

describe how the transformation will look, thus allowing the usage of several 

different models without any need of changes to the source code.  

The metamodel describing the transformation of data can be visualized in a class 

diagram. The class diagram schematically describes the relationships between 

tables of data to be imported from and the ER model the data will be transferred to. 

Preferable is to write a model in an XML that conforms to the metamodel. 

Therefore the class diagram should be transformed into an XML schema that 

enables validation of the model in the XML file. 
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Ordförklaring 

CSV – Comma Separated Values, kommaseparerade värden lagrade i en textfil där 

varje rad utgör posten i en databas. Andra tecken än komma, så som semikolon och 

tabb, kan förekomma som värdeavgränsare. 

Datamigrering – Flytt av data från ett ställe till ett annat som oftast innefattar 

någon form av transformering av data.  

Eclipse – En öppen utvecklingsmiljö för i första hand projekt skrivna i 

programmeringsspråket Java. Med hjälp av olika insticksprogram kan 

utvecklingsmiljön utökas att hantera flera programmeringsspråk och verktyg. 

EMF – Eclipse Modeling Framework, Java-ramverk som inbegriper olika verktyg 

för bl.a. kodgenerering baserad som baseras på en strukturerad modell. 

ER – Entity Relationship, beskriver relationer mellan tabeller i en relations-

databas. 

EER – Enhanced Entity Relationship, en utvidgad modell av ER-diagram som har 

en notation med flera olika typer av arv. 

GMP – Good Manufacturing Practice (God tillverkningssed), är ett regelverk för 

läkemedelsindustrin som myndigheterna kräver att alla led i förädlingskedjan ska 

följa för de läkemedelsprodukter som säljs. 

Java – Objektorienterat programmeringsspråk. 

Konfigurering – Inställning av vissa parametrar. 

MDD – Model Driven Development, utveckling genom representation av system 

med hjälp av modeller. 

MDA – Model Driven Architecture, en instans av MDD där de centrala verktygen 

och standarderna är OMGs standarder. 

Metamodell – En modell och ett språk som beskriver struktur och begränsningar 

för en grupp av modeller.   

OMG – Object Management Group, industrikonsortium grundat 1989 i syfte att 

definiera standarder för samfunktion av distribuerade objektsystem. OMG antog 

2001 MDA standarden. 

UML – Unified Modeling Language, ett modellspråk som används för att 

visualisera och beskriva strukturen i den skrivna koden. 



XML – Extensible Markup Language, filformat där data omges av taggar som 

beskriver strukturen och innebörden av informationen i filen. 

XSD – XML Schema Definition, en XML-fil som sätter ramarna för hur en XML-

datafil får vara utformad, vilket möjliggör för ett program att validera 

informationen. 
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1 Inledning 

Dataöverföring mellan olika system och organisationer är inte alltid automatiserad 

och kan involvera olika typer av format. Det innebär att data får klippas och klistras 

för att erhålla den sökta informationen till önskat format och lagringsplats. I vissa 

fall ska informationen lagras i en annan fil och i andra fall i en databas av något 

slag. En automatisering av dataimporteringen är i de flesta fall önskvärd, i 

synnerhet när datamängderna är stora och formaten är många. En modelldriven 

strategi kan förbättra arbetet med att utveckla en applikation som kan importera 

data från olika format. 

1.1 Bakgrund 

Octapharma är ett läkemedelsföretag som i huvudsak tillverkar produkter för 

patienter med blödarsjuka och immunbristsjukdomar samt till intensivvården.  

Huvudsaklig råvara för dessa produkter är blodplasma. Octapharma har höga krav 

avseende integriteten hos givare av blod och blodplasma. 

Stora mängder data skickas mellan olika avdelningar och enheter på företaget, 

samt till och från olika system. Ofta behöver filer med data transformeras på olika 

sätt för att ett system ska kunna tolka och hantera data på ett korrekt sätt. 

1.2 Problemformulering 

Transformering av data i filer för att anpassa dem till ett givet system är i grunden 

frågan om att klippa och klistra data. Det är tidsödande att göra detta manuellt och 

risken för fel är uppenbar. På PCR-Lab, där prover på blodplasma analyseras, 

konverteras leveransfiler med standardfunktioner som finns inbyggda i Excel till 

csv-filer som kan läsas in till LIMS-PCR. Leveransfilerna innehåller information 

om providentiteter, försändelsens id, blodcentral (leverantör) mm. LIMS-PCR är 

den validerade programvaran som används för att hantera alla prover och analyser 

på PCR-Lab. All data som matas in i LIMS-PCR lagras i en Oracle relationsdatabas 

med ca 200 tabeller. 

Med kunskap om hur filerna kan och tillåts se ut är det möjligt att ta fram en 

applikation för att automatisera konverteringen till csv-filer som ska matas in i 

systemet. Nya leverantörer kan innebära ett annat format på leveransfilen som 

applikationen måste kunna hantera. Även befintliga leverantörer kan av olika 

anledningar byta format. Octapharma vill att en och samma applikation klarar av 

detta och även ska kunna användas i andra situationer där data i filer behöver 

transformeras och migreras. Givet den kravbild som fanns från företagets sida var 

MDA (Model Driven Architecture) en metod som kunde vara tillämpbar på 

problemet. 

1.3 Målsättning 

Målet med detta arbete var att ur ett modellperspektiv i linje med MDA ta fram en 

prototyp för import av tabelldata till en ER-modell.  
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1.3.1 Undersökning av tidigare studier inom området 

Följande mål sattes upp för förstudien: 

Framtagande av information kring problemet med import av data. 

Exempel på hur andra valt att närma sig problemet skulle studeras. 

Undersöka hur MDA kan tillämpas i praktiken. 

1.3.2 Bygga prototyp 

Prototypen skulle utgöras av en applikation som kunde tillämpas på typfallet med 

följande mål: 

Ta fram och tillämpa en metamodell som beskriver importen till en ER-

modell. 

De olika filformaten och hur data är organiserat i filerna för de olika 

leverantörerna skulle identifieras och beskrivas i en modell. Varje modell 

ska uppfylla villkoren i metamodellen. 

Beskriva modellerna i en eller flera filer som läses in av applikationen. Det 

ska vara möjligt att byta modell utan att ändra koden i programmet. 

1.3.3 Analys av arbetet 

Följande mål sattes upp för den analytiska fasen: 

Utvärdera framtagandet av en applikation för import av data med hjälp av 

MDA. 

Ta fram förslag till Octapharma hur de kan utveckla och använda den 

framtagna applikationen i andra sammanhang. 

1.4 Avgränsningar 

Utredningen av MDA begränsas till problemet med import av data till en ER-

modell. Andra intressanta närliggande områden där tillämpningen av MDA skulle 

kunna vara intressant, så som hantering av olika användargränssnitt och Service-

Oriented Architecture (SOA), omfattas inte av denna utredning. 
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2 Teori 

Många programmeringsuppgifter är i sig inte särskilt svåra att utföra. Problemet 

studeras, sedan skrivs funktioner och metoder för att utföra olika uppgifter för att 

lösa problemet. Men hur kan strukturen göras tydlig för andra än utvecklaren? Hur 

gör man för att det ska vara lätt att underhålla och utveckla den kod som skrivits? 

Hur får man programmet eller systemet att kunna interagera med andra system i 

ett större sammanhang? Kan återanvändning av kod underlättas? Dessa frågor 

jobbar man hela tiden med att bli bättre på inom mjukvaruutvecklingen. En allt 

viktigare del för att nå dit är att utveckla tekniker och arbetssätt att använda 

modeller och metamodeller för att höja abstraktionsnivån och bli effektivare. Ett av 

huvudmålen med MDA är att kunna återanvända/autogenerera kod baserat på 

modeller. Det är också en bra bas för kommunikation med både intressenter och 

andra utvecklare, eftersom modeller ofta ger en direkt grafisk översikt över saker. 

2.1 Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs arbetet på den avdelning där examensarbetet utförts, och 

som anknyter till typfallet med import av leveransdata. I slutet av avsnittet beskrivs 

hanteringen av leveransdata och syftet med examensarbetet. 

2.1.1 PCR-avdelningen 

På PCR-Lab analyseras prover på blodplasma och om någon analys visar resultat 

som inte uppfyller ställda krav utreds vad som skett. Detta görs med tanke på 

patientsäkerhet och för att kunna garantera att produkterna som säljs håller hög 

kvalitet. Blodplasman utgör råvara för flertalet av Octapharmas produkter och 

levereras från blodcentraler som i sin tur får blodplasman från frivilliga donatorer i 

form av blodgivare eller plasmagivare. 

Varje försändelse av prover har ett unikt BOL-nummer (Bill of Lading) som är till 

hjälp vid bl.a. frågor under transporten. På PCR-Lab används BOL-numret för 

spårbarhet av varje donation till en viss försändelse. Leveransfilerna som skickas 

innehåller förutom BOL-numret även detaljerad information om de 

donationsprover som levereras till PCR-Lab. Leveransfilerna har använts som 

exempel i problemställningen. 

Pipetteringsrobotar används för att hantera de mottagna proven, bl.a. läses 

providentiteterna på streckkoderna in och skickas till LIMS-PCR, vilket är ett 

system för hantering av information på laboratorier, som används för att samla in 

information om donationer, analysresultat för varje donation och generera 

rapporter om provresultat. Dessa resultat är grunden för senare produktion. 

All data som matas in i LIMS-PCR lagras i stor en Oracle relationsdatabas. Då 

några tusen prover tas emot varje dag och matas in i systemet och data inte får tas 

bort innehåller vissa tabeller flera miljoner rader. Alla leveransfiler rörande 

plasmaråvaran som kommer till avdelning QA Plasma i Stockholm förs in i 

OctaMES (Octapharma Manufacturing Execution System) vilket är ett datorsystem 
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som används framförallt som förråds- och lagersystem på flertalet av Octapharmas 

fabriker. Idag saknas en direkt kommunikation mellan PCR-LIMS och OctaMES. 

2.1.2 Hantering av leveransfiler 

Flera leveransfiler innehållande donationsdata, som behöver föras över till olika 

databaser inom företaget, kommer varje vecka till PCR-Lab på Octapharma. Flödet 

av prover från beställning till analys, rapportering av resultat och bedömning av om 

plasmaråvaran som provet kommer ifrån kan användas i produktion beskrivs i 

Figur 1. I samband med mottagning av prover matas information in i förråds- och 

lagersystemet OctaMES av inventeringspersonalen i Wien eller Stockholm 

beroende plasmats ursprung. I nästa steg matas information från leveransfiler in i 

LIMS-PCR (beskrivet i avsnittet ovan) jämte information om vilka analyser som 

ska utföras för resp. prov. Efter att analyserna är klara genereras resultatrapporter 

från LIMS-PCR. Slutligen bedöms om plasmaråvaran som proverna resp. prov 

representerar kan användas för framställning av läkemedel eller inte. Denna 

information matas in i OctaMES. 

Huvudparten av leveransfilerna skickas från olika blodcentraler runtom i världen 

till avdelningen QA Plasma i Wien (Octapharma AG). Blodcentralerna i Finland 

och Holland skickar leveransfilerna direkt till QA Plasma i Stockholm. Sedan 

skickas relevanta leveransfiler till en brevlåda i Stockholm som alla LIMS-PCR 

administratörer kommer åt. Administratörerna tar data om leverantör, BOL-

nummer, leveransdatum och donationsnummer och sparar till en ny fil i ett format 

som kan läsas in i LIMS-PCR. Konverteringen av leveransfilerna till csv-filer 

innebär en del manuellt arbete som upplevs som tidsödande. Det finns också en 

risk att uppgifter på BOL-nummer, leverantör och leveransdatum blir fel vid den 

manuella transformeringen av data. Även donationsnummer kan bli fel om fel 

kolumn från leveransfilen använts eller i förekommande fall ett likhetstecken 

framför donationsnumret i leveransfilen inte lagts till. 

Figur 1; Flödet av prov- och leveransdata för PCR-prover 
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När data transformerats till en csv-fil med rätt format läses data in i LIMS-PCR 

med hjälp av ett formulär. Har transformeringen från leveransfilen inte blivit 

korrekt kommer fel uppgifter att läsas in i databasen. Syftet med detta arbete var 

alltså att med hjälp av MDA beskriva modeller för alla typer av leveransfiler, och att 

ta fram en applikation som kan hantera alla framtagna modeller. På så sätt skulle 

administratörernas arbete underlättas och risken för fel vid dataöverföring 

minimeras. Applikation ska även kunna användas i andra situationer där data i 

filer behöver transformeras och migreras. 

2.2 Fallstudier 

2.2.1 Datamigrering 

Vid byte av gamla system till nya är ofta migreringen av data en stor utmaning. 

Enligt Cheong och Ku [1] har troligtvis det gamla och nya systemet olika arkitektur 

vilket innebär att data behöver transfomeras på något sätt. När det gäller stora 

system utförs migreringen enligt Andersson [2] ofta i flera steg eller faser. I sitt 

arbete beskriver Andersson en Data Transformation Portal som byggts i Web Part 

för SharePoint. Principiellt bygger den på de tre delarna Import Template, Staging 

Area och Export Template (importmall, montering och exportmall). I första steget 

i en wizard får användaren välja typ av migration, dvs. typ av dokument för import 

och export. Användaren får sedan välja en Import Template eller skapa en ny och 

får då välja hur mappningen mot Stage Area ska ske. På motsvarande sätt 

definieras mappning mellan Stage Area och Export Template. 

2.2.2 Metamodellering 

En metamodell beskrivs i en artikel av Fidalgo m.fl. [3] som en konceptuell modell 

av ett modelleringsspråk. De presenterar ett tillvägagångssätt för hur EER-

modellen kan utformas med hjälp av en metamodell som bl.a. innefattar 

definiering av välutformade regler för EER-scheman och som kan användas för att 

skapa ett verktyg för att ta fram EER-modeller. Enligt dem är EER-modellen och 

UML klassdiagram de mest använda för konceptuell design av databaser. Så länge 

det inte finns behov att beskriva sammansatt attribut, flervärda attribut och svaga 

entitetstyper anses UML klassdiagram i allmänhet vara lättare att begripa än EER-

modellen. 

I en artikel av Gogolla m.fl. [4] visas hur syntaxen och semantiken för ER-modellen 

och relationsdatamodellen kan formaliseras och hur en transformering mellan 

modellerna kan göras. Utöver artikeln beskriven ovan är det viktigaste bidraget till 

examensarbetet metamodellen för ER-modellen. Den är enklare än metamodellen 

för EER-schemat och samtidigt tillräcklig som underlag för att ta fram 

metamodellen som beskrivs i Kapitel 4.1.  

2.3 Model Driven Development 

Principen i tillvägagångssättet för Model Driven Development (MDD) är att 

representera system med hjälp av modeller. Dessa modeller ska uppfylla samtliga 

villkoren i en metamodell [5; s. 2]. En metamodell är inte bara en modell som 
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beskriver en modell. En metamodell är ett språk för att beskriva en modell. 

Metamodellen ska för en grupp av modeller beskriva deras struktur och 

begränsningar. Relationen mellan system, modell och metamodell har beskrivits av 

Bézivin (Figur 2) där en modell är en förenklad representation av verkligheten i 

överensstämmelse med reglerna i metamodellen [6; s. 172]. 

 Unified Modeling Language (UML) är ett modellspråk som används för att 

visualisera och beskriva strukturen i den skrivna koden. UML kan delas in i olika 

typer av diagram, bl.a. klassdiagram som beskriver ett statiskt förhållande mellan 

klasser. Fr.o.m. version 2.2 av UML definieras förutom strukturella även 

beteendeinriktade diagramtyper. I och med att beteenden på systemet inkluderats i 

modellen blir det möjligt att generera mer än bara systemschemat från modellen. 

Då har förutsättningar skapats för att generera källkod för systemet[5; s. 7-8]. 

Förutsättningarna för att använda UML i MDD-stött utvecklingsarbete har därmed 

ökat. I det här arbetet har dock UML använts för att visualisera metamodellen som 

sedan manuellt transformerats till XSD. 

I utformningen av databasscheman har modellering fungerat särskilt väl. Här har 

framförallt modeller av Entity Relationship (ER) använts för att beskriva 

relationerna (tabellerna) i relationsdatabasen. ER beskrivs med hjälp av entiteter, 

samband och sambandstyper [7; s. 29]. Från ett ER- eller OO-schema är det enkelt 

att skapa ett motsvarande schema för en normaliserad relationsdatabas. 

2.4 Model Driven Architecture  

MDD omfattar flera projekt så som Microsoft Domain Specific Languages (DSL) 

Tools och Eclipse Modeling Project (EMP). I detta arbete studerades enbart MDA. 

I syfte att definiera standarder för samfunktion av distribuerade objektsystem 

grundades 1989 industrikonsortiet Object Management Group (OMG) som 2001 

antog MDA standarden. MDA kan ses som en instans av MDD där de centrala 

verktygen och standarderna är OMGs standarder – Unified Modeling Language 

(UML), Meta Object Facility (MOF), XML Metadata Interchange (XMI) och 

Figur 2; Grundläggande förhållande mellan system, modell och metamodell, 
enl. Bézivin 
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Common Warehouse Metamodel (CWM) [5; s. 14]. Två viktiga verktyg som 

använder dessa standarder är Eclipse Modeling Framework (EMF) och Visual 

Studio Team system. 

Centralt är också den roll som modellager och metamodeller har. 

Metametamodellen i Figur 3 utgörs i OMG/MDA av MOF, det språk som alla 

metamodeller uttrycks i. Följaktligen följer varje metamodell reglerna i MOF 

liksom MOF följer sina egna regler. För import av data till en ER-modell i den här 

utredningen representeras metamodellagret av ett klassdiagram i UML som 

översatts till ett XML-schema. Modellen representeras av en XML-fil som följer 

XML-schemat. På motsvarande sätt definierades även en modell för hur data som 

ska importeras får vara beskaffad med ett annat XML schema. I Figur 4 visas 

sambandet mellan metamodellerna och modellerna i projektet. Som 

metametamodell har EMF utnyttjats, vilket är en plattformspecifik realisering av 

MOF. EMF inkluderar bl.a. mappningar mot Java och XSD [8].  

Figur 3; MDA modellager med förhållanden, enl. Bézivin 

MDA stöder även modeller för transformering mellan olika modeller. För 

ändamålet definierade OMG Query/View/Transformation (QVT) som standard [6; 

s. 183]. QVT följer MOF och idag finns ett flertal verktyg som följer QVT. 

Många affärssystem som ska samverka har utvecklats oberoende av varandra och 

vid olika tidpunkter, och det är ofta tidspress att få klart nya system i tid. Det finns 

två viktiga tillvägagångssätt för att hantera dessa problem, Service-Oriented 

Architecture (SOA) och Software Product Lines, för vilka båda finns tekniker som 

tillämpar OMG’s MDA standarder [6; s. 314-315]. För den som vill arbeta vidare 

med MDA är det högst intressant att studera dessa tekniker vidare även om detta 

inte utretts närmare i det här projektet. 
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Mycket av det arbete som investerats i MDA finns som öppen källkod, så som EMF, 

som integrerar med Eclipse IDE. 

Figur 4; Modellagerstrukturen i projektet 
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3 Metoder 

Följande kapitel beskriver de metoder som använts för att undersöka 

problemställningen i kapitel 1.2  och uppfylla målen i kapitel 1.3. Octapharma 

behöver en flexibel lösning som kan hanteras och modifieras av personer utan 

programmeringskunskaper. Pga. branschens krav på testning och dokumentation 

av varje kodändring och att förändringar hela tiden sker med nya leverantörer är 

konfigurering att föredra. Enligt GMP (Good Manufacturing Practice) ska alla 

datoriserade system vara testade, kvalitetssäkrade och dokumenterade i sådan 

omfattning att de kan användas inom tillverkningen av medicinska produkter utan 

negativ inverkan på kvalitet, effektiv eller patientsäkerhet. Valet att studera 

konvertering av leveransfiler motiveras, förutom av ett uttalat behov från 

Octapharma att förenkla processen och minska riskerna för fel, även av det stora 

antalet leverantör med variation i format. Det motiverar valet av MDA som metod 

med modeller som bas för konfigurering vilket innebär att testning och 

dokumentation av mindre kodändringar undviks i enlighet med kraven i GMP. 

För en djupare förståelse av behovet och problematiken Octapharma hade med att 

transformera data behövde information inhämtas från några personer med 

expertkunskaper inom området på avdelningen. Information om MDA fick 

inhämtas genom litteraturstudier på nätet. En metamodell utvecklades sedan och 

en prototyp togs fram som utvecklades fram till en färdig applikation och jämfördes 

mot rutinen att konvertera leveransfilerna med Excel. 

3.1 Intervjuer 

Personer på avdelningen PCR eller med direkt anknytning till avdelningen har 

intervjuats i syfte att få en ingående förståelse för uppgiften. Inom PCR har 

laboratorieingenjörer intervjuats, på QA Plasma en kvalitetsspecialist. De har 

samtliga bidragit till en större förståelse för arbetsflödet när det gäller överföringen 

av leverantörsdata till LIMS-PCR. Frågorna som ställdes under intervjuerna har 

sammanställts i Bilaga 1. 

Laboratorieingenjörerna [9] arbetar bl.a. med konverteringen av leveransfilerna 

jämte andra arbeten i LIMS-PCR. De har beskrivit utförligt hur de jobbar praktiskt 

med leveransfilerna vilket bidragit till kunskap arbetsflödena och om hur 

konverteringen med Excel går till, som i sin tur utnyttjats vid testning av den nya 

applikationen. De har även informerat om alla aktuella leverantörer och var 

leveransfilerna kan nås. Information de gett om hur donationsnummer för olika 

leverantörer ser ut och var de hittas i leveransfilerna har bidragit till att kunna ta 

fram korrekta modeller för import av data. 

Intervjun med kvalitetsspecialisten på QA Plasma [10] bidrog med en bredare bild 

av vilka leverantörerna är. Hon visade även hur de plockar in resultat, som 

sammanställts på PCR, till OctaMES och hur systemet används för att Planering 

och Produktion ska få information om plasmaråvaran som tagits emot och 
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analyserats. Denna information har använts för att beskriva flödet av prov- och 

leveransdata i Figur 1. 

3.2 Litteraturstudier 

Via sökningar på internet har artiklar och uppsatser studerats för att en översikt 

över MDD och MDA med fokus på för utredningen relevanta delar. Vissa verktyg 

för transformering mellan metamodeller/modeller och autogenerering av kod har 

också studerats även om dessa verktyg inte använts i det här arbetet då fokus legat 

på principen att använda metamodeller snarare än kodgenerering. 

Ett intressant arbete om utveckling av en webbportal för migrering av data [2] 

studerades. Här skapas ett ”Import template” som läser in data från källan, data 

transformeras i det som kallas ”Staging area” och ett ”Export template” skapas som 

exporterar data till det önskade formatet. Fidalgo m.fl. [3] beskriver hur de tagit 

fram en metamodell som enligt dem är den första som ger fullt stöd till Chens 

notation, en av dem mest vedertagna notationerna för ER- och EER-diagram som 

bl.a. används i boken Databasteknik [7]. Med hjälp av sin metamodell har de 

utvecklat MDA-verktyget EERCASE som står för Enchanced Entity-Relationship 

Coumpter-Aided Software Engineering med vilket det går att skapa ER-modeller 

från vilken SQL-kod och XMI (XML Metadata Interchange) kan genereras. En 

enklare metamodell för en ER-modell presenteras av Gogolla m.fl. [4] i sin rapport 

där de beskriver transformering av ett ER-schema. Delar av den metamodellen har 

varit ett stöd vid utarbetandet av metamodellen i Figur 6.  

För den primära uppgiften, att utreda import av data till en ER-modell med hjälp 

av MDA, kunde inte någon användbar litteratur hittas. En anledning till det kan 

vara att import av data oftast är ett förhållandevis enkelt problem ur datalogisk 

synvinkel, i synnerhet för ett enskilt fall. För den samlade mängden av information 

på ett företag visar det sig ofta att olika format används på ett ostrukturerat sätt. I 

praktiken är det förvånansvärt svårt att få integrerat informationen med de 

befintliga IT-systemen på ett systematiskt sätt. Den intressanta delen av 

problemställningen ligger inte i den tekniska importen utan i den övergripande 

integrationsstrategin för information i ett företag. Det är här som användningen av 

modeller kan tillföra någonting nytt. 

I det här arbetet har Object-Oriented Software Development Using Java [11] och 

Designmönster för programmerare [12] använts som stöd vid framtagandet av 

metamodellen och vid skrivandet av kod. XML Tutorial [13] har varit till hjälp för 

att skriva XML-filen. 

3.3 Prototyptestning 

Baserat på den tidigare kartläggningen av problemet utvecklades en metamodell 

för att sätta gränser för vad som ska kunna behandlas. En applikation skriven i 

Java togs fram för att visa att konceptet med användande av en modell (här 

implementerad i XML) för översättning mellan data lagrad i ett rutnät och ett ER-

format fungerar. Modellen följer reglerna i den metamodell som utvecklades. 
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Modellen skulle kunna skrivas som en klass i applikationen. Valet att istället skriva 

den i XML motiveras av kraven på flexibilitet pga. nya leverantörer och format, att 

personal utan programmeringskunskaper ska kunna konfigurera modellen och 

branschkraven att testa och dokumentera alla förändringar i källkoden.    

Allteftersom olika metoder och klasser kodades utfördes enkla funktionstester på 

dessa. Efter varje ny prototyp av den färdiga applikationen blivit färdig har den 

testats mot några leverantörsfiler. Efter att dessa tester visat att datamigreringen 

fungerar som väntat har applikationen och XML-filen lagts upp på en yta som 

några testpersoner kommer åt. På så sätt har fel kunnat rättas till och ändringar 

göras efter deras önskemål. 

Efter att en fungerande applikation tagits fram utfördes några enkla tester för att 

visa på en eventuell tidsvinst jämfört med det tidigare sättet att konvertera filer 

med hjälp av Excel. Tidsåtgången mättes när leveransfiler med olika format 

konverterades först med Excel och sedan med den nya applikationen. Tiderna 

sammanställdes och resultatet analyserades. 
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4 Resultat 

Metamodellen som presenteras i kapitel 4.1.1 beskriver den statiska strukturen för 

transformeringen av tabelldata till en ER-modell. I kapitel 4.1.2 presenteras 

modellen som följer specifikationerna i metamodellen. En modell tas fram för varje 

typ av transformering vilket i typfallet innebar att en modell tigs fram för varje typ 

av leveransfil. Modellerna skrevs i en XML-fil enligt vald metod för att möjliggöra 

konfigurering av modellerna och inte behöva ändra i källkoden.  

Applikation är skriven i Java och läser in modeller för uppsättning av GUI, import 

från källfil, transformering av data och export till målfil. Modellen för 

transformeringen finns i en XML-fil och de andra modellerna i en annan XML-fil. 

Applikationen presenteras närmare i kapitel 4.2.   

4.1 Tabelldata till ER 

4.1.1 Metamodellen 

I enlighet med målsättningarna och valet av metod togs en metamodell för 

transformeringen av data fram där en av poängerna var att strukturera upp arbetet 

med modelleringen. I metamodellen definierades vad som ska ingå i modellen och i 

det här fallet hur det förhåller sig till ett grafiskt format som data ofta levereras i. 

En annan poäng med metamodellen är att slippa ändra i koden varje gång det 

kommer en ny typ av data. På så vis blir applikationen mer anpassningsbar efter 

ändringar inom vissa parametrar via konfigurering. Detta är speciellt viktigt i en 

miljö liknande den hos Octapharma där mycket testningar görs pga. 

myndighetskrav. 

Metamodeller kan beskrivas på många olika sätt. Inom MDA är det bara MOF 

(Meta Object Facility) som sätter gränsen. I det här arbetet har utformningen av 

metamodellen utvecklats med utgångspunkt från en begränsad del av 

metamodellen i [4] (se Figur 5). Metamodellen togs fram i form av ett 

klassdiagram eftersom UML är standard inom EMF [8] för att beskriva 

metamodeller, och UML klassdiagram lämpar sig väl för att beskriva den statiska 

strukturen både för tabelldata och också relationsdatabasschema. Eftersom 

metamodellen ska beskriva transformeringen från tabelldata till ER behövdes 

framförallt två klasser för att visualisera det steget. Dessa gavs benämningen 

GridObject resp. BusinessObject (motsvaras av ”Entity” i Figur 5) vilken 

representerar en entitet. Nästa steg var att beskriva hur tabelldata kan se ut. En 

fullständig tabell har både kolumner och rader av en viss längd. Tabelldata kan 

också utgöras av enbart en kolumn eller en rad. Slutligen kan tabelldata i vissa fall 

utgöras av enbart ett värde vilket betraktas som en cell i en tabell. Dessa fyra fall av 

tabelldata beskrevs av fyra klasser som ärver övriga egenskaper från GridObject. 
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För en fullständig ER-del av metamodellen behövde den kompletteras med 

relationer och attribut vilka beskrevs med klasserna Relationship resp. Attribute. 

Relationship motsvaras av ”Role” och ”Relship” och Attribute motsvaras av 

”Attribute” och ”DataType” i Figur 5. En tabell i en relationsdatabas kan (men 

behöver inte) ha en eller flera relationer till andra tabeller, där varje relation är en 

länk mellan en nyckel i en tabell till nyckeln i en annan tabell (eller samma). Varje 

tabell har också en eller flera attribut. Även relationer kan i vissa fall ha attribut. 

Inte bara entiteter utan även relationer och attribut kan behöva läsa in data från 

tabelldata, sålunda behövdes en koppling från GridObject inte bara till 

BusinessObject utan även till Relationship och Attribute. Därmed var 

metamodellen klar (se Figur 6). 

Figur 5; Metamodell för transformering av ER-schema 
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Metamodellen i Figur 6 översattes till XSD (XML schema), se Bilaga 2, för att 

senare kunna skriva modellen i XML och samtidigt automatiskt kunna validera 

XML-filen. Varje klass i Figur 6 representeras i XML schemat av en egen 

complexType vilket gör översättningen av metamodellen tydlig. Till skillnad mot 

klassdiagrammet måste XML schemat ha en tydlig hierarkisk uppbyggnad för att 

slippa cirkelreferenser mellan Relationship, BusinessObject och Attribute när 

modellen skrivs och valideras mot schemat.  Detta har åstadkommits genom att 

utgå från två element av typen Relationship respektive BusinessObject vilka kan 

innehålla element av de komplexa typerna Attribute och GridObject. Däremot 

innehåller elementen relationship och businessObject inga komplexa typer av 

BusinessObject och Relationship. Istället finns element i Relationship för namn, 

nycklar och multiplicitet för ett eller två BusinessObject. Kopplingen mellan 

Relationship och BusinessObject görs först i applikationen. 

4.1.2 Modellen 

Metamodellen möjliggör en specificering av modeller som kan beskriva hur 

komplex data i tabellformat ska överföras till ett ER-format. I exempelfallet finns 

en modell för varje typ av leveransfil vilket innebär att data hämtas från olika 

ställen i rutnätet beroende på vilken leverantören är. Däremot är det samma typ av 

data (nämligen donationsnummer) som ska läsas från datatabellen oberoende av 

vilken leverantören är. Modellerna är därmed mycket lika varandra, vilket framgår 

av Bilaga 3 där tre av modellerna tagits med. Samtliga modeller består av ett 

Relationship som alla använder samma namngivna BusinessObject. Det som skiljer 

de tre modellerna åt är parametrarna i GridObject som styr var data i rutnätet ska 

hämtas ifrån (<xpos> och <ypos>) samt vilket det förväntade formatet på data är 

Figur 6; Metamodellen som klassdiagram 
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(<format>). Med andra ord kan en ny leverantör tas in utan några större ändringar 

i modellen. 

Modellen är således uppbyggd av att valfritt antal <relationship> och 

<businessObject> i XML-filen som kan kombineras efter behov utifrån hur data 

ska importeras. 

4.2 Applikationen 

Rent principiellt är applikationen uppbyggd av fyra olika delar där den centrala 

delen utgörs av överföringen av data från en datatabell till en ER-modell. Import av 

data från någon typ av media så som fil eller databas, motsvarande export av ER-

relationer samt ett gränssnitt mot användaren hanteras också av applikationen. De 

sistnämnda tre delarna beskrivs delvis i en konfigureringsfil (se Bilaga 4). I 

exempelfallet hämtas data från en fil och exporteras till en annan fil. Applikationen, 

skriven helt och hållet i Java, kan vid behov enkelt vidareutvecklas till att exportera 

data till en relationsdatabas istället. Figur 7 beskriver den prinicpiella 

uppbyggnaden av applikationen. 

Figur 7; Flödesschema över applikationen 
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Av klassdiagrammet (se Bilaga 5), framgår tydligt den centrala roll klassen 

Grid2ERController har. Det första som sker är att UI (Figur 8), sätts upp via 

Grid2ERView efter att data importerats från konfigureringsfilen och lästs in till ett 

ViewObject. Fälten för inmatning av datum och leverantör har hämtats från 

konfigureringsfilen medan övriga fält alltid finns med i gränssnittet. Däremot styrs 

texten även i övriga fält och knappar av konfigureringsfilen. 

Vid datamigrering hämtas först data från konfigureringsfilen och läses in i ett 

ImportModelObject med information om typ av fil och på vilket sätt data är lagrad. 

Bilaga 6 visar exempel på hur datafiler från olika leverantörer kan se ut. Ett 

modellnamn är kopplat till varje leverantör med vars hjälp rätt modell hämtas. 

Sedan läses modellen med samma namn i XML-filen GridToERModel och läses in i 

en eller flera BusinessObject och RelationshipObject beroende på hur modellen ser 

ut. All data från vald fil läses in till en tvådimensionell array, graphTable, med 

hjälp av ImportModelObject. 

Nästa steg är att skapa den önskade relationstabellen med hjälp av de 

BusinessObject och RelationshipObject som skapats. Dessa objekt är en direkt 

avspegling av modellen vilket gör sambanden mellan dem tydligt. Från objekten 

läses varje GridObject från graphTable där data valideras mot angivet format och 

sparas i en egen array. Ligger GridObject innanför en attribute-tag söks 

attributnamnet upp i konfigureringsfilen. Återfinns attributnamnet där, vilket 

gäller samtliga attributnamn i exempelfallet, hämtas data istället från 

inmatningsfältet i UI som är relaterat till attributnamnet. I exempelfallet slås de två 

tabellerna från respektive objekt ihop på samma sätt som om vi ställt t.ex. frågan 

select * from Deu, BOL; i SQL, dvs. vi får den kartesiska produkten mellan de två 

tabellerna [7; s. 112-113]. I ett senare utvecklingsskede finns dock möjligheten att 

utnyttja taggarna <businessObject1Keys>, <multiplicity1>, <businessObject2Keys> 

och <multiplicity2 > för mer avancerade lösningar. 

Figur 8; Användargränssnittet i exempelfallet 
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Slutligen ska relationstabellen sparas till en databas eller något annat 

lagringsmedium. I exempelfallet sparas tabellen till en csv-fil i rent textformat där 

kolumnerna separeras med ett semikolon vilket framgår av konfigureringsfilen. 

  Total tid (mm:ss) Antal filer 

  Excel Applikationen konverterade 

Försök 1 09:23 01:59 3 

Försök 2 08:27 02:06 3 

Försök 3 25:01 04:59 9 

        

  Tid per fil (mm:ss) 

  Excel Applikationen Differens 

Försök 1 03:08 00:40 02:28 

Försök 2 02:49 00:42 02:07 

Försök 3 02:47 00:33 02:14 

        

Genomsnitt 02:54 00:38 02:16 

Tabell 1; Tidsåtgång vid konvertering av filer 

Tidsåtgången att konvertera leveransfiler jämfördes mellan Excel och 

applikationen. Tiden startades när resp. program öppnades och stoppades när den 

sista filen var konverterad. Eftersom det ingår en del manuellt jobb i samband med 

användning av båda programmen är det inte att betrakta som ett rent prestandatest 

då tiderna bl.a. till en del påverkas av vem som utför testen. Resultaten är 

sammanställda i Tabell 1 där det framgår att tidsvinsten att använda den framtagna 

applikationen är över två minuter per fil som konverteras jämfört med att använda 

Excel. Största orsaken till det är att fler manuella steg behöver utföras i Excel. 
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5 Analys och diskussion 

Import av data är i sig något mycket vanligt förekommande och bereder vanligtvis 

inga problem att implementera. Svårigheten här var att åstadkomma en så 

allmängiltig lösning som möjligt för att överföra data till en ER-modell. MDA som 

tillvägagångssätt var ett mycket bra hjälpmedel för att tidigt sätta fokus på att 

skapa en modellbaserad lösning och koncentrera sig på de viktiga problemen.   

I det här arbetet låg fokus på att med hjälp av UML klassdiagram skapa en 

metamodell för transformeringen av data från tabelldata till ER och i samband med 

det identifiera vilka typer av begrepp som kan komma att behöva hanteras. Då 

modellen för transformering av data till ER skrevs i XML översattes den färdiga 

metamodellen till ett XML-schema. Här var metamodellen i UML ovärderlig. Varje 

klass i UML kom att representeras av sin egen typ i XML-schemat med start från 

Relationship och BusinessObject (se Bilaga 2) . Detta gav en tydlig struktur i hur de 

olika klasserna översatta till typer hänger ihop med varandra. Genom att 

hierarkiskt avgränsa dem kunde också cirkelreferenser undvikas när modellen 

skulle skrivas i XML. Modellerna som skrivs med metamodellen som mall blir 

tydligt avgränsade (se Bilaga 3), vilket samtidigt tydliggjorde vad som behövde 

läsas in av applikationen.  Således styrdes arbetet med att utveckla applikationen 

till stor del av hur modeller allmänt tillåts vara utformade snarare än av de 

specifika modellerna för exempelfallet. Metamodellen har stor betydelse för hur 

applikationen skrevs. Applikationen implementerar än så länge en begränsad 

funktionalitet, men till sin uppbyggnad underlättas framtida utveckling på ett sätt 

som lätt kunnat förbises om kodningen inte utgått från utformningen av 

metamodellen. Detta är ett tydligt sätt på vilket MDA förbättrat hanteringen av 

problemet med import av data.  

Laboratorieingenjörerna på PCR-Lab har upplevt det vara enkelt att lägga till nya 

leverantörer och välja format för import av data genom konfigurering av XML-

filen. Däremot krävs det fortfarande en del tankemöda att skriva fungerande 

modeller för nya tillämpningar av applikationen. För det krävs kunskap om XML 

och vilken roll respektive modell har. I slutändan kräver detta dock betydligt 

mindre arbete än att skriva en ny applikation för varje tillämpningsområde där det 

finns behov av att importera data. Dessutom kräver det inte lika djupgående 

kunskaper av den som skriver modellen vilket innebär att fler personer har 

möjlighet att ta fram nya modeller. Alternativet att skapa en ny modell i GUI (fig. 

6) så som i Data Transformation Portal [2] faller i det här fallet på att egenskaperna 

och utseendet på GUI delvis bestäms av modellen som skapas. 

Erfarenheten från projektet är att ett omsorgsfullt val av MDA-tekniker i händerna 

på välutbildade systemutvecklare kan vara till stor hjälp vid utvecklandet av 

avancerade lösningar. Även om det initialt är mer arbete med MDA så är en av 

poängerna att problemställningen blir väl genomlyst, vilket kan bidra till en mer 

logisk, välstrukturerad och lättunderhållen lösning. På utvecklingsstadiet kräver 

MDA mer teoretiska kunskaper, vilket kompenseras av resultatet i form av en 

mjukvara där möjligheten är större till förändringar baserat på konfigurering som 
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kan skötas av systemförvaltare eller avancerade användare. I det här fallet är 

modelleringen inte bara till som utvecklingsmetod, den används också för att 

dynamiskt konfigurera applikationen under dess livstid. MDA bidrar på så sätt till 

att hålla nere kostnaderna för förvaltning och vidareutveckling samt utbildning och 

support av användare under applikationens livscykel.  

Besparingen i tid som uppnås med att konvertera filer med den framtagna 

applikationen jämfört med Excel rör sig om ett par minuter per fil. Med ca 900 filer 

per år att konvertera gör det en tidsvinst på ca fyra arbetsdagar per år. 

Arbetsmiljömässigt har vinsten upplevts större än tidsvinsten då risken för att göra 

fel vid konverteringen har varit mindre vilket minskat den upplevda stressen. 

På PCR-Lab finns andra situationer där man vill kunna använda konverteraren, 

t.ex. för att ett instrument ska kunna läsa data från ett annat instrument. Tiden det 

tar att konfigurera XML-filerna till konverteraren är troligtvis väsentligt snabbare 

och enklare än att ta fram ett helt nytt skript eller applikationen för det speciella 

ändamålet.    
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6 Slutsatser 

En modellbaserad applikation togs fram för att kunna importera data given i 

tabellformat och överföra till en databas eller önskat format i en annan fil. 

Projektet visar att den här typen av applikationer lämpar sig att ta fram med MDA-

tekniker. Den stora fördelen med modellbaserade applikationer är att samma 

applikation kan användas i många olika sammanhang utan att ändra i koden. Hur 

data som ska importeras är strukturerad och vilket format det har samt strukturen 

på resulterande tabeller ska se ut bestäms av hur modellen är skriven. Vissa delar 

av UI, vilket media data ska hämtas ifrån samt var och hur resulterande tabeller 

ska sparas beskrivs i en konfigureringsfil. En stor fördel är att andra personer än 

systemutvecklaren kan ta fram nya modeller för andra relevanta tillämpningar utan 

att de behöver ha avancerade kunskaper inom programmering.  

Erfarenheten från projektet är att MDA är en princip som leder till att se 

problemställningen från ett vidare perspektiv och ta hänsyn till andra tänkbara 

tillämpningsområden än just det specifika som ska lösas. Samtidigt tar det tid att 

sätta sig in i nya principer och tekniker. Nyttan av de ökade frihetsgraderna som 

kan byggas in i lösningen bör också beaktas om MDA innebär ökade kostnader för 

projektet eller att tidplanen riskerar att överskridas.  
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7 Rekommendationer 

Det finns fördelar med MDA som Octapharma bör överväga att ta till sig och 

fortsätta arbeta med. Modeller tillför stort värde till systemet om dessa är väl 

utformade, beskriver systemet från meningsfulla synvinklar, om de är tydliga och 

väl underbyggda. Värdefullt vore därför att investera i lämpliga 

modelleringsverktyg och utbilda systemutvecklare att använda dessa. Vidare bör 

man fundera på hur kunskaper inom området kan förvaltas, användas och 

utvecklas för att dra största nytta av tidigare erfarenheter till nya projekt. 

Valideringen av modellerna i XML har gjorts i utvecklingsverktyget Eclipse. 

Enklare verktyg för validering bör tas fram för dem som kommer att modifiera eller 

ta fram nya modeller. Som alternativ till ett egenutvecklat valideringsverktyg kan 

exempelvis Notepad++ användas. Där finns ett plugin som heter XML Tools med 

bl.a. ett verktyg för validering mot XSD. Ett annat alternativ kan vara att ta fram en 

applikation med ett GUI för att skapa dessa modeller. När det gäller exempelfallet 

kunde det vara en bra idé att utveckla en valideringsapplikation som 

leverantörerna måste använda så att filerna de skickar följer sitt eget format och 

därmed fungerar mot modellen. 

Lösningsförslaget som tagits fram kommer Octapharma ha nytta av på flera ställen 

inom organisationen då det finns stora mängder data i bl.a. excelformat och mycket 

data överförs manuellt mellan olika system. Gränssnitten mellan många större 

affärssystem är SOA-baserade. Applikationen bör därför anpassas för den typen av 

kopplingar med målsättningen att kunna integrera företagets information allmänt, 

vare sig den kommer från applikationer för stora informationssystem eller från 

spridda lokala filer. Säkerligen skulle även många andra organisationer kunna dra 

stor nytta av en liknande applikation. Inom avdelningen PCR bör man som nästa 

steg överväga möjligheten att överföra leveransdata direkt till LIMS-PCR och 

OctaMES. Förutsättningar finns också för att fortsätta arbetet med att t.ex. 

överföra resultat från LIMS-PCR på ett liknande sätt. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 

Frågorna som planerades och användes vid intervjuerna under förstudien 
presenteras här. Under intervjuerna har en del följdfrågor och andra oförberedda 
frågor tillkommit som inte redovisas. Namn och titel på de intervjuade återfinns i 
källförteckningen [9, 10].  
 

 Hur får ni leveransfilerna? 

 Får ni endast en leveransfil åt gången? 

 Vad används data i leveransfilerna till? 

 Var i verksamheten används informationen i leveransfilerna? 

 Vilken information i filerna är det som ska transformeras? 

 Vilka personer jobbar med datamigreringen? 
 

 Vilka rutiner följs i samband med datamigreringen? 

 Var lagras alla leveransfiler ni jobbar med, före och efter konvertering? 

 Vilka är de aktuella leverantörerna? 

 Använder alla olika format eller använder några samma? 

 Hur ofta tillkommer nya format? 

 Finns det olika format på BOL- och donationsnummer? 
 

 Vilka fler än PCR-Lab behöver information om leveranserna? 

Hur sammanställs och används resultaten från PCR-Lab? 

  





29  |  Bilaga 2 – Metamodellen (XSD) 

 

Bilaga 2 – Metamodellen (XSD) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:hfp="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-hasFacetAndProperty" 
targetNamespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
blockDefault="#all" elementFormDefault="qualified" version="1.0" 
xml:lang="EN"> 
    <!-- XML Schema for importing data from grid tables to an ER 
model --> 
    <element name="logicdata"> 
      <complexType> 
        <sequence> 
         
          <element name="businessObject" type="BusinessObject" 
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
          <element name="relationship" type="Relationship" 
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
 
        </sequence> 
      </complexType> 
    </element> 
 
  <!-- Types --> 
  <complexType name="BusinessObject" mixed="true"> 
    <sequence> 
      <element name="name"   
 type="string"/> 
      <element name="type"   
 type="string"/> 
      <element name="gridObject" type="GridObject" 
        minOccurs="0"/> 
      <element name="attribute" type="Attribute" 
        maxOccurs="unbounded"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
 
  <complexType name="Relationship" mixed="true"> 
    <sequence> 
      <element name="name"     type="string"/> 
      <element name="businessObject1"  type="string"/> 
      <element name="businessObject1Keys"  type="stringarray"/> 
      <element name="multiplicity1"    type="nstring"/> 
      <choice> 
        <sequence> 
          <element name="businessObject2"  type="string"/> 
          <element name="businessObject2Keys"  type="stringarray"/> 
          <element name="multiplicity2"   type="nstring"/> 
        </sequence> 
        <element name="gridObject"  type="GridObject"/> 
      </choice> 
      <element name="relationshipAttributes" minOccurs="0"> 
        <complexType> 
          <sequence> 
            <element name="attribute" type="Attribute" 
maxOccurs="unbounded"/> 



30  |  Bilaga 2 – Metamodellen (XSD) 

 

          </sequence> 
        </complexType> 
      </element> 
    </sequence> 
  </complexType> 
   
  <complexType name="Attribute" mixed="true"> 
    <sequence> 
      <element name="name"   type="string"/> 
      <element name="type"   type="string"/> 
      <element name="gridObject" type="GridObject"/> 
    </sequence> 
  </complexType> 
 
  <complexType name="GridObject" mixed="true"> 
    <sequence> 
      <element name="xpos"  type="int"/> 
      <element name="ypos"  type="int"/>  
      <element name="format"  type="string"/> 
      <choice> 
        <element name="gridTable"  type="GridTable"/> 
        <element name="gridColumn" type="GridColumn"/> 
        <element name="gridRow" type="GridRow"/> 
        <element name="gridCell" type="GridCell"/> 
      </choice> 
    </sequence> 
  </complexType> 
   
  <complexType name="GridTable" mixed="true"> 
    <sequence> 
      <element name="xlength"      type="int"/> 
      <element name="ylength"      type="int"/> 
      <element name="parseMethod"> 
        <simpleType><restriction base="token"> 
          <enumeration value="trimblanks"/> 
          <enumeration value="validateformat"/> 
          <enumeration value="nonempty"/> 
          <enumeration value="nonemptyformat"/> 
        </restriction></simpleType> 
      </element> 
    </sequence> 
  </complexType> 
   
  <complexType name="GridColumn" mixed="true"> 
    <sequence> 
      <element name="ylength"      type="int"/> 
      <element name="parseMethod"> 
        <simpleType><restriction base="token"> 
          <enumeration value="trimblanks"/> 
          <enumeration value="validateformat"/> 
          <enumeration value="nonempty"/> 
          <enumeration value="nonemptyformat"/> 
        </restriction></simpleType> 
      </element> 
    </sequence> 
  </complexType> 
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  <complexType name="GridRow" mixed="true"> 
    <sequence> 
      <element name="xlength"      type="int"/> 
      <element name="parseMethod"> 
        <simpleType><restriction base="token"> 
          <enumeration value="trimblanks"/> 
          <enumeration value="validateformat"/> 
          <enumeration value="nonempty"/> 
          <enumeration value="nonemptyformat"/> 
        </restriction></simpleType> 
      </element> 
    </sequence> 
  </complexType> 
   
  <complexType name="GridCell" mixed="true"> 
    <sequence> 
      <element name="parseMethod"> 
        <simpleType><restriction base="token"> 
          <enumeration value="trimblanks"/> 
          <enumeration value="validateformat"/> 
          <enumeration value="nonempty"/> 
          <enumeration value="nonemptyformat"/> 
        </restriction></simpleType> 
      </element> 
    </sequence> 
  </complexType> 
   
  <simpleType name="stringarray"> 
    <list itemType="string"/> 
  </simpleType> 
   
  <simpleType name="nstring"> 
    <restriction base="token"> 
      <pattern value="n|([0-9])+"></pattern> 
    </restriction> 
  </simpleType> 
 

  </schema>  
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Bilaga 3 – Modellen (XML) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<logicdata xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/XMLSchema 
GridToERSchema.xsd "> 
  <businessObject> 
    <name>BOL</name> 
    <type></type> 
    <attribute> 
      <name>SUPPLIER</name> 
      <type>string</type> 
      <gridObject> 
        <xpos>1</xpos> 
        <ypos>1</ypos> 
        <format>\w+</format> 
        <gridCell> 
          <parseMethod>trimblanks</parseMethod> 
        </gridCell> 
      </gridObject> 
    </attribute> 
    <attribute> 
      <name>BOLNUMBER</name> 
      <type>string</type> 
      <gridObject> 
        <xpos>1</xpos> 
        <ypos>1</ypos> 
        <format>\w+</format> 
        <gridCell> 
          <parseMethod>trimblanks</parseMethod> 
        </gridCell> 
      </gridObject> 
    </attribute> 
    <attribute> 
      <name>SUPPLIER_DATE</name> 
      <type>string</type> 
      <gridObject> 
        <xpos>1</xpos> 
        <ypos>1</ypos> 
        <format>\w+</format> 
        <gridCell> 
          <parseMethod>trimblanks</parseMethod> 
        </gridCell> 
      </gridObject> 
    </attribute> 
  </businessObject> 
   
  <relationship> 
    <name>Boch</name> 
    <businessObject1>BOL</businessObject1> 
    <businessObject1Keys>BOLNUMBER</businessObject1Keys> 
    <multiplicity1>1</multiplicity1> 
    <gridObject> 
      <xpos>0</xpos> 
      <ypos>1</ypos> 
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      <format>\w+</format> 
      <gridColumn> 
        <ylength>-1</ylength> 
        <parseMethod>validateformat</parseMethod> 
      </gridColumn> 
    </gridObject> 
  </relationship> 
   
  <relationship> 
    <name>Deu</name> 
    <businessObject1>BOL</businessObject1> 
    <businessObject1Keys>BOLNUMBER</businessObject1Keys> 
    <multiplicity1>1</multiplicity1> 
    <gridObject> 
      <xpos>0</xpos> 
      <ypos>1</ypos> 
      <format>\d+</format> 
      <gridColumn> 
        <ylength>-1</ylength> 
        <parseMethod>validateformat</parseMethod> 
      </gridColumn> 
    </gridObject> 
  </relationship> 
   
  <relationship> 
    <name>Rock</name> 
    <businessObject1>BOL</businessObject1> 
    <businessObject1Keys>BOLNUMBER</businessObject1Keys> 
    <multiplicity1>1</multiplicity1> 
    <gridObject> 
      <xpos>0</xpos> 
      <ypos>0</ypos> 
      <format>W\d{12}</format> 
      <gridColumn> 
        <ylength>-1</ylength> 
        <parseMethod>validateformat</parseMethod> 
      </gridColumn> 
    </gridObject> 
  </relationship> 
 

</logicdata>  
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Bilaga 4 – UI, import och export (XML) 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<importdata xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2001/XMLSchema 
ImporterSchema.xsd "> 
  <sourceFile> 
   <buttonText>File</buttonText> 
   <toolTip>Select file</toolTip> 
   <defaultText>Choose file to get data from</defaultText> 
  </sourceFile> 
  <inputs> 
   <modelList> 
     <labelText>Select supplier</labelText> 
     <attributeName>SUPPLIER</attributeName> 
   </modelList> 
   <dateInput> 
     <buttonText>Date</buttonText> 
     <toolTip>Select delivery date</toolTip> 
     <dateFormat>YY.MM.dd</dateFormat> 
     <attributeName>SUPPLIER_DATE</attributeName> 
   </dateInput> 
  </inputs> 
  <destinationFolder> 
    <buttonText>Folder</buttonText> 
    <toolTip>Choose folder for destination file</toolTip> 
    <defaultText>Selected path for the resulting csv 

file</defaultText> 
  </destinationFolder> 
  <destinationFile> 
   <labelText>Edit BOL number</labelText> 
   <attributeName>BOLNUMBER</attributeName> 
  </destinationFile> 
  <importButton> 
    <buttonText>Import</buttonText> 
    <toolTip>Import data from selected file</toolTip> 
    <defaultText>Result from import</defaultText> 
  </importButton> 
   
  <modelReferences> 
    <groupedModels> 
      <group> 
        <groupName>DEU</groupName> 
        <groupMembers> 
          <member modelReference="Boch">Anna</member> 
          <member modelReference="Boch">Eugen</member> 
          <member modelReference="Deu">SomeGermanTown</member> 
        </groupMembers> 
      </group> 
      <group> 
        <groupName>USA</groupName> 
        <groupMembers> 
          <member modelReference="Rock">Arkanstone</member> 
          <member modelReference="Rock">Bedrock</member> 
        </groupMembers> 
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      </group> 
    </groupedModels> 
  </modelReferences> 
   
  <models> 
    <model> 
      <modelName>Boch</modelName> 
      <text>11</text> 
    </model> 
    <model> 
      <modelName>Deu</modelName> 
      <excelSheetId>0</excelSheetId> 
    </model> 
    <model> 
    <model> 
      <modelName>Rock</modelName> 
      <csvDelimiter>;</csvDelimiter> 
      <prefix>=</prefix> 
    </model> 
  </models> 
   
  <exportModel> 
    <modelName>simpleCsv</modelName> 
    <csvDelimiter>;</csvDelimiter> 
  </exportModel> 
   

</importdata>   



37  |  /Bilaga 5 – Applikationen (klassdiagram) 

 

Bilaga 5 – Applikationen (klassdiagram) 
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Bilaga 6 – Exempel på datafiler från leverantörer 

 
 
Utdrag från 268853data.txt: 
 
CartonID;Unit#;ABO;DrawDte;Grams;Rescanned 

start_data 

OS066121 ; W035814002839 ; A+  ;  20140124 ;   336 ; Y 

OS066121 ; W035814002840 ; A+  ;  20140124 ;   302 ; Y 

OS066121 ; W035814002847 ; B+  ;  20140124 ;   349 ; Y 

… 

OS066237 ; W035814061879 ; O+  ;  20140130 ;   366 ; Y 

OS066237 ; W035814061886 ; A-  ;  20140130 ;   363 ; Y 

end_data 

 

 

 

 

Utdrag från 296123.txt: 
 
 0013564,W087913311735,24HR,BPOS,11/22/2013,0.338 

 0013564,W087913312335,24HR,BPOS,12/14/2013,0.334 

 0013564,W087913312368,24HR,BPOS,12/14/2013,0.326 

… 

 0024999,W087913807519,8HR,APOS,01/25/2014,0.336 

 0024999,W087913807527,8HR,APOS,01/25/2014,0.32 

  Number of units:    308           Total weight:    99.109 

 

  Begin date:         9/20/2013    End date:         

1/25/2014 

 

 

 

 

Utdrag från 00025507-Kurzform.xlt: 
 

 
START 25507 20140311 126 

       13102648 131026481 19295 20130318 A + 
 

243 661158 0 !R1000 13102648 

13102670 131026703 14668 20130318 0 + 
 

226 661160 0 !R4000 13102670 

13102675 131026751 18426 20130318 0 + 
 

254 661158 0 !R4000 13102675 

… 

13103563 131035631 20555 20130411 BBB   + 
 

243 661155 0 !R2000 13103563 

13103566 131035663 18311 20130411 B + 
 

238 661154 0 !R2000 13103566 

 
END 

                       


