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Förord
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på 10 poäng som ingår i filosofie
kandidatexamen vid Data och systemvetenskapliga programmet, institutionen för
Industriell ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

Vi vill passa på att tacka Anders Lövgren, från #Include Datorkonsulter, som genom
sitt kunnande hjälpt oss få grepp om XML och förstå många tekniska detaljer. Svante
Edzén, vår handledare vid avdelningen Data och systemvetenskap, som genom bra
diskussioner har gett oss konstruktiv kritik som hjälpt oss att styra denna rapport. Sist
vill vi tacka Lars-Göran Söderberg och Jan Hedenström, våra kollegor vid IES
Datordrift som haft tålamod med oss under vårt rapportskrivande.

Rapporten är riktad till läsare som har en viss förkunskap om datorer, programmering
och Internet. Vi kommer således att förutsätta att läsaren är bekant med ord såsom
protokoll, information, data, databaser, dokument, överföring, uppkoppling med mera.
I slutet av rapporten finns dock en ordlista med korta förklaringar till svårare ord.
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Sammanfattning
Användandet av mobila informationsklienter har under de senaste åren ökat i
lavinartad takt. Enligt Computer Sweden såldes 550 000 WAP-terminaler i Sverige
under år 2000 [HMWAP]. Det är en ökning med 44 % jämfört med året innan och
man beräknar att de följande åren kommer att ha en minst lika gynnsam utveckling.
Att kunna ha tillgång till aktuell information var man än befinner sig har blivit en
förutsättning för många. Bara för att en person är på resande fot ska det inte innebära
att denne måste lämna arbetet bakom sig.

Internet har blivit en uppskattad och naturlig informationskälla. Vi använder den
dagligen i vårat arbete och på vår fritid. När behovet av att nu även kunna ha tillgång
till denna information genom sin handdator eller WAP-telefon, ställs det nya krav på
såväl programutvecklare som informationsspridare. Eftersom detta är en ny teknologi
som ständigt utvecklas måste företag som sprider information ha portabla och
utbyggbara lösningar med god dynamik. Vi tror att XML kan vara vägen att gå för att
uppnå dessa mål.

Syftet med denna rapport är att undersöka vilka fördelar XML kan erbjuda vid
utvecklingen av mobila applikationer. Vi börjar med att beskriva XML och dess
möjligheter utifrån teorin. Sedan belyser vi situationen på den mobila marknaden och
de problem som programutvecklare stöter på vid utvecklingen av mobila
applikationer. Genom fallstudier har vi därefter undersökt hur XML kan
implementeras för att lösa dessa problem. Rapporten avslutas med resultat och analys
av fallstudierna, kopplat mot teorin. Många koncept har en förmåga att se bra ut i
teorin men faller sedan i praktiken. Våra fallstudier visade att så var icke fallet med
XML. Språket passar utmärkt för utvecklingen av mobila applikationer, både i teorin
och i praktiken.
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Abstract
Over the last few years the use of mobile information clients has grown tremendously.
According to Computer Sweden 550 000 WAP-clients were sold in Sweden in year
2000 [HMWAP]. That is an increase by 44% compared to the year before and
analysists expect that the coming years will show a similar growth. The ability to have
access to up-to-date information whereever you are has become a necessity for a lot of
people. The fact that you are travelling should not mean that your work must be left
behind.

The Internet has become a cherished and natural source of information. We use it in
our daily lives and at work. Lately when the need for access to this information
through palmtops and WAP-phones has arisen, new demands on both developers and
information providers have emerged. Since this is a new technology, which always
evolves, developers must create flexible and scalable solutions with good
compatibility. We believe that XML is the way to achieve these goals.

The aim of this report is to examine the advantages that XML can offer when
developing mobile applications. First we describe XML and its capabilities according
to theory, then we shed some light on the situation of the mobile market and the
problems that developers of mobile solutions are struggling with. Then, through
conducting case studies, we analyse how XML can be implemented to solve these
problems. The report finishes off with the analysis and results of the case studies, with
regards to the theory. Many concepts have a nasty habbit of looking good in theory,
and then fail when applied in practice. Our case studies showed that this was not the
case with XML. The language fits extraordinairy with the development of mobile
applications, both in theory and in practice.



Mobila lösningar och XML 
Anders Bäck 
Tomas Lovén

LULEÅ 

TEKNISKA 
UNIVERSITET 

Innehållsförteckning

Introduktion ...............................................................................................................1
1.1 Problembeskrivning..........................................................................................1

1.1.1 Mobila klienter ..........................................................................................1
1.1.2 XML en lösning? .......................................................................................2

1.2 Syfte.................................................................................................................4
1.3 Hypotes ............................................................................................................4
1.4 Avgränsningar ..................................................................................................4

1.4.1 XML och avgränsningar ............................................................................4
1.4.2 Mobila klienter och avgränsningar .............................................................4

1.5 Variabler ..........................................................................................................5
1.5.1 Dynamik....................................................................................................5
1.5.2 Utbyggbarhet .............................................................................................6
1.5.3 Portabilitet .................................................................................................6

2. Metod.....................................................................................................................7
2.1 Val av metod ....................................................................................................7
2.2 Validitet och reliabilitet ....................................................................................7
2.3 Val av fallstudieobjekt......................................................................................8
2.4 Fallstudiedesign................................................................................................9

3. Metodsteg ............................................................................................................10
4. Teori ....................................................................................................................12
5. Uppmärkningsspråk (Markup Languages) ............................................................13
6. SGML (Standard Generalized Markup Language) ................................................14

6.1 Struktur ..........................................................................................................14
6.2 Innehåll ..........................................................................................................14
6.3 Stil..................................................................................................................15
6.4 Fördelar och nackdelar med SGML ................................................................15
6.5 SGML, HTML och XML ...............................................................................16

7. HTML (Hyper Text Markup Language) ...............................................................17
7.1 Taggar i HTML ..............................................................................................18
7.2 Strukturering ..................................................................................................18

7.2.1 HTML-tagg .............................................................................................18
7.2.2 HEAD-tagg..............................................................................................18
7.2.3 BODY-tagg .............................................................................................19

7.3 Style sheets.....................................................................................................19
7.4 Sammanfattning av HTML.............................................................................20

8. XML ....................................................................................................................21
8.1 XML tar form.................................................................................................21
8.2 Vad är XML? .................................................................................................22
8.3 Egendefinierade märkord eller taggar .............................................................24
8.4 Att styra ett XML-dokument...........................................................................24

8.4.1 Document Type Definition (DTD) ...........................................................24
8.4.2 XML Schemas – Framtidens DTD? .........................................................26

8.5 XML-familjen ................................................................................................27
8.5.1 Extensible Stylesheet Language (XSL) ....................................................27
8.5.2 Så fungerar XSL ......................................................................................29

8.6 XML skapar nya fördelar................................................................................30



Mobila lösningar och XML 
Anders Bäck 
Tomas Lovén

LULEÅ 

TEKNISKA 
UNIVERSITET 

8.7 Sammanfattning av XML ...............................................................................30
9. Mobila klienter.....................................................................................................31

9.1 WAP enheter ..................................................................................................31
9.1.1 Wireless Markup Language (WML) ........................................................32

9.2 Alternativa beskrivningsspråk.........................................................................32
9.2.1 Handheld Device Markup Language (HDML) .........................................33
9.2.2 Compact Hypertext Markup Language (CHTLM)....................................33

9.3 Programmeringsmodeller................................................................................34
9.4 Sammanfattning .............................................................................................35

10. Mobila lösningar ................................................................................................37
10.1 Mobila lösningar utan XML......................................................................37
10.2 Mobila lösningar med XML......................................................................38
10.3 Sammanfattning........................................................................................40

11. Fallstudier ..........................................................................................................41
11.1 Cap Gemini ..................................................................................................41

11.1.1 Företagsinformation...............................................................................41
11.1.2 Projektet – Mobil Reserapportering........................................................41
11.1.3 Cap Gemini och våra variabler...............................................................43
11.1.4 Övriga resultat från intervjun .................................................................44

11.2 Data Ductus..................................................................................................45
11.2.1 Företagsinformation...............................................................................45
11.2.2 Projektet – Mobilnät och övervakning....................................................45
11.2.3 Andra XML-projekt hos Data Ductus.....................................................47
11.2.4 Data Ductus och våra variabler ..............................................................48
10.2.5 Övriga resultat från intervjun .................................................................49

11.3 #Include Datorkonsulter AB .........................................................................50
11.3.1 Företagsinformation...............................................................................50
11.3.2 Projektet – Nyhetsportal.........................................................................50
11.3.3 #Include och våra variabler ....................................................................51
11.3.4 Övriga resultat från intervjun .................................................................52

12. Analys................................................................................................................53
12.1 Portabilitet....................................................................................................53
12.2 Utbyggbarhet................................................................................................53
12.3 Dynamik.......................................................................................................54
12.4 Sammanfattning av analysen.........................................................................55

13. Slutsatser............................................................................................................56
13.1 Egna reflektioner ..........................................................................................57
13.2 Metoddiskussion...........................................................................................57

13.2.1 Diskussion om reliabilitet och validitet ..................................................58
13.3 Fortsatta studier ............................................................................................58

14. Referenser ..........................................................................................................59

Bilaga A Grundmall till intervjuer
Bilaga B Företagens projektomfattning
Bilaga C Ordförklaringar



Mobila lösningar och XML 
Anders Bäck 
Tomas Lovén

1

LULEÅ 

TEKNISKA 
UNIVERSITET 

Introduktion
I den mobila världen ser vi just nu en teknisk utveckling som går i rasande takt. Nya
telefoner med större skärmar och mer minne dyker upp samtidigt som handdatorerna
krymper och blir mer avancerade. Gemensamt i denna mobila värld är att alla enheter
använder någon slags uppkoppling och vill ha tillgång till de senaste applikationerna.
För en utvecklare blir detta ett stort problem då alla olika handhållna enheter har egna
begränsningar och möjligheter.

Den lättaste vägen runt detta problem är att använda principen ”minsta gemensamma
nämnaren” och helt enkelt utveckla en applikation som passar alla men som i stort sett
inte utnyttjar någon klients extra funktionalitet. Det andra sättet är att utveckla en
specifik applikation för varje klient och därmed maximera den klientens möjligheter.
Det förstnämnda sättet är naturligtvis otillfredsställande då applikationen ej är
optimerad, medan det sistnämnda betyder dyra och arbetsamma lösningar som ofta
inte är realiserbara.

En applikation som ska användas av flera klienter måste alltså vara anpassningsbar,
det vill säga att den går att förändra (eller porta) till ett annat format. XML
(eXtensible Markup Language) är ett beskrivningsspråk som utvecklats för att ge
tillgång till plattformsoberoende datauppmärkning. XML erbjuder dessutom
möjligheter att på ett enkelt sätt transformera data till olika format med hjälp av XSL
(eXstensible Stylesheet Language).

Vid utvecklingen av mobila applikationer borde därför XML vara väldigt attraktivt. I
denna rapport undersöker vi om utvecklare som använt XML har kunnat realisera den
kraft som finns i XML och XSL. Vi beskiver även språket XML för att ge en bild av
de nya funktionerna som erbjuds och samtidigt visar vi varför det är så stor skillnad
på XML och HTML.

1.1 Problembeskrivning
I detta kapitel ger vi en bild av de krav som ställs på mobila applikationer och de
problem som då uppstår.

1.1.1 Mobila klienter
Den tekniska utvecklingen möjliggör i allt utsträckning användandet av mobila
klienter. Numera används mobila klienter inte enbart i privata sammanhang, utan även
hos företag som börjat utrusta sin personal med mobila klienter för att kunna lösa
arbetsuppgifter.

Intresset och behoven av att kunna använda mobila klienter i samband med befintliga
program och applikationer, som tidigare endast var möjliga att komma åt via
stationära datorer, har ökat. Man vill höja funktionaliteten hos befintliga system
genom att utöka möjligheten till användandet av flera olika handhållna klienttyper.
Det finns även tillfällen där man tidigare inte kunnat använda en stationär dator av
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praktiska skäl, men där man numera har möjlighet att implementera mobila lösningar
för att antingen samla in eller föra ut den information som behövs.

När det gäller mobila klienter så finns det dock en del flaskhalsar som försvårar
användandet men framförallt utvecklandet av mobila lösningar. Det som framförallt
kännetecknar mobila klienters begränsningar är presentation och funktion. Det fysiskt
begränsade formatet innebär att skärmar och inmatningsmöjligheter blir hämmade,
vilket i sig självt inte är konstigt då man generellt strävar efter mindre och mindre
format på klienterna.

Detta till trots så vill man ha uppdaterad och specifik information och ett snabbt och
enkelt handhavande. Informationen styrs till stor del av användarens plats, situation,
tidpunkt och intresse, exempelvis för att ta del av väderförhållandet de närmsta
timmarna eller avgångstiderna för en buss. Med andra ord så vill användaren ha
tillgång till dynamisk information.

För att hantera denna information utvecklas fler och fler modeller av handhållna
klienter, alla med olika begränsningar och möjligheter. Det har även börjat
förekomma hybrider eller blandningar av olika klienttyper, exempelvis så hittar man
nuförtiden mobiltelefoner med handdatorfunktioner samtidigt som det finns vissa
handdatorer som har möjlighet att ringa.

Ett huvudbry som möter en utvecklare av mobila lösningar är att skapa applikationer
som tillgodoser den mångfald av klienter som redan i nuläget finns, men även det
faktum att fler och fler klienttyper uppstår. Ett krav som därför ställs på mobila
applikationer är att portabiliteten måste vara hög.

Hittills har utvecklarna tvingats göra en applikation för varje ny klient som uppstår,
fast man egentligen visar upp precis samma information som på den förra klienten.
Arbetet för detta är omfattande och kostar en hel del pengar. I många fall väljer därför
kunder att fortsätta använda omoderna klienttyper eftersom bytet till en nyare blir för
kostsamt.

1.1.2 XML en lösning?
XML är ett standardiserat språk för att med så kallade märkord märka upp och
strukturera data. Programutvecklare skapar på så sätt dokument innehållande metadata
(eller data om data) som tillsammans med en så kallad parser och ett filter kan
generera kod i valfritt format. Tack vare uppmärkningen kan programutvecklare
enkelt välja ut intressanta delar av ett dokument och sedan behandla dessa.

Detta förfarande ger helt nya möjligheter. En applikation som baserats på XML kan
lätt modifieras och byggas om så att den passar en ny sorts klient. Applikationer som
byggs i XML borde därför passa utmärkt i den ständigt föränderliga mobilvärlden där
portabiliteten är så viktigt.
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Vidare så möjliggör uppmärkningen att nya element (läs mer i kapitel XML) enkelt
kan läggas till i ett XML-dokument för att bygga ut applikationen när nya krav ställs
på den. Likaså är det enkelt att skala ned en applikation genom att applicera ett filter
som tar bort oönskade element. Detta kan vara bilder, ljud eller annat som inte är
passande för ett visst format.

På samma sätt kan programutvecklare höja dynamiken genom att anpassa
applikationen efter tid, rum, profil eller andra förutsättningar. XML tillhandahåller
funktioner för att sortera data i realtid, göra beräkningar, sammanställa information
från flera källor med mera.

Enligt teorin verkar det alltså som om XML kan lösa många av de problem som
uppstår vid utvecklingen av mobila applikationer. Denna rapport undersöker om så är
fallet även i verkligheten.

Bild 1.1. Förhållandet mellan XML och problemen hos mobila applikationer

EDI

Intern formatering

Middleware

Datalagring

Dynamik

Utbyggbarhet

Portabilitet Uppkoppling

Snabbhet

Säkerhet
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1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att utreda fördelarna med att använda XML i
utvecklandet av mobila applikationer.

Syftet uppnår vi genom att först ta reda på vilka fördelar som XML enligt teorin
erbjuder, och sedan titta på de krav som ställs på mobila applikationer. Slutligen
undersöker vi huruvida XML kan tillfredsställa dessa krav och i så fall på vilket sätt.

1.3 Hypotes
Om man använder XML i utvecklingen av mobila applikationer så uppnås dynamik,
utbyggbarhet och portabilitet.

Hypotesen är ett förtydligande av syftet där vi tidigare har definierat att rapporten ska
undersöka vilka fördelar som uppstår då man använder XML i utvecklingen av mobila
applikationer. I hypotesen bryter vi ned dessa fördelar i tre enheter; dynamik,
utbyggbarhet och portabilitet. Dessa är krav som ställs på mobila applikationer men
också egenskaper som hittas i XML-specifikationen. Hypotesen fångar detta genom
att säga att XML ger dynamiska, utbyggbara och portabla applikationer (mer om
variablerna senare i detta kapitel).

1.4 Avgränsningar

1.4.1 XML och avgränsningar
XML och dess transformationsmöjligheter omfattar ett brett område både gällande
filformat och plattformar (exempelvis HTML). Vi väljer dock att avgränsa oss till att
endast titta på de möjligheter som XML ger för mobila plattformar.

XML används också inom EDI (Electronic Data Interchange) och även som internt
lagringsformat för applikationer, exempelvis av Mirabilis ICQ och Microsoft Office.
Dessa användningsområden är visserligen intressanta men ligger utanför vårt fokus.

1.4.2 Mobila klienter och avgränsningar
Med mobila klienter menar vi handhållna enheter med Internetuppkoppling som ej har
tillgång till en traditionell webbläsare. Med andra ord så ingår inte bärbara datorer (så
kallade lap-tops) i vår definition. Mobila klienter förekommer dock i ett stort antal
olika varianter; WAP-telefoner, PDA, Blackberry med flera. I rapporten beskriver vi
inte de tekniska olikheterna mellan dessa, utan nöjer oss med att det finns skillnader i
skärmstorlekar, minneskapacitet och protokollstandarder.



Mobila lösningar och XML 
Anders Bäck 
Tomas Lovén

5

LULEÅ 

TEKNISKA 
UNIVERSITET 

1.5 Variabler
För att på bästa sätt tillfredsställa syftet med denna rapport har vi funnit ett antal
variabler som representerar viktiga faktorer vid utvecklandet av mobila applikationer.
Variablerna är: dynamik, utbyggbarhet, portabilitet. I kapitlet XML samt kapitlet
Mobila Klienter visar vi närmare varför dessa variabler är så viktiga.

Dessa variabler används som grund till undersökningen där vi försöker visa vilka
fördelar som uppstår vid användandet av XML för mobila applikationer. Nedan följer
en beskrivning av variablerna, deras ursprung och innebörd i denna rapport.

1.5.1 Dynamik
Länge har webbsidor använts som ett alternativ till traditionell informationsspridning
som exempelvis tidningar och nyhetsbrev. Företag och informationsspridare har visat
statisk information som uppdateras med jämna intervall. På senare tid har företag
dock börjat inse att Internet kan användas till mycket mer än detta. Genom att anpassa
informationen för varje användare och låta denna bestämma vad som skall synas och
på vilket sätt detta skall presenteras uppnås massanpassning (mass customization)
[ECOM]. Informationen anpassas så att varje individ endast ser det han är intresserad
av.

För att uppnå detta krävs att användaren går igenom tre steg:

1. Skapande av en profil
Användaren får ett inloggningsnamn och ett lösenord som läggs hos
informationsleverantören.

2. Bestämma innehåll
Användaren väljer vilket innehåll han är intresserad av och hur detta skall
visas på hans personligt anpassade sida. Dessa inställningar görs alltid den
första gången användaren loggar in på sidan, men kan sedan revideras och
uppdateras närhelst användaren vill få tillgång till nya källor.

3. Ladda ner innehållet
Användaren kopplas upp mot informationsleverantören och baserat på
användarens profil, laddas den relevanta informationen ned till användarens
enhet.

Denna dynamik ställer dock nya krav på det bakomliggande systemet. Man kan inte
längre arbeta med hårdkodade HTML-dokument utan istället använder man en
bakomliggande databas som lagrar information som sedan visas på ett (av
användaren) bestämt sätt. När vi talar om mobila plattformar blir denna dynamik än
mer viktig, eftersom man hos många leverantörer betalar för antal nedladdade bytes,
istället för den tid man är uppkopplad. All onödig information blir alltså en ökad
kostnad för användaren.

I denna rapport vill vi alltså undersöka om dynamiken (enligt ovanstående) kan
uppnås på ett bättre sätt om man bygger applikationen i med hjälp av XML.
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1.5.2 Utbyggbarhet
När man bygger ett system skall konstruktören alltid lämna utrymme för utbyggnad
och revideringar. Detta eftersom att såväl den oundvikliga evolutionen, som
oförutsedda händelser, påverkar applikationen och dess miljö. Från användarhåll kan
det ställas nya krav och från yttre håll kan nya standardiseringar och tekniska
lösningar göra att applikationen kan tvingas byggas om. Detta märks speciellt i den
mobila världen som utvecklas oerhört snabbt just nu (se kapitel Mobila Klienter).

Utbyggbarheten handlar alltså om en applikations förmåga att växa och förvandlas då
det ställs nya krav på dess funktionalitet. En applikation med bra utbyggbarhet har
dessutom fördelen att man kan leverera en lösning med begränsad funktionalitet, som
sedan byggs ut och revideras till en mer komplett produkt. Man får på detta sätt en
utvecklingsmodell som bygger på en evolutionär strategi. Användarna blir då
involverade i ett tidigare stadium och är i regel nöjdare [SYUTV].

För mobila applikationer är utbyggbarheten särskilt viktig eftersom att företag och
informationsspridare hela tiden arbetar med dynamisk information i en miljö där den
tekniska utvecklingen går rasande snabbt. Exempelvis när bandbredden ökas skapas
möjligheter att erbjuda ljud och bild tillsammans med text. Det är därför viktigt att
man då på ett enkelt sätt kan addera dessa funktioner till en applikation.

Vi vill undersöka om en bättre utbyggbarhet kan uppnås med XML.

1.5.3 Portabilitet
I dagens IT-samhälle finns ett stort antal olika plattformar som alla skall ha tillgång
till den senaste informationen. Plattformarna är i regel inte kompatibla med varandra
och utvecklarna måste således göra applikationer som fungerar för varje specifik
plattform. Här ligger en stor tyngd av vår undersökning eftersom ett av
nyckelbegreppen inom XML är kompatibilitet och dess universella format [XSPEC].

Portabiliteten som undersöks syftar på hur en applikation som ursprungligen skapats
för en specifik plattform, exempelvis en stationär webbrowser, kan översättas till
andra plattformar. I detta resonemang måste man även reflektera över vilka krav som
ställs på applikationen när den anpassas för den nya plattformen. En handdator har
inte möjlighet att visa lika många rader information som en standardwebbläsare och
en WAP-klient har inte samma behov av högupplösta färgbilder. Att formatet skiljer
sig åt är alltså ganska självklart, men själva informationsbehovet varierar också. En
applikation som portats till en WAP-klient borde se till att ge nya möjligheter åt
användaren med koppling mot den funktionalitet som den bärbara enheten ger.
Exempel på detta kan vara funktioner för global positionering och kartor.

För att uppnå hög portabilitet måste alltså sådana förändringar vara möjliga att
genomföra på ett enkelt sätt.
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2. Metod

2.1 Val av metod
För att komplettera det teoretiska resonemanget, och samtidigt få en möjlighet att
testa vår hypotes utifrån verkliga förhållanden görs en fallstudie. Anledningen till att
fallstudier görs är att få en djupare förståelse och mer omfattande bild om
användandet av XML i utvecklingen av mobila applikationer skapar utbyggbarhet,
dynamik och portabilitet.

Den metod som används i vårt fall är intervjuer. Detta innebär att vi genom att
genomföra ett antal intervjuer undersöker hur man använder XML när man bygger
mobila applikationer. Utifrån de fallstudier som vi utför ska vår hypotes stärkas eller
försvagas, samt att vi kan kontrollera om den uppfattning som vi skapat från
litteraturstudierna stämmer överens med de fall som vi studerat. Anledningen till att vi
har valt denna typ av fallstudie är att området är relativt nytt och att det inte finns
alltför många liknade fall att göra jämförande studier med.

En annan aspekt är att vi har en begränsad tid till vårt förfogande och därför väljer att
genomföra intervjuer, en teknik som kan skapa en djup förståelse på kort tid.

2.2 Validitet och reliabilitet
För att en undersökning skall ses som vetenskaplig och korrekt måste såväl validitet
och reliabilitet vara hög. Validiteten avser att man mäter det som är relevant i
sammanhanget medan reliabiliteten avser att man genomför studien på ett tillförlitligt
sätt. Två regler som kan vara bra att tänka på i detta sammanhang är att:

• Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet
• Hög validitet förutsätter hög reliabilitet

Beroende på om studien är kvalitativ eller kvantitativ kan begreppet validitet få lite
olika innebörd. Vid kvantitativa studier kan det vara lätt att repetera en undersökning
och komma fram till exakt samma resultat som den tidigare studien. I kvalitativa
studier däremot finns alltid en viss grad av tolkning och analys involverad, där både
forskaren och eventuella forskningsobjekt kan sätta en prägel på resultatet. I dessa fall
kan resultat variera aningen från fall till fall, men om studien genomförts på ett
korrekt sätt skall studierna ge ungefär samma resultat.

För att uppnå hög reliabilitet krävs att man genomför sin undersökning på rätt sätt.
Det finns antal faktorer som påverkar reliabiliteten:

• Val av mätinstrument
• Val av metod
• Val av fallstudieobjekt
• Tolkning av kvalitativa svar
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Det gäller alltså att undersökningen ger rätt resultat. Felaktiga resultat kan vara
orsakade av såväl forskarens tolkningar som krånglande instrument eller användandet
av opassande forskningsmetoder. Något som även måste tas hänsyn till är tidens
påverkan på resultatet. Tiden kan förändra vissa grundläggande förutsättningar för
undersökningen och därmed orsaka helt annorlunda resultat än en tidigare studie.

Vår studie är av den kvalitativa sorten och viktigt för oss blir då att vi väljer ut
fallstudieobjekt som är representativa och att vi tolkar svaren av intervjuerna på ett
vetenskapligt och objektivt sätt.

2.3 Val av fallstudieobjekt
Vi tog kontakt med ett antal företag och personer som har utvecklat applikationer med
hjälp av XML. I och med att detta är ett relativt nytt område så finns det inte så många
företag som har jobbat med XML och mobila applikationer. Det finns däremot ett
flertal företag som är intresserade av detta. Vi fann dock slutligen ett antal företag och
personer som har jobbat med skapandet av mobila applikationer på ett XML-baserat
sätt.

De företag som vi har gjort vår fallstudie hos är:
• Cap Gemini, Olle Nordenskiöld och Staffan Jangdahl
• Data Ductus , Stefan Wallin
• #Include Datakonsulter , Anders Lövgren

Vi tog kontakt med dessa och kom överens om att få utföra en intervju med personer
som har utvecklat med XML. För att kunna göra denna intervju så sammanställde vi
ett dokument med grundläggande frågor (se Bilaga A). Med hjälp av detta
frågeformulär så skapas en bild av vad de intervjuade personerna har för uppfattning
om XML. Vi får därmed en möjlighet att kontrollera om teori kan verifieras mot
empiri.
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2.4 Fallstudiedesign
Vid planering och design av vår fallstudie har vi använt oss av metoder från böckerna
The Art Of Case Study Research och A handbook of social science research [TACS]
[HOSS].

Fallstudiens mål är att samla in så mycket information som möjligt hos företag och
utvecklare. Den datasamlingsteknik som vi valt är att göra intervjuer, då detta innebär
ett antal fördelar:

• Direktfokus på ämnet för fallstudien
• Ger tillgång till den intervjuades erfarenhet av det fall som studeras
• Erbjuder möjlighet att ställa följdfrågor baserat på de svar man erhåller
• Kan ge information som inte direkt efterfrågas, eftersom den person som

intervjuas har större erfarenhet av det fall som studeras

Eftersom en intervju är ett dynamiskt förlopp och en fråga kan förändras eller uppstå
från tidigare givna svar så är det svårt att i förväg precisera alla frågor som ska ställas.
Samtidigt är det viktigt att intervjuaren inte förlorar syftet med intervjun eller det som
intervjuaren vill undersöka. Under intervjuns gång så är det viktigt att vara den som
styr intervjun utifrån de frågor som man söker svar på. Intervjuaren ska låta den
intervjuade utveckla sina svar och berätta om sina erfarenheter utan att avbryta, så
länge som den intervjuade personen håller sig till ämnet. Förtydligande frågor ska
ställas om det är något som är oklart.

Det är viktigt att intervjuaren kommer förberedd till en intervju och att denne har klart
för sig innan vad det är man vill få svar på. Det är även viktigt att intervjuaren klargör
för personen hur resultatet av intervjun kommer att användas, då det i vissa fall kan
innebära att frågor som är av konfidentiell karaktär berörs.

Intervju som datasamlingsteknik har ett antal svårigheter, för att undvika dessa
skapade vi ett dokument med grundläggande frågor. Vi gjorde sedan ett test där vi lät
två personer läsa igenom våra frågor för att bedömma hur lätt eller svårt det var att
förstå dessa frågor. Utifrån vad dom hade för synpunkter så gick vi igenom och gjorde
en del korrigeringar i våra frågor.

Dom svårigheter som finns med intervjuer, och som vi ville undvika till så stor del
som möjligt, är:

• Svårt att få svar på grund av otydliga frågor
• Svårt att finna de rätta frågorna för att förmedla vad det är man vill veta till

den intervjuade personen
• Svårt att undvika avvikelser från ämnet eftersom den person som man

intervjuar oftast har egna favoritämnen att berätta om
• Ledande frågor kan påverka den intervjuade personen att anpassa sina svar
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3. Metodsteg

Inledningsvis så diskuterade vi olika områden och företeelser som skulle kunna vara
av intresse att utreda vidare. För att kunna undersöka vilka områden som skulle kunna
vara lämpliga och vad dessa innebar så läste vi olika former av literatur. Efter en tids
efterforskningar så fastnade vi för XML och om detta skulle kunna användas i
samband med mobila tjänster.

När vi bestämt oss för detta område så formulerade vi en hypotes, för att sedan börja
undersöka vilken teknik som vi skulle använda oss av för att kunna utföra vår
fallstudie.

Vi undersökte i olika böcker och på Internet hur man utför fallstudier och vilka olika
tekniker som kan användas. Vi valde intervju som datainsamlingsmetod, då denna
metod fördelaktig att använda i vår typ av fallstudie. De nackdelar som denna teknik
innebär är vi medvetna om, men vi har i möjligaste mån undvikt dessa. Föregående
kapitel behandlar de olika för och nackdelar som denna teknik innebär.

Nästa steg var att välja fallstudieobjekt, och efter att vi hade gjort vissa
undersökningar och litteraturstudier så fann vi att det fanns företag som hade arbetat
med de områden som vi var intresserade av. Vi kontaktade dessa och berättade om vår
uppsats, för sedan fråga om vi kunde få utföra intervjuer hos dem, vilket vi fick göra.

Innan vi besökte företagen och intervjuade dem, så kontrollerade vi att vårt dokument
med grundläggande intervjufrågor var lämpliga. Detta genomfördes genom att vi lät
två personer läsa igenom och därefter kommentera om de ansåg att det var lätt eller
svårt att förstå frågorna. De kommentarer som dessa två personer gav oss, analyserade
vi och i de fall där frågeställningarna upplevdes som oklara, gjorde vi ändringar i
dokumentet.

Nästa steg var att boka besök hos de olika företagen och genomföra intervjun med de
personer som hade jobbat med XML och mobila tjänster. Under intervjuerna så utgick
vi från vårt dokument med de frågor som vi ville ha svar på , men en del frågor ledde
till att följdfrågor ställdes, något som i de flesta fall innebar att vi fick en bättre bild av
det som vi efterfrågade.

Efter att vi hade genomfört intervjuerna så anlyserades dessa för att vi skulle kunna
dra en slutsats.

De olika stegen som vi genomfört ses i bild 3.1
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Formulering av hypotes

Val av problemområde

Val av Fallstudieteknik

Val av Fallstudieobjekt

Förberedelse av
Fallstudie

Genomförande av
Fallstudie

Analys

Litteraturstudier

Slutsats

Bild 3.1. De olika metodstegen.
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4. Teori
I kapitlel 5, 6, 7, 8, 9 och 10 så kommer vi att redogöra för de teorier som vi har som
stöd för vår uppsats.

Kapitel 6 och 7 handlar om uppmärkningsspråken HTML (Hypertext Markup
Language) och SGML (Standard Generalized Markup Language).
Läsare som har erfarenhet eller anser sig vara bekant med dessa språk, kan hoppa till
kapitel 8 som avhandlar XML (eXtensible Markup Language) samt dom olika
komponenter som ingår i XML-familjen.

Kapitel 9 tar inledningsvis upp olika uppmärkningsspråk för mobila klienter för att
visa för läsaren att det redan nu finns ett antal olika språk. I kapitlets senare del så
beskrivs på ett schematiskt sätt de olika programmeringsmodellerna för WWW
(World Wide Web) respektive WAP (Wireless Applikation Protocoll) för att förklara
skillnaderna.

Kapitel 10 handlar om mobila lösningar, dels utan användandet av XML samt med
användandet av XML.
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5. Uppmärkningsspråk (Markup Languages)
Det finns ett antal olika språk som tillhör familjen uppmärkningsspråk. Gemensamt
för dessa är att taggar används för att märka upp data. Hur denna uppmärkning sedan
används kan variera radikalt. Språk A kanske använder fördefinierade taggar för att
beskriva hur en webbsida skall tolkas och visas av en browser, medan språk B låter
användaren definiera egna taggar som endast används för att strukturera och
identifiera data inom ett dokument.

XML är ett uppmärkningsspråk som härstammar från två språk: SGML och HTML.
HTML som är ett enkelt men ostrukturerat språk och SGML som är ett komplext och
strukturerat språk. För att kunna förstå vilka fördelar XML erbjuder tittar vi först på
dessa språk och visar varför de båda var otillräckliga.

Bild 5.1 XML är lika strukturerat men enklare än SGML.

Komplext

Ostrukturerat

HTML

SGML

XML

Strukturerat

Enkelt
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6. SGML (Standard Generalized Markup Language)
SGML är en internationell standard (ISO 8879) som publicerades 1986, och definierar
ett standardformat för hur man ska innesluta beskrivande märkord, eller så kallade
taggar, i ett dokument. Taggar utformas med hjälp av tecknen < och >, där man
skriver in taggens namn mellan tecknen för större än och mindre än. Ett exempel på
en tagg är <section> som är en tagg som används om man vill dela in något i
sektioner.

SGML består av olika lager; struktur, innehåll och stil. Dessa olika lager är separerade
ifrån varandra, men SGML handlar mest om relationen mellan struktur och innehåll
[SGSTRT].

6.1 Struktur
Strukturen i ett SGML dokument handhas av något som heter DTD eller Document
Type Definition. DTD beskriver strukturen hos ett dokument, mycket likt hur ett
databasschema beskriver vilken typ av information som databasen hanterar och
relationen mellan fält och tabeller. En DTD utgör ett ramverk för elementen
(exempelvis kapitel, stycken, och ämnen) i dokumentet.

En DTD specificerar även reglerna för relationerna mellan element, exempelvis, ”en
kapitelrubrik måste vara det första elementet i början av ett nytt kapitel” eller ”varje
lista måste innehålla minst två element”. Dessa regler, som DTD definierar, ser till att
dokumenten har en konsekvent och logisk struktur. En DTD följer ständigt med ett
dokument, och bygger upp en hierarkisk modell för dokumentet.

6.2 Innehåll
Innehåll innebär helt enkelt informationen som ska lagras i dokumentet, och det
inkluderar allt ifrån rubriker, listor och tabeller till bilder och ljud. Metoden som
används för att identifiera innehållets position i DTD strukturen kallas för ”taggar”.
Skapandet av ett SGML-dokument innebär att taggar placeras runt innehållet, dessa
taggar markerar början och slutet på varje del av strukturen.

Dessa taggar beskriver vad det är för typ av element eller information, det säger dock
inget om hur det skall presenteras. En start-tagg måste avslutas med en slut-tagg,
exempelvis så skall taggen <section> avslutas eller ”stängas” med </section> där
</section> utgör slut taggen för start taggen <section>. Med andra ord det är inte
tillåtet att bara ange en start-tagg för en struktur utan att avsluta den med en slut-tagg.

Det finns dock numera program som kan skapa SGML-dokument på så sätt att de
föreslår vilken tagg som är tillåten att använda i den delen av strukturen, samt sätter ut
korrekt slut-tagg. Dessa program bygger på att reglerna som definierats i DTD följs
(programmen kan även kontrollera att DTD är korrekt skriven).
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6.3 Stil
SGML har i sig självt inget att göra med att standardisera stil eller utseende, vilket
innebär att de flesta system måste använda sig av de stilmallar eller formaterings-
metoder som är specifika för just det systemet som används. Det finns dock en del
försök till att skapa stilmallar som har en liknade funktion som DTD, och det finns i
två huvudsakliga förslag till stilmallar: OS och DSSSL.

OS står för Output Specification och är framtaget av det amerikanska försvars-
departementet. OS är skapad som en speciell DTD som tillåter användaren att skapa
något som kallas för Formatting Output Specification Instance, eller FOSI, som
passar både pappersbaserad och elektroniskt media. En FOSI är huvudsakligen en
kraftfull stilmall som specificerar formatet för varje tagg i DTD. Med FOSI,
dokumentet och DTD, så erhålls ett komplett portabelt paket för tryckta dokument.

Det andra alternativet är DSSSL och står för Document Style Semantics and
Specification Language och godkändes av den Internationella Standardiserings
Organisationen (ISO) 1996 för SGML-dokument. Den kompletta DSSSL-standarden
täcker ett stort område, så att underavdelningar skapas för att ta hand om varierande
grader av funktionalitet. En underavdelning vars funktionalitet är relativt jämförbar
med FOSI är under utveckling, och arbete pågår med att konvertera FOSI-verktyg så
att de fungerar med DSSSL.

6.4 Fördelar och nackdelar med SGML
Det som har och är SGML´s styrka är att det är standardiserat, vilket innebär att man
kan bevara konsekventa och strukturerade dokument, till skillnad mot HTML som har
en flora av olika tillägg, skapade av olika mjukvaruföretag, som leder till att en
standard näst intill omöjlig att bibehålla. En annan styrka som SGML uppvisar är att
informationen blir långlivad i och med att det är ett standardiserat filformat som kan
läsas av olika hårdvaru- och mjukvarusystem och på så sätt kan information i
föråldrade system fortfarande läsas.

SGML är populärt bland annat inom försvarsindustrin och andra större industrier som
behandlar stora datamängder. SGML har dock två stora nackdelar: dess komplexitet
och kostnad. Ett administrationsverktyg för SGML kan exempelvis kosta tiotusentals
kronor, i och med att standarden är så komplex och tillåter en massa specialfall, bland
annat kodning av märkord i ett SGML-dokument. Ett annat exempel som visar på
kompliciteten hos SGML, är att standard SGML referensdokumentationen är på ca
500 sidor (motsvarande siffra för XML är ca 25 sidor) [SGHT].

SGML är inte framtaget för att användas på Internet, vilket innebär att man måste
översätta SGML-dokumenten till HTML, som därmed kan läsas i en HTML-läsare.
Detta innebär att man går från ett rikare och mer strukturerat format till ett fattigare
format i princip utan struktur, vilket ofta uppfattas mycket otillfredsställande
[VADX].
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6.5 SGML, HTML och XML
SGML utgör grunden för de språk som finns för att publicera information med tanke
på att beskriva det man vill presentera med märkord eller så kallade taggar, det finns
dock en del skillnader i hur ”avknoppningar” har skett. Dessa ”avknoppningar” är två
språk som tidigare nämnts; XML och HTML.

Dessa har båda sitt ursprung i SGML men det finns ett par avgörande skillnader.
HTML är en applikation av SGML, med vilket menas att HTML konstruerats efter de
regler som specificerats i SGML. XML, däremot, är en delmängd av SGML. Detta är
en viktig skillnad eftersom XML kan definiera nya applikationer, vilket inte är möjligt
med HTML. Exempel på applikationer som definierats med XML är Mathematical
Markup Language (MathML) (se figur 6.1).

SGML är inte skapat med tanke att publicera dokument på Internet, och det är ett av
de främsta skälen till att HTML och XML har skapats.

Bild 6.1 SGML, XML och HTML – så hänger de ihop.
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7. HTML (Hyper Text Markup Language)
HTML är det språk som används för att koda vanliga webbsidor. Grunden i språket är
hämtad från SGML (se förra kapitlet) men för att göra språket öppnare och friare
valdes många av de krångliga delarna som fanns i SGML att tas bort, exempelvis
DTD och krav på sluttaggar. Resultatet blev ett språk som är lätt att skriva, läsa och
därmed också lätt att lära sig.

HTML-kod kan skrivas i en vanlig texteditor såsom Notepad, eftersom språket inte
kräver någon kompilering. En webbrowser tolkar istället koden och visar sedan upp
resultatet enligt en angiven standard. Det finns alltså två olika vyer av ett HTML-
dokument; arbetsvyn där kodningen förekommer och resultatvyn som genereras av
webbrowsern.

För att underlätta kodningen väljer dock många att använda någon av de många
dedikerade HTML-editorerna som finns på marknaden. Två av de populäraste är
Microsofts Frontpage® och Macromedias Dreamweaver®. Fördelen med dessa är att
man använder ett grafiskt interface, som genererar koden åt dig medan du arbetar med
din webbsida utifrån resultatvyn. Dessutom erbjuder dessa editorer möjligheter att
lägga in mer avancerade funktioner, exempelvis javascripts och flashobjekt på ett
enkelt sätt.

Bild 7.1. Arbetsvy och resultatvy

Arbetsvy      Resultatvy

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Här skriver jag titel!</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Hej världen!
</BODY>
</HTML>

 Hej världen!
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7.1 Taggar i HTML
Som synes i arbetsvyn ovan använder HTML ett antal taggar, representerade med
<tagg> för att instruera webbrowsern om vad som skall göras. Detta är ett arv från
SGML som överlevt flytten till HTML. Taggarna i HTML har dock till stor del fått en
förändrad funktionalitet, då de flesta används för att beskriva utseendet och inte
innehållet i HTML-dokumentet. En tagg bör avslutas med sluttagg som ser ut på
följande sätt </tagg>.

Bild 7.2. Exempel på stiltagg.

7.2 Strukturering
En HTML-sida skall vara uppbyggd på ett logiskt sätt och enligt en viss struktur.
Strukturen är inte särskilt styrd utan består i stort sett av tre taggar som markerar
områden: <HTML>, <HEAD> och <BODY> (se bild 6.1 för kodexempel). Denna
struktur är dock endast en blek skugga av det forna SGML och mycket av den
funktionalitet som funnits i SGML går förlorad då man inte använder taggarna för att
märka upp data.

7.2.1 HTML-tagg
<HTML> används för att visa början på HTML-koden. Allt som står efter denna tagg
skall alltså tolkas som HTML. I regel hittas den överst i ett HTML-dokument.
Information om vilken sorts dokument det rör sig om kan dock förekomma innan
HTML-taggen och skrivs enligt <!DOCTYPE HTML PUBLIC> för att beskriva att
det är ett HTML-dokument som avses. Sluttaggen </HTML> läggs efter sista HTML-
koden i dokumentet.

7.2.2 HEAD-tagg
Detta är dokumentets huvud där information rörande hela sidan läggs in. Här har man
möjlighet att definiera författare, ämne, beskrivning, språk grupptillhörighet med
mera. Dokumentets titel finns också inom HEAD-taggen. Sökmotorer som Altavista
söker igenom huvudet på HTML-dokument på jakt efter ämnesord när de lägger upp
sina databaser.

Arbetsvy     Resultatvy

Här kommer ett ord i <B>fet</B>stil.  Här kommer ett ord i fet stil.
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7.2.3 BODY-tagg
<Body> visar början på innehållet på din webbsida. Här skrivs alltså allt som ska
synas i resultatvyn. Text, bilder, animeringar, matriser med mera går att lägga in med
hjälp av diverse taggar. Formatering av text görs på ett enkelt sätt (se bild 6.2) och
layouten på en sida kan kontrolleras med hjälp av taggar som <center>, <left>,
<right> med flera.

För att navigera mellan olika webbplatser används länkar. En länk består av två delar,
en logisk adress och en reell representation av den logiska adressen. Den logiska
adressen pekar till en Internetadress medan den reella representationen är det som
visas på skärmen.

Med hjälp av taggar kan konstruktören alltså definiera länkar, bilder och styra
utseendet på sin hemsida. Det finns dock bättre sätt att styra en webbsidas utseende
och layout – genom att använda style sheets.

7.3 Style sheets
När man arbetar med ett stort antal webbsidor och vill få ett gemensamt utseende på
dessa använder man gärna cascading style sheets (CSS). Ett style sheet är helt enkelt
en uppsättning regler som talar om hur en sida ska formateras. Man bestämmer på ett
enkelt sätt vilka färger, typsnitt och storlekar som ska användas på den specifika
sidan.

Dessa regler skrivs antingen i ett externt dokument, vilket kan vara bra då man vill
använda samma style sheet till flera dokument, eller så läggs reglerna i det specifika
dokumentets <head>. Det senare alternativet bör endast användas då man vill ge en
specifik sida ett eget utseende.

En typisk stilregel ser ut på följande sätt:
selector { property: value }

Där selector representerar en formateringstagg, exempelvis H1 (för rubrik 1).
Property representerar ett formateringsval, exempelvis font-size (för teckenstorlek).
Slutligen finns värdedelen value.

En fullständig regel som beskriver en formatering av rubrik 1 vad gäller både storlek
och färg kan se ut på följande sätt:
<head>
<style type=”text/css”>
H1 { font-size: x-large; color: red }
</style>
</head>
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Style sheets är alltså utmärkta att använda då man vill ändra utseendet på en
webbsida. Vad som dock inte ändras är vilken information som visas. CSS har alltså
en begränsning som är ärvd från HTML, där det inte är möjligt att skilja på data och
layout – eftersom att data inte är uppmärkt. Det finns ett antal områden där CSS
brister [XCSS]:

• CSS kan inte ta ett objekt från en plats och återanvända det på en annan.
• CSS har inget syskonrelationskoncept.
• CSS är inte ett programmeringsspråk; det stödjer inte beslutsstrukturer och kan

inte utökas.
• CSS kan inte beräkna kvantiteter eller lagra variabler.
• CSS kan inte generera text.
• CSS använder en enkel box-orienterad formateringsmodell och kan inte

formatera avancerade former av HTML, exempelvis uppsättningar med flera
kolumner.

• CSS har inte nog stort stöd för internationalisering (i18n).

Lösningen på dessa problem finner man i XML och XSL (nästa kapitel).

7.4 Sammanfattning av HTML
HTML är ett bra språk för att visa data i en webbrowser, men under arbetet att
utveckla HTML ur SGML togs några viktiga delar bort för att göra språket mer
lättanvänt. Konceptet att märka upp data och att skilja data från presentation var två
av dessa detaljer som senare fanns viktiga.

Tack vare Internets popularitet har dock användandet av HTML blomstrat. Den
tekniska utvecklingen har stadigt gått framåt och olika företag och organisationer har
gjort sitt bästa med att uppdatera HTML för att hänga med. Tyvärr har detta lett till att
olika standards har uppkommit. Kompatibilitet med diverse browsers har varit ett
problem och HTML´s grundläggande koncept ”att göra dokument läsbara över hela
världen” har inte uppfyllts. Något som kan liknas vid ett HTML-träsk, har uppstått.

Vidare så finns ingen bra struktur definierad i HTML-specifikationen. Som tidigare
nämnts, använder ett HTML-dokument tre stycken huvudtaggar för att definiera start,
huvud och body. Hur det ser ut inne i bodyn finns det dock inga regler för. Således
kan en rubrik av typen <h3> eller en brödtext förekomma innan en rubrik av typen
<h1>. Många använder dessutom rubrikformatet för att göra sin text större, istället för
att använda den något arbetsammare men korrekta syntaxen <text size =”X”>. Ett
dokument uppbyggt på detta sätt blir i princip ohanterbart för program som bearbetar
dokumentinformation. Antag exempelvis att någon skulle vilja generera en
innehållsförteckning utifrån ovanstående exempel. Resultatet skulle bli allt annat än
korrekt.

Det finns alltså ett antal problem med HTML som i grunden var tänkt att användas för
att presentera enkel information, men som de sista åren har tvingats att hantera mer
och mer avancerade tillämpningar. Här stiger XML in i bilden och erbjuder ett mer
avancerat filhanteringsformat.
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8. XML
I ena änden av skalan står HTML med sin enkelhet och användarvänlighet, men också
med sin avsaknad av struktur och fylld med versionskonflikter. I andra finner vi
SGML med sin standardiserade komplexitet och svåra implementering. När
utvecklarna fann båda dessa otillräckliga började man söka efter ett tredje alternativ.
World Wide Web Consortium (W3C) blev organisationen som kom med förslaget
eXtensible Markup Language (XML).

8.1 XML tar form
Efter att ha lyssnat på utvecklare och användare från båda lägren valde man att söka
fram de viktigaste delarna från SGML och anpassa dessa för Internet. I stort tog man
bort så mycket som möjligt av det som varit svårt och komplext att förstå och bygga
program för, utan att offra SGML’s utmärkta struktur och möjlighet till
egendefinierade märkord. Arbetet på den första versionen av XML påbörjades 1996
och tog 100 världsledande experter 18 månader att färdigställa [XSPEC].

W3C definierade följande designmål för XML [W3CXML] [ISXML]:

1. Det ska vara lätt att använda XML över Internet.
- XML-dokument skall vara lika lätta att visa som HTML-dokument. Detta
blir först möjligt då alla webbrowsers har XML-stöd (Microsoft Internet
Explorer 4.0, Netscape 4.0 och senare).

2. XML ska stödja ett stort antal applikationer.
- Även om den initiala fokusen låg på att skicka strukturerade dokument
över Internet, ska XML även stödja innehållsanalyser, författande, läsande
(browsing) med mera.

3. XML ska vara kompatibelt med SGML
- Man ville förena sina gamla SGML-dokument med den nya tekniken att
skicka strukturerade dokument över Internet.

4. Det ska vara enkelt att skriva program som behandlar XML-dokument.
- Målet var att nyutexaminerad dataingenjör skulle kunna skriva ett
program för behandling av XML-dokument på två veckor.

5. Antalet tillägg till XML ska hållas till ett minimum, helst noll.
- För att inte skapa inkompatibilitet och konflikter mellan användare som
utbyter information.

6. XML-dokument ska vara läsbara för människor.
- Om ingen tillgång till någon XML-browser finns, ska det fortfarande
vara möjligt att öppna en XML-fil i en texteditor och förstå dess innehåll.
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7. Utvecklingen av XML ska gå snabbt.
- Utvecklare krävde en lösning så snabbt som möjligt, därför skulle XML
tas fram på mycket kort tid.

8. Designen av XML ska vara formell och kortfattad.
- XML ska vara styrt av Extended Backus-Naur Form (EBNF) och därmed
tillgängligt för moderna kompileringsverktyg. EBNF är en uppsättning
regler som definierar korrekt syntax, se [XCOM] för mer information.

9. Det ska vara lätt att skapa XML-dokument.
- Ingen speciell editor ska vara nödvändig för att skapa XML-dokument.
Dokument ska kunna skapas genom texteditorer, shell-scripts med mera.

10. Förkortningar ska inte förekomma i XML.
- SGML erbjöd en mängd förkortningar av ord men dessa ställde i sin tur
större krav på program och programmerare som ska läsa dokumenten.
XML ska därför inte erbjuda detta.

Med dessa 10 mål skapade man alltså XML. För att läsaren ska få en god förståelse
för vilka vinster som uppnås genom användandet av XML beskriver vi detaljerat hur
ett XML-dokument är uppbyggt. Till detta visas även en del illustrerande
kodexempel.

8.2 Vad är XML?
Nästan alla dokument innehåller någon slags struktur. Kortfattat kan man säga att ett
markup language är en mekanism för att identifiera denna struktur. XML erbjuder i
sin tur ett standardiserat sätt att göra denna uppmärkning av dokument. Med hjälp av
XML skapar man alltså metadata (data om data).

Metadatan finns representerad i XML-dokument i form av entiteter som märks ut av
egendefinierade märkord eller taggar. HTML använder taggar för att presentera data,
medan XML använder taggar för att definiera och strukturera data. Tabellen på
följande sida belyser de viktigaste skillnaderna mellan HTML och XML [SDATA].
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HTML� XML�

För att visa upp och presentera
data�

För att strukturera data�

Visar dokumentets uppbyggnad� Visar semantik, mening�

Ingen kunskap om data
�

Ingen kunskap om presentation
�

Ett begränsat språk med ett ändligt
antal element. För att introducera
nya element krävs en ny standard
(exempelvis HTML 4.0).�

Ett öppet, utbyggbart språk; vem som
helst kan introducera nya element som
kan tolkas av alla browsers utan
uppdateringar och nya
standardiseringar.�

Bär ingen likhet till SQL.�
Aningen likt SQL, med skillnaden att
data lagras i dokument istället för
databaser.�

Flack inlärningskurva, lätt att koda
tack vare bristen på flexibilitet,
gjorde WWW till ett populärt sätt
att visa dokument.�

Brantare inlärningskurva; först måste
man lära sig den generella syntaxen
sedan den domänspecifika.�

“case insensitive”
(Gör ingen skillnad på versaler och
gemener).�

“case sensitive”�

Tomma taggar kräver ingen
speciell syntax. (exempelvis
<BR>)�

Tomma taggar kräver speciell syntax.
(exempelvis <FOO/>�

Blanksteg ignoreras�
Blanksteg har betydelse (när det rör
innehåll mellan taggar).�

Tabell 8.1. Skillnader mellan HTML och XML
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8.3 Egendefinierade märkord eller taggar
Som tidigare nämnts använder HTML taggar för att styra utseende och funktionalitet
för en webbsida. Taggarna representerar alltså inbyggda, statiska funktioner som talar
om för webbläsaren hur en sida ska hanteras. I XML används taggarna för ett helt
annat ändamål – att märka upp och definiera data. Denna uppmärkta data bildar
element. På ett enkelt sätt kan man därmed organisera ett dokument och bygga en
logisk struktur (bild 7.1). Här ligger en stor del av XML’s styrka.

<ADRESSBOK>
<KONTAKT>

<NAMN>Tomas Lovén</NAMN>
<ID>001</ID>
<ARBETE>Student</ARBETE>
<EMAIL>tomlov-6@student.luth.se</EMAIL>
<TELE>0920-123456</TELE>
<GATA>Studentgatan 1</GATA>
<POSTADRESS>97754</POSTADRESS>
<STAD>Luleå</STAD>

</KONTAKT>

<KONTAKT>
<NAMN>Anders Bäck</NAMN>
<ID>002</ID>
<ARBETE>Student</ARBETE>
<EMAIL>andbac-8@student.luth.se</EMAIL>
<TELE>0920-654321</TELE>
<GATA>Tentagatan 1</GATA>
<POSTADRESS>97754</POSTADRESS>
<STAD>Luleå</STAD>

</KONTAKT>
</ADRESSBOK>

Bild 8.1. Ett enkelt XML-dokument med uppmärkta element.

Ett program kan läsa igenom ovanstående dokument och lyfta ut viktiga delar eller
sortera dem på önskat sätt. Därmed höjs möjligheten att bygga dynamiska
applikationer avsevärt.

8.4 Att styra ett XML-dokument
Ett XML-dokument kan alltså på ett mycket bra sätt beskriva och strukturera
information men den talar inte om för XML-tolken (browsern) hur den skall använda
informationen. Man måste därför ha ett regelverk som kopplar strukturen till
handlingar. Det finns ett par olika sätt att åstadkomma detta; DTD som är den
ursprungliga lösningen och XML Schemas som är en ny ansats.

8.4.1 Document Type Definition (DTD)
En DTD kopplas samman med ett XML-dokument och validerar strukturen och
syntaxen i detta. En DTD kan antingen vara av extern eller intern typ. Den interna
DTD:n läggs tillsammans med XML-dokumentet, medan den externa ligger i ett
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separat dokument. När en browser öppnar XML-dokumentet läses även DTD:n in,
och berättar för browsern hur informationen skall hanteras.

En DTD innehåller fyra delar:
• Elementtypsdeklarationer
• Attributdeklarationer
• Entitetsdeklarationer

Elementtypsdeklarationer
Med hjälp av dessa bestäms strukturen hos XML-dokumentet. Element kan vara
nästade och innehålla andra element. I en elementtypsdeklaration syns vilka element
eller värden som finns inne i elementet. Detta kallas elementets innehållsmodell.

<!ELEMENT namn (innehållsmodell)>

Bild 8.2. Syntax för elementtypsdeklarationer

Innehållsmodellen kan bestå av flera element och värden. För att beskriva regler för
förekomster av dessa, används markeringar.

Markering Betyder
? Exakt ett element
* Noll, en eller flera element
+ Minst ett element

Tabell 8.2 Markeringar för elementtypsdeklarationer

Attributdeklarationer
Attributdeklarationer används för att beskriva ett elements egenskaper och startar
alltid med <!ATTLIST ….>. Ett element kan exempelvis vara ”boll” och ha ett
attribut ”storlek”. Olika typer av attribut förekommer beroende på vad man vill
beskriva; ID = primärnyckel, CDATA = vanlig textsträng, ENTITY = entitet,
(val1|val2) = boolsk-typ.

<!ATTLIST elementnamn attributnamn typ standardvärde>

Bild 8.3. Syntax för attributdeklarationer.

Standardvärdet som finns sist i deklarationen talar om för XML-tolken hur noggrant
attributen skall kontrolleras. Ett XML-dokument som innehåller element med
feldefinierade attribut kan göra hela dokumentet ogiltigt.



Mobila lösningar och XML 
Anders Bäck 
Tomas Lovén

26

LULEÅ 

TEKNISKA 
UNIVERSITET 

Elementet boll med attributet storlek som är av boolsk-typ attributdeklareras på
följande sätt:

<!ATTLIST boll storlek (liten|stor) #required>

Bild 8.4. Exempel på en attributdeklaration.

Entitetsdeklarationer
Entiteter kan vara ord, länkar, bilder eller hela dokument. Entitetsdeklarationer kan
jämföras med macron som förekommer i många programmeringsspråk och används
då exakt samma entitet förekommer på flera ställen i ett dokument. Istället för att
skriva hela entiteten behövs bara det deklarerade namnet anges.

<!ENTITY LTU ”Luleå Tekniska Universitet”>

Bild 8.5. Exempel på en entitetsdeklaration.

8.4.2 XML Schemas – Framtidens DTD?
DTD har funnits sedan första specifikationen av XML från 1998. Man har dock hittat
ett antal svagheter hos denna, och därför har man under det senaste året (2000) tagit
fram ett antal förslag till ersättare till DTD. XML-Schemas är det förslaget som verkar
stå starkast.

Följande svagheter hos DTD förväntas korrigeras genom XML Schemas [DTDVS]:

• Möjlighet att begränsa attribut till en viss datatyp
• Möjlighet att begränsa attribut till ett visst numeriskt omfång
• Möjlighet att definiera egna datatyper som följer ett visst mönster (exempelvis

telefonnummer)
• DTD-syntax är helt skild från XML-syntax och är därför svår att generera med

automatik.

Dessa svagheter är allvarliga och XML-Schemas förväntas därför att antas av W3C
som en del av XML-familjen.



Mobila lösningar och XML 
Anders Bäck 
Tomas Lovén

27

LULEÅ 

TEKNISKA 
UNIVERSITET 

8.5 XML-familjen
Eftersom att XML har ett så brett användningsområde har man delat in konceptet i ett
antal delar som var och en ger extra funktionalitet till XML-applikationen. XML-
familjen består av följande delar:

• Xpointer
• Xlink
• XSL (eXstensible Style Language)

- XSLT (Transformations)
- XSLFO (Formatting Objects)

Vi undersöker hur XML kan förbättra portabilitet, dynamik och utbyggbarhet med
inriktning mot mobila applikationer, och funktionaliteten för att uppnå detta hittar vi
hos XSL.

8.5.1 Extensible Stylesheet Language (XSL)
XML definierar data och struktur men säger ingenting om hur den skall visas. För
detta ändamål kan XML använda två komponenter; CSS eller XSL. I förra kapitlet
beskrevs CSS och vilka begränsningar det har. Här beskriver vi istället XSL och hur
bättre resultat uppnås med hjälp av detta.

CSS XSL
Kan användas med HTML? Ja Nej
Kan användas med XML? Ja Ja
Utföra transformering? Nej Ja
Syntax? CSS XML

Tabell 8.3 Fundamentala skillnader mellan CSS och XSL [W3CXSL].

XSL togs fram som ett förslag i augusti 1998. Som grund hade man använt CSS och
DSSSL (Document Style Semantics and Specification Language) som var och en är
hämtade från varsitt läger – HTML och SGML. I kapitlet om SGML beskrev vi ISO-
standarden DSSSL som definierar plattformsoberoende transformering och
formatering av SGML-dokument.

Kombinationen av CSS och DSSSL gör XSL till ett mycket kraftfullt och relativt
lättanvänt mallspråk. För att implementera transformeringen och formateringen
använder XSL ett eget programmeringsspråk, kallat ECMAScript, som är en
standardiserad version av JAVA-script.
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Liksom för XML satte W3C upp ett antal designmål för XSL [W3CXSL]:
1. XSL skall stödja visning, utskrift och editering av webbsidor samt

designverktyg.
2. XSL skall vara kapabel till att specificera presentationen för flera olika

gränssnitt.
3. XSL ska stödja åtkomsten av strukturerad information samt presentationen av

den.
4. XSL skall stödja alla typer av strukturerad information medräknat både data

och element.
5. XSL skall stödja både visuella och icke visuella presentationer.
6. XSL skall vara ett förklarande språk.
7. XSL skall vara optimerat för att erbjuda en enkel specifikation för vanliga

formateringsuppgifter och inte omöjliggöra svårare formateringsuppgifter.
8. XSL skall erbjuda en utbyggbar mekanism.
9. Antalet valbara funktioner i XSL skall hållas till ett minimum.
10. XSL skall erbjuda samma formateringsfunktionalietet som DSSSL och CSS.
11. XSL skall ge inflytande till andra rekommendationer och standarder inklusive

XML, DOM, HTML och ECMA-script.
12. XSL skall vara uttryckt i XML-syntax.
13. XSL-stilmallar skall vara läsbart av människor och lättförståeliga.

Genom dessa designmål blev specifikationen mycket omfattande och delades därför
upp i två delar (April 1999) – XSLT och XSLFO. Dessa två sköter om transformering
respektive formatering.

Som vi visade i kapitlet om HTML, kan CSS användas då man enbart är intresserad
av att ändra utseendet på en webbapplikation. XML kan också använda sig av CSS,
men eftersom funktionaliteten är så begränsad används denna möjlighet sällan. För att
visa skillnaden mellan CSS och XSL kan vi använda följande liknelse:
”Om din applikation är ett hus kan CSS liknas vid en målare som kan göra ditt hus
gult, rött eller någon annan färg. XSL kan däremot ses som en snickare som bygger
om ditt hus och anpassar det genom att riva väggar, bygga källare och vindsförråd.”

Bild 8.6 HTML och CSS, XML och CSS, XML och XSL.
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I praktiken innebär detta att XSL erbjuder en mängd nya användningsområden då man
förutom transformering och formatering dessutom kan inkludera viss logik i ett XSL-
filter. Detta kan röra sig om matematiska beräkningar för sammanställningar av data
eller andra villkorssatser för jämförande av variabler.

8.5.2 Så fungerar XSL
XSL kan ses som ett filter som jobbar tillsammans med ett befintligt XML-dokument.
I filtret specificeras regler för hur de data som finns i XML-dokumentet skall
behandlas och visas upp. Tillsammans med XSL arbetar en så kallad XSL-processor,
vilket är ett litet program som först tolkar reglerna som finns skrivna i XSL-filen,
sedan applicerar dessa på XML-dokumentet och sist genererar en utfil. Vi kommer
inte att beskriva XSL-processorer närmare, utan nöjer oss med att det finns ett stort
antal och många är skrivna i JAVA. Filen som genereras är av valfritt format; ljud,
bild eller text - beroende på vad som är definierat i XSL-filen.

Bild 8.7 Processorn applicerar XSL-filen och transformerar XML till WML.

Som bilden visar användes XSL-filtret denna gång för att transformera ett XML-
dokument till en WML-fil (läs mer i kapitlet Mobila Klienter). Från samma XML-
dokument kan dock andra format genereras, exempelvis HTML, DHTML eller något
annat valfritt format som passar slutklienten. Detta ger applikationer med stor
portabilitet och utbyggbarhet, samtidigt som dynamiken höjs genom att extra logik
kan appliceras på klientspecifik nivå.

XML
dokument

XSL-fil

XSL
processor

WML
fil
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8.6 XML skapar nya fördelar
Genom att utnyttja XML och XSL kan man uppnå en mängd fördelar som tidigare
inte varit möjligt genom HTML, SGML och dess implementationer. Ken Sall,
Century Computing, utrycker ett antal sådana i sitt utbildningsmaterial XML: Top N
Reasons for using XML, från 1998 [TOPN]. Inom parantes finns en koppling till
relevant variabel.

1. Strukturerad data.
Vilken applikation som helst kan extrahera just den information som behövs
(dynamik, portabilitet).

2. XML ersätter inte HTML, utan kompletterar.
XML-data kan transformeras för att exempelvis visas i HTML-tabeller eller
andra format (utbyggbarhet).

3. Metadata.
För att beskriva en webbplats, relaterade sidor och ”pusha” riktad information
till klienter (dynamik).

4. Partiella uppdateringar.
Endast de delar av dokumentet som är uppdaterade behöver laddas ned, data
finns temporärlagrad hos klienten (dynamik).

5. Användaren väljer vilken data som ska visas.
Sortera efter olika attribut, filtrera bort vissa element (dynamik, portabilitet).

6. Administratören gör användaranpassade vyer.
Beroende på användarens rättigheter kan data lyftas ut eller läggas till.
(dynamik, utbyggbarhet).

7. Visa data oberoende av klientens struktur.
XSL style sheets beskriver hur data skall visas på olika enheter: monitorer,
skrivare, PDA, WAP-telefoner mm (portabilitet).

8.7 Sammanfattning av XML
I detta kapitel har vi försökt visa grunderna i XML för att ge läsaren en bättre
uppfattning om hur man kan uppnå vinster i portabilitet, utbyggbarhet och dynamik.
Genom att märka upp data får man kontroll över information och kan då lättare
strukturera ett dokument. Med XSL kan sedan den strukturerade informationen
filtreras, transformeras och formateras på ett valfritt sätt.

En applikation som baseras på XML kan därför på ett enkelt sätt transformeras till ett
nytt format om krav på detta uppstår. I den mobila världen uppstår nya format och
klienter med snabb takt, och XML borde därför vara väl lämpad inom detta område.
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9. Mobila klienter
Användandet av mobila klienter har ökat explosionsartat under senaste tiden. En
uppskattning som har gjorts säger att under 2001 så kommer 530 millioner människor
över hela världen att använda sig av olika mobila tjänster, och 2004 så spås antalet att
ha ökat till 1 miljard [WMLNS]. Denna explosion har att göra med det faktum att fler
och fler har ett behov av information och data som kan skickas och läsas av mobila
klienter.

Det finns ett antal olika typer av mobila klienter som kan skicka och ta emot data.
Många använder idag mobiltelefoner för att skicka och ta emot information via Short
Message Service (SMS). Denna tjänst stödjer dock inte avancerad
informationshantering. Det finns ett sätt att åstadkomma mer avancerad
kommunikation och det är via Wireless Application Protocol (WAP) enheter.

9.1 WAP enheter
Majoriteten av handhållna kommunikationsenheter är förväntade att använda sig av
Wireless Application Protocol (WAP) för att ta emot och skicka data. WAP är ett
standardprotokoll för trådlös kommunikation som är framtaget av konsortiet WAP
Forum, som är grundat av företagen Ericsson®, Motorola®, Nokia® och
Phone.com®.

Det finns ett flertal enheter som har stöd för WAP. Det är alltifrån mobiltelefoner,
PDA (Personal Digital Assistant) till personsökare eller hybrider av dessa.

Den typ av klient som i nuläget används mest tillsammans med WAP är
mobiltelefoner med inbyggd programvara som stödjer användandet av WAP
funktioner. Det utvecklas dock fler och fler typer av enheter som har stöd för WAP,
och den typ av klient som har sålts i stor utsträckning det senaste året är Personal
Digital Assistants (PDA), där en fördubbling av försäljningen har skett [CSDF]. Det
finns även fler och fler stora företag som börjar att utrusta sin personal med
handdatorer i stället för PC-datorer för att på detta sätt kunna möta behoven av att
kunna arbeta mer mobilt [CSHAND].

Till skillnad mot en webbläsare installerad på en stationär dator så måste en WAP
enhet ta hänsyn till presentations- och funktionsbegränsningar. Inledningsvis så beror
presentationen av informationen på hur apparaten är designad, men generellt så
skapas mindre och mindre apparater med den följden att skärmar och
inmatningsmöjligheter blir begränsade. Det finns dock fler begränsande faktorer:
• Processorer med begränsad kapacitet
• Lagringsmängden i det interna minnet är lågt
• Energiförbrukningen måste hållas låg
• Inmatningsmöjligheter varierar och har begränsad funktionalitet

En faktor som dessutom måste tillgodoses är att användandet av trådlös information
innebär att skaffa sig omedelbar och interaktiv tillgång till tidsberoende information
gällande exempelvis tidtabeller, kartor eller väderrapporter. Användare vill hellre ta



Mobila lösningar och XML 
Anders Bäck 
Tomas Lovén

32

LULEÅ 

TEKNISKA 
UNIVERSITET 

del av dynamisk information än att bara ha möjligheten till att kunna se ett statiskt
innehåll. Det språk utvecklare använder för att skapa dokument som kan läsas av
WAP enheter är Wireless Markup Language (WML).

9.1.1 Wireless Markup Language (WML)
Wireless Markup Language (WML) är den trådlösa motsvarigheten till HTML
(Hypertext Markup Language) och är designad för WAP tjänster och är baserad på
XML (eXtensible Markup Language). I likhet med XML och HTML så läses och
tolkas WML av en läsare eller en så kallad browser och när det gäller WAP klienter är
en så kallad microbrowser inbyggd. Fördelen med WML är att det är baserat på en
öppen standard som upprätthålls av WAP-Forum och har ett inflytande på existerande
webbteknologi.

WML-dokument, till skillnad mot HTML, är indelade i väldefinierade enheter som är
användarorienterade och använder en ”deck” (kortlek) och ”card” (kort) metafor. En
WML-fil består av ett ”deck” som i sin tur kan innehålla ett eller flera ”cards”.
Korten kan visa text, bilder eller inmatningsfunktioner och korten har olika funktioner
som är kopplade till dessa. När applikationen körs så växlas de olika korten och
användaren interagerar med det översta kortet. En WAP-klient visar ett kort åt
gången, men i och med att WML-kortleken är det dokument som innehåller alla kort
så behöver inte användaren begära nya kort från webbservern när man byter från ett
kort till ett annat.

Det som dock försvårar användandet av WML är att det finns skillnader hur olika
versioner av WAP och fabrikanter hanterar WML kortlekar. En nackdel med version
1.1 av WAP är att det inte stödjer WML kortlekar som är större än 1.4 kb. Detta har
ändrats i version 1.2, något som har lett till att enheter med version 1.1 redan har
blivit föråldrade.

En annan nackdel är att de läsare eller browsers som de olika fabrikanterna bygger in i
sina enheter har en tendens att behandla WML på olika sätt. Användare kan känna
igen problemen som har funnits med HTML, dvs. att den vanliga välkomsttexten
”Denna site navigeras bäst med Internet Explorer” eller ”Denna webbplats navigeras
bäst med Netscape Navigator” har fått ”småsyskon” i form av ”Denna webbplats
navigeras bäst med Mobiltelefon X”.

9.2 Alternativa beskrivningsspråk
Det finns ett antal alternativa språk för att skapa dokument som kan visas upp i en
handhållen trådlös klient (PDA). Det som kännetecknar dessa språk är att skaparna
har tagit hänsyn till att det finns presentations- och funktionsbegränsningar på grund
av de faktorer som gör sig gällande (små skärmar, begränsad processor- och
minneskapacitet, m.m.). Denna rapport kommer att ta upp två alternativ till WML
som språk. De två språken som tas upp är:

• Handheld Device Markup Language (HDML)
• Compact Hypertext Markup Language (CHTML)
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9.2.1 Handheld Device Markup Language (HDML)
Handheld Device Markup Language (HDML) är ett enkelt språk och det används till
att definiera hypertextliknande innehåll för applikationer och handhållna enheter med
små skärmar. HDML är designat för att minska infrastruktur och protokoll på World
Wide Web, men samtidigt erbjuda ett effektivt markeringsspråk för handhållna
enheter. Med andra ord så kan HDML ses som ett komplement till befintliga språk
och protokoll, istället för ett helt nytt [WMLNS].

Med tanke på kapaciteten och begränsningarna hos dessa, så fokuserar HDML mer än
på bara presentation och layout. HDML erbjuder en tydlig navigeringsmodell som
inte är beroende av det visuella sambandet, vilket HTML däremot är. På så sätt kan
HDML erbjuda ett effektivt sätt att presentera innehåll via WWW-infrastruktur till
handhållna enheter som till exempel mobiltelefoner, personsökare och trådlösa
PDA:s. Idag erbjuds dock inget vidare stöd för HDML, WML har fler förespråkare.
En annan aspekt som har begränsat användandet av HDML är att det är ett proprietärt
språk som populariserats av Phone.com®. Detta har lett till att det bara inkluderas i
läsare eller browsers som är tillverkade av Phone.com®. De gateways som
Phone.com® säljer kan även konvertera WML till HDML och på så sätt så når WML
en större publik.

9.2.2 Compact Hypertext Markup Language (CHTLM)
Compact Hypertext Markup Language (CHTML) bygger på HTML, med ett antal
skillnader. Det som är exkluderat från HTML är bl.a. tabeller, stöd för flera typsnitt,
bakgrundsfärger och bilder, frames, och stylesheets [COMSA]. Den främsta
anledningen till att detta är exkluderat är för att de klienter som detta språk är avsett
för ej kan hantera det. CHTML följer de rekommendationerna som World Wide Web
Consortium (W3C) har skapat för HTML, vilket får den effekten att normer och regler
gällande HTML även reglerar CHTML. CHTML har främst använts i Japan och i de
I-mode tjänster som erbjuds för DoCoMo mobiltelefoner [IMOD] [DOC].

Det som har varit och är CHTML’s styrka är att det finns över 22 millioner användare
av tjänster uppbyggda med hjälp av CHTML-dokument dvs. de tjänster som I-mode
tillhandahåller [DSUB].

Nackdelarna med CHTML kan beskrivas på samma sätt som de med HTML, dvs. att
det inte finns någon särskillnad gällande information och presentation, ett
fördefinierat och begränsat antal taggar att märka upp datat med, men den främsta
nackdelen är att det inte finns någon bra metod för att skapa en struktur.
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9.3 Programmeringsmodeller
Nedanstående illustrering visar World Wide Web:s (WWW) programmeringsmodell,
där en klient begär en Uniform Resource Locator (URL) från en webbserver.
Webbservern hanterar begäran genom olika former av mjukvara och hämtar sedan
korrekt innehåll som därefter skickas tillbaka till klientens webbläsare. Webbläsaren
tolkar slutligen innehållet och visar upp det.

Programmeringsmodellen för Wireless Application Protocol (WAP) är illustrerad
nedan. En klient i en Wireless Application Environment (WAE) skickar en kodad
begäran till en Gateway via ett trådlöst nätverk. En gateway tar emot begäran från
olika protokoll och översätter dessa, så att informationen kan skickas via olika
protokolltyper. Begäran som skickas från och till klienten är i WAP-format och
hanteras av så kallade encoders och decoders.

En decoder används för att översätta eller avkoda WAP-formatet till ett annat format.
Efter avkodningen så skickas begäran vidare till webbservern. Webbservern hanterar
begäran genom olika former av mjukvara och hämtar därefter korrekt innehåll som
sedan skickas tillbaka. Innehållet kodas av en så kallad encoder till ett kompakt
format för att reducera trafiken över nätverket, för att sedan skickas till WAE-klienten
som tolkar innehållet och visar upp det.

Klient

Webb-
läsare

Webbserver

Bild 9.1 WWW:s programmeringsmodell

Innehåll

CGI,
Scripts,

Etc.

Svar (Innehåll)

Begäran (URL)
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Den ovanstående illustreringen visar gateway och webbserver som två olika enheter,
det är dock möjligt att implementera en gateway i en webbserver. En sådan lösning
kallas för Wireless Telephony Application (WTA) server.

9.4 Sammanfattning
När det gäller mobila klienter och deras möjligheter och begränsningar så finns det ett
antal faktorer som programutvecklare måste beakta. Dessa innefattar den del av
systemutveckling som skall reglera utformningen, exempelvis hur utvecklare skall
göra för att bäst presentera information, från att välja vilket språk som kan vara
lämpligt att använda, till att veta hur hårdvara ska implementeras [SYUTV]. Förutom
detta har handhållna enheter presentations- och funktionsbegränsningar på grund av
de fysiska faktorer som gör sig gällande (små skärmar, begränsad processor- och
minneskapacitet, m.m.).

En användare av en mobil informationsklient är intresserad av information av
dynamisk karaktär. Med dynamisk karaktär menas här information som förändrar sig,
inte bara med tanke på tid på dygnet, utan som även är beroende av var man befinner
sig (till skillnad mot statisk information som vanligtvis är förknippad med
användandet av stationära datorer).

WAP protokoll WWW Protokoll

Klient

WAE
klient

Webbserver

Bild 9.2 WAP:s programmeringsmodell
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Scripts,

Etc.Encoders
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Svar (Innehåll)Kodat Svar
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De olika språk som finns har olika fördelar; WML är en öppen standard som är
relativt utbredd, HDML fokuserar mer än på bara presentation och layout och
CHTML utgör en grund i det stora utbud av tjänster som I-mode tillhandahåller. Men
det finns ett antal nackdelar också; WML hanteras på olika sätt beroende på versioner
och fabrikanter, HDML är ett proprietärt språk och CHTML är inte någon bra metod
för att skapa struktur.

En stor del av problematiken är just det att det finns ett flertal språk, som används av
mobila klienter. Om man vill tillåta olika typer av mobila klienter att få ta del av
samma information så är utvecklaren nödgad till att skriva ett antal olika dokument i
olika språk, som innehåller exakt samma information. Det som även kan upplevas
som ett problem är att utvecklaren manuellt måste avgöra vad som är av vikt att
presentera, eller närmare bestämt, vad som är viktigt att visa upp i det tillfället. Tyvärr
är det även så måste utvecklaren ta ställning till vad just denna mobila klient kan visa
upp. Resultatet av dessa korrigeringar för varje typ av klient kan inte upplevas på
annat sätt än omständligt.

Hos XML och XSL finns dock funktioner för transformering och formatering vilka
drastiskt förenklar de nödvändiga korrigeringarna som krävs. Genom att utgå från ett
och samma XML-dokument kan specifika XSL-filter skapas som översätter
applikationen till ett önskat format (kap 7 - XSL), exempelvis WML, HDML eller
CHTML.
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10. Mobila lösningar
Den tekniska utvecklingen har möjliggjort att man numera kan ta del av information
via mobila klienter. Information som vanligtvis var något som man tidigare endast
kunde ta del av med hjälp av stationära klienter, kan man nu nå via exempelvis WAP-
mobiltelefoner och PDA (Personal Digital Assistant).

I detta kapitel så kommer vi att utreda de grundläggande skillnaderna mellan att inte
använda XML och att använda XML i utvecklandet av mobila applikationer. För
förstå olika begrepp och sammanhang i detta kapitel är det en rekommenderat att läsa
igenom föregående kapitel som tar upp olika mobila klienter samt olika
programmeringsmodeller. Det är även rekommenderat att läsa kapitlet som behandlar
XML.

10.1 Mobila lösningar utan XML

Det finns ett antal olika företag som har vidareutvecklat sina befintliga applikationer
så att de numera kan nås från mobila klienter. Det är bl.a. företag som arbetar inom
nyhetsförmedling, massmedia och reklam. Från företagens sida skapa möjligheten att
nå läsare och potentiella kunder även mobilt. Utveckling av mobila lösningar innebär
dock att programutvecklare är tvungen att ta hänsyn till vilken typ av slutklient som är
aktuell.

Ett scenario som kan visa på hur det ser ut är följande: ett företag X har en
nyhetsportal. Nyhetsportalen är byggd på så sätt att en webbläsare på en stationär
klient anropar en webbserver som med hjälp av SQL och exempelvis ASP (Active
Server Pages) har access till en databas, och på så sätt kan ge svar som visas upp i
form av ett HTML-dokument i den anropande stationära klientens webbläsare. (Se
bild 9.1 i kap. mobila klienter).

Företaget som har nyhetsportalen har märkt att det finns ett behov av att ta del av
nyheter när användare är på resande fot eller när man inte har tillgång till en stationär
dator. Företaget vill skapa en mobil lösning för sin nyhetsportal, som kan tillgodose
detta. Företaget väljer att utveckla en mobil lösning med en viss typ av WAP-telefon
som slutklient.
För att kunna realisera detta så måste företaget dels se till att man har en del hårdvara
som exempelvis gateways som kan översätta anrop till webbservern (se bild 8.2 i kap.
Mobila klienter) samt att företaget har mjukvara som kan ta hand om att översätta och
visa upp informationen i slutklienten.

Företaget kommer nu att ha parallella applikationer, en som tar hand om stationära
klienter och en annan som tar hand om mobila klienter av en viss typ. De båda
applikationerna kommer dock att göra accesser mot samma databas, och kommer att
visa upp samma information. (Se illustrering 9.1)

Om behovet av en ny typ av slutklient infinner sig, som exempelvis att kunna visa
information på en PDA, så måste företaget implementera ännu en applikation som tar
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hand om denna typ av klient. Med andra ord så kommer varje ny typ av klient
innebära att företaget måste skaffa en till applikation som kommer att verka parallellt
med de befintliga applikationerna.

Data som finns lagrat i databasen och som skall visas på klienterna är detsamma, och
om man gör en ändring i databasen, exempelvis att byta namn på en tabell, så är
programutvecklaren tvungen att göra en ändring i varje applikation som ska visa upp
denna tabell.

Bild 10.1

10.2 Mobila lösningar med XML
I föregående stycke så användes ett scenario där ett företag med en nyhetsportal skulle
implementera mobila lösningar. Det som var problemet med den lösningen var att
företaget var tvungen att skapa flera parallella applikationer, för att kunna presentera
samma information på olika typer av mobila klienter. Det uppstår problem om
företaget vill göra befintliga applikationer funktionellt utbyggbara.

Om samma scenario med nyhetsportalen används, men tillsammans med XML, vad
blir då skillnaderna?

Ett av problemen som uppstod innan var att företaget var tvungen att skapa en ny
applikation för varje ny typ av klient, det fanns små möjligheter att ”porta” de olika
existerande applikationerna till varierande klienttyper.

XML har tillgång till en komponent som är kvalificerad att göra olika
transformeringar mellan olika format. Den komponenten heter eXtensible Stylesheet
Language (XSL) (se kapitel om XML - familjen). XML och XSL är en kraftfull
kombination; med XML så kan man märka upp data så att man får en semantisk
förståelse och god struktur, XSL erbjuder goda möjligheter till främst transformering.
XSL kan även utföra beräkningar och ta data från olika dokument och sammanställa
dessa till ett dokument.

Databas

Applikation 2

1

Klienttyper

3

2

1

3
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Med tanke på dessa egenskaper skulle följande lösning på scenariot kunna erbjudas:
Företaget skapar en XML-modul som fungerar som en applikation mot databasen och
denna XML-modul genererar sedan XML dokument som via XSL kan översättas och
transformeras till olika klienttyper. Om företaget vill ta del av informationen lagrad i
databasen med en ny typ av klient så skapar man ett nytt XSL-dokument eller ett
XSL-filter. Detta nya filter blir specifikt för den typen av klient, och översätter eller
transformerar informationen med hänsyn tagen till just den klienttypens egenskaper,
exempelvis skärmstorlek som bara har möjlighet att visa upp en viss mängd text på
samma gång. Istället för att vara tvungen att använda flera parallella applikationer så
får man en central applikation där transformering sker innan den ska nå slutklienten.
Företaget uppnår på detta sätt en mycket portabel applikation.

Bild 10.2 XML-baserat system

En annan fördel som XML och XSL erbjuder är att utvecklaren kan välja vad som ska
presenteras, dels beroende på klienttyper men även med hänsyn tagen till profiler och
sammanhang. Exempelvis så kan företaget i nyhetsportalexemplet göra skillnader på
om det ska visas bilder eller inte, men företaget kan även profilera informationen och
sammanställa information från olika håll.

På detta sätt så blir informationen och presentationen dynamisk, företaget får en
föränderlig vy av informationen, oberoende av hårdvara men beroende av profil.

Databas

XSL

Applikation (XML)
Trans-
lator
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10.3 Sammanfattning
Föregående stycken har visat på skillnader i utvecklandet av mobila tjänster och för
att få en bättre förståelse så har ett scenario använts. Att det finns fler former och
olika scenarion som kan användas är en självklarhet, varför det scenario som har
använts ska ses som just som ett exempel. I detta kapitel visade vi de grundläggande
skillnaderna mellan att inte använda XML och att använda XML.

Utan användandet av XML i utvecklingen av mobila lösningar får den innebörden att
varje ny klienttyp som läggs till leder till att en ny applikation måste utvecklas, och att
utvecklare får ett merarbete med att underhålla och utveckla alla parallella
applikationer.

Med XML så har programutvecklare möjligheten att bygga vidare på befintlig
arkitektur och med hjälp av komponenten XSL kan filter skapas som tar hand om nya
klienttyper, och på så sätt reduceras antalet applikationer. Användandet av XML och
XSL innebär även att utvecklare har stora möjligheter att skapa dynamiska lösningar,
i och med att information kan tas från olika källor och sammanställa dessa till ett
dokument.
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11. Fallstudier
För att testa vår hypotes har vi valt att genomföra djupintervjuer hos tre stycken
företag som alla använt XML. Gemensamt för dessa företag är att alla har utnyttjat
XML’s transformerings och formateringsfunktioner genom XSL. Alla intervjuer
bygger på samma grundmall (se bilaga 1), men eftersom företagens situationer var
skilda har följdfrågorna ofta skilt sig.

11.1 Cap Gemini
Företag: Cap Gemini Ernst & Young, Luleå
Kontaktpersoner: Olle Nordenskiöld; Staffan Jangdahl, systemutvecklare
XML-projekt: WAP-portning av befintlig webapplikation åt extern uppdragsgivare

11.1.1 Företagsinformation
Cap Gemini är ett konsultföretag inom systemutvecklarbranschen. Företaget finns i 31
länder och har totalt 59 000 anställda varav 3300 i Sverige. Cap Gemini specialiserar
sig inom strategi, transformation, systemutveckling och integration samt outsourcing.
De flesta uppdragsgivare är branschjättar men företaget tar sig även an mindre företag
och hjälper dem att starta upp.

11.1.2 Projektet – Mobil Reserapportering
I början på 2001 blev Cap Gemini kontaktade av ett stort företag som behövde hjälp
att porta en befintlig webbapplikation till ett WAP-format. Den befintliga
webbapplikationen byggde på XML och Olle Nordenskiöld och Staffan Jangdahl som
precis avslutat en åttamånaders utbildning i XML tog sig an projektet.

Applikationens uppgift är att följa och beskriva en bils resväg med hjälp av GPS- och
WAP-utrustning. Varje gång bilen stannar skickas information om bilens position till
en databas. Användaren av applikationen kan sedan verifiera resvägen, räkna ut hur
mycket bensinkostnaden har varit, samt lägga till uppgifter angående extrautgifter
såsom broskatt, tullavgift eller matkostnader.

För att hantera dessa dynamiska data använder företaget en klassisk SQL-databas med
en tilläggsmodul byggd i XML. Tilläggsmodulen används för att med hjälp av SQL-
frågor lyfta ut data och generera XML-dokument. Dokumenten konverteras sedan till
HTML-format av ett XSL-filter (se bild 11.1).
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Bild 11.1. Modell över befintligt system och Cap Geminis tillägg.

Den befintliga lösningen erbjöd en webbaserad applikation för vanliga persondatorer
med tillgång till Internet och webbrowser. Användaren kunde alltså inte editera och
verifiera sin färdrutt medan han var på resande fot, utan fick vänta med detta tills han
kom tillbaka till kontoret. Så för att utnyttja programmets styrka ville företaget
följaktligen ge användarna tillgång till systemet medan de var på resande fot.

Hos uppdragsgivaren är de anställda utrustade med WAP-telefoner och valet blev
därför att utveckla en WML-version av applikationen. Då den ursprungliga
webblösningen var baserad på XML, låg hela arbetet i att bygga ett effektivt XSL-
filter för transformering och formatering av XML till WML.

WAP-versionen behövde modifieras en aning för att fungera på ett tillfredsställande
sätt i den något begränsade miljön som en WAP-telefon erbjuder (se Kapitel 9 Mobila
Klienter). Funktioner för avancerad editering och grafiska effekter togs därför bort,
men gränssnittet och övriga funktioner följer ursprungsversionen. En användare som
tidigare nyttjat programmet i en persondator skall inte ha några problem att använda
WAP-versionen.

Med hjälp av XSL var det inga som helst problem att från det ursprungliga
dokumentet välja vilka delar som skulle finnas med i WAP-versionen. Då alla
element var uppmärkta (se kapitel om XML) kunde företaget begränsa bort sådana
som inte var passande för det lilla fönstret. Portabiliteten var mycket god.

Den version av applikationen som vi testade var inte helt färdigställd men på Cap
Gemini var företaget mycket imponerad av hur smidigt portningen hade gått och Cap
Gemini förväntade sig att snart ha en färdig produkt.
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11.1.3 Cap Gemini och våra variabler
Efter att ha sett projektet ville vi ta reda på om Cap Gemini upplever att XML ger
utbyggbara, dynamiska och portabla lösningar (se definition av variabler, kapitel 1).

Dynamik
I projektet hade man utgått från en befintlig lösning som var styrd av SQL-frågor mot
en traditionell databas. Uppdragsgivaren hade på förhand definierat vilka SQL-frågor
som fick förekomma och applikationen fick därmed en något begränsad dynamik då
man inte fick använda nya SQL-frågor.

Dynamiken hos XML tillsammans med XSL upplevdes ändå som hög eftersom att
den information som var tillgänglig i XML-form var väldigt lätt att styra. Data som är
irrelevant kunde lätt tas bort av XSL-filtret och vyer för olika typer av användare
kunde enkelt genereras.

Utbyggbarhet
Eftersom detta projekt inte ens var färdigställt än hade företaget inte hunnit göra några
uppdateringar eller revisioner av applikationen än. Under applikationens utveckling
hade man dock genomgått ett antal stadier där Cap Gemini upptäckte att nya
funktioner enkelt kunde läggas till eller tas bort med hjälp av små förändringar i XSL-
filtret.

Detta visar på XML’s styrka i att förändras och formas efter nya behov och krav.
Företaget var övertygad om att XML ger utbyggbara lösningar.

Portabilitet
Här ser företaget de största fördelarna hos XML. Detta var dessutom projektets
huvudsyfte; att porta en applikation från en befintlig webblösning till ett mobilt
format. Genom att använda olika emulatorer hade företaget dessutom möjlighet att
testa applikationen på ett antal olika WAP-telefoner. Istället för att utveckla en
specifik WAP-lösning hade företaget nu ett XML-dokument och XSL-filter som
transformerade och visade upp information på ett sätt som passade slutklienten. Det
var inga problem att skapa nya XSL-filter för nya klienttyper om sådant behov skulle
uppstå.
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11.1.4 Övriga resultat från intervjun
Under vår intervju framkom även en del andra intressanta iakttagelser som Cap
Gemini hade gjort under sitt arbete med XML. Detta var deras första XML-projekt,
men tidigare hade man arbetat en hel del med JAVA och man trivdes mycket bra med
detta språk. JAVA är skapat med ansatsen att vara ett plattformsoberoende
programmeringsspråk, medan XML är skapat för att ge plattformsoberoende data-
uppmärkning. Att dessa två gick att kombinera på ett bra sätt var något företaget tidigt
hade märkt.

Hos XML fanns det dock en del detaljer som Cap Gemini var tveksam till. XML
skiljer på data och presentation vilket ger styrkan att transformera applikationen till
olika format. Men genom XSL erbjuder XML dessutom funktioner för att göra
beräkningar och sammanställningar av data från flera olika dokument, med andra ord
så erbjuder XSL logik tillsammans med presentation. Styrkan hos detta är att låta ett
XSL-filter ta hand om sådan logik som endast en specifik slutklient är intresserad av
och därmed kan mer dynamiska lösningar konstrueras. Men på Cap Gemini var man
tveksamt till detta. Man ville inte ha logik på två ställen i applikationen, det vill säga
både hos XML och hos XSL, eftersom detta gjorde dataflödet mer svårövervakat.

Vidare kunde Cap Gemini konstatera att XML är relativt komplext att sätta sig in i,
och om företag utvecklar en applikation som inte nödvändigtvis behöver portas till ett
antal olika format (exempelvis en webblösning), kan det bli overengineering att bygga
den i XML.
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11.2 Data Ductus
Företag: Data Ductus, Skellefteå
Kontaktperson: Stefan Wallin
XML-projekt: Utveckling av övervakningssystem för mobilnät

11.2.1 Företagsinformation
Data Ductus är ett konsultföretag som lägger stor vikt vid att stå i spetsen för
utvecklingen av webblösningar. Företaget har cirka 60 anställda spridda över tre
kontor i Skellefteå, Uppsala och Stockholm. Data Ductus fokuserar på två områden
inom användandet av XML-transformering; webbapplikationer och övervaknings-
system för mobila nät.

Situationen för övervakningssystem för mobila nät har precis samma problematik som
företaget upplever vid utvecklingen av mobila applikationer, att nya enheter och
standarder uppkommer i mycket snabb takt. Data Ductus ställer därför mycket höga
krav på portabilitet, dynamik och utbyggbarhet. XML blev en naturlig väg att lösa
detta.

11.2.2 Projektet – Mobilnät och övervakning
Övervakningssystem för mobila nät har funnits sedan de första mobiltelefonerna togs
i bruk. Basstationer används för att knyta ihop mobilnätet och ge så god täckning som
möjligt. För att övervaka nätet används en mängd program; såsom larmapplikationer,
inventarieapplikationer, kvalitetsmätningsapplikationer med mera. Alla dessa
applikationer behöver information om nätet och dess komponenter. Problemet är att
alla använder olika gränssnitt (jämför mobilvärlden - WML, HDML, CHTML) vid
interaktionen med datakällan.

Tidigare har företag alltid varit tvungen att göra specialversioner av dessa
applikationer för att de skall kunna arbeta tillsammans. Standardlösningar från
leverantörer har inte gått att använda och företag har tvingats specialbeställa
modifierade versioner som driver upp kostnaden skyhögt. Varje ny plattform eller
applikation krävde en stor programmeringsinsats för att passa i systemet. Detta gjorde
att företag ofta behöll den gamla applikationen istället för att uppgradera till en nyare
bättre variant.

Följden av detta blev att företag skapade flera databaser som alla innehöll samma data
men med egendefinierade gränssnitt för att passa just en specifik applikation. En del
applikationer vidareutvecklades och fick knytpunkter (integrationspunkter), där de
delade gränssnitt och databas (se bild 11.2).
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Bild 11.2 Tidigare nätövervakningssystem.

Detta system var uppdragsgivaren inte alls nöjd med. För att komma runt denna
inkompatibilitet blev uppdragsgivaren intresserad av XML. Företaget ville utnyttja
transformerings- och formateringsfunktionerna för att göra data läsbart för varje typ
av applikation, oberoende av gränssnitt.

Data Ductus fick uppdraget att skapa ett nytt system, helt baserat på XML. Istället för
en traditionell databas valde Data Ductus en Lightweight Directory Access Protocol
Server (LDAP-server). Till skillnad från en vanlig relationsdatabas används en LDAP
för lagring av data med mindre komplexa relationer [LDAPED]. Detta passar utmärkt
tillsammans med XML där de komplexa relationerna ligger inuti istället för mellan
dokument. På LDAP-servern skapade Data Ductus först en katalog med XML-filer,
vilken alla applikationer fick tillgång till. Sedan återstod endast arbetet med att skapa
XSL-filter för de olika applikationernas gränssnitt (se bild 11.3).

Bild 11.3 Nya nätövervakningssystemet, baserat på XML.
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Arbetet med att ta fram det nya systemet var omfattande, eftersom att Data Ductus
hade designat en helt ny lösning. Fördelarna med det nya systemet är dock
övertygande. Nu behöver nya applikationer inte längre specialbeställas eller
modifieras för att infogas med systemet. Det enda tillägget företaget behöver göra är
att skapa ett nytt XSL-filter. Citerar Stefan Wallin, Data Ductus:
“Att skapa ett nytt XSL-filter är så enkelt att vem som helst med en bok om XSL kan
slänga ihop ett på en eftermiddag!”

11.2.3 Andra XML-projekt hos Data Ductus
Som vi tidigare nämnde arbetar Data Ductus med XML och XLS inom två områden,
nätövervakning och traditionell webbutveckling. Webbapplikationer ställer kanske
inte lika höga krav på portabilitet, dynamik och utbyggbarhet, även om XML
möjliggör dessa egenskaper.

För att demonstrera den starka dynamik som går att uppnå, visade Stefan ett litet
webbaserat program för hantering av adressböcker. Programmet jobbade mot en
XML-fil där en stor mängd namn, telefonnummer och adressuppgifter fanns inlagda.
Genom att applicera logik och transformering från ett XSL-filter kunde programmet
sortera om adresslistan i realtid, utan att några ytterligare anrop mot datakällan
krävdes. Tack vare att datan var uppmärkt med taggar kan programmet snabbt söka
igenom en XML-fil och sedan visa upp den på ett önskat sätt.

Ovanstående exempel hade med traditionella metoder krävt ett nytt anrop mot
databasen där man specificerar det aktuella sorteringskriteriet. Bild 11.4 visar
skillnaderna.
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Bild 11.4 Sortering sker utan extra anrop mot databasen.

Eftersom sorteringen sker på klientsidan slipper företaget onödiga anrop mot
databasen, som tar längre tid och kostar prestanda. XSL-filtret kan dessutom ta bort
eller lägga till information från fler källor om så önskas. Har ett företag exempelvis en
telefonlista och en adresslista kan information från båda dessa filer slås samman och
visas som om de kom från samma dokument. Företaget upplever en hög dynamik och
utbyggbarhet.

11.2.4 Data Ductus och våra variabler
Efter att ha sett projektet ville vi precis som hos Cap Gemini ta reda på om
Data Ductus upplever att XML ger utbyggbara, dynamiska och portabla lösningar (se
definition av variabler, kapitel 1).

Dynamik
Just dynamiken var en egenskap som man var väldigt imponerad av hos Data Ductus.
Företaget hade försökt utnyttja denna på flera nya sätt där man på klientsidan kunde
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utföra sorteringar, beräkningar och sammanställningar genom den logik som finns
inbyggd i XSL-filtren. Cap Gemini avrådde från att använda detta på grund av att man
får en spridd logik, men Data Ductus såg inte detta som något problem utan istället
som en nödvändig utökning av dynamiken.

Utbyggbarhet
Förmågan att kunna bygga om, revidera och förändra en applikation var en stor orsak
till att Data Ductus valde att arbeta med XML. Om företag ville ändra namn eller
lägga till en liten del i en applikation baserat på det gamla systemet (se bild 11.2) så
föll allting då det skapades inkonsistenser mellan de olika applikationerna. Med deras
XML-baserade lösning jobbar alla applikationer mot samma XML-applikation och
namnändringar och tillägg blir därför lätta att göra då nya krav dyker upp.

Portabilitet
Förut var kostnaden för att bygga ut nätövervakningssystemet med nya applikationer
så hög och arbetet för detta så omfattande, att det i stort sett var en omöjlighet. Att
kunna anpassa och förändra grundapplikationen på ett enklare sätt var därför ett krav
från kunden och med XML blev detta möjligt. Att skriva nya XSL-filter är betydligt
enklare än att utveckla en helt ny applikation för varje klient. Som jämförelse kan
nämnas att ett nytt XSL-filter kan skrivas på en eftermiddag, medan en ny applikation
tog upp emot 2-3 veckor. Tack vare den höga portabiliteten kan systemet nu på ett
enkelt sätt byggas ut

10.2.5 Övriga resultat från intervjun
Att programmera XML och XSL skiljer sig mycket från traditionell programmering,
exempelvis C eller Visual Basic. Istället för ett traditionellt imperativt synsätt tvingas
man arbeta mer logikorienterat med XSL-filter. Det handlar mycket om
mönstermatchning då utvecklare försöker hitta bästa sättet att applicera reglerna från
XSL-filen på datan som finns i XML-dokumentet. Enligt Stefan Wallin har många
programmerare svårt anpassa sig till detta nya tankesätt och det första XML-projektet
kan därför ta lång tid att genomföra.

Han visade också exempel på många företag som stoltserar med att använda sig av
XML men som i själva verket endast bytt ut sitt gamla filformat utan att utnyttja de
fina funktioner som XML erbjuder. Företaget har då fått en fin uppmärkning av datan
med namngivna element, men om inga intelligenta applikationer tar hand om
uppmärkningen sker heller ingen vinst i varken dynamik, portabilitet eller
utbyggbarhet.
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11.3 #Include Datorkonsulter AB
Företag: #Include Datorkonsulter AB, Luleå
Kontaktpersoner: Anders Lövgren, systemutvecklare
XML-projekt: WAP-portning av befintlig webapplikation åt extern uppdragsgivare

11.3.1 Företagsinformation
#Include Datorkonsulter är ett företag som finns på ett antal orter, Stockholm,
Sundsvall, Göteborg och Luleå. Antalet anställda är 24. Kärnverksamheten hos
#Include Datorkonsulter är att hjälpa andra företag med deras produkt- eller
verksamhets- utveckling. Detta sker genom att tillhandahålla kompetens inom
kärnområden. Företaget arbetar på såväl löpande basis, som under fasta kontrakterade
uppdrag.

11.3.2 Projektet – Nyhetsportal
#Include Datorkonsulenter blev kontaktade av ett företag som hade en befintlig
webbapplikation. Applikationen var en nyhetsportal som visade upp nyheter via
webbläsare. Företaget ville nu utöka sin portal till att kunna visa nyheter på WAP-
telefoner och ville att det skulle byggas med hjälp av XML.

Den befintliga applikationen hade en databas som lagrade informationen. Den
informationen kunde användare ta del av via en webbläsare. Anropen från
webbläsaren hanterades av en Active Server Pages (ASP) applikation som i sin tur via
SQL-frågor fick fram information från databasen. Företaget ville utöka applikationen
så att användare skulle kunna komma åt nyhetsportalen via WAP-telefoner.

Anledningen till att företaget ville utveckla WAP-applikationen med XML var att
man ville ha möjligheten att i framtiden kunna bygga ut portalen så att den skulle
kunna nå fler klienttyper. Arbetet med att skapa WAP-applikationen började med att
en XML modul skapades så att användare kunde accessa databasen och generera
resultatet till XML-dokument. Sedan så skapades olika XSL-filter som var
klientberoende för att kunna visa upp resultatet på olika klienttyper. XSL-filtren tar
informationen från XML-dokumenten och transformerar resultatet så att det passar
klienten. Fördelen med att använda ett XSL-filter för varje klienttyp är att företaget
slipper att skapa fristående applikationer, utan kan istället använda den befintliga
strukturen. En annan fördel med att använda XML och XSL är att företaget kan välja
att lägga till eller ta bort information. Ett exempel på detta var att företaget inte ville
visa bilder eller animationer i WAP-telefonerna, men hos andra klienter så ville
företaget det.

Illustreringen (9.5) på nästa sida, visar schematiskt hur det såg ut tidigare och hur den
nya lösningen ser ut.
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Bild 11.5 #Includes projekt, tidagre lösning och nuvarande.

11.3.3 #Include och våra variabler
När Anders Lövgren hade gått igenom projektet och hur det hade fungerat, så frågade
vi om variablerna som vi ska mäta på: portabilitet, utbyggbarhet och dynamik.

Portabilitet
Portabiliet ser Anders som XML’s största fördel. Detta var dessutom projektets
huvudsyfte; att porta en applikation från en befintlig webblösning till ett mobilt
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format. Istället för att utveckla en specifik WAP-lösning hade företaget nu XML-
dokument och XSL-filter som transformerade och visade upp information på ett sätt
som passade slutklienten. Det var inga problem att skapa nya XSL-filter för nya
klienttyper om sådant behov skulle uppstå.

Utbyggbarhet
Den del av projektet som Anders Lövgren hade varit med om att bygga, uppfattade
han att vara relativt enkel att bygga ut. Det som Anders dock poängterade var att han
innan projektet hade erfarenhet av att jobba med XML och XSL och det innebar att
han inte behövde sätta sig in i hur det fungerade, något som kan göra att ett projekt
kan ta längre tid inledningsvis om utvecklaren inte är insatt i hur XML och XSL
fungerar.

Dynamik
Projektet hade inletts med att skapa en XML-modul som kunde dels ställa SQL-frågor
men framförallt generera resultatet till XML-dokument. I och med att företaget fick
resultatet i form av XML så kunde man via XSL-filtren skapa dynamiska lösningar,
på så sätt att utvecklarna hade möjlighet att välja ut vilken information som skulle
visas på vilken klient.

11.3.4 Övriga resultat från intervjun
Under intervjun hos #Include så berättade Anders bland annat om att han upplevde att
XML fungerade väldigt bra tillsammans med programmeringsspråket JAVA. Med
XML så fås plattformsoberoende uppmärkning av data och detta går utmärkt ihop
med JAVA som är ett plattformsoberoende programmeringsspråk. Dessa två
tillsammans utgör en väldigt portabel miljö, som går att använda på dom flesta
plattformar som finns idag.

Något som Anders Lövgren ville understryka var att med XML innebär ett annat
synsätt än med imperativ programmering; när det gäller XML och framförallt XSL så
är det mer att mönstermatcha, sortera och filtrera. Det som företag även ska vara
medveten om är att man inte enbart ska se XML som ett nytt filformat, gör företaget
det så har man tappat mycket den styrka som finns i XML.

Anders berättade vidare att projektet hade kunnat realiseras på ett antal olika sätt, och
menade på att beroende på det sätt som företag väljer att implementera tekniken, så
får det olika följder när det gäller exempelvis snabbhet och lagringsutrymme.
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12. Analys
Vår hypotes anger att användandet av XML i utvecklandet av mobila lösningar leder
till att portabilitet, utbyggbarhet och dynamik uppnås. Genom våra fallstudier har vi
tagit del av olika projekt som de intervjuade har varit med i och dessutom fått svar på
våra frågor angående XML. Vi ville verifiera om de teoretiska egenskaper som XML
påstås, ha kan appliceras i praktiken, och koppla detta till de problem som finns i den
mobila världen. De tre företagens projekt skiljde sig åt i omfattning och utformning,
men alla projekt hade dock anknytning till mobila lösningar.

12.1 Portabilitet
Portabilitet som är en av variablerna som vi skulle kontrollera, är en viktig faktor i
mobila sammanhang. Teoretiskt ska XML och komponenten XSL kunna tranformera
ett format till ett annat, lägga till eller ta bort objekt och göra beräkningar. Med dessa
teoretiska egenskaper så uppnås portabilitet. Genom att göra empiriska under-
sökningar kan vi verifiera eller falsifiera om dessa teoretiska egenskaper kunde om-
sättas i praktik.

Hos företagen varierade de olika projekten på de sätten att företagen hade olika
förhållanden när man började. Projektet som Cap Gemini deltog i hade redan XML-
strukturen klar, vilket innebar att jobbet i princip bestod utav att skapa XSL-filter. Det
projekt som Data Ductus var med i, innebar att man byggde upp en XML-struktur
från början och på så sätt kunde man använda XML och dess komponenter fullt ut.
För #Include Datorkonsulter så fanns det redan en befintlig lösning som inte
utnyttjade XML men man ville från uppdragsgivarens sida att #Include Dator-
konsulter skulle bygga en XML-baserad lösning för att på så sätt kunna uppnå
fördelar.

Det som intervjuer och projekt framförallt har visat, är att portabilitet är något som
uppnås med XML. Det är via komponenten XSL, som man har möjlighet att göra
olika filter som används till olika klienttyper. Personerna som vi intervjuade tyckte
även att det var betydligt lättare att skapa nya XSL-filter jämfört med att bygga en
helt ny applikation.

12.2 Utbyggbarhet
Kort utvecklingstid, oberoende av speciella verktyg och stödjandet av flera olika
applikationer några av de mål som XML skapats för att lösa. Utvecklare ska kunna
lägga till, ta bort och ändra på ett enkelt sätt med XML. Detta är något som kan
sammanfattas i utbyggbarhet, och just detta är en av de variabler som vår hypotes
menar att utvecklare uppnår med XML.

De olika projekten varierade, som nämnts tidigare, och hur utbyggbar de olika
applikationerna var, beror delvis på om det fanns en XML-struktur att bygga på. Så
var fallet för det projekt som Cap Gemini var involverad i, men med den
reservationen att det inte var helt färdigt, så var det enkelt att lägga till och ta bort
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funktioner. Från befintliga XML-dokument skapades XSL-filter som passade nya
klienttyper.

Data Ductus hade fått uppdraget att bygga ett nytt system, vilket innebar en mer
omfattande insats och företaget skulle implementera det med hjälp av XML. Den
grund som XML medförde innebar att nya klienter och applikationer skulle kunde
läggas till. Det var även mindre arbetsamt att ta bort, lägga till och att ändra i
applikationer för att utvecklare slipper att gå in i ett antal olika parallella applikationer
och koda om, kompilera, testa och implementera. Med den nya lösningen så kunde
företaget använda en annan typ av lagringssystem vilket ledde till att systemet blev
mera homogent och med hjälp av XSL-filter så kunde företaget använda flera olika
klienttyper. Utvecklarna på Data Ductus menar att man inledningsvis, d.v.s. när man
bygger en helt ny applikation inte märker någon skillnad med att använda XML
jämfört med att inte använda XML, men när utvecklare ska göra förändringar eller
anpassningar så är det stora skillnader, och att det är då företag har väldigt stor nytta
av XML ock XSL.

Det projekt som #Include Datorkonsulter genomförde baserades på en befintlig
applikation som var anpassad för stationära klienter. När behovet av att kunna visa
information på mobila klienter uppkom så ville företaget lösa det på ett bra sätt. Den
lösning som skapades använde databasen från den tidigare lösningen, men med en
XML-modul som genererade XML-dokument. Dessa kunde sedan omvandlas med
hjälp av XSL-filter för att passa de krav som slutklienten ställde. Utvecklare hade med
den nya lösningen möjligheter att göra ändringar och lägga till nya funktioner genom
XSL, utan det omfattande arbetet med att göra nya applikationer och
databaskopplingar, som företaget skulle tvingas till med det tidigare systemet.

12.3 Dynamik
Med XML så kan utvecklare märka upp data och på så sätt skapa en semantisk
förståelse av innehållet. En annan fördel med möjligheten att märka upp data är att
man kan söka, och sortera informationen på ett mycket bra sätt. Informationen kan
sedan pushas till olika typer av klienter, men även profileras för att passa olika tid-
och platsförhållanden. Istället för att ha en statisk representation av information så ska
kan företag genom XML´s uppmärkning av data kunna uppnå dynamik.

För det projekt som Cap Gemini var med så hade företaget redan en befintlig databas
och utformningen av den var de ej involverade i. De SQL frågor som ställdes till
databasen var fördefinierade och kunde inte ändras. Hela applikationen var därmed
inte riktigt så dynamisk som den skulle kunna ha varit om företaget hade möjligheten
att ändra på frågorna, men den del som genererade XML-dokument hade dynamiska
egenskaper. Utvecklarna kunde sortera bort som inte var relevant, man kunde även
skapa olika vyer. Något som utvecklarna på Cap Gemini såg som en nackdel med
användandet av komponenten XSL var dess logikfunktioner, då man exempelvis vill
göra beräkningar och sorteringar i filtret. Detta erbjuder väldigt god dynamik men
samtidigt så är det svårare att övervaka dataflödet.
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Data Ductus har byggt olika typer av applikationer som har möjlighet att lösa de
problem som funnits tidigare med att göra ändringar och sorteringar i applikationer.
De webbapplikationer som Data Ductus utvecklat åstadkommer hög dynamik genom
att man slipper hämta en ny sida om datan ska ändras lokalt, något som med XML
och XSL görs lokalt hos klienten utan att behöva hämta nya sidor.

Den applikationen som Data Ductus byggt som hade till uppgift att övervaka ett
mobilnäts olika applikationer. De olika applikationerna har förut varit tvungna att ha
egna databaser, men nu kan företaget via XML och XSL lagra datan på en plats. Den
information som de olika applikationerna behöver, kan sökas fram, sorteras och
samlas genom att datat är uppmärkt i XML-dokument. Olika typer av applikationer
kan därmed från samma informationskälla få ut just den information de behöver veta
och irrelevant information sorteras bort av XSL-filter.

12.4 Sammanfattning av analysen
De tre företagen har alla haft olika grundförutsättningar att bygga sin XML-lösning
på. I Cap Geminis projekt hade uppdragsgivaren redan en befintlig XML-modul
kopplad till sin databas, samt en webblösning som använde ett XSL-filter. Cap
Gemini behövde därför endast skapa ett nytt XSL-filter som transformerade data till
WML. Hos #Include fick man bygga en egen XML-modul och sedan ett passande
XSL-filter, medan Data Ductus fick göra en helt ny lösning med en ny databas I
LDAP-format (se bilaga B för en jämförelse mellan företagens implementeringar).

Gemensamt hos de tre företagen var dock att de personer som vi intervjuat upplevde
att XML möjliggjorde portabilitet, utbyggbarhet och dynamik. Undersökningen visar
att XML passar väldigt bra då företag vill utveckla applikationer för den mobila
marknaden där nya format uppkommer hela tiden. I och med att företagen upplever att
XML möjliggjorde portabilitet, utbyggbarhet och dynamik så är vår hypotes därmed
verifierad.

Bild 12.1 Analys av hypotes, kopplad mot empirin.

Portabilitet Utbyggbarhet Dynamik
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13. Slutsatser
Efter att ha studerat teorin om XML och problemen i den mobila världen kunde vi
tydligt se ett antal punkter där XML kunde användas för att lösa problem vid
utvecklingen av mobila applikationer. Enligt teorin var XML ett utmärkt sätt att
uppnå portabilitet, utbyggbarhet och dynamik. Många teorier har en förmåga att visa
sig ogenomförbara i praktiken, men våra fallstudier visade att XML faktiskt höll det
som utlovades.

Genom att göra distinktionen mellan data och presentation uppnår utvecklare stora
möjligheter att identifiera och välja ut vilken data som skall visas upp. Hur denna
sedan skall vara formaterad sköter XSL-filter. Dock måste det tilläggas att den extra
funktionalitet som XSL erbjuder inte alltid ses som en fördel, då logik fås på flera
ställen inom applikationen. Informationsflödet blir då svårare att övervaka och det blir
svårare att göra felsökning av applikationen. Väljer man bort denna funktion hos
XSL-filtren blir dynamiken lidande, men överblicken av applikationen blir bättre. Det
handlar alltså om att göra en avvägning, och i våra fallstudier visade det sig att två av
företagen tyckte det var mer värt att använda XSL-filtrens logik, medan ett företag
tyckte att en applikation skulle ha all logik samlad på ett och samma ställe.

Denna avvägning måste göras i hänsyn till vilken applikation som utvecklas. För vissa
typer av applikationer kan man vara beredd att offra en del av dynamiken medan man
hos andra applikationer kan vara starkt beroende av de funktioner som XSL erbjuder.

Våra fallstudier visade också att utbyggbarheten var god hos applikationer baserade
på XML. Även om företagen inte hade hunnit göra så stora revideringar av de
levererade produkterna så hade man vid flera tillfällen under utvecklingen lagt till,
tagit bort och förändrat applikationen med enkelhet. Tack vare möjligheten att märka
upp data med egendefinierade taggar var det inga problem att skapa nya funktioner
eller ta bort sådana som visade sig vara redundanta.

Vid utvecklingen av mobila applikationer måste dock den sista variabeln, portabilitet,
ses som den absolut viktigaste. Då nya format och klienter uppkommer i sådan snabb
takt, är det ett krav att en mobilapplikation ska gå att översätta till ett nytt format.
XSL-specifikationen utlovar att XML-dokument ska kunna transformeras och
formateras till ett format som passar slutklienten. Vår fallstudie visade att detta
fungerade alldeles utmärkt och hos de tre företagen var man mycket imponerad av hur
enkelt det var att skriva nya XSL-filter som passade nya klienter.

XML är dock mer komplicerat än exempelvis HTML eller många andra proprietära
språk, och skall en utvecklare skriva en applikation som denne vet inte behöver
transformeras till flera olika klienttyper kan han eller hon gott nöja sig med ett enklare
språk. Men är man en utvecklare av mobila applikationer och riktar sig till en bred
marknad måste denne utvecklare alltid vara öppen för att konvertera sin applikation
till nya klienter. Då är XML tillsammans med XSL svårslaget.
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13.1 Egna reflektioner
När vi under hösten 2000 hade bestämt oss för att undersöka XML och de
transformerings-funktioner som XSL-filter erbjuder kontaktade vi ett antal företag
och gjorde en intressant upptäckt. De allra flesta företagen hade inte kommit igång
med användandet av XML i sina applikationer, men alla var väldigt intresserade och
ville gärna att vi skulle komma till dem och ”göra” något i XML. Nu är ju inte
uppgiften i en C-uppsats att utveckla något, utan att göra en undersökande och
vetenskaplig rapport. Att det finns ett så stort intresse för XML ute hos företagen,
bådar gott för framtiden, då man inte alltid har varit övertygat om att XML skall
accepteras som en full standard. Att sedan världens största programföretag; Microsoft,
Oracle med flera, helhjärtat stödjer XML tyder på att utvecklare och stystemdesigners
inte kan anta annat än att XML kommer att ha väldigt stort inflytande i framtidens
applikationer.

Denna trend missbrukas dock av många företag som snabbt tar sig an XML utan att
först ta reda på hur XML ska användas på ett bra sätt. Att gå över till ett nytt filformat
som erbjuder egendefinierade taggar och utmärkta struktureringsmöjligheter, och
sedan fortsätta använda sina kringapplikationer på samma gamla sätt leder knappast
till en förbättrad datahantering.

De utvecklare och företag som däremot tar sig tid att skapa applikationer som drar
nytta av de möjligheter som XML erbjuder i form av portabilitet, utbyggbarhet och
dynamik, borde få mycket nöjda kunder, särskilt inom den mobila marknaden där
detta är så viktigt.

13.2 Metoddiskussion

Vi har i vårt arbete använt oss av intervju som datainsamlingsmetod. Denna metod
har, som de flesta andra metoder, både sina för och nackdelar. Vi har tidigare i denna
rapport tagit upp vad för- och nackdelarna med denna metod innebär. Det som vi
upplevde som den främsta fördelen med intervju som datainsamlingsmetod var att vi
fick en djupare insikt i ämnet, samt att vi hade möjlighet att styra frågorna under
intervjuerna mot det som var intressant för vårt arbete. En annan fördel med att
använda intervju som metod är att, trots att vi hade en begränsad tid till vårt
förfogande, så kunde vi få ta del av erfarenheter och åsikter från personer som har
god insikt i de fall som vi studerat. Svårigheterna med denna metod är att formulera
frågorna som skall användas till intervjuerna, så att man får fram det som man vill
veta. Vi var medveten om denna svårighet och hade detta med i beräkning vid
framställadet av våra intervjufrågor, och har i möjligaste mån undvikt tvetydiga och
oklara frågeställningar.

Det främsta alternativet till en annan metod än intervju, är användarobservationer och
enkäter. Användarobservation hade dock inte varit lämpligt då det mer svarar på hur
saker utförs och inte varför. En nackdel som både användarobservationer och enkäter
i vårt fall uppvisar, är att de tar lång tid att genomföra, något som gör dem olämpliga
som metod i vårt fall, då tiden som vi har tillförfogande var begränsad.
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13.2.1 Diskussion om reliabilitet och validitet
Som vi tog upp i kapitel 2 bör en vetenskaplig rapport ha både hög validitet och
reliabilitet. För att uppnå detta skall man för det första använda forskningsmetoder
som är väl passande för undersökningens ändamål, vilket diskuterades i ovanstående
avsnitt. Vår undersökning, som är av den kvalitativa sorten, kräver även att forskaren
analyserar de svar som ges av respondenterna och behandlar dessa på ett objektivt
sätt. Svaren får inte vara så vaga att denna behandling blir en tolkning, utan
intervjufrågorna måste var utformade på ett sådant sätt att respondenten ger så
entydiga svar som möjligt. Svaren som gavs i våra fallstudier hos de tre företagen ger
tillsammans ett tydligt bild av att XML erbjuder dynamik, portabilitet och
utbyggbarhet, samt passar mycket väl för mobila applikationer.

Kritik kan riktas mot vår fallstudie, då våra slutsatser baseras på ett resultat som
kommer från en studie med relativt litet omfång. Önskvärt hade varit om vi kunnat få
tag på fler företag, men i problemets natur ligger att XML är ett relativt nytt koncept
som inte särskilt många företag börjat arbeta med än.

Validiteten och reliabiliteten grundas dessutom på att man undersöker rätt saker. För
att kunna få hög reliabilitet och validitet var det viktigt för oss att vara väl pålästa
inom ämnesområdet XML samt att ha en bra bild av hur mobila klienter fungerar. Vi
spenderade en stor del av uppsatstiden med att läsa böcker och artiklar om just detta,
och vi anser att våra kunskaper är tillräckliga för vår undersökning.

13.3 Fortsatta studier
Det finns många områden inom både XML och den mobila världen som vi endast
nuddat vid i denna rapport. Vi har fokuserat på de ställen där de överlappar varandra
för att visa var XML kan hjälpa till vid utvecklingen av mobila applikationer.

Den nya webbstandarden XHTML (HTML 4.0) bygger på XML och försöker skapa
struktur i det kaos som tillåts i dagens HTML-standard. Detta kan skapa flera nya
fördelar för klienter som är utrustade med webbrowsers för HTML.

XML används dessutom numera av många företag för EDI-hantering. Den gamla
EDIFACT-standarden som tagits fram av Förenta Nationerna, har blivit alldeles för
tungrodd och små företag har inte råd att införskaffa de dyra system som krävs för
detta.

XML finns även på ett flertal dolda ställen där struktureringsmöjligherna används för
att märka upp data i dokument, bland annat i Microsoft Office-paketet. Detta
användningsområde växer snabbt och vore synnerligen intressant att undersöka.

På den mobila sidan ökar användandet av internettjänster lavinartat och med
framtidens 3G-nät borde detta fortsätta i ännu snabbare takt. Vilka klienter och
applikationer som då uppkommer får framtiden utvisa.
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Bilaga A Grundmall till intervjuer

- Vilket/vilka språk/tillvägagångssätt använder ni vid utveckling av mobila
system idag ?
(Frågan ska svara på hur man väljer språk/metod i dag)

- Vad använde/hur gjorde ni tidigare?
(Frågan ska ge en översikt över hur man gjorde tidigare för att ge oss något att
jämföra med)

- Varför valde ni XML?
(Frågan ska belysa orsaker till att man valde XML istället för traditionella
metoder)

- Vad var problemen med tidigare språk/tillvägagångssätt?
(Frågan ska besvara vilka problem som funnits tidigare)

- Hur använde ni XML i erat projekt?
(Frågan ska belysa vilka funktioner inom transformering och formatering som
användes och på vilket sätt.)

- Upplever ni att med användandet av XML ger utbyggbara lösningar?
(Frågan ska svara på om utbyggbarhet uppnås med XML och isåfall hur?)

- Upplever ni att XML ger dynamiska lösningar?
(Frågan ska svara på om dynamik uppnås med användandet av XML och
isåfall hur?)

- Upplever ni att XML ger portabilitet?
(Frågan ska svara på om portabilitet uppnås med användandet av XML och
isåfall hur?)

- Om man använder XML så kan det skapas flera skikt som måste gås igenom
kan detta innebära en nackdel exempelvis den tid det tar för en användare att
del av informationen efter det att en knapp har klickats på blir märkbart
längre?
(Frågan ska besvara om det tar märkbart längre tid för en slutanvändare att få
ta del av den information som denne vill se)

- Innebär användandet av XML att det går snabbare att utveckla en applikation,
beroende på att man inte behöver göra om allt från början bara för att
slutplattformen är en annan än den som den ursprungligen var skapad för?
(Frågan ska svara på om det finns vinster att göra när det gäller hur lång tid det
tar att skapa/ändra en applikation)
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- Löser XML problemen som funnits med tidigare språk/tillvägagångssätt?
(Frågan ska besvara om XML underlättade eller om det inte spelar någon roll)

- Tillkommer det nya problem med användandet av XML?
(Frågan ska utreda om det tillkommer andra problem med att använda XML
eller om det uppstod andra problem)

- Förändrades arbetssätt?
(Frågan ska utreda om arbetssättet anpassades vid införandet av XML som
språk/tillvägagångssätt utvecklingen)

- Vad är fördelarna med XML?
(Frågan ska leda till att personen fritt får berätta om vilka fördelar som den
intervjuade upplever att XML innebär)

- Vad är nackdelarna med XML?
(Frågan ska leda till att personen fritt får berätta om vilka nackdelar som den
intervjuade upplever att XML innebär)
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Bilaga B Företagens projektomfattning

Bild 1 Omfattningen av Cap Geminis projekt

Bild 2 Omfattningen av Data Ductus projekt

SQL-databas med XML-modul

XML
dokument

SQL XML-modul

XSL-filter

XSL-filter

HTML-fil

WML-fil

SQL-
fråga

Resultat

Implementerat av Cap Gemini

Larmapplikation

Inventarieapplikation

Nätkvalitetsapplikation

LDAP databas

XSL-filter

XSL-filter

XSL-filter

Implementerat av Data Ductus
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Bild 3 Omfattningen av #Includes projekt

SQL
databas

XML
modul

XSL-filter

HTML

WML

SQL-fråga

Implementerat av #Include

SQL-fråga

Resultat

Resultat

XML
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Bilaga C Ordförklaringar

ASP Active Server Pages, Microsoft webbserverprogramvara

Boolskt Variabler som bara kan anta 2 värden; ex sant eller falskt

Cache Tillfällig lagringsplats där datorn lägger viss information för att
ha den snabbt tillgänglig

Case sensitive Versalkänslig, när det görs skillnad på gemena och versala
bokstäver

Editor Programvara för att redigera olika datafiler

Gateway Förmedlingsnod, förbinder olika nät- eller datormiljöer, så att
dessa kan kommunicera med varandra, trots att de
kommunicerar efter olika regler

Inkompatibel Viss typ av programvara som ej kan samverka med vissa andra
typer av programvara

JAVA Plattformsoberoende programmeringsspråk, används ofta i
Internetapplikationer

Macron Statiska värden, som används i programmeringssammanhang

Microbrowser Se webbrowser

Notepad Microsoft program för att redigera textfiler

Parser Program som utvinner data ur en källfil

Plattformsoberoende Oberoende av operativsystem, fungerar i alla datormiljöer

Portal Webbsida med ingångar till ett stort utbud av tjänster

Proprietär Ägare av, (i dataspråk sammanhang; ett språk som ägs av
företag och ej är möjligt att göra ändringar i utan företagets
explicita tillåtelse)

Pushteknologi Klient-serverteknik som innebär att servern sänder data utan att
klienten har efterfrågat dessa

Redundans Överflöde, antingen önskat eller oönskat
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Server Dator med ett eller flera serverprogram (datorprogram som
tillhandahåller gemensamma servicefunktioner i ett datornät,
t.ex. datalagring och e-postkommunikation)

Site Webbplats

SQL Structured Query Language, frågespråk som används för att
utvinna data ur databaser

Stationär dator Dator som är placerad på en bestämd plats, som är beroende av
elförsörjning från fast elnät.

Webbrowser Webbläsare, datorprogram för hämtning och visning av
information via World Wide Web

Öppet språk Språk som inte regleras eller ägs av företag (motsats till
proprietär)




