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Sammanfattning 

Relationsdatabaser definierades på 1970-talet och är den dominerande databastypen idag. 

Skillnaden mellan data i en relationsdatabas och en hierarkisk datastruktur är att 

relationsdatabasen sparar poster i tabeller. Poster i tabellerna behöver ingen inbördes ordning, 

men kan omfatta kopplingar i form av relationer till andra poster. En hierarkisk struktur 

organiserar data i form av trädstruktur och återfinns till exempel i organisationsstrukturer där 

olika nivåer innefattar olika ansvarsområden.  

Om data som sparats i en relationsdatabas skall visas upp hierarkiskt krävs en omvandling av 

datastrukturen. Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur en sådan omvandling kan utföras.  

För att utreda omvandlingsmetoder har fallstudier bedrivits utifrån en specifik organisations 

hierarkiska struktur. Webbaserade prototyper utvecklades i Silverlight för att utvärdera 

omvandling till hierarkisk struktur utifrån organisationen som fanns representerad i en 

relationsdatabas.  Till hjälp existerar verktyg för att extrahera data ur databas samt överföra 

data i klient-server arkitektur.  

Resultatet är ett ramverk för omvandling av relationsdata till hierarkisk struktur och beskriver 

processen steg för steg. En omvandlingsprocess omfattar utformning av databas för källa, 

extrahering och överföring av data till en webbklient samt algoritm för utförande av 

omvandling till trädstruktur.  
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Abstract 

The relational database model was defined in the 1970‟s and is the dominating database type 

today.  The main difference between data from a relational database and a hierarchical data 

structure is that the relational database stores records in tables. The records have no particular 

order, but can include links in terms of relationships with other records. A hierarchical 

structure organizes data in the form of a tree structure and can for an example be found in 

organizational structures in which different levels involves different responsibilities.  

If the data stored in a relational database is to be presented in a hierarchically, a conversion of 

the data structure is required. The intention of this paper is to describe how such a conversion 

can be performed.  

To investigate the conversion methods, case studies has been conducted on the basis of a 

specific organization‟s hierarchical structure. Web based prototypes were developed in 

Silverlight to evaluate the conversion of a hierarchical structure, based on the organization 

that was represented in a relational database. Existing tools were used in order to extract data 

from a database and transfer data in a client-server architecture.  

The result is a framework for the conversion of relational data into hierarchical structure and 

describes the process step by step. A conversion process includes the design of the database 

source, extraction and transfer of data to a web client and the algorithm for performing the 

conversion into a tree structure. 
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Begrepp 

 

.Net-komponent 

.Net-komponent eller User Interface Control är en komponent som används för att skapa 

grafiska användargränssnitt. Komponenterna återfinns tex i Visual Studio. 

(Beres, 2010, s. 20 ) 

 

Microsoft .Net Ramverk 

.Net är ett ramverk för utveckling av mjukvara och innehåller ett rikt klassbibliotek och 

verktyg för att förenkla för utvecklarna. Verktygen omfattar elementära funktioner såsom 

minneshantering. Mjukvara som utvecklas i .Net-ramverket kan skapas i en rad olika 

programmeringsspråk(Microsoft .Net).  

 

Silverlight 

Plattforms- och webbläsaroberoende utvecklingsmiljö för att skapa interaktiva applikationer 

för datorer och mobiltelefoner för bruk online eller offline. Den är en del av Microsofts .Net-

ramverk. Applikationerna kan skapas med hjälp av alla programmeringsspråk inom .Net, 

såsom C# och Visual Basic. (Silverlight) 

 

Treeviewkomponent 

Är en .Net-komponent som finns i Microsofts Silverlight-ramverk. Komponenten 

sammanställer utifrån hierarkisk data en meny data i form av ett träd med roten till vänster 

och grenarna till höger. (Microsoft Developer Network (B), 2011) 

 

WCF RIA Service 

Windows Communication Foundation Rich Internet Application Service möjliggör 

kommunikation mellan Silverlight-klient och Microsofts webserver. Till exempel kan WCF 

RIA användas till att klienten skall få åtkomst till databaser som finns på webbservern. 

(Microsoft Developer Network (F), 2011) 

 

ORM 

ORM Står för object/relational mapping. Exempel på ORM är NHibernate. 

 

 

 

 



 

 

NHibernate 

NHibernate är ett opensource ramverk för .Net-miljön som underlättar utvecklingen av 

applikationer som baseras på relationsdatabaser. Genom att beskriva databasen i en XML-fil 

genererar NHibernate SQL-frågor för att läsa, spara och förändra objekt i en underliggande 

relationsdatabas.  (Ebersole 2010) 

 

XAML 

Extensible Application Markup Language (XAML) är ett deklarativt markup-språk. Det är 

applicerat på Microsofts .NET Framework programmeringsmodell och förenklar skapandet av 

användargränssnitt för en .NET Framework applikation. (Microsoft Developer Network (G), 

2011) 

 

Pastorala Hierarkin 

Begreppet Pastorala hierarkin är under utredning av Svenska Kyrkan (Svenska Kyrkan). Dess 

betydelse är därför oklar och det finns diskussioner om att använda begreppet kyrkliga 

organisationen istället. Pastorala hierarkin omfattar i denna uppsats stift, kontrakt, pastorat 

och församling. (Kyrkoordningen s. 78) 

 

Svenska kyrkans ekonomiska hierarki 

Omfattar Stift, samfälligheter, pastorat och församlingar med egen ekonomi (Edin, 2011). 

 

Platt struktur 

Begreppet ”platt struktur” betyder att data ej är ordnad i en hierarkisk struktur. En platt 

struktur kan till exempel vara data extraherad från en relationsdatabas eller Microsoft Excel-

dokument. Begreppet existerar i folkmun men finns inte definierat i vetenskapliga 

sammanhang. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ...................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 1 

1.2 Kunskapsbehov ........................................................................................................... 1 

1.3 Syfte ............................................................................................................................ 1 

2 Metod .......................................................................................................................... 2 

2.1 Explorativ forskningsansats ........................................................................................ 2 

2.2 Design Science ............................................................................................................ 2 

2.3 Intervjuer ..................................................................................................................... 4 

2.4 Avgränsningar ............................................................................................................. 5 

2.5 Kunskapsintressenter ................................................................................................... 5 

2.6 Disposition .................................................................................................................. 5 

3 Teori ............................................................................................................................ 6 

3.1 Svenska Kyrkan ........................................................................................................... 6 

3.2 Databas ...................................................................................................................... 10 

3.3 Dataöverföring .......................................................................................................... 11 

3.4 Silverlight .................................................................................................................. 13 

4 Systemutvecklingsmetod ........................................................................................... 15 

4.1 Prototyping ................................................................................................................ 15 

5 Genomförande ........................................................................................................... 17 

5.1 Arbetssätt ................................................................................................................... 17 

5.2 Intervjuer ................................................................................................................... 17 

5.3 Utveckling av prototyper ........................................................................................... 18 

5.4 Test ............................................................................................................................ 18 

6 Fallstudier .................................................................................................................. 19 

6.1 Intervju ...................................................................................................................... 19 

6.2 Uppvisning av data .................................................................................................... 22 

6.3 Prototyp 1: Datakälla som XML-fil .......................................................................... 23 

6.4 Prototyp 2: WCF RIA och Dictionary utan vandraren .............................................. 23 

6.5 Prototyp 3: WCF RIA med vandraren på webbservern ............................................ 24 

6.6 Prototyp 4 WCF Ria med Vandraren på klienten ..................................................... 25 

7 Analys ........................................................................................................................ 27 

7.1 Avvägningar .............................................................................................................. 27 

7.2 Analys av Prototyp 1 ................................................................................................. 28 



 

 

7.3 Analys av Prototyp 2 ................................................................................................. 29 

7.4 Analys av Prototyp 3 ................................................................................................. 29 

7.5 Analys av Prototyp 4 ................................................................................................. 30 

8 Resultat ...................................................................................................................... 32 

8.1 Bemöta syfte .............................................................................................................. 32 

8.2 Presentation av ramverk för omvandling .................................................................. 32 

9 Diskussion ................................................................................................................. 37 

9.1 Metodkritik ................................................................................................................ 37 

9.2 Källkritik ................................................................................................................... 37 

9.3 Vidare forskning ........................................................................................................ 38 

10 Källförteckning ............................................................................................................ 1 

10.1 Litteraturförteckning ................................................................................................... 1 

10.2 Elektroniska källor ...................................................................................................... 2 

10.3 Intervjuer ..................................................................................................................... 4 

11 Bilagor ......................................................................................................................... 5 

11.1 Bilaga 1: TreeViewStructure.cs .................................................................................. 5 

11.2 Bilaga 2: Databasmodellen ........................................................................................ 10 

11.3 Bilaga 3: Kodexempel för inläsning av XML-fil ...................................................... 11 

11.4 Bilaga 4: Kodexempel för omvandlig av platt till hierarkisk struktur ...................... 13 

 



1 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Svenska Kyrkans organisationsstruktur kan beskrivas genom ett antal olika hierarkier, ett 

exempel är den pastorala hierarkin. Högst upp i hierarkin på nationell nivå finns 

Trossamfundet. Under trossamfundet finns det stift. Totalt inom Svenska Kyrkan finns det 13 

stycken stift, som alla har en mängd kontrakt. För varje kontrakt finns minst ett pastorat som i 

sin tur har en mängd församlingar. Förändringar inom organisationen sker ofta, sådana 

förändringar kan vara att en församling delas i två delar. Utöver den pastorala hierarkin finns 

även en ekonomisk hierarki.  

Alla enheter i organisationen finns representerade i en relationsdatabas. Data existerar därav i 

tabeller utan hierarkisk ordning. Enheterna har dock attribut som refererar till föräldrar och 

barn vars syfte är att beskriva den hierarkiska strukturen. Uppdragsgivaren Data Ductus 

ansvarar för utveckling av vissa system för Svenska Kyrkan. De vill veta om det går att 

utveckla ett system vars syfte är att hämta data ur en relationsdatabas och omvandla den till 

hierarkisk struktur.   

1.2 Kunskapsbehov 

Prototyperna som skall utföra omvandling av datastruktur kommer utvecklas inom ramarna 

för Microsoft Silverlight. Därför krävs grundläggande kunskap för .NET-ramverket samt 

Silverlight. Prototyperna skall vara webbaserade och det kommer därför behövas kunskap om 

hur dataöverföring mellan server och klient kan ske. Kunskap om för- och nackdelar med 

relationsdatabaser och hierarkiska databaser måste införskaffas.  

1.3 Syfte 

Det finns idag inget befintligt verktyg för Svenska Kyrkan att genom ett grafiskt gränssnitt 

förändra organisationens hierarkiska struktur. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur man 

kan omvandla data från en befintlig relationsdatabas till en hierarkisk trädstruktur.  

 

Frågeställning 

Hur kan man omvandla data från en relationsdatabas till hierarkisk struktur? 
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2 Metod 

Uppsatsens forskningsmetodik är Design Science. För att nå dit krävs dock andra 

forskningsmetoder.  

2.1 Explorativ forskningsansats 

Explorativ forskningsansats betyder att forskaren medvetet inriktar sig på ett specifikt område 

för att förbättra sin egen kunskap inom ämnet. Ingen falsifiering av hypoteser utförs, men 

resultatet kan bidra till hypotesprövande forskning. (Goldkuhl, 2011, s. 20) 

2.2 Design Science 

Design Science fokuserar på att utveckla nya IT-artefakter.  

Constructs: Koncept och begrepp inom en specifik IT-domän. Detta omfattar till exempel 

notering av entiteter, objekt och dataflöden.  

Models: I kombination med Constructs är modellernas syfte att representera händelser och 

öka förståelsen av dessa. Exempel är diagram över dataflöden och användningsscenarion. 

Methods: Guideledning för hur modellerna skall skapas och de processteg som följer för att 

lösa ett problem med hjälp av IT. 

Instantiations: Fungerade system som demonstrerar att constructs, models, methods 

tillsammans kan bli implementerade i ett fungerande IT-system. (Oates, 2006, s 108) 

2.2.1 Fallstudier 

Briony J Oates (2006), i boken “Researching Information Systems and Computing”, 

definierar fallstudie så här:  

- Fallstudie är en empirisk utredning som undersöker fenomen inom verkliga 

sammanhang. Speciellt när gränsen mellan fenomen och sammanhang inte är 

uppenbar.  

Typer av fallstudier 

Det finns tre grundtyper av fallstudier: explorativ, beskrivande och förklarande. 

Explorativ: Den används till att definiera frågor eller hypoteser som förekommer i en 

påföljande studie. Det hjälper en forskare att förstå ett forskningsrelaterat problem. Kan till 

exempel, användas när det inte finns tillräckligt med resurser till en undersökning om ett 

verkligt fall. De teman som identifieras i undersökningen kan användas i påföljande studier. 
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Beskrivande: Skapar rika och detaljerade analyser om ett specifikt fenomen i dess 

sammanhang. Analysen berättar en historia, inkluderar en diskussion om vad som hände och 

hur olika människor uppfattade vad som inträffade. 

Förklarande: Den går längre än beskrivande studier med att försöka förklara varför händelser 

skedde eller varför vissa resultat inträffade. Analysen av fallstudien försöker identifiera flera 

faktorer som har verkan eller jämföra teorier, hämtat från litteratur, för att undersöka vilken 

som matchar fallet bättre än andra. (Oates, 2006, s 143) 

Tidsperspektiv 

Fallstudier varierar sitt tillvägagångssätt i tid och det finns tre olika sätt att föra en studie: 

historisk, nuläges och longitudell. 

Historisk: Studien undersöker tidigare händelser genom att fråga människor vad de kommer 

ihåg eller analysera gamla dokument.  

Nuläges: Undersöker vad som sker i fallet nu. Forskaren observerar och ber folk 

prata/förklara om det som händer. 

Longitudell: Involverar forskaren att undersöka fallet under en längre period. Det kan vara 

allt från en månad till flera år där processer analyseras. (Oates, 2006, s 144) 

Val av fall 

Eftersom en fallstudie fokuserar på en händelse som ska undersökas är det viktigt att välja rätt 

instans redan från början. Det finns fem olika val av fall: typiskt, extrem, test-bed, 

bekvämlighet och unikt tillfälle. 

Typiskt: Det valda fallet är likt många andra och kan därför vara representativ för hela 

klassen. 

Extrem: Fallet är inte typiskt, utan bidrar till motsatsen. 

Test-bed: Innehållet av fallet gör det möjligt att testa efter en redan existerande teori. 

Bekvämlighet: Forskaren får tillgång, exempelvis på ett företag, i sitt valda fall och det blir 

bekvämt med tanke på tid och resurser.  

Unikt tillfälle: Forskaren upptäcker något som inte får missas, inte har planerats och kanske 

aldrig sker igen. (Oates, 2006, s 144-145) 
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2.2.2 Dokumentstudier 

Analysera dokument för att inskaffa kunskap om Silverlight, databaser och dataöverföring. 

Briony J Oates (2006) bryter ner utförandet av dokumentstudier i sju olika aktiviteter: söka, 

erhålla, bedöma, läsa, kritiskt utvärdera och skriva kritisk utvärdering. (Oates, 2006, s 80-87) 

Begrepp Förklaring 

Söka Leta efter resurser, till exempel i katalog, 

databas eller sökmotor 

Erhålla När potentiella referenser är hittade måste 

resursen erhållas 

Bedöma Att bedöma en texts trovärdighet 

Läsa Efter erhållning och bedömning utförts måste 

texten läsas 

Kritiskt utvärdera När en text läses måste den kritiskt utvärderas 

så den är relevant för forskningen 

Skriva kritisk utvärdering Utvärderingen är en skriftlig diskussion bara av 

det material som lästs och är relevant till 

forskningen 

Figur 1.1 Aktiviteter inom dokumentstudier (Oates, 2006) 

2.3 Intervjuer 

Intervju är en specifik typ av samtal mellan människor. Den består av en mängd antaganden 

som inte förekommer i ”normala” samtal. För att utföra en bra intervju krävs både planering 

och sociala färdigheter.  

2.3.1 Typer av intervju 

Intervjuer kan delas in i tre typer, beroende på vilken forskaren vill använda: strukturerad, 

semistrukturerad och ostrukturerad. 

Strukturerad: Fördefinierade, standardiserade, identiska frågor för varje intervju. Forskaren 

ställer frågorna alltid i samma ordning och noterar respondentens svar. 

Semistrukturerad: Forskaren har en färdig lista av frågor, men kan ändra ordningen 

beroende på hur flödet av intervjun går. Ytterligare frågor, i form av följdfrågor, kan ställas 

till respondenten när det uppkommer information som forskaren inte hade förberett frågor till. 

(Oates, 2006, s 188) 

Ostrukturerad: Forskaren ger respondenten ett ämne att tala fritt om. Används ofta för att 

undersöka djupa företeelser. (Oates, 2006, s 188) 
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2.3.2 Icke sannolikhetsval 

Valet avgörs av forskaren beroende på om det är möjligt eller finns tid att använda sig av en 

hel population. Det finns fyra typer av val, men uppsatsen behandlar bara två:  

Strategiskt: Forskaren handplockar personer som med stor sannolikhet kan ge värdefull data 

för att möta syftet med forskningen.  

Snöbollsurval: Forskaren hittar en person som kommer från en målinriktad grupp. När 

intervju utförts frågar forskaren respondenten om hon/han har vetskap om ytterligare personer 

som bör intervjuas. (Oates, 2006, s 97-98) 

2.4 Avgränsningar 

Endast databasmodell skapad av Data Ductus kommer användas som datakälla vid 

omvandling till hierarkisk datastruktur. 

Prototyperna kommer enbart stödja Microsoft Windows operativsystem och utveckling 

kommer ske med hjälp av programmeringsspråken XAML samt C#. Prototyperna skall inte 

utföra förändringar av data i databasen.  

2.5 Kunskapsintressenter 

Uppdragsgivaren Data Ductus är den främsta kunskapsintressenten, därefter kommer den 

möjliga beställaren Svenska Kyrkan. Förutom ovan två nämnda finns utvecklar-

”communities" för .Net och Silverlight vilka kan vara intresserade av hur implementationen 

ser ut och fungerar. Exempel på sådant ”community” är Codeplex (www.codeplex.com) 

2.6 Disposition 

Första kapitlet behandlar uppsatsens problembakgrund och syfte. 

Andra kapitlet presenteras uppsatsens forskningsmetodik. 

Tredje kapitlet beskriver teori som utgör grunden för fallstudierna. 

Fjärde kapitlet beskriver systemutvecklingsmetod som används vid implementering av 

prototyper. 

Femte kapitlet beskriver genomförande av datainsamling. 

Sjätte kapitlet innehåller fallstudier. 

Sjunde kapitlet behandlar analys av varje enskilt fall 

Åttonde kapitlet presenteras resultatet av fallstudierna. 

Nionde kapitlet innehåller avslutande diskussion. 

http://www.codeplex.com/
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3 Teori 

Uppsatsen teoridel behandlar Svenska Kyrkans organisation och uppbyggnad. Avsnittet 

behandlar även tekniska aspekter som databaser, dataöverföring samt relevanta delar av 

Silverlight.  

3.1 Svenska Kyrkan 

Svenska Kyrkan i sin nuvarande form härstammar från 1500–talet sedan reformationen till 

evangelisk-luthersk bekännelse inletts. Det var samma reformation som införde nya regler för 

att gudstjänster skulle bedrivas med folkets egna språk, istället för latin. Kyrkans organisation 

blev snabbt rikstäckande och genom 1686 års kyrkolag reglerades all verksamhet. 

Kyrkomötet, det högsta beslutsfattande demokratiska organet inom organisationen för 

nationell nivå inrättades år 1863. Medlemmarna bestod fram till 1982 av lekmän samt präster 

i en fastställd ordning.  Efter 1982 ändrades ordningen för kyrkomötet och införde direktval 

för representanter till kyrkomötet. (Svenska Kyrkan) 

3.1.1 Organisation 

Svenska kyrkan är indelad i stift, kontrakt, pastorat och territoriella församlingar. 

Tillsammans utgör de den pastorala hierarkin. Inom organisationen finns också icke-

territoriella församlingar (Kyrkoordningen, s. 78), till exempel Finska församlingen i 

Stockholm. På högsta nivå finns trossamfundet. (Kyrkoordningen, s. 78). 

 

Trossamfund är en gemenskap för religiös verksamhet där ett av kraven är att anordna 

gudstjänst. Svenska kyrkan är ett trossamfund och utöver trossamfundet finns baptiska, 

kongregationalistiska och metodistiska samfund (Nationalencyklopedin). På den nationella 

nivån representeras organisationen av organ som står till trossamfundets förfogande (se 

nedan). ( Kyrkoordningen, s. 3) 

Svenska kyrkan framträder regionalt som ett stift. Kyrkans episkopala struktur kommer till 

uttryck i att det finns en biskop i ledningen för varje stift. Stiften utgör pastorala områden som 

tillsammans täcker hela landet. Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets område och 

bär namn efter biskopssätet. (Kyrkoordningen, s. 22, 78) 

En annan del av organisationen kallad ekonomiska hierarkin omfattar ytterligare två 

enhetstyper, nämligen samfällighet samt församling med egen ekonomi (Edin, 2011).  
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Pastorala Hierarkin 

Trossamfundet återfinns högst upp i hierarkin som representeras av organ på den nationella 

nivån. Under trossamfundet är svenska kyrkan indelat i 13 stift, till exempel Uppsala stift, och 

stiften består av flera kontrakt. Varje kontrakt består av flera pastorat och det finns två typer 

av dem, ”enförsamlingspastorat” och ”flerförsamlingspastorat”. Enförsamlingspastorat har 

enbart en församling medan flerförsamlingspastorat har flera församlingar. (Kyrkoordningen, 

s. 78) 

 

 

 

Figur 3.1 Pastorala Hierarkin(Edin, 2011) 

 

Ekonomiska hierarkin 

Under stift finns till skillnad från pastorala hierarkin samfälligheter och ”församlingar med 

egen ekonomi”. Samfällighet består av ett eller flera pastorat där alla församlingar har en 

gemensam ekonomi. Församling med egen ekonomi består bara av ett pastorat med en 

församling som har egen ekonomi. (Edin, 2011) 
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Figur 3.2 Ekonomiska Hierarkin(Edin, 2011) 

3.1.2 Enhetstyper 

Kontrakt 

Stiftet är indelat i kontrakt, vilka vart och ett omfattar ett antal av stiftets församlingar. I varje 

kontrakt finns en kontraktsprost. Ett kontrakt består av flera pastorat. (Kyrkoordningen, s. 78) 

Pastorat 

Pastoratet utgör tjänstgöringsområde för en kyrkoherde. Varje icke-territoriell församling 

utgör ett pastorat. (Kyrkoordningen, s. 6, 78) 

Församling 

Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom 

kyrkan. Svenska kyrkan har en rikstäckande indelning i territoriella församlingar som 

pastorala områden. Församlingarna är samtidigt en gemenskap av de människor som tillhör 

Svenska kyrkan och är bosatta inom församlingens område. Det finns även icke-territoriella 

församlingar. (Kyrkoordningen, s. 5, 78) 
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Delad församling 

Delad församling uppstår när en församling splittras. Varför en församling skulle delas kan ha 

olika orsaker, till exempel att en ny mätning för geografisk yta har genomförts och en del av 

församlingen tillhör ett annat pastorat.(Bilaga: Indelningssystemets kravspecifikation s. 10) 

 

Typ Antal 2009 Antal 2010 Antal 2011 

Församlingar 1340 971 960 

Pastorat 975 911 904 

Kontrakt 141 141 141 

Stift 13 13 13 

Figur 3.3 Indelningsändringar 2009-2011(Källa: Svenska kyrkan) 

 

Samfällighet 

När flera församlingar utgör ett pastorat samverkar de i en samfällighet som svarar för 

ekonomisk utjämning, resurshushållning och service (pastoratssamfällighet). Samfälligheten 

har det ekonomiska ansvaret för alla församlingens uppgifter. (Kyrkoordningen s. 6) 

Församling med egen ekonomi 

Församling med egen ekonomi är detsamma som församling förutom en viktig skillnad. En 

församling med egen ekonomi är även en kyrkoherdes ansvarsområde, det vill säga ett 

pastorat och ansvarar för församlingens egen ekonomi. (Edin, 2011) 

 

Typ Antal 2009 Antal 2010 Antal 2011 

Församlingar med 

egen ekonomi 

442 496 496 

Samfälligheter 379 286 282 

Figur 3.4 Indelningsändringar 2009-2011(Källa: Svenska kyrkan) 
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3.2 Databas 

Det finns olika sätt att strukturera data inom en databas. Detta avsnitt behandlar två principer 

för hur databaser kan utformas och användas.  

3.2.1 Hierarkisk modell 

I den hierarkiska modellen organiseras data i form av en trädstruktur. Roten av trädet är 

förälder och de som följer är barn. Ett barn kan inte ha mer än en förälder, men en förälder 

kan ha flera barn. I den hierarkiska modellen finns en samling namnfält med associerade 

datatyper. Dessa kallas för posttyper. Varje instans av en posttyp tvingas att 

lyda databeskrivningen som anges i definitionen av varje posttyp. (Sharma et al, 2010, s. 28-

29). Exempel på en hierarkisk databashanterare är IBMs Information Management System 

och har sina rötter i början av 1960-talet. (Olofson. C.W, 2009, s. 6) 

3.2.2 Relationsmodell 

Relationsmodellen är baserad på det matematiska konceptet av en relation, som fysiskt 

representeras av en tabell. Det finns fem huvudkomponenter för att strukturera en 

relationsdatamodell: 

Namn Beskrivning 

Relation En tabell med kolumner och rader 

Attribut Namngiven kolumn i en relation 

Post Rad i en relation 

Domän Uppsättningen av tillåtna värden för ett eller 

flera attribut 

Relationsdatabas En samling av normaliserade tabeller 

Figur 3.5 Huvudkomponenter i en relationsdatamodell(Connolly T. et al, 2008, sid 34) 

 

I relationsdatamodellen används relationer för att spara information om data som skall 

representeras i databasen. Relationen representeras i form av en tabell där tabellens rader 

innehåller individuella poster och kolumner innehåller attribut. Attributen kan framställas i 

vilken ordning som helst utan att påverka relationen. Varje attribut i en relationsdatabas är 

associerad med en domän. Flera attribut kan vara associerade med samma domän och 

konceptet är viktigt i frågan om vad källan till vad attributet får anta för värde. Varje post i en 

relationsdatabas skall vara unik och identifieras av en nyckel. Relationerna utrycks genom att 

nycklarna sammankopplas. (Connolly et al, 2008, s. 34-36)  

Modellen för relationsdatabaser definierades för första gången av Dr. E. F. Codd  i artikeln ”A 

relational model of data for large shared data banks” (1970) och är den dominerande 

databastypen idag. (Connoly et al, 2008, s. 32-33) 
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3.3 Dataöverföring 

3.3.1 SOAP 

Simple Object Access Protocol (SOAP) är trots sitt namn ett ramverk för att överföra 

meddelanden från en punkt till en annan. SOAP har stöd för en mängd överföringsprotokoll 

som används av till exempel webbläsare (http) och mailklienter (smtp). Meddelanden skickas 

i form av XML och ramverket beskriver även en modell för hur meddelanden skall behandlas 

på vägen till sin destination. Resultatet blir ett plattformsoberoende sätt att överföra data. 

(Microsoft Developer Network (C), 2003) Ett verktyg som använder sig av SOAP är 

Microsoft Communication Foundation (WCF).  

WCF Service 

Windows Communication Foundation (WCF) är ett ramverk för att bygga serviceorienterade 

applikationer. Genom att använda WCF kan man skicka data som asynkron meddelande från 

en slutpunkt till en annan. Meddelandet kan vara så enkelt som en bokstav, ett ord, eller en 

egendefinierad datatyp. WCF Ria Service är en förädling av WCF. (Microsoft Developer 

Network (E), 2011) 

WCF RIA Services 

- It piggybacks on top of WCF Services (Chris Anderson, 2010, Pro Business Applications with 

Silverlight 4) 

I ett typiskt klient/server scenario behöver man skicka data fram och tillbaka mellan klient 

och server. När klienten skickar en förfrågan till servern, hämtar och skickar den data från 

databasen till klienten som får möjligheten att manipulera data. Händelsen skickas möjligtvis 

tillbaka till servern som uppdaterar databasen utefter ändringarna av klienten. För att utföra 

detta behöver systemet innehålla flera lager som separerar logiken, se figur 3.6. 

Problemet med att ha flera lager som struktur, är att det ofta behövs ett komplext 

underliggande ramverk som effektivt kan transportera data mellan lagren. Duplicering av kod 

behövs om man använder sig av flera lager och detta innebär att mycket kod måste skrivas, 

testas och underhållas. 

WCF RIA Services har designats för att lösa detta problem, att förenkla skapandet av en ”end-

to-end” applikation i Silverlight. WCF RIA underlättar kommunikationen mellan 

presentationslagret (klient) och mellanlagret (Domain Service). (Anderson 2010, s.94) 

 

Figur 3.6 Olika lager i en end-to-end applikation i Silverlight (Anderson 2010, s. 94) 
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3.3.2 ORM 

Ett känt problem för behandling av data från en relationsdatabas är hur data från databasen 

skall hanteras med objektorienterade programmeringsspråk. Språk som används för 

relationsdatabaser skiljer sig från objektorienterade språk. Problemet benämns som oense 

impedans. Lösningen är verktyg för Object Relational Mapping, även kallat ORM eller O-R. 

ORM är översättningsverktyg vars syfte är att förenkla utveckling av objektorienterade 

applikationer med relationsdatabaser. Utvecklaren behandlar enbart objekt. Ett ORM-verktyg 

översätter relationsdata till objekt och bidrar med alla procedurer som krävs för att hämta, 

förändra samt spara objekten i relationsdatabasen. Exempel på ORM är Hibernate och 

Toplink. (Van Zyl et al, 2009, s. 150-151) 

 

Figur 3.7 Beskrivning av ORM (Van Zyl et al, 2009, s. 151) 

NHibernate 

NHibernate stödjer objektorienterade idiom och är en öppen källkod som finns tillgängligt 

gratis till .NET ramverket. Den hanterar .NET objekt till och från en underliggande 

relationsdatabas. Entiteter och relationer beskrivs med XML-filer där NHibernate automatiskt 

genererar SQL-frågor för att hämta samt spara objekten (NHibernate for .NET, 2010).  

ADO.NET 

ADO.NET är en teknologi för dataåtkomst. Den möjliggör en applikations uppkoppling mot 

datakällor och förändring av data som lagras där. Ramverket består av två större delar, 

”providers” och ”services”. ”Providers” är komponenter som vet hur kommunikationen med 

en specifik datakälla utförs. De befattar tre huvudfunktioner. Hantera åtkomst till 

underliggande datakällor; Exekvera kommando i form av en fråga mot datakällan; Dataläsare 

som representerar resultatet av ett anrop. ”Services” inkluderar komponenter som möjliggör 

exekvering i ”offline”-läge. (Adya et al, 2007) 
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3.4 Silverlight 

Silverlight erbjuder viss funktionalitet och kompabilitet med Windows Presentation 

Foundation (WPF). Skillnaden är att Silverlight klarar av att förmedla WPF till 

webbapplikationer.  Till exempel stödjer Silverlight möjligheten att binda data till .NET-

komponenter med hjälp av XAML.  (Microsoft Developer Network (I), 2011) 

3.4.1 TreeView-komponent 

 

Figur 3.8 TreeView-komponent 

 

TreeView-komponenter återfinns ofta inom Microsofts plattformar. Exempelvis återfinns den 

i Windows Explorer filhanterare. WPF implementation av TreeView är kraftfull eftersom den 

klarar av att binda datakällor. Datakällan kan vara en lista av egendefinierade objekt. Varje 

nod av TreeView-komponenten är dessutom ett eget objekt. Därav är det fullt möjligt att 

lägga till objekt eller .Net-komponenter som noder i en TreeView. Komponenten stödjer även 

möjligheten att formatera visning av data genom egendefinierade mallar. (MacDonald, 2010, 

s. 724)  

Komponentens datakälla kan även bindas till en samling objekt, genom att koppla objekten 

till komponentens egenskap ”ItemsSource”. TreeView-komponenten är byggd för att visa 

hierarkisk data och kräver därför en speciell mall, kallad ”Hierarchical data template”. Mallen 

måste specificeras efter klassen till objekten som skall visas upp samt hur de olika nivåerna i 

hierarkin kan tillhandahållas (MacDonald, 2010, s. 725). ”Hierarchical data template” har 

möjligheten att ta emot ytterligare en mall, som kan specificera hur formateringen för 

uppvisning av data skall ske baserat på vald klass. Exempel på formatering är till exempel 

textstorlek eller färg (MacDonald, 2010, s. 726). 
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3.4.2 Observer Pattern 

Silverlight ger möjligheten att låta den grafiska vyn binda komponenters datakällor till klasser 

i XAML. Detta sker genom olika implementationer av Observer Pattern.  

Observer Pattern är inbyggt i programmeringsspråk som stöds av .NET i form av 

händelser/events. De följer mönstret publicera och prenumerera. Om ett objekt förändras kan 

prenumeranter på händelsen få anmälning om själva förändringen. Listan av prenumeranter på 

en händelse hanteras internt inom ett event. Det finns syntaxstöd för att enkelt ta bort och 

lägga till prenumeranter i till exempel c#. 

Observer Pattern möjliggör en lös koppling mellan objektet som publicerar förändringen och 

de som prenumererar. Ett annat angreppssätt kallas ”polling”. Det betyder att en metod 

konstant lyssnar efter förändringar med hjälp av en iteration som stannar då en förändring 

upptäcks. ”Polling” blir därför väldigt prestandakrävande till skillnad från observer pattern. 

(McLean Hall, 2010 s. 90).  

Gränssnittet INotifyPropertyChanged är en implementation av Observer Pattern som finns i 

klassbiblioteket för .NET. Utöver INotifyPropertyChanged finns Observable Collections som 

är en generisk lista. Listan implementerar Observer Pattern och kan publicera förändringsdata 

vid händelserna lägga till data, ta bort data och uppdatering av hela listan (McLean Hall, 

2010, s 93).  

3.4.3 LINQ 

LINQ (Language Integrated Query) tillhör .NET ramverket och omfattar språkintegrerade 

funktioner i form av frågor (query). Den översätter frågorna till SQL-frågor för exekvering i 

databasen och översätter resultatet tillbaka till objekt som är självdefinierade. (Kulkarni et al, 

2007) 
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4 Systemutvecklingsmetod 

Avsnittet beskriver systemutvecklingsmetoden prototyping som används för utveckling av 

prototyper.  

4.1 Prototyping 

Prototyping kan t ex användas när det existerar osäkerhet kring system. Det kan vara speciellt 

användbart med problem som kräver lösningar, men som ej fullt ut kan identifieras förrän 

systemet är byggt (Hekmapour 1987, s. 39). Metoden prototyping kan kortfattat delas in i tre 

olika angreppssätt, de är ”throw it away”, ”evolutionary” samt ”incremental” (Hekmapour 

1987, s. 38). 

4.1.1 Throw it away 

”Trow it away prototyping” är den mest självklara betydelsen av begreppet prototyping. 

Metoden används oftast för att identifiera och klassificera delar av ett system. När prototypen 

uppfyllt sitt syfte kastas den bort och används aldrig igen. På grund av sin korta livstid kräver 

”throw it away prototyping” inga kvalitetssäkringar. Exempelvis effektivitet, riktlinjer för 

underhåll, felhantering och dokumentering. Ignorering av kvalitetssäkring kan ge upphov till 

kortare utvecklingstid för protypen. I systemutvecklingsprojekt kan ofta en ”throw it away” 

prototyp komplettera utvecklingsarbetet genom att vara del i generering av specifikationer 

eller designförslag.  (Hekmapour 1987, s. 38). Metoden har kritiserats för att 

utvecklingsarbetet som läggs ner på prototypen blir värdelöst eftersom den i slutändan 

kommer kasseras (Hekmapour 1987, s. 39).  

4.1.2 Evolutionary 

”Evolutionary prototyping” anses vara den mest radikala av de tre olika sätten att arbeta med 

prototyper. Angreppssättet kan delas in i tre sammanhängande steg, design, implementation 

och utvärdering. Dessa steg utförs iterativt under hela utvecklingsprocessen tills prototypen 

resulterar i ett färdigt system. Utvecklingen sker alltså stegvis. Det yttersta syftet med 

”evolutionary prototyping” är att låta systemet utvecklas och förädlas efter användning. Under 

första iterationen är syftet att protypen skall utvecklas och kunna utföra en eller flera uppgifter 

som användare kan utnyttja. När mer information införskaffats om systemets funktioner kan 

ytterligare delar av systemet implementeras i prototypen. Tillägg och modifiering är 

nyckelord för ”evolutionary prototyping” och skall alltid resultera i nya leveranser av själva 

prototypen. Angreppsättet fick inledande kritik för att vara svårt att kontrollera och utforma i 

större projekt. (Hekmapour 1987, s. 38) 
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4.1.3 Incremental 

”Incremental prototyping” även kallad plug-in strategy har likheter med ”evolutionary 

prototyping”. Skillnaden är att ”incremental” baseras på en fundamental design av ett system. 

Systemet byggs stegvis, en modul åt gången med hjälp av prototyper. Systemet utvecklas 

gradvis, men skall inte omfatta någon metod som hanterar förändringar av den initiala 

designen. Angreppssättet saknar därför dynamiskt förhållningssätt och används därför ofta 

under implementationsfasen inom traditionella systemutvecklingsprojekt. (Hekmapour 1987, 

s. 38) 
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5 Genomförande 

Avsnittet beskriver arbetssätt och hur intervjuer bedrivits. Även hur prototyputvecklingen gått 

till samt testning av utvecklade prototyper. Syftet med avsnittet är att möjliggöra återskapande 

av studierna. 

5.1 Arbetssätt 

Varje morgon började med ett möte tillsammans med utvecklarna där alla stegvis fick berätta 

vad de utfört dagen innan, samt vad som skulle göras under dagen. På det sättet fick alla en 

chans att följa upp vad andra utvecklare gjorde och framhäva de problem som fanns. Våra 

intervjuer utfördes utifrån problem som nämnts under morgonmöten.  

5.2 Intervjuer 

Intervjuerna gjordes med Magnus Edin, projektledare för indelningssystemet hos Svenska 

kyrkan, Johannes Holmberg, utvecklare av databasen, samt Petter Wichman, utvecklare av 

vandraren på Data Ductus. De bedrevs alla på plats i Svenska kyrkans lokaler i Historikum, 

Uppsala. 

5.2.1 Intervju om Svenska kyrkans organisationsstrukturer 

Intervjun utfördes utifrån ostrukturerad intervjumetod och sammanställdes till ett dokument. 

Inledande frågan som ställdes var: 

Berätta hur Svenska Kyrkans organisation ser ut idag. 

5.2.2 Intervju om Databasen 

Intervjun bedrevs med ostrukturerad teknik och syftet var att få en djupare kunskap om 

databasen. All information sammanställdes till ett dokument. Frågan som ställdes var: 

Berätta hur skapade ni databasen och vad som var avgörande för datamodellens utformning. 

5.2.3 Intervju om Vandraren 

Intervjun utfördes med en semi-strukturerad teknik, på grund av att det uppdagade sig nya 

frågor allt eftersom intervjun bedrevs. Mycket av vandraren hade komplex logik vilket krävde 

mer ingående frågor om specifika funktioner. All information sammanställdes till ett 

dokument. De förberedda frågorna var: 

Vad är syftet med en vandrare? Hur fungerar den? Hur är den uppbyggd rent tekniskt? 
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5.3 Utveckling av prototyper 

Syftet var initialt att utveckla en prototyp för att avspegla och visa upp en hierarkisk 

organisation med data från en relationsdatabas som utgångspunkt. Det fanns ingen praxis att 

finna hur omvandling borde eller kan utföras i Silverlight. Därmed uppstod osäkerhet om hur 

problemen skulle lösas. Identifiering av olika metoder och lösningar utfördes på synbara 

problem för hur relationsdata kan omvandlas till hierarkisk data. På grund av osäkerheten 

krävdes det att lösningarna implementerades för att se vilka reella problem som existerade och 

vilka möjliga hinder varje omvandlingsmetod kunde lida av. Metoden utgör sig därav att 

utveckla en rad olika prototyper samt utvärdera varje enskild metod utifrån tidsåtgång och 

teoretisk prestanda.  

Angreppssättet för prototyputvecklingen valdes till den passande ”evolutionary prototyping”. 

Varje iteration startade med att designa ett koncept med övergripande instruktioner för vad 

som måste göras. Koncepten byggdes upp varsamt utifrån tillgänglig information, idéer och 

verktyg som fanns till hands. Varje koncept utvecklades sedan till en testbar prototyp, ett litet 

men fullt funktionellt system. Alla problem som uppmärksammades under implementeringen 

dokumenterades och analyserades. Även den färdiga prototypen som helhet utvärderades, 

samt om omvandlingsmetoden var genomförbar. Utifrån ett koncept och dess utvärdering 

kunde vi sedan komma fram till ett nytt förbättrat koncept, som även det implementerades och 

resulterade i en färdig prototyp. Iterationen fortsatte tills vi skapat ett koncept som vi inte 

ansåg behövde ytterligare förädling. Det totala målet var att identifiera den bästa möjliga 

omvandlingsmetoden ur olika aspekter, såsom tidsåtgång vid implementering och prestanda 

vid exekvering. 

5.4 Test 

Koncepten som framtagits har implementerats för kontroll av att de fungerar i praktiken. 

TreeView-komponentens datakälla tilldelas objektet som skall innehålla en korrekt hierarkisk 

struktur. På så vis ges möjligheten att visuellt kontrollera strukturen och dess olika nivåer för 

att jämföra med hur organisationen skall se ut. Om skillnader upptäcks betyder det att 

konceptet inte fungerar. Test har bedrivits efter att varje koncept som identifierats även 

implementerats.   

Visual Studios inbyggda avlusare har varit till hjälp eftersom den genererar meddelanden om 

varför applikationen inte kan kompileras. Kortfattat kan vi säga att all testning har utförts 

genom att exekvera implementeringarna genom kompilering av prototyperna.  
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6 Fallstudier 

Avsnittet behandlar empirin och presenterar uppsatsens datainsamling samt fallstudier. 

Intervjuavsnittet är en presentation om insamlad data för databasmodell samt konceptet för 

vandring inom en relationsdatastruktur. Fallstudierna behandlar fyra prototyper som 

utvecklats för att omvandla relationsdata till hierarkisk data. 

6.1 Intervju 

Här presenteras resultatet av vår intervju angående relationsdatabasen vars innehåll skall 

omvandlas till hierarkisk datastruktur. Avsnittet beskriver även innebörden av en vandrare.  

6.1.1 Databasmodellen 

 

Figur 6.1 Avgränsad databas(Holmberg, 2011) 

 

Databasen som används är en relationsdatabas och utformad av Data Ductus. Databasen 

består av en mängd egenskapstabeller sammansatta med tEnhet. Egenskapstabellerna existerar 
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eftersom enheter ofta förändras. Tabellerna ger upphov till sökbar historik av utförda eller 

kommande förändringar. (Holmberg, 2011).  

Kolumner 

 

Attribut Beskrivning 

Id Primärnyckel, unik identifierare av data i alla 

tabeller 

startdatum Beskriver den tid enheten skall starta, eller när 

enheten startades 

stoppdatum Beskriver den tid enheten skall stoppas, eller när 

enheten stoppades 

Status Vilken status enheten har under en 

indelningsändring 

startadavId Unik identifierare som refererar till en 

indelningsändring 

stoppadavId Unik identifierare som refererar till en 

indelningsändring 

parentId Främmande nyckel, unik identifierare av förälder 

till enheten 

childId Främmande nyckel, unik identifierare av barn till 

enheten 

ersätterId Främmande nyckel som pekar på en post i 

samma tabell. Posten är den som skall ersättas 

enhetId Främmande nyckel, unik identifierare av enheten 

Varde Godtycklig sträng som beskriver enheten 

Figur 6.2 Förklaring av attribut(Holmberg, 2011) 

Tabell tEnhet 

Central entitet i indelningsdatabasen som kopplar ihop alla entiteter med en nyckel ”Id”. 

Främmande nycklar som parentId, childId och enhetId är kopplade till denna nyckel. 

Tabell tHierarkiPast 

Representerar relationer mellan enheterna stift, kontrakt och pastorat inom Svenska Kyrkan. 

Tabell tHierarkiFord 

Entiteten representerar relationer mellan enheter inom Svenska kyrkan, av typen församling, 

delad församling och församling med egen ekonomi, som ingår i den pastorala hierarkin. 
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Tabell tHierarkiEk 

Entiteten representerar de enheter inom Svenska kyrkan, av typen stift, samfällighet, pastorat 

och församling med egen ekonomi, som ingår i den ekonomiska hierarkin. 

Tabell tEnhetNamn 

Entiteten representerar namnen på alla enheter inom Svenska kyrkan, exempelvis ”Hille 

pastorat”. 

Tabell tEnhetEnhetstyp 

Entiteten representerar typer på alla enheter inom Svenska kyrkan.(Holmberg, 2011) 

 

Enhet Enhetstyp 

Stift STI 

Kontrakt KON 

Samfällighet SAM 

Pastorat PAST 

Församling med egen ekonomi FORE 

Församlingsdel FORD 

Församling FOR 

Figur 6.2 Enhetstyper(Holmberg, 2011) 

6.1.2 Vandraren 

Vandraren är en applikation som hämtar enheter ur en relationsdatabas och sorterar dem 

hierarkiskt. Den hämtar alla egenskaper till enheterna för att sedan vandra upp och ner i 

hierarkierna. Varje enhet har en förälder och ett eller flera barn. Det gäller dock inte 

Trossamfundet eller församlingar, som är högst och lägst i hierarkierna.  

För att definiera samt ta fram en specifik enhet används ett start- och stoppdatum. Tidpunkten 

för vilka enheter man vill ta fram anges när en förfrågan skickas till vandraren, som även kan 

hämta historik.  

All data samlas och instansieras till ett samlingsobjekt där data är oförändrad. När samlingen 

skapas går den igenom alla datum och bygger upp en trädstruktur för att ge upphov till 

binärsökning. En central klass ”TimeInfo” innehåller alla enheters egenskaper och hierarkier. 

Där kan enheter från en specifik tid hämtas, se figur 6.3. Om en egenskap ändras för en enhet, 

som exempel vid förändring av ett namn på församling, tvingar det fram ett nytt ”TimeInfo”-

objekt. Det gamla objektet sparas som historik vilket ger möjlighet att spåra förändringar 

bakåt i tiden.  
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Figur 6.3 Tidssökning i vandraren(Wichman, 2011) 

 

Vandraren är optimerad för att fungera snabbt även om den blir överöst med frågor. Det utförs 

till exempel genom att applikationen läser in stora mängder av data från databasen till datorns 

arbetsminne. Antingen kan hela vandraren användas, men det är även möjligt att använda 

enbart utvalda delar. Det som än idag inte är implementerat i vandraren är stödet för att 

genomföra förändringar i databasen. (Wichman, 2011) 

6.2  Uppvisning av data 

Visning av hierarkisk data i ett grafiskt gränssnitt inom .NET-ramverket kräver en komponent 

som bemästrar trädstrukturer. TreeView-komponenten är utvecklad specifikt för att visa upp 

hierarkisk data.   

6.2.1 Datastruktur för TreeView-komponent 

För att visa upp data i en TreeView-komponent krävs det att all data är organiserad 

hierarkiskt. En nod i trädet kan ha flera grenar och alla grenar visas enbart åt ett håll. Därav är 

en trädstruktur med listor i listor ett givet val.  

En enhet som har barn, innehåller en lista med enheter. Till exempel de enheter som tillhör 

den kyrkliga hierarkin. Varje barn kan sedan i sin tur innehålla en lista med barnbarn. Vald 

struktur ger upphov till rekursiv sökning eftersom målnoden kan finnas långt ner i 

trädstrukturen. 

[Förälder [barn [barnbarn]] [barn [barnbarn [barnbarnsbarn] ] ] ] 

Klassen TreeViewDataStructure (se bilaga 1) är en implementering av datastrukturen för 

TreeView-Komponent. Listorna klassen använder är av typen ObservableCollection, som 

automatiskt förmedlar anmälningar om listan förändras. Förändringar innefattar att data läggs 

till, tas bort ur listan eller att hela listan uppdateras. I Silverlight kan TreeView-komponenten 
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tolka dessa anmälningar som skickas från listan och automatiskt uppdatera sig själv med ny 

data. Klassen ärver av INotifyPropertyChanged för implementering av Observer Pattern. 

Varje enskild egenskap anmäler förändring till en Event-hanterare som TreeView-

komponenten kan prenumerera på genom att klassen binds som datakälla. Egenskaperna i 

klassen är byggda utifrån de fält som existerar i databasen. 

6.3 Prototyp 1: Datakälla som XML-fil 

XML-filer är hierarkiskt ordnade och ger därför möjlighet att visa upp en hierarkisk struktur. 

En avspegling av enheter inom pastorala hierarkin i form av en XML-fil möjliggör test hur 

hierarkisk data kan visualiseras i Silverlight. Inläsning av XML-fil till en hierarkisk 

datastruktur kräver ingen större ansträngning om den sker oberoende av databasmodellen. 

Inom .NET-ramverkets klassbibliotek finns färdigbyggda metoder för läsa in XML-filer. 

Dock måste XML-filen läsas in och omvandlas till en datastruktur som kan visualiseras av en 

TreeView-komponent (se bilaga 3) 

6.4 Prototyp 2: WCF RIA och Dictionary utan vandraren 

Vandraren är inte ett krav för att omvandla data från relationsdatabasen till hierarkisk data. 

Genom att utnyttja WFC RIA utan vandraren är det fullt möjligt att genomföra omvandlingen, 

dock komplicerat. Det krävs att utvecklarna skapar komplexa förfrågningar mot databasen, 

var syfte är att hämta ut hierarkins olika nivåer. I exemplet är stift den huvudsakliga föräldern 

till resten av enheterna. Trossamfundet finns representerat i databasen  med stift som barn. 

Stift måste först lokaliseras eftersom det används som rot inom pastorala- och ekonomiska 

hierarkin. När aktuellt stift lokaliserats kan sortering av hierarki utföras baserat på parentId 

och childId. Genom att undersöka enheters parentId som överensstämmer med valt stift kan 

enheter från underliggande nivå identifieras. I detta exempel är kontrakt nästa underliggande 

nivå för den pastorala hierarkin. Fortsättningsvis nås tillslut den lägsta nivån av församlingar 

alternativt församlingsdelar. För att extrahera data ur databasen används NHibernate. 

6.4.1 Koncept 

En möjlig implementering utformades utifrån användandet av datatypen Dictionary för att se 

om möjligheten att överföra en sorts mall över hur hierarkin kan genereras hos klienten.  

En Hierarki sparas ner som datatypen Dictionary (nyckel/värde–par). Datatypen används för 

att sökning teoretiskt tar kortare tid än exempelvis en lista. En hierarkisk mall för strukturen 

kan skapas med Dictionary genom att nyckeln tilldelas id av en förälder, och värdet blir en 

lista av id för varje barn som hör till föräldern. Mallen över hierarkin skickas sedan över från 

webbservern till klienten. Strukturen innehåller enbart identifierare. Det finns ingen kunskap 

om vad nycklarna egentligen är för typ av objekt, i det inledande skeendet. I fallet pastorala 

hierarkin vet alltså ingen om nyckeln är ett stift, pastorat, kontrakt eller församling. Klienten 

måste därför utföra nya förfrågningar mot databasen och hämta data för en enhet utifrån dess 
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id. Färdiga objekt förberedda för en trädstruktur (se bilaga 1) kan skapas och sparas på 

klienten i platt struktur med all information som krävs för varje enskild enhet från databasen. 

Sedan måste en itererande modul utvecklas vars uppgift är att kontrollera hierarkins olika 

nivåer utifrån strukturmallen i Dictionary, som beskriver förälder och barn relationen. Om id 

finns i Dictionary som värde till en förälder, skall objektet som representerar barnet läggas till 

i objektet för förälderns lista. Resultatet blir att klienten kommer utföra väldigt många 

förfrågningar mot webbservern och databasen. Generering av hierarkisk struktur sker enbart 

på klientsidan. 

6.5 Prototyp 3: WCF RIA med vandraren på webbservern 

Vandraren var initialt inte optimerad för att användas inom Silverlight. Det gav upphov till att 

testa ett koncept med att utnyttja vandrarens funktioner och metoder enbart på serversidan. 

Idén är att undvika utveckling av specifika LINQ eller SQL-satser mot databasen eller 

samlingen domänobjekt genererade av NHibernate för att hämta ut enheter från 

relationsdatabasen. Istället används vandraren som läser in alla enheter och dess hierarkier. 

Vandraren kommunicerar med domänobjekten från NHibernate och har därmed ingen direkt 

kontakt med databasen. Uttag av data ur databasen sker alltså med hjälp av NHibernate, som 

genererar nödvändiga SQL-frågor utifrån en XML-fil som beskriver databasen. XML-filen 

har i sin tur en koppling till klasser som definierar domänobjekten.  

6.5.1 Koncept  

I mellanlagret Domainservice skapas de metoder som krävs för att överföra data till klienten. 

Metoderna måste specifikt utvecklas utifrån implementering av vandrare. Domainservice är 

vad WCF RIA använder för att överföra data från webbservern till klienten. Metoderna 

anropas här av klienten för att överföring skall starta. Vandraren anropas och konfigureras i 

Domainservice. När vandraren har konfigurerats och initierats används den till att hämta alla 

stift genom att anropa en metod kallad getAll(), tillsammans med argumentet stift. Stiften är 

bestämt av Svenska kyrkan att vara rötterna i de båda hierarkiska strukturerna och i vandraren 

skall metod finnas för att ta fram nästa led i hierarkin, till exempel kontrakt som är nästa 

underliggande nivå i pastorala hierarkin. För alla objekt i varje nivå inom hierarkin krävs 

metoder för att hämta nästa underliggande nivå. Metoder för att överföra objekt av varje 

enskild nivå ur hierarkin måste finnas i Domainservice.  

Vandraren anropas i Domainservice och returnerar domänobjekt där alla egenskaper 

mellanlagras. Domänobjekten omvandlas därefter till transportobjekt uppbyggda av primitiva 

datatyper som skall returneras till klienten. Varje enhetstyp överförs var för sig med specifika 

”query”-metoder som anropas från klienten.  

När överföring av transportobjekten till klienten är utförd skall själva omvandlingen till 

hierarkisk datastruktur genomföras. I fallet pastorala hierarkin krävs försiktighet eftersom 

olika enhetstyper utförs i olika förfrågningar mot webbservern. Förfrågningarna kommer 

därför ske på olika tidpunkter och anrop för nästa enhetstyp skall inte utföras förrän anrop av 
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föregående hierarkinivå är färdig. När ett anrop sker och data överförs från webbservern skall 

den platta strukturen omvandlas till hierarkisk och trädstrukturen byggas. För att 

trädstrukturen med listor i listor skall bli korrekt bör man hämta den lägsta nivån i hierarkin 

först, i det här fallet församlingar och församlingsdelar. Steg två blir att hämta pastorat, och 

barnen till pastorat blir då församlingarna som hämtades innan. Varje nivå sparas som en 

samling av trädstruktursobjekt och läggs sedan till i nästa överliggande nivå. Vilken 

församling som hör till vilket pastorat kontrolleras genom att dess parentId stämmer överens 

med pastoratets id (se bilaga 4). Fortsättningsvis nås tillslut högsta nivån i hierarkin, stift vars 

lista kommer bestå av alla underliggande nivåer i den pastorala hierarkin och omvandling till 

hierarkisk struktur är slutförd. Resultatet kommer vara ett enda slutgiltigt objekt som är 

färdigt för grafisk presentation. 

6.6 Prototyp 4 WCF Ria med Vandraren på klienten 

Konceptet för exekvering av vandraren på klienten blev möjlig när en ny version av konceptet 

bakom vandraren, implementerades för att exekveras på klienten i Silverlight. Syftet var att 

göra metoder för vandring upp och ner i hierarkierna tillgängliga på klientsidan. Vandraren är 

byggd för snabb sökning och kräver därför att all data som skall behandlas måste läsas in i 

minnet. Vandraren använder en intern trädstruktur för att möjliggöra binärsökning som är en 

effektiv sökalgoritm. Den interna trädstrukturen är dock inte till någon hjälp för att visa upp 

en hierarkisk struktur av till exempel Svenska Kyrkans organisation utan möjliggör enbart 

effektiv sökning.  

6.6.1 Koncept 

Målet är att utnyttja alla de metoder som vandraren kan utföra på klienten. Enbart 

domänobjekten genererade av NHibernate behöver överföras från webbserver till klient. 

Överföringen bör ske med WCF RIA Service för att förkorta utvecklingstiden. Vandraren 

läser in domänobjekten som överförts via WCF RIA.  Eftersom vandraren behöver läsa in det 

den skall arbeta med, måste en kopia av databasen med relevant data skickas över till klienten. 

Mängden data som skall skickas beror på vad som skall omvandlas till hierarkisk struktur. När 

överföringen är avslutad skall vandraren börja läsa in all data som skickats för att starta sin 

databehandling. Implementering av vandraren måste innehålla metoder för att kunna hämta ut 

alla de enheter eller entiteter som finns i hierarkin. Omvandlingen till hierarkisk struktur kan 

ske utifrån två grundpunkter, uppifrån och ner eller nedifrån och upp.  

Uppifrån och ned 

Vandrarens uppgift är att vandra, både upp och ner i hierarkin i form av platt struktur. Genom 

att utnyttja vandrarens metod för att hämta ut enheterna från den högsta nivån i hierarkin kan 

vandraren tillåtas vandring nedåt. I exemplet för pastorala hierarkin kan varje stift-objekt 

använda vandrarens funktion för att hämta barn. Resultatet av funktionsanropet blir en 

samling objekt som alla är sammankopplade till valt stift. Samlingen är fortsatt av platt 
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struktur eftersom omvandlingen innebär att en ny datastruktur används. Föräldern som 

anropade vandrarens funktion ”hämta barn” skall omvandlas till ett objekt av trädstruktur. I 

samlingen av alla barn kan sökning efter nästa nivå utföras, I detta fall kontrakt. Eftersom 

vandraren nu enbart behandlar aktuellt stift behövs inte kontrakten kontrolleras ytterligare. 

Vandraren skall enbart hämta barn för enskilda enheter. Alla kontrakten omvandlas till objekt 

av trädstrukturen och läggs därefter till i en lista av trädstruktursobjektet(se Bilaga 1) för 

stiftet.  Nästa nivå i hierarkin som består av pastorat har dock en ordnad koppling till 

kontrakten. För varje kontrakt i samlingen av barn, finns minst ett pastorat som har kontraktet 

som förälder. Kontroll av kontraktets id och pastoratets parent id måste utföras för att 

hierarkin skall genereras korrekt. Pastoratet skall omvandlas till objekt av trädstruktur samt 

läggas till i listan för överensstämmande kontrakt. Samma typ av kontroll och omvandling 

måste utföras på nästa lägre nivå, församlingarna. Alternativt kan metoden hämta barn enbart 

hämta enheter en nivå under, och utföra omvandling till hierarkisk struktur. På så sätt finns 

ingen samling av alla typer av barn, utan enbart nästa underliggande enhetstyp. 

Angreppssättet ger då möjligheten att använda funktionen hämta barn för varje enhet, och 

direkt lägga till i förälderns lista i trädstrukturen. 

Nedifrån och upp 

Nedifrån och upp betyder att startpunkten för omvandling blir den lägsta nivån i hierarkin. 

Vandraren måste ha en funktion för att plocka ut enheterna ur den lägsta nivån i hierarkin. I 

detta fall är det församling alternativt församlingsdel som är den lägsta nivån. Alla enheter 

skall sedan kunna använda vandrarens funktion hämta förälder. Hämta förälder skall returnera 

nästa överliggande nivå i hierarkin, det vill säga pastorat. För att utföra omvandlingen till 

hierarkisk struktur krävs att församlingar läggas till i respektive pastorats lista. Både 

församling och pastorat måste omvandlas till objekt av trädstruktur(se Bilaga 1) för att en 

hierarkisk struktur skall bli möjlig. Flera enheter av den lägsta nivån kan i detta fall tillhöra ett 

pastorat och en kontroll för om pastoratet redan är omvandlat till hierarkisk struktur måste 

finnas. En mängd fundamentala steg kan identifieras. Först hämtar vandraren en församling. 

Sedan hämtas församlingens pastorat. Båda objekten omvandlas till trädstruktur, och 

församlingen läggs till i pastoratets lista. En till församling kör funktionen hämta förälder och 

samma pastorat nås igen. Sökning bland alla redan omvandlade pastorat måste då göras, om 

församlingens parentId stämmer överens med pastoratets Id skall då församlingen omvandlas 

till objekt av trädstrukturen och läggas till i redan det omvandlade pastoratets lista. Samma 

steg kan sedan användas för nå de resterande överliggande nivåerna. 
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7 Analys 

I analysavsnittet presenteras viktiga val som påverkat utvecklingen av prototyperna. Enligt 

”evolutionary prototyping” skall varje iteration av prototyputveckling efterföljas av en 

utvärdering av prototypen. Utvärderingen av de enskilda prototyperna presenteras som analys.  

Två hierarkier behandlas och återfinns i databasen. Hierarkierna använder samma tekniska 

lösning, om omvandling av platt struktur för pastorala hierarkin implementeras och fungerar 

blir omvandlingen för den ekonomiska hierarkin trivial eftersom metoder och koncept kan 

återanvändas. Vi anser inte att de två hierarkierna är två enskilda fall, därför de skriver samma 

organisation. De kan trotts det vara ett test för att koncepten fungerar i praktiken för två 

hierarkier.  

7.1 Avvägningar 

Avsnittet beskriver olika tekniska val som gjorts för utveckling av prototyper. Valen omfattar 

databastyp, ORM, Service och Vandrare. 

7.1.1 Val av databas 

En hierarkisk databas vore en problematisk lösning tekniskt sätt, eftersom databasmodellen 

som behandlas innehåller hierarkier där nivåer överlappar varandra. Till exempel församlingar 

har en egen hierarki med församlingar och församlingsdelar. Församlingar och 

församlingsdelar återfinns i en egen tabell. En hierarkisk databasmodell skulle kräva fler 

tabeller för att ge samma funktionalitet som en relationsdatabas. Hierarkiska databaser tillåter 

ej att en enhet existerar mer än en gång inom en hierarki. Databashanterare som valts i detta 

fall är Microsoft SQL Server. En annan databashanterare kan användas förutsatt att den är av 

relationsmodell. 

7.1.2 Val av ORM 

Användning av ORM är enbart för att underlätta kontakt med databas. NHibernate används av 

utvecklare hos Data Ductus och där med existerar det rikligt med kunskap som kan utnyttjas 

för uppsatsens syfte. Enda nackdelen som identifierats med NHibernate är att verktyget har en 

brant inlärningskurva.  

ADO.Net som är Microsofts egna ORM testades, dock ansåg vi att skillnaderna var få i 

jämförelse med NHibernate. Ytterligare testning eller implementering med ADO.Net skulle ej 

tillföra data för undersökningen och därmed inte är relevant för uppsatsen eftersom ADO.Net 

bygger på samma princip som NHibernate. Stora skillnaden är att ADO.Net har ett större 

grafiskt stöd i utvecklingsgränssnittet inom .Net-ramverket. Alla prototyper som utvecklades 

använder sig av NHibernate. Implementationen av vandraren som använts i fallstudierna är 
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optimerad för att fungera tillsammans med NHibernate, men går att modifiera för att användas 

tillsammans med ADO.Net eller andra ORM.  

7.1.3 Val av service 

NHibernate är utvecklat för att enbart exekveras på webbservern inom .NET-ramverket. 

Prototyperna är webbaserade Silverlightapplikationer, vilket betyder att nyttjandet av 

verktyget leder till i att all kontakt med databasen måste ske på webbservern. För överföring 

av data till klienten krävs därför en service. WCF Service och WFC RIA Service är lätt 

tillgängliga i .Net och är därav valda som utgångspunkt för fallstudierna. WCF Service kräver 

att klasser dekoreras med specifika attribut för att autogenerera kod och ge tillgång till data 

från webbservern hos klienten. Det uppmärksammades snabbt att WCF Service krävde längre 

tid för utveckling på grund av att objektens relationer måste beskrivas korrekt. 

WCF Ria Service autogenererar relationer mellan objekt och kräver mindre utav utvecklaren 

för att utföra enkla överföringar från webbserver till klient. Klasser som används av WCF Ria 

service på webbservern autogenereras på klienten. WCF Ria är den senaste versionen av WCF 

och därav vald för att undersökningen skall bibehålla sin relevans även i framtiden. Förutsatt 

att WCF Ria fortsatt utvecklas av Microsoft. 

 

7.1.4 Varför vandraren 

I detta fall har vandraren en mer komplicerad uppgift än att enbart vandra upp och ner i 

hierarkierna. Eftersom enheter i svenska kyrkans organisation ofta förändras måste det 

existera någon form av spårbarhet. Vandraren kan med andra ord söka upp enheter och 

förändringar som har skett eller kommer att ske genom sökning med argument för datum. 

Dessa delar för tidssökning i databasen var redan utvecklad av Data Ductus och det fanns 

därmed ingen anledning att utveckla nya funktioner för vandring eller tidssökning. 

Tidssökning är dock inget krav för att omvandla platt struktur till hierarkisk, men principen 

bakom vandraren är en viktig punkt för själva omvandlingen av data. Vandraren kan 

implementeras på många olika sätt, huvudsaken är att funktionalitet för att vandra upp och ner 

i hierarkierna inom den platta strukturen hos en relationsdatabas. Alternativt vandra inom en 

samling domänobjekt genererade av ett ORM-verktyg. Ytterligare funktioner bör enbart vara 

specifika för aktuell organisation. 

7.2 Analys av Prototyp 1 

Problemet med hur platt data bör omvandlas till hierarkisk kvarstår eftersom datakällan redan 

var hierarkisk och ingen behandling av den ekonomiska hierarkin utfördes. XML-strukturen 

var enkel att arbeta med som en första iteration av prototyputvecklingen. 

Utifrån prototypen kunde dock ett nytt koncept identifieras.  Konceptet att utveckla en export-

modul som mottager data från en relationsdatabas, och omvandlar det till XML. Lösningen 
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genererar tre olika steg. Läsa in hela databasen i en programmodul som skapar hierarkin och 

sedan sparar ner data i en XML-fil. Inläsning av databasen sker på serversidan och överför 

sedan XML-filen till klienten. Klienten behöver då metoder för att läsa in XML-filen och 

omvandla den till en datastruktur TreeView-komponenten kan nyttja som datakälla, tidigare 

utvecklade inläsningsmetod kan återanvändas. Dock implementerades ej konceptet med en 

exportmodul. (se Bilaga 3).  

En lösning med att exportera data från databasen till XML-fil kräver ytterligare 

utvecklingsarbete som med andra lösningsmetoder inte behövs och implementerades aldrig. 

XML-filen måste uppdateras varje gång en förändring i själva databasen sker. Metoden är i 

vår mening inte särskilt effektiv, utan snarare väldigt kostsam då den genererar större mängd 

utvecklingsarbete och där med högre kostnad.  

7.3 Analys av Prototyp 2 

Det visade sig att WCF RIA Service inte klarade av att överföra datatypen Dictionary med id 

(guid) som nyckel och en lista av id (List<Guid>) som värde, applikationen kunde inte 

kompileras med felmeddelandet ”KeyValuePair entity cannot be generic”. Det betyder att 

listan av id inte accepterades av WCF RIA Service. Lösningen gick därmed inte att 

implementera i praktiken men var ändå inte särskilt effektiv i teorin gällande nätverkstrafik. 

Det fungerade dock utmärkt i formen av en Silverlight desktopapplikation eftersom ingen 

service krävs för tillgång till databas. Om möjlighet existerar för att implementera konceptet 

som webbapplikation kommer det krävas högt antal förfrågningar mellan klient och 

webbserver för att skapa objekt, samt omvandling till hierarkisk struktur. Det beror på att en 

mall över strukturen används istället för direkt överföring av objekt. Minst 1+n förfrågningar 

krävs där n är lika med antalet enheter i databasen som skall omvandlas från platt till 

hierarkisk struktur 

7.4 Analys av Prototyp 3 

Pastorala och ekonomiska hierarkin använder båda pastorat och församling. Om pastorala 

hierarkin hämtas från webbservern kommer deras id vara en nyckel som används av WCF Ria 

service. Om den ekonomiska hierarkin hämtas efter den pastorala kommer WCF Ria Service 

inte åter hämta de enheterna, eftersom de har samma nyckel. Resultatet blir att strukturen för 

den ekonomiska hierarkin blir felaktig eftersom enheter inte behandlas igen. Lösningen är att 

tilldela alla enheter en slumpmässig unik identifierare som nyckel för WCF Ria Service innan 

de överförs till klienten. Den riktiga identifieraren som även används i databasen måste dock 

fortfarande finnas kvar för omvandling till hierarkisk struktur. 

När vandraren enbart används på webbservern kan inte de metoder och funktioner som 

vandraren skall exponera användas på klientsidan. Problemet är dock ej av stor vikt efter att 

omvandlingsprocessen är slutförd. Att duplicera vandraren och exekvera två instanser, en på 

webbserver och en klient anser vi inte är att föredra. 
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Att skicka varje enhetstyper var för sig var för att underlätta implementeringen. Resultatet 

blev att det hela tiden fanns vetskap om vilken typ av objekt och dess nivå i hierarkin som 

behandlas vid omvandlingen. Ingen ytterligare kontroll behövdes då utföras för att ta reda på 

var i trädstrukturen objekten skall placeras.  

7.4.1 Varför transportobjekt används 

För att skicka över egendefinierade objekt som kan innehålla andra egendefinierade objekt via 

WCF RIA Service till en klient krävs att relationer mellan objekten deklareras. Relationerna 

måste deklareras eftersom klasserna vandraren använder ej kan nyttjas på klienten, på grund 

av att vandraren i detta fall ej är kompatibel med Silverlight. Objekten som skulle överföras 

var av låg komplexitet. Omvandling till transportobjekt blev den minst tidskrävande lösningen 

och i detta fall att föredra för uppsatsen syfte. Transportobjekten baserades på primitiva 

datatyper såsom textsträngar och unika indentifierare fördefinierade i .Net-ramverkets 

klassbilbiotek. 

 Felmeddelanden är dåligt utformade och i vissa fall helt frånvarande vilket i sin tur 

resulterade i svår och tidsödande felsökning. Avlusaren behövde konfigureras för att uppvisa 

felmeddelanden från WCF Ria. På klientsidan omvandlades de platta transportobjekten till en 

hierarkisk struktur. Omvandlingen måste dock alltid utföras och att göra det hos klienten 

behöver inte nödvändigtvis vara sämre än att omvandlingen sker på webbservern. Snarare är 

det positivt att webbservern avlastas och delegerar omvandlingsoperationerna till klienten. 

7.5 Analys av Prototyp 4 

En vandrare kan byggas efter olika organisationers behov. Det viktiga är enbart att vandrarens 

koncept följs, det vill säga förmågan att vandra upp och ner i datastrukturen från 

relationsdatabasen. Vandraren skall även innefatta funktionalitet för att hämta barn eller 

föräldrar för varje enskild enhet. Angreppssättet uppifrån och ner anses vara den metod med 

kortast utvecklingstid för implementering. Metoden utför färre kontroller av data och bör 

därför ge bättre prestanda. Onödiga kontrolleringar av nivåer inom hierarkin undviks effektivt 

genom att implementationen av vandraren enbart hämtar nästa nivå. När en vandrare väl är 

utvecklad krävs inte mycket mer programlogik för att omvandla en platt struktur till 

hierarkisk. En fördel är att programlogiken blir samlad på ett ställe och blir enkel att 

underhålla. Den fullständiga funktionalitet som krävs av vandraren är möjligheten att hämta ut 

enskilda enheter, som sedan kan leta upp föräldrar och barn.  

Konceptet (se 6.6.1) beskriver hur implementering av själva omvandlingen kan utformas. All 

omvandling, sortering och sökning kommer utföras på klienten. Webbserverns enda uppgift 

blir överföring av nödvändig data från databasen som vandraren behöver för att utföra sina 

uppgifter. Konceptet anser vi vara en snabbare lösning ur utvecklingssynpunkt. Mängden 

logik som krävs, till skillnad mot prototyp 3 är avsevärt mindre. LINQ-satser i Domainservice 

som används till prototyp 3 blir överflödiga när vandraren används på klienten. Vandraren 
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kan utvecklas på olika sätt, till exempel räcker det med LINQ-satser som letar upp föräldrar 

och barn.  

Nätverkstrafik 

I exemplet pastorala hierarkin kan man välja att t ex skicka alla enheter som tillhör Uppsala 

stift, eller alla stift. Överföringsmängden från webbserver till klient kan därav begränsas 

utifrån dess syfte. Metoden med vandraren på klienten kommer dock resultera i att stora 

mängder av databasen måste överföras. Det betyder dock inte att nätverkstrafiken behöver bli 

mer omfattande än med andra metoder 
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8 Resultat 

Presentation av resultatet utifrån utvärdering av prototyper. Resultatet är ramverk för 

omvandling av datastrukturen från en relationsdatabas till hierarkisk trädstruktur.  

8.1 Bemöta syfte 

Resultatet av studien visar att det går att omvandla data från en relationsdatastruktur till 

hierarkisk struktur på många olika sätt. Angreppssätten kan skilja sig åt markant, men behovet 

av att kunna vandra upp och ner i hierarkierna är ett genomgående krav. Konceptet att vandra 

blev en central punkt för de två sista iterationerna av prototyper. För att automatisera 

omvandlingsprocessen måste kunskap om hur enheter förhåller sig till varandra inom 

hierarkierna finnas. Därav rekommenderas en applikation likt vandraren för att extrahera 

enheternas inbördes relationer. Konceptet för vandrare skall ej omfatta omvandling, utan 

tilldela omvandlingsprocessen med indata av enheter i korrekt ordning. 

Omvandlingsprocessen skall sedan skapa nya objekt av typen trädstruktur. Andra aspekter 

måste även beaktas för hur en omvandlingsprocess skall utformas. Till exempel måste hänsyn 

visas till om applikationen skall vara en webbapplikation eller ej. En webbapplikation kräver 

även att data överförs från klient till server.  

Hur kan man omvandla data från en relationsdatabas till hierarkisk struktur? 

Med hjälp av en vandrare. 

Svaret är att omvandling kan utformas på många olika sätt. Uppsatsens författare anser att 

omvandling bör ske med hjälp av konceptet för vandraren. Vandraren underlättar utveckling 

av en omvandlingsprocess som omvandlar relationsdatastruktur till hierarkisk struktur.   

8.2 Presentation av ramverk för omvandling 

Ramverket är en detaljerad beskrivning av omvandlingsprocessen som tagits fram utifrån 

analys av prototyperna. 

8.2.1 Utformning av datamodell 

Relationsdatabasen som skall representera en hierarki skall utformas utifrån krav som ställs av 

till exempel en organisation eller dylikt. Det vitala är att tabellerna som skall innehålla 

hierarkier har attribut för förälder och barn. Attribut för barn och förälder måste referera till 

enheters unika identifierare. Den hierarkiska ordningen och attribut måste i förväg vara kända 

innan skapande av databas utförs. Enheter är de entiteter som hierarkin består av, till exempel 

organisatoriska enheter, ansvarsområden eller personer.  Tabeller för en tre enheter och dess 

hierarki kan utformas i en relationsdatabas enligt figur 8.1 - 8.3. Rotnoden för en hierarkisk 

struktur är den enhet som ej återfinns i databasen under attribut barn Id. I figurerna 8.1 – 8.3 
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nedan är Enhet Ett rotnod, det vill säga basen för en hierarkisk struktur. Varje rad inom 

hierarkitabellen (figur 8.2) representerar ett förhållande i en hierarki. 

 

Id (uniqueidentifier) Value (nvarchar) 

001 Enhet Ett 

002 Enhet Två 

003 Enhet Tre 

Figur 8.1 Enhetstabell 

 

Id (uniqueidentifier) Förälder 

Id(främmande nyckel) 

Barn Id(främmande nyckel) 

123 001 002 

124 002 003 

Figur 8.2 Hierarkitabell. Främmande nycklar refererar till Id från Enhetstabell 

 

 

Figur 8.3 Hierarki baserad på tabell 9.1 och 9.2 

Beslut av Service 

Beslut om service skall användas görs utifrån applikationens struktur samt version av .Net-

ramverket. En desktopapplikation kan uppnå koppling till databas utan service. Är 

applikationen webbaserad rekommenderas WCF Ria Service eftersom WCF Ria är den 

senaste versionen av soap-baserade WCF. Samt väl integrerat med Silverlight.  

Om applikationen ej är Silverlight-baserad rekommenderas ej användning av WCF Ria.  

Grundprinciper för användning av ORM 

ORM är inget krav för omvandling men underlättar utveckling inom objektorienterade språk. 

Val om ORM skall användas kan göras utifrån en grundprincip: 

Databasens komplexitet är avgörande för användning av ORM. En databas med många 

egenskapstabeller (mer än fem stycken) ökar komplexiteten av frågor mot databasen. Ett 

ORM underlättar utvecklingsarbetet genom att automatiskt generera dessa frågor. Vid högt 

antal egenskapstabeller rekommenderas användning av ORM. 
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Utveckling av vandrare 

En vandrare är en förutsättning för att omvandla data från relationsdatabas eller domänobjekt 

genererade av ett ORM-verktyg till hierarkisk datastruktur. Funktionaliteten som krävs är att 

vandra upp och ner i en platt struktur. Vandrarens uppgift är att hämta enheter utifrån dess 

hierarkier, till exempel hämta alla barn till en viss enhet. 

Vandring utan ORM kräver att SQL-frågor alternativt LINQ-satser skrivs direkt mot 

databasen för vandringen. Vid användning av ORM används samma princip, skillnaden är att 

SQL-frågor ej behöver utvecklas. Oavsett användning av ORM eller ej måste kontroll utföras 

av attributen förälder id och barn id, för att möjliggöra vandring i platt struktur.  

Funktionen hämta barn utförs genom att söka poster där enhetens id överensstämmer med 

förälder id i hierarkitabellen. I resultatet från sökningen finns barnens id representerade i 

attribut barn id. För att nå ytterligare nivåer utförs en liknande kontroll, dock med barnens id 

från resultat av föregående sökning. Vidare itereras funktionen tills hela hierarkin vandrats 

igenom. Funktion för hämta förälder skall utföras efter samma princip som hämta barn. 

Skillnaden är att sökningen sker där barn id överensstämmer med aktuell enhets id. Id för 

föräldrar återfinns som attribut förälder id i sökresultatet. 

För att optimera sökningarna bör vandraren läsa in all relevant data från relationsdatabasen till 

datorns minne. Annars måste vandrarens sökfunktioner vänta in svar från databasen, vilket 

kan bli tidsödande om mängden data är stor.  

8.2.2 Arkitektur för omvandlingsmiljlö 

Användning av en server till klient arkitektur är att rekommendera för systemet. Syftet med 

att omvandla datastrukturen är att för att visualisera en hierarki. 

Relationsdatabasen skall ha en direkt koppling med ORM-verktyget. Domänobjekten 

genererade av ORM-verktygen är objekten som skall överföras till klienten. WCF Ria bildar 

ett förtroende mellan klasserna för domänobjekten vilken resulterar i att klasserna är nåbara 

hos klienten. Mottagningsobjekt och Domänobjekt utgör förtroendet mellan klasserna. 

Vandraren exekveras på klienten och dess indataflöde skall vara mottagningsobjekten från 

använd service. Omvandling från strukturen av relationsdata eller domänobjekt till hierarkisk 

struktur skall utföras med utdata från en vandrare. Figur 8.4 beskriver arkitektur och dataflöde 

för en webbaserad Silverlight-applikation. 
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Figur 8.4 Arkitektur för omvandlingsmiljö 

 

ORM utgår om det ej används. Vid användning av WCF service måste utvecklarna själva 

specificera Domänobjekt och Mottagningsobjekt. 

8.2.3 Omvandlingsprocessen 

Omvandlingsprocessen skall explicit använda data från vandrarens utdataflöde. Syftet är att ta 

emot domänobjekt och omvandla dem till en hierarkisk trädstruktur. Vandraren ansvarar för 

all sökning samt strukturering bland objekten.  

Hierarkiska strukturen skall definieras av utvecklare för omvandlingsprocessen. Nyckeln till 

en hierarkisk struktur är objekt som behandlar och sparar listor i listor (se bilaga 1). 

Ett objekt av en förälder innehåller en lista som ockuperas av barn. Varje barn kan i sin tur 

innehålla en lista med ytterligare en nivå barn.  

När vandraren exekverar funktionen hämta barn för en enhet skall omvandlaren utföra en 

mängd uppgifter. Domänobjekten skall kopieras in i en ny typ av datastruktur. Algoritmen för 

omvandling är följande: 
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1. Identifiera rotnod med hjälp av vandrare. 

2. Omvandla objektet för rotnod till objekt av typen trädstruktur. 

3. Exekvera vandrarens funktion hämta barn för objektet erhållet i steg 2. 

4. Omvandla barnen till objekt av typen trädstruktur. 

5. Infoga de omvandlade barnen i förälderns lista. 

6. Exekvera vandrarens funktion hämta barn för att erhålla barnens barn. 

7. Omvandla barnen till objekt av typen trädstruktur 

8. Upprepa steg 5-7 tills inga fler barn kan identifieras. 

 

 
Figur 8.5 Dataflöde för omvandlingsprocess 

 

Resultatet från omvandlingsprocessen är ett enskilt objekt av trädstruktur som innehåller alla 

enheter hierarkiskt ordnade. Objektet kan till exempel sättas som datakälla för en TreeView-

komponent.  
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9 Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att identifiera olika sätt att omvandla data från en relationsdatabas 

till hierarkisk datastruktur och generera en generaliserad metod. Tanken var att metoden 

skulle bli applicerbar på en godtycklig hierarki vilket har uppnåtts i resultatsdelen av 

uppsatsen.  Endast fyra olika metoder för omvandling testades och det finns med säkerhet 

många andra sätt att utföra omvandling till hierarkisk data.  

Användning av ORM kan innebära en brant inlärningskurva som utvecklare måste beakta. 

Finns inte tid till inlärning eller vilja att ändra rutiner bör man fundera om ORM skall införas i 

utvecklingsmiljön. Vid användning av WCF Ria eller WCF –Service uppmärksammades det 

att  avlusaren initialt ej genererade korrekta felmeddelanden. Avlusaren måste konfigureras 

för vald service. Utförs konfigurering av avlusare kommer tid för felsökning av applikationen 

minska. Tydlig dokumentation över hierarkiernas olika nivåer och hur de olika nivåerna 

förhåller sig till varandra i databasmodellen rekommenderas. Vi uppmärksammade att 

dokumentation av databasens innehåll hade påskyndat utvecklingsarbetet i projektets 

inledande skede. Även hierarkiernas olika nivåer och hur de förhåller sig till varandra borde 

finnas dokumenterat för att underlätta utveckling.  

9.1 Metodkritik 

Prototyperna som utvecklades och som blev underlag för fallstudierna resulterade aldrig i ett 

skarpt system. Systemutvecklingsmetoden ”evolutionary prototyping” kräver därav fler 

iterationer. Metoden bör ej tvinga fram ett skarpt system, den bör enbart behandla prototyper. 

9.2 Källkritik 

I avsnittet för teori (3.4) beskrivs Silverlights kompabilitet av WPF. Avsnittet existerar enbart 

för att källor om exempel av implementeringar inom Silverlight är få. Därav kan istället 

information inhämtas från litteratur som behandlar WPF.  

Merparten av källorna som använts är från Microsoft Developer Network. Implementering 

utfördes inom Microsofts .Net-ramverk, och därav bör Microsoft Developer Network vara en 

tillförlitlig källa. Utvecklare av .Net-ramverket återfinns som författare till artiklar från 

MSDN. 

Användning av läroböcker har förekommit inom studien. De valdes utifrån avsaknad av 

tydliga definitioner av till exempel relationsdatabaser från vetenskapliga källor. Andra 

läroböcker användes för inlärning av implementeringar för Silverlight samt forskningsmetod. 
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9.3 Vidare forskning 

Hierarkier existerar inom program, till exempel inom Microsoft Windows operativsystems 

filhanterare. Därför är det oklart varför ingen praxis för hur omvandlingsprocesser bör vara 

utformade. Resultatet av studien skall tolkas som stöd till utvecklare som skall omvandla data 

från en relationsdatabas till hierarkisk struktur. Under studien genererades en mängd frågor 

som inte kunde besvaras. Detta avsnitt behandlar dessa frågor och möjliggör idéer för 

ytterligare undersökningar.   

9.3.1 Dataöverföring 

Möjlig problematik med ramverket är mängden data som måste överföras, därav kanske inte 

metoden lämpar sig för ett stort antal användare. Mängden data som kan komma överföras av 

metoden i resultatet är sammankopplad med hierarkins storlek.  

Optimering av dataöverföringen är något som kan undersökas i vidare forskning. Till exempel 

utföra omvandling av datastruktur centralt hos en server. Överföring av korrekt trädstruktur 

kan istället ske på utvalda tidpunkter genom synkronisering av filer hos klient och server. 

Kanske även jämföra differenser av lokala filer mot server och enbart överföra skillnaden.  

 Hur kan man effektivt överföra data från webbserver till klient? 

 Hur skall datastrukturen vara uppbyggd för överföring? 

 Kan en central synkroniseringsfunktion minska nätverksbelastning? 

ORM 

NHibernate är opensource och tillåts därav att omarbetas eftersom källkod finns tillgänglig.  

 Kan Nhibernate utvecklas till att skapa domänobjekt som är av hierarkisk struktur? 

Resultatet kan bli att NHibernate inte bara översätter objektorienterade språk till SQL, utan 

även översätter relationsdata till hierarkisk struktur och vise versa.  

9.3.2 Omvandling 

Omvandlingen till trädstruktur kan kännas överflödig och onödig ur prestandasynpunkt då 

samma samling av objekt måste kopieras och omvandlas. En idé kan vara att låta vandraren 

arbeta direkt mot objekt av trädstruktur. Skall data uppvisas och förändras i ett grafiskt 

gränssnitt bör vandraren exponera samlingar av objekt som ObservableCollection.  

 Hur kan konceptet för vandraren förädlas ytterligare? 
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Ytterligare iterationer av ”evolutionary prototyping” rekommenderas för 

omvandlingsprocessen eftersom optimering av algoritmer och metoder är ett evigt projekt. 

Detaljstudier av prototypernas effektivitet utifrån definierade kriterier vore ett intressant 

ämne.  

 Går det att ytterligare förbättra ramverket? 

 Vilka är ramverkets svaga länkar? 

9.3.3 Skarp miljö 

Resultatet testades aldrig inom en skarp miljö, därför har saknas identifiering av problematik 

som kan uppstå vid till exempel hög belastning. Test av metoden bör därför utföras i en skarp 

miljö för ytterligare beprövning. 

Funktionalitet för att förändra och uppdatera data bör också undersökas och implementeras. 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1: TreeViewStructure.cs 

using System; 

using System.Collections.ObjectModel; 

using System.ComponentModel; 

 

 

namespace BusinessApplication2.Models 

{ 

    /// <summary> 

    /// Data-class for TreeView-component 

    /// </summary> 

    public class TreeViewStructure : INotifyPropertyChanged 

    { 

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; //For updating 
visual controls 

        private Guid _id; 

        private DateTime _startdatum; 

        private DateTime _stoppdatum; 

        private int _status; 

        private Guid _startadavId; 

        private Guid _stoppadavId; 

        private Guid _parentId; 

        private Guid _childId; 

        private Guid _ersatterId; 

        private string _enhetNamn; 

        private string _enhetTyp; 

        private ObservableCollection<TreeViewStructure> _children; 

 

        public Guid Id 

        { 

            get { return _id; } 

            set 

            { 

                if (value != _id) 

                { 

                    _id = value; 

                    NotifyPropertyChanged("Id"); 

                } 

            } 

        } 

 



 

        public DateTime startdatum 

        { 

            get { return _startdatum; } 

            set 

            { 

                if (value != _startdatum) 

                { 

                    _startdatum = value; 

                    NotifyPropertyChanged("startdatum"); 

                } 

            } 

        } 

        public DateTime stoppdatum 

        { 

            get { return _stoppdatum; } 

            set 

            { 

                if (value != _stoppdatum) 

                { 

                    _stoppdatum = value; 

                    NotifyPropertyChanged("stoppdatum"); 

                } 

            } 

        } 

 

        public int status { get { return _status; } 

            set 

            { 

                 if (value != _status) 

                { 

                    _status = value; 

                    NotifyPropertyChanged("status"); 

                } 

            }  

        } 

 

        public Guid startadavId { get { return _startadavId; }  

            set 

            { 

                if (value != _startadavId) 

                { 

                    _startadavId = value; 

                    NotifyPropertyChanged("startadavId"); 

                } 

            } 

        } 



 

 

        public Guid stoppadavId { get { return _stoppadavId; }  

            set 

            { 

                if (value != _stoppadavId) 

                { 

                    _stoppadavId = value; 

                    NotifyPropertyChanged("stoppadavId"); 

                } 

            }  

        } 

 

        public Guid parentId { get { return _parentId; }  

            set 

            { 

                if (value != _parentId) 

                { 

                    _parentId = value; 

                    NotifyPropertyChanged("parentId"); 

                } 

            }  

        } 

 

        public Guid childId { get { return _childId; }  

            set 

            { 

                if (value != _childId) 

                { 

                    _childId = value; 

                    NotifyPropertyChanged("childId"); 

                } 

            }  

        } 

 

        public Guid ersatterId { get { return _ersatterId; }  

            set 

            { 

                if (value != _ersatterId) 

                { 

                    _ersatterId = value; 

                    NotifyPropertyChanged("ersatterId"); 

                } 

            }  

        } 

 

        public string enhetNamn 



 

        { 

            get { return _enhetNamn; } 

            set 

            { 

                if (value != _enhetNamn) 

                { 

                    _enhetNamn = value; 

                    NotifyPropertyChanged("enhetNamn"); 

                } 

            } 

        } 

 

        public string enhetTyp 

        { 

            get { return _enhetTyp; } 

            set 

            { 

                if (value != _enhetTyp) 

                { 

                    _enhetTyp = value; 

                    NotifyPropertyChanged("enhetTyp"); 

                } 

            } 

        } 

 

        public ObservableCollection<TreeViewStructure> Children 

        { 

            get { return _children; } 

            set 

            { 

                if (value != _children) 

                { 

                    _children = value; 

                    NotifyPropertyChanged("Children"); 

                } 

            } 

        } 

 

        private void NotifyPropertyChanged(string info) 

        { 

            if (PropertyChanged != null) 

            { 

                PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(info)); 

            } 

        } 

 



 

        public override string ToString() 

        { 

            return enhetNamn; 

        } 

    } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.2 Bilaga 2: Databasmodellen 

Figur 11.2 Hela databasen för indelningssystemet. Behandlade delar är markerade. (Holmberg, 2011) 



 

11.3 Bilaga 3: Kodexempel för inläsning av XML-fil 

        /// <summary> 

        /// Get data from XML-file 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public List<PastHir> LoadData() 

        { 

           List<PastHir> hirs  = new List<PastHir>(); 

            XDocument genresXML = XDocument.Load("PastoralaHierarkin.xml"); 

            hirs = this.getPasthir(genresXML.Element("Enheter")); 

 

            return hirs; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Helper to get Children 

        /// </summary> 

        /// <param name="element"></param> 

        /// <returns></returns> 

        private List<PastHir> getPasthir(XElement element) 

        { 

            return (element.Elements("PastHir").Select( 

                hir => new PastHir((string)hir.Attribute("ForegroundColor"), 

(int)hir.Attribute("Opacity")) 

                           { 

                               Name = hir.Attribute("Name").Value, 

                               Type = (string)hir.Attribute("Type"), 

                               SubHir = this.getPasthir(hir).ToObservableCollection(), 

//needed for autoupdate in treeview 

                           })).ToList(); 

 

        } 

 

 

 

 

 

 



 

11.3.1 Exempel på XML-filens struktur 

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

 <Enheter> 

<PastHir Name="Hallands stift" Type="Stift"> 

 <PastHir Name="Hallands Kontrakt" Type="Kontrakt"> 

 <PastHir Name="Halmstad Pastorat" Type="Pastorat"> 

  <PastHir Name="Tylösand församling" Type="For" />  

  <PastHir Name="Villsärad församling" Type="For" />  

  </PastHir> 

  </PastHir> 

  </PastHir> 

  </Enheter> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.4 Bilaga 4: Kodexempel för omvandlig av platt till hierarkisk struktur 

 private  EnhetDomainContext ctx = new EnhetDomainContext(); 

  

 public void getPastHierarki() 

        { 

            ctx.Load(ctx.LaddaPastHierarkiForsamlingarQuery(), 

OnLoadedEntityForsamlingar, null); 

        } 

        private  void OnLoadedEntityForsamlingar(LoadOperation<ProvaVandraren> 

enheter) 

        { 

            pastHierarkiforsamlingar = (from x in enheter.Entities 

                        select new TreeViewStructure 

                        { 

                            Id = x.enhetId, 

                            parentId = x.parentId, 

                            enhetNamn = x.enhetNamn, 

                            enhetTyp = x.enhetTyp, 

                        }).ToObservableCollection(); 

            ctx.Load(ctx.LaddaPastHierarkiPastoratQuery(), OnLoadedEntityPastorat, 

null); 

        } 

        private  void OnLoadedEntityPastorat(LoadOperation<ProvaVandraren> enheter) 

        { 

            pastHierarkipastorat = (from x in enheter.Entities 

                        select new TreeViewStructure 

                        { 

                            Id = x.enhetId, 

                            parentId = x.parentId, 

                            enhetNamn = x.enhetNamn, 

                            enhetTyp = x.enhetTyp, 

                            Children = (from y in pastHierarkiforsamlingar 

                                        where x.enhetId == y.parentId 

                                        select y).ToObservableCollection() 

                        }).ToObservableCollection(); 

            ctx.Load(ctx.LaddaPastHierarkiKontraktQuery(), OnLoadedEntityKontrakt, 

null); 

        } 

 

 


