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ABSTRACT 
 
Titel:  Will it be a better structure in the dokument with XML compared with HTML? 
 
Author:  Thomas Lorentzon 
 Ulrika Malmberg 
 
Tutor: Guohua Bai 
 
Problem: Today almost all pages on the Internet are developed in HTML. XML is a new 

mark-up language, among other things, used to develop WebPages. The thesis 
examines the difference between these two mark-up languages basic document 
structure. The basic document structure for HTML is HTML, HEAD and BODY 
and for XML Prologue, Root and Epilogue. 

 
Hypothesis: The thesis is based on the hypothesis –”when XML is used improves the 

structure of the information in the documents”.  
 

Realization: To examine the hypothesis two criteria are stated and tested, the mark-up 
language structure and the searchability in the mark-up languages structure. The 
criteria’s is tested by three tests, two related to the first criteria and one to the 
second criteria. The two first tests are done by test persons and the third by 
Internet search engines.  

 
Conclusion: The first two tests showed that XML is much easier to read then HTML, 

because of its document structure. Also the third test showed that a XML 
document was easier and more efficient to search in than HTML. Like test one 
and two it was easier because XML has an improved structure in the documents 
then HTML. The conclusion of the results confirms the hypothesis of this thesis.   
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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Blir det en förbättrad struktur i dokumenten med XML jämfört med HTML? 
 
Författare: Thomas Lorentzon 
 Ulrika Malmberg 
 
Handledare: Guohua Bai 
 
Problem- 
område: I dag utvecklas nästan alla webbsidor på Internet med märkspråket HTML. 

XML är ett nytt märkspråk och används bland annat för att utveckla webbsidor. 
Uppsatsen undersöker skillnader mellan de båda märkspråkens grundläggande 
dokumentstruktur. Den grundläggande dokumentstrukturen för HTML är 
HTML, HEAD och BODY samt för XML är den Prolog, Rot and Epilog. 

 
Hypotes:  Uppsatsen baseras på hypotesen -”Vid användning av XML blir det en 

förbättrad struktur på informationen i dokumenten”. 
 
Genom- 
förandet: För att undersöka hypotesen har två kriterier definierats och testats; 

Märkspråkens struktur och Sökbarheten i märkspråkens struktur. De två 
kriterierna undersöks med hjälp av tre olika tester, varav två tester tillhörande 
det första kriteriet och det tredje testet tillhörande det andra kriteriet. De två 
första testerna utförs med hjälp av fem testpersoner och det tredje med hjälp av 
två sökmotorer på Internet. 

 
Slutsats: Test ett och två visade att XMLs dokumentstruktur är mycket lättare att läsa 

jämfört med HTMLs dokumentstruktur enligt resultaten och analysen efter 
testerna. Även det tredje testet visade att XMLs dokumentstruktur är förbättrad 
jämfört med HTMLs dokumentstruktur. Slutsatsen som drogs av testresultaten 
bekräftar hypotesen. 
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FÖRORD 
 
Sedan början av Januari har vi skrivit på denna C-uppsats i Datavetenskap. Uppsatsen är det 
sista som skrivs innan vi kan ta vår Filosofie kandidatexamen i datavetenskap. 
 
Det har varit en lärorik och intressant tid. Vi har lärt oss mycket mer om vårt valda ämne och 
hur man skriver en bra utredning. Vårt eget intresse för webbutveckling med HTML och XML 
gjorde att vi valde detta ämnesområde som utgångspunkt i denna uppsats. 
 
Vi vill tacka Guohua Bai som varit handledare och examinator, som hjälpt oss att få en bra 
struktur på uppsatsen.  Vi vill även tacka de fem personer som ställde upp och utförde 
testerna i genomförandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thomas Lorentzon  Ulrika Malmberg 
 

Ronneby den 20 Maj 2001 
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1. INLEDNING 
 
Denna vetenskapliga utredning på 10 poäng skrivs i kursen DabX35 på Blekinge Tekniska 
Högskola. Utredningen är den avslutande delen på programmet Informationssystem för att 
erhålla Fil Kandidatexamen i Datavetenskap.  
 
1.1 Problemområde 
 
Idag utvecklas till stor del alla webbsidor på Internet med hjälp av HTML, Hyper Text 
Markup Language, vilket har gjorts sedan i början 1990-talet. Idag finns ett nytt märkspråk att 
skapa webbsidor med, XML – eXtensible Markup Language. XML har uppkommit på grund 
av kraven på mera komplexa affärssystem på nätet och är i grunden en uppsättning regler för 
att med hjälp av s k element dela upp ett dokument i segment. Föregångaren till XML och 
likaså HTML är SGML, Standard Generalized Markup Language, vilket specificerar en 
standard för att beskriva strukturen i ett dokument, en struktur med vilken man sätter upp 
hierarkiska modeller för dokumenten. Nackdelarna med SGML är att det är väldigt dyrt och 
komplext. Därav uppkom HTML och XML som är en mindre komplex och billigare variant 
av SGML.  
 
1.2 Syfte 
 
Eftersom HTML har använts under en längre tid vid webbutveckling och XML är relativt 
nytt, är det intressant för målgruppen och för oss att titta på skillnader mellan XML 
dokumentstruktur och HTML dokumentstruktur. Med dokumentstrukturen avses 
märkspråkens syntaxmässiga grundstruktur.[*]  
 
1.3 Mål 
 
Utredningens mål är att syntaxmässigt jämföra XMLs och HTMLs sätt att strukturera 
information. Syntaxen avser märkspråkens syntaxmässiga grundstruktur. Jämförelsen kommer 
att ske med hjälp av tre stycken tester.  
 
 
 
 
 
 
 
 

* XMLs grundläggande dokumentstruktur består av Epilog, Root och Prolog medan HTMLs grundläggande 
dokumentstruktur består av Html, Head och Body.  
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1.4 Hypotes 
 
För att specificera problemområdet i denna vetenskapliga utredning har följande hypotes 
formulerats: 
 
-”Vid användning av XML blir det en förbättrad struktur på informationen i dokumenten”.  
 
Påståendet förbättrad i hypotesen utgår ifrån HTMLs dokumentstruktur.  Jämförelser kommer 
att göras mellan XML -och HTMLs dokumentstruktur vid tillämpning av olika tester. Vid 
jämförelsen av märkspråken kommer det framgå om XMLs dokumentstruktur är förbättrad i 
jämförelse med HTMLs dokumentstruktur. Utgångspunkten är HTMLs dokumentstruktur 
eftersom det  är det ursprungliga märkspråket på Internet.[1] De mätbara kriterier som ligger 
till grund för att kontrollera om XML har en förbättrad dokumentstruktur jämfört med 
HTMLs är följande: 
 

• Märkspråkens struktur 
 
Läsbarheten av kodens struktur i dokumentet för webbutvecklaren d v s tydligheten på 
element i dokumentet. Åström Petter, XML eXstensive Markup Language, och Ladd Eric, 
Using HTML4  XML and Java 1.2, samt W3Cs tio mål för XML, skriver samtliga om 
märkspråkens tydlighet av elementen i dokumentet.[8, 14, 10] 

 
• Sökbarheten i märkspråkens struktur 
 
Med sökbarhet menas hur specifika träffar som sökmotorn genererar utifrån skillnader i 
HTMLs -och XMLs dokumentstruktur. Antalet sökträffar är bara ett verktyg för att 
kontrollera märkspråkens dokumentstruktur inte att föra statistik över sökträffarna. Boken 
Åström Petter, XML eXstensive Markup Language,  tar upp skillnader mellan HTML och 
XMLs dokumentstruktur vid sökning på Internet.[8] 

 
För att undersöka hypotesen med ovanstående kriterier är hypotesen uppdelad i två olika 
variabeltyper, beroende respektive oberoende variabler. 
 
1.4.1 Oberoende variabler 
 
Den oberoende variabeln i hypotesen är den variabel som manipuleras under utredningen för 
att komma fram till ett resultat efter genomförandet. Den oberoende variabeln är XML i 
hypotesen. I utredningen ändras värdet för den oberoende variabeln till HTML. 
 
1.4.2 Beroende variabler 
  
När den oberoende variabeln manipuleras i hypotesen är struktur den beroende variabeln av 
denna ändring. Det innebär om den oberoende variabeln ändras från XML till HTML förändras 
strukturen i ett dokument. Med strukturen menas XMLs och HTMLs grundläggande 
dokumentstruktur. XMLs grundläggande dokumentstruktur består av Epilog, Root och Prolog 
medan HTMLs grundläggande dokumentstruktur består av Html, Head och Body.  
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1.5 Frågeställning 
 
De frågor som ska svaras på i utredningen har utgått ifrån hypotesen -”Vid användning av 
XML blir det en förbättrad struktur på informationen i dokumenten”. Därför är följande frågor 
tänkta att besvaras i detta arbete. 
 
1. Är XMLs dokumentstruktur mer lättläst för webbutvecklaren än HTMLs? 
2. Förbättras träffsäkerheten vid sökningen i dokumentet med XMLs dokumentstruktur 

jämfört med HTMLs? 
 
1.6 Målgrupp 
 
Denna vetenskapliga utredning inriktar sig främst mot webbutvecklare inom 
informationsteknologi sektorn. Därmed frånsägs inte att privatpersoner och andra intressenter 
utöver de nämnda inte kan ta del av denna utredning. Det bör dock understrykas att det är en 
vetenskaplig utredning och att grundläggande kunskaper krävs inom området. 
 
1.7 Avgränsning 
 
I utredningen kommer inte alla XMLs funktioner att behandlas. XML har en rad olika 
användningsområden som t ex Java, databasanvändning (XQL) mm. Inriktningen på den 
vetenskapliga utredningen är webbutveckling med HTML och XML. Utredningen avgränsar 
sig till att behandla XMLs syntaxmässiga dokumentstruktur som en jämförelse med HTMLs 
syntaxmässiga dokumentstruktur. Inga andra former av dokumentstrukturer kommer att 
behandlas. Dock kommer det i kapitlet bakgrund att finnas en genomgång av märkspråken 
GML, Generalized Markup Language, och SGML som är föregångare till både XML och 
HTML. Dokumentstrukturen som kommer att granskas är endast den typ av struktur som 
används vid webbutveckling. Versionerna av HTML och XML som beskrivs i utredningen är 
HTML 4.0 och XML 1.0. Utredningen kommer inte att behandla märkspråkens grafiska 
gränssnitt i webbläsaren. Det innebär också att stillmallarna (CSS, XSL) för märkspråken 
utelämnas.  
 
1.8 Definitioner 
 
I detta arbete kommer en rad olika begrepp användas och är därför definierade i detta avsnitt. 
 
Begreppet data används som förklaringen av innehållet av en tagg. Ett exempel är 
<namn>Eric Gadd</namn> där Eric Gadd är data.  
 
Ett annat begrepp som används är information och det beskriver helheten av ett dokument. I 
ovanstående exempel är hela elementdelen information.  
 
Med ett märkspråks dokument menas själva stommen där märkspråkens grundläggande syntax 
är skriven. Exempel på dokument kan vara en XML-fil som visas i webbläsare, det kan även 
vara en XML-fil som är direkt genererad från en databas.  
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Grundläggande dokumentstruktur är ett ord som används i utredningen och det beskriver hur 
de olika märkspråken strukturerar upp informationen i dokumenten med hjälp av sina syntax. 
XMLs grundläggande dokumentstruktur består av Epilog, Root och Prolog medan HTMLs 
grundläggande dokumentstruktur består av Html, Head och Body.  
 
Med taggnamn menas namnet på taggen i ett element. I nedanstående exempel är <Title> ett 
taggnamn: 
 
<Title>Eric Gadd</Title> 
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2. MÄRKSPRÅKENS HISTORIK OCH 
GRUNDSTRUKTURER 

 
Bakgrunden ger en inblick i den vetenskapliga utredningens ämnesområde. I det första 
avsnittet beskrivs en historisk överblick av märkspråkens utveckling från GML fram till 
XML. Den andra delen beskriver  hur HTML - och XMLs grundläggande dokumentstruktur 
är uppbyggd, för att få en ökad förståelse vid läsande av utredningens genomförande (Se 4.). 
Bakgrundens andra del kommer endast att behandla de element och attribut som är relevanta 
för genomförandet, vilket innebär att ett flertal HTML –och XML element kommer att 
uteslutas.  
 
2.1 Historik 
 
Det första märkspråket utvecklades på 60-talet hos företaget IBM, International Business 
Machines. Det användes för att specificera dokumentstrukturer. Märkspråket kallades GML 
och användes av IBM för att standardisera interna dokument. Senare utvecklades GML till 
SGML. SGML blev en standard som många olika företag använde för 
informationspresentationer.[2] 1986 blev SGML en ISO standard, International Organization 
for Standardization, med beteckningen ISO 8879 för att göra dokument lika oavsett plattform. 
ISO är en europeisk organisation som standardiserar koder, uttryck, gränssnitt mm. SGML är 
ett språk framtaget för att logiskt beskriva och indela elektroniskt lagrade dokument. Det är ett 
generellt system för presentation av dokument, men inte ett språk i sig. Det beskriver hur den 
logiska strukturen i dokument skall beskrivas. SGML strukturerar text och är ett s k 
märkspråk där texten kodas, taggas och som med olika typer av dokumentmallar, DTD - 
Document Type Definition, sedan kan formateras för olika media. Den anger vad som är 
kapitel, rubriker, stycken och fotnoter. Företag eller institutioner kan göra sin egen DTD. När 
den appliceras på SGML koden får man ett "eget" utseende och format.[3] Redan på 60-talet 
insåg IBM värdet av att strukturera informationen i ett dokument. Redan det första 
märkspråket i den växande familjen uppkom på grund av behovet av att strukturera 
informationen. 
 
SGML utvecklades till att bli ett metaspråk som anger regler för olika märkspråk, d v s den 
standard som anger vilka regler som gäller för olika märkspråk, bland annat märkspråket 
HTML.[4] Under 60- talet i USA utvecklades även idéer om hur olika datorer skulle kunna 
kopplas samman till ett nätverk. Det första Internet-liknande nätverket ARPANET, Advanced 
Reaseach Projects Agency Network, introduceras 1969 av USAs försvarsdepartement. 
ARPANET bildades för att det skulle kunna gå att länka samman försvarsdepartementet med 
militära forskningsföretag och med universitet som sysslade med forskning på uppdrag av 
militären. ARPANET började i liten skala med att koppla samman tre datorer i Kalifornien 
med en i  Utah, men det växte snabbt till att täcka hela kontinenten. Snart ville alla universitet 
i hela USA ansluta sig. 1973 skedde de första internationella anslutningarna, detta var med 
England och Norge. Själva termen Internet användes första gången 1982. Dock fanns inte 
själva webben förrän 1989. Internet är själva grunden, skelettet, det fysiska nätverket medan 
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webben är skiktet ovanpå som visar webbsidor och använder sig av nätverket för att nå ut till 
användarna.[5] 

 
Internet och TCP/IP, Transport Control Protocol/Internet Protocol introducerades på 
European Organization for Nuclear Research, CERN, i Genève, Schweiz 1984. Fem år senare, 
1989, hade CERN etablerat sig till den största Internet portalen i Europa.[6] Grunden till 
World Wide Webb utvecklades 1989 på CERN, som nämndes ovan, vars huvuduppgift var att 
forska inom området partikelfysik, en ganska osannolik plats för en revolution  inom 
datorvärlden. Uppfinnare var Robert Caillau och Tim Berners-Lee. Tim Berners Lee, en 
engelsk forskare som i dag leder W3C, World Wide Web Consortium.[7] 

 
Efterhand som Internet-användarna ökade i början av 90-talet ökade även kraven på ett 
standardiseringsorgan. Företagen använde  sina egna tekniker och det blev svårt att få tillgång 
till informationen som fanns på nätet, vilket ledde till att W3C bildades.  I dag är W3C den 
organisation som utvecklar teknologier, bland annat specifikationer, riktlinjer(standards), 
mjukvaror och verktyg. Allt för att leda webben till utveckling av sin fulla potential som ett 
forum för kommunikation, handel och information. W3C handhar alltså olika typer av 
standard för webben samt övervakar webbens utveckling, bland annat standard för HTML, 
XML, CSS - Cascading Stylesheet och XSL - eXtensible Stylesheet Language. Företag och 
organisationer som jobbar mycket med Internet kan ansluta sig  och ta del i W3Cs arbete. 
Microsoft och Netscape är två exempel på företag som har anslutit sig till organisationen.[8] 

 
Tanken med webben var att kunna koppla samman flera olika system med hjälp av ett länkat 
informationssystem. Informationssystemet skulle vara accessbart för alla olika typer av 
datasystem. Webben skulle sedan appliceras ovanpå det fysiska nätverket Internet. Personalen 
på CERN använde på den tiden PostScript eller TeX för att skriva sina dokument, det var 
endast ett fåtal som använde sig av SGML. Då SGML var ganska komplicerat att använda 
insåg Tim Berners-Lee snart att det behövdes något enklare språk till webben, som alla kunde 
använda. Grundtanken med webben var skapandet av plattformsoberoende dokument som alla 
oberoende av hårdvara- eller program kan ha tillgång till. För att detta skulle fungera krävdes 
ett enhetligt system för dokumentstrukturering som alla kunde använda. Märkspråket HTML 
utvecklades. HTML är en applikation av SGML och följer därför de regler som metaspråket 
satt upp. 
 
Det nya märkspråket HTML bestod av ett antal standardiserade taggar för att märka upp 
informationen i dokumentet. För att på ett bättre sätt kunna formatera HTML skapades även 
CSS s k stilmallar som beskriver dokumentets grafiska utseende. I CSS kan färger, 
textstorlekar och annan formatering anges för dokumentet. Stilmallarna kom även senare att 
användas av XML. 
 
Till HTML krävdes ett enkelt kommunikationsprotokoll för att webbläsare och webbservrar 
skall kunna kommunicera med varandra. Protokollet HTTP, Hyper Text Transfer Protocol, 
utvecklades, med en metod att överföra webbsidor från en webbserver till en webbläsare. En 
adress identifierare som pekar ut server och dokument krävdes också och URL, Uniform 
Resource Locator, utvecklades. URL är alltså ett standardiserat sätt att namnge Internet-
adresser på.  
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1991 lanserade CERN webben tillsammans med en mailinglista, kallad www-talk. Många 
likatänkande personer hjälpte till att sätta upp webbsidor, webbservrar och webbläsare. World 
Wide Web började växa till att bli det stora världsomfattande nät det är idag.[7] HTML 
utvecklades som nämndes ovan för att det fanns ett behov av ett enklare märkspråk mera 
lämpat för webben än det komplexa och mycket avancerade SGML. Användningsområdet för 
HTML var till en början att i en plattformsoberoende miljö strukturera forsknings- och 
tekniska dokument. Tack vare att webben växte i popularitet ökade även HTMLs användande 
och popularitet hos märkspråket. Nya versioner av HTML utvecklades och  idag struktureras 
de flesta dokument på webben med HTML.[1] 
 
HTML är precis som andra märkspråk inte ett programmeringsspråk utan endast ett sätt att 
märka upp information i ett dokument med hjälp av taggar, i HTMLs fall är dessa taggar 
föredefinierade. Ett HTML dokument kan innehålla flera programmeringsspråk. HTML 
används då som ett “klister” för att hålla dessa språk tillsammans. Exempel på sådana språk 
kan vara Java, Perl och  C++.[9] Webben växte och det gjorde även kraven på webbsidorna. 
1996 konstaterades att HTML inte var tillräckligt flexibelt eller kraftfullt nog för att 
tillfredsställa det ökande behovet på mera komplexa webbsidor då, och ännu mindre behovet i 
framtiden.  
 
1996 formade W3C konsortiet arbetsgruppen Generic SGML Editorial Review Board med 
Jon Bosak från Sun Microsystems i ordföranderollen för att hitta någon alternativ lösning till 
mera flexibla och kraftfulla webbsidor. Grundtanken var att utarbeta en enklare form av 
SGML. Lösningen blev utvecklandet av XML. Ett första utkast till XML presenterade 
arbetsgruppen i november 1996. Namnet XML var inte helt klart från fösta början, förslag 
fanns på t ex MAGMA  som skulle vara en förkortning för Minimal Architecture For 
Generalized Markup Applications.[8] Slutligen bestämdes dock att märkspråkets namn skulle 
bli XML. XMLs utvecklande grundade sig på följande tio mål som arbetsgruppen satte upp: 
 
1. XML ska bli lätt att använda på Internet.  
2. XML skall stödja en bred variation av applikationer.  
3. XML skall vara kompatibelt med SGML.  
4. Det skall vara lätt att skriva program som bearbetar XML dokument.  
5. Antalet alternativa möjligheter för uppmärkning i XML ska hållas nere till ett absolut 

minimum, helst noll.  
6. XML dokument ska vara läsbara för det mänskliga ögat och tillräckligt lätta att förstå.  
7. XMLs utformning skall snabbt bli klar.  
8. XMLs utformning skall vara formell och kortfattad.  
9. XML dokument skall vara lätta att skapa.  
10. Förkortningar i XML uppmärkningen ["på bekostnad av klarhet"] har liten betydelse.[10] 
 
Arbetsgruppen fortsatte att utveckla XML och i februari 1998 kom XML 1.0, den första 
fastslagna versionen av det nya märkspråket, utvecklat efter ovanstående tio punkter.[8] 
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2.2 Grundläggande struktur i ett HTML dokument 
 
Den grundläggande strukturen i ett HTML dokument består av tre delelement: HTML, 
HEAD, BODY, vilka beskrivs grundläggande var för sig. Från och med HTML 4.0 
rekommenderas det att en stilmall, CSS, kopplas till dokumentet. Stilmallen talar om för 
webbläsaren hur HTML dokumentets innehåll ska presenteras. Stilmallen bortses från i denna  
utredning eftersom utredningen inte behandlar de grafiska gränssnitten. 
 
Ett HTML dokument börjar med en så kallad Dokumenttyp-deklaration, DTD. Från och med 
HTML version 3.2 måste alla dokument innehålla en dokumenttypsdeklaration, versioner 
innan fanns det inget krav på detta. Den innehåller information om typ av dokument t ex 
vilken version av HTML-språk, samt pekar mot den DTDn som validerar dokumentet.  
 
Det finns olika versioner av HTML, den första kom 1993 och senaste versionerna idag är 
HTML 4 och XHTML, eXtensible Hyper Text Markup Language. I HTML 4 finns det tre 
olika typer av DTD validerare som varierar i att stödja elementen i dokumentet. En av 
följande DTDer ska implementeras överst i ett HTML dokument: 
 
HTML 4.0 Strict DTD 
 
Inkluderar alla element och attribut som följer standarden i dokument. För dokument som 
använder denna DTD, använd följande dokumenttypsdeklaration: 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" 
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> 
 
HTML 4.0 Loose/Transitional DTD 
 
Inkluderar allt i strikt DTD plus element och attribut (av vilka de flesta berör visuell 
presentation) som inte följer standarden. För dokument som använder denna DTD, använd 
följande dokument typs deklaration: 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" 
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> 
 
HTML 4.0 Framset DTD 
 
Inkluderar allt ifrån transitional DTD plus frames. För dokument som använder denna DTD, 
använd följande dokument typs deklaration: 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" 
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/frameset.dtd"> 
 
2.2.1 HTML 
 
Efter Dokumenttypsdeklarationen följer HTML elementet. HTML elementet tillsammans med 
dokumenttypsdeklarationen skapar HTML dokumentet. Varje HTML dokument måste 
innehålla endast ett HTML element. HTML elementet innehåller elementen HEAD och 
BODY.  
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Element 
 
Element beskriver delar av ett HTML dokument. Ett element har tre delar; en starttagg, 
innehållet och sluttaggen. Med andra ord ett exempel på detta är elementet <P>Eric 
Gadd</P>, taggen <P> står för paragraph. Taggar i HTML kan skrivas med både stora och 
små bokstäver, d v s HTML är inte känsligt för versaler eller gemener. Exempel på detta är 
följande: 
 
<P>Eric Gadd</p> 
<p>Eric Gadd</P> 
 
Det kan även förekomma så kallade tomma element i HTML. Ett bra exempel på detta är 
taggen <BR> som står för Line Break. Denna tagg har bara en starttagg men ingen sluttagg, 
därav ett tomt element.[11] Nedan visas ett HTML dokument med Loose/Transitional DTD, de 
första två raderna deklarerar DTDn och därefter deklareras HTML elementet.   
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" 
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> 
<HTML> 
… 
</HTML> 
 
2.2.2 HEAD 
 
Dokumenttypsdeklarationen följs av huvudsektionen d v s HEAD. Elementet HEAD 
innehåller information om själva dokumentet och är helt osynligt i gränssnittet. Den får bara  
innehålla elementen BASE, ISINDEX(T), META, LINK, SCRIPT, STYLE, OBJECT samt 
TITLE som är obligatorisk för varje HTML dokument. [12] 

 
Attribut 
 
Ett attribut för ett element definierar olika egenskaper för ett element. Attribut är alltid 
inkluderade i en start tagg, aldrig i en sluttagg. Attributen består av ett attributnamn och ett 
attributvärde. Ett attributvärde är gemen –och versalkänsligt. Däremot är inte attributnamnet 
det. Ett exempel på ett attribut är: 
 
<IMG SRC="EricGadd.gif" ALT="Web Design Group"> 
 
IMG elementet som står för Inline image och det har attributnamnet SRC för att ge en sökväg 
till bilden EricGadd.gif som även är attributvärdet. ALT attributet ger en alternativ text till de 
som inte laddar ner bilden.[11] 

 
Meta 
 
Under HEAD elementet kan META element specificeras, d v s deklarationer av information 
om dokumentet. META element används för att förenkla för sökmotorerna på Internet så de 
hittar på ett effektivare sätt. I utredningens genomförande används inte META elementet vid 
testerna. Däremot beskrivs elementets funktionalitet i detta kapitel p g a att de flesta HTML 
dokument idag använder sig av META element. Exempel på ett META element kan se ut 
såhär: 
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<META name=”Artist” content=”Eric Gadd”> 
 
META element specificerar en egenskap och tilldelar ett värde till egenskapen. Med andra ord 
egenskapen i detta fallet är ”Artist” och värdet som tilldelas är ”Eric Gadd”.  Det finns olika 
attribut till META elementet. I ovanstående fall användes attributen name och content. De 
vanligaste attributen har följande förklaring: 
 
name: Attributet identifierar egenskapens namn. 
content: Attributet specificerar en egenskaps värde. 
http-equiv: Attributet kan användas för name attributet. Http-equiv specificerar ett värde som 
sänds med dokumentet. De två vanligaste värdena är Refresh och Expires.  
lang: Används för att specificera språket för värdet av content attributet.  
 
Ett exempel på META element med språk attributet inkluderat kan se ut som följande: 
 
<META name=”Artist” lang=”sv” content=”Eric Gadd”> 
 
Ovanstående exempel gör det möjligt för sökmotorerna på Internet att förstå att det är en 
svensk sida och filtrerar bort övriga språk.  
 
META elementet används också för att specificera dokumentets teckentolkning med hjälp av 
en ISO standard som i nedanstående exempel: 
 
<META http-equiv=”Refresh” contetn”text/html”; charset=ISO-8859-5”> [12] 

 
2.2.3 BODY 
 
Elementet BODY är placerat under elementet HEAD och det skapar HTML dokumentets 
synliga innehåll i gränssnittet. BODY får endast förekomma en gång i ett HTML dokument. 
BODY kan inkludera många underelement t ex P, ADDRESS, BR, BUTTON, CENTER, 
FONT, HR, SPAN, TEXTAREA. Ett exempel på hur ett BODY element ser ut visas nedan: 
 
<BODY> 
 <P>Album</P> 
 <P>Eric Gadd</P> 
 <P>Spirit</P> 
 <P>1999</P> 
 <P>CD</P> 
 <P>13455</P> 
 <P>159</P> 
 <P>45</P> 
</BODY> 
 
I exemplet visas BODY elementet med dess under element <P>. Elementen <P> innehåller 
data t ex Album i detta fallet.[13] 
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2.3 Grundläggande struktur i ett XML dokument 
 
Ett XML dokument kan bestå av tre delar: Prolog, Rot och Epilog. Den enda delen som måste 
finnas med är Roten. Prologen bör finnas med men det är ej nödvändigt. Utöver själva XML 
dokumentet kopplas två externa filer. Dessa filer består av en stilmall, XSL, och en 
dokumenttyps deklaration, DTD. I utredningen  bortses ifrån stilmallen eftersom utredningen 
inte behandlar de grafiska gränssnitten. 
  
2.3.1 Prolog 
 
Prologen ger information om XML dokumentet som kan vara till nytta för både de program 
som ska hantera koden, men även för de som eventuellt ska försöka tyda koden. I Prologen 
anges vilken version XML dokumentet följer och hur dokumentet är strukturerat.  
 
Den första raden i ett XML dokument bör vara XML deklarationen: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1” standalone=”yes”?> 
  
Detta är en variant av XML deklaration som utgör Prologen. Versionsnumret anges med ett 
attribut följt av ett värde inom citattecken, ”1.0”. Detta möjliggör automatisk identifiering av 
vilken version av XML som används. Hittills finns det bara en version av XML 
specifikationen, version 1.0, men det kommer troligtvis fler versioner i framtiden av W3C. 
Det som står mellan <? ?> är s k processing instructions, PIs, vilket är instruktion för det 
program som ska behandla dokumentet. Encoding talar om för det program som läser XML 
dokumentet vilken teckenuppsättning(character set) som ska behandla dokumentet. 
Standalone anger om dokumentet är komplett eller om det importerar exempelvis en (Se 
2.3.4)  DTD från en annan fil.  
 
2.3.2 Rot 
 
Alla XML dokument måste innehåll ett Rot element som innesluter alla andra. Rot elementet 
deklareras direkt efter Prologen och i slutar sist i hela dokumentet: 
 
<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1 standalone=”yes”?> 
<DOKUMENT> 
… 
</DOKUMENT> 
 
Här är först Prologen deklarerad och Rot elementet <DOKUMENT> skrivs direkt efter 
Prologen. Vad Rot elementet döps till är helt valfritt, i detta fallet <DOKUMENT>. De 
huvudsakliga byggstenarna i roten är element, attribut, entiteter, processing instructions, 
PCData och CData.  
 
Element 
 
När väl XML dokumentet är definierat och Rot elementet klart struktureras informationen upp 
i olika element. Element är den minsta delen av ett dokument som XML behandlar och det är 
den huvudsakliga byggstenen eller strukturen i ett dokument. Ett element kan innehålla data 
eller ett subelement. Ett exempel på ett element skulle kunna se ut såhär: 
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<Album> 
  <artist>Eric Gadd</artist> 
 <titel>Spirit</titel> 
 <år>1999</år> 
 <format typ=”CD”/> 
 <best-nr>13455</best-nr> 
 <pris valuta=”SEK”>159</pris> 
 <spellängd enhet=”minuter”>45</spellängd> 
</Album> 
 
Här är <artist> en tag. Området från start till sluttagg är ett element, <artist>Eric 
Gadd</artist>, och Eric Gadd är data. Vilket namn du ger elementet är helt valfritt. Dock kan 
inte element skrivas med mellanrum <ar tist>. Däremot skulle <ar_tist>,<Ar_tist> eller 
<ar.tist> fungera. Idag finns det ingen standard för vad ett element ska döpas till t ex ska det 
heta <Rubrik> eller <Titel> samt vilket språk ska det skrivas på. Det är något 
webbutvecklaren själv väljer idag.  
 
Ett element behöver inte innehålla någon data som i ovanstående exempel. Ett exempel på det 
är elementet <format typ=”CD”/> där data är skrivet och deklarerat i elementnamnet som ett 
attribut (se Attribut). Det kallas Tomma element.  
 
Ett dokument byggs upp av element och subelement i en hierarkisk struktur. När ett element 
förekommer i ett annat element talar man om subelement eller mer korrekt children och 
parent. Det element som innehåller andra element kallas parent och följaktligen de element 
som är deklarerade i ett element kallas children. I exemplet ovan så var <album> parent 
element och de övriga children element (Se figur 1). 
 
Attribut 
 
Precis som i HTML kan starttaggar i XML innehålla attribut. Ett attribut består alltid av ett 
namn, ett likhetstecken och ett värde. Exemplet är hämtat från ovanstående exempel: 
 
<format typ=”CD”/> 
<pris valuta=”SEK”>159</pris> 
<spellängd enhet=”minuter”>45</spellängd> 
 
I HTML är det ett problem när citattecken eller apostroftecken ska användas. I XML används 
citattecken eller apostrof tecken till alla attributvärden. Vilken av teckentyperna som används 
spelar ingen roll bara de används. Ovan är attributen typ, valuta och enhet med värdena CD, 
SEK respektive minuter. I XML kan restriktioner för attribut definieras med hjälp av DTDn 
(Se 2.3.4), exempelvis kan ett förvalt värde bestämmas för attributet. 
 
Det finns två stycken föredefinierade attribut i XML och dessa kan användas till vilka element 
som helst. Dessa är xml:space och xml:lang, xml är reserverat för framtida inbyggda attribut. I 
XML bevaras mellanrum automatiskt men generellt brukar applikationer ignorera detta 
eftersom mellanrum vanligtvis är till för att göra dokumentet mer läsbart för ögat. Därför 
används attributet xml:space för att tala om hur data med tomma tecken och mellanrum ska 
behandlas för t ex en webbläsare. Ett bra exempel på det är när programkod ska presenteras i 
en webbläsare.  
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Följande exempel illustrerar detta: 
 
<programkod xml:space=”preserve”> 
public Product (String x, int y, String z) 
{ 
 sTitle = x; 
 iPublishYear = y; 
 sCategory = z; 
} 
</programkod> 
 
Utan xml:space=”preserve” skulle antagligen webbläsaren visa ovanstående kodavsnitt utan 
radbrytning vilket inte är att rekommendera vid läsandet därför är det användbart att använda 
xml:space.  
 
Med attributet xml:lang specificeras vilket språk som datan är skrivet i. Det är ett bra attribut 
som bör användas eftersom en sökmotor som söker på ett visst språk hittar sidan direkt:  
 
<Album xml:lang=”sv”> 
 <artist>Eric Gadd</artist> 
 <titel>Spirit</titel> 
</Album> 
 
<Album xml:lang=”uk”> 
 <artist>Spice Girls</artist> 
 <title>Forever</title> 
</Album> 
 
2.3.3 Epilog 
 
Epilogen fyller ingen större funktion i XML dokumentet. Det som skrivs i Epilogen skulle 
lika gärna kunna skrivas i Prologen. Termen Epilog används inte heller direkt i XML 
specifikationer men det som ska skrivas i Epilogen är bara vissa Markup som får användas 
efter Roten. Det som får stå i Epilogen är Processing Instructions och kommentarer.[16] 

 
2.3.4 DTD, Document Type Definition 
 
En DTD utgör den strukturella mallen för hur ett dokument skall märkas upp. D v s i  DTDn 
anges strukturen för elementen i XML dokument. En DTD är något som kan skapas efter en 
given mall eller att författaren av XML filen skriver en DTD själv. Det finns två sätt att 
deklarera en DTD, internt eller externt. När deklarationen sker internt i XML dokumentet görs 
det i en dokumenttypsdeklaration. Vid deklarationen av en extern DTD pekar XML 
dokumentet ut sökvägen till DTDn. Den största fördelen med att ha DTDn som en extern fil är 
att DTDn kan användas av flera olika XML dokument, d v s flera XML dokument kan 
använda sig av samma mall, samma element struktur. Ett XML dokument kan användas utan 
en DTD däremot bör en DTD vara kopplad till dokumentet.  
 
För att XML dokumentet skall veta att den skrivits enligt en DTD, måste följande rad finnas 
med i dokumentet:  <!DOCTYPE register SYSTEM ”register.dtd”>  DOCTYPE pekar ut den 
DTD som XML dokumentet ska följa. Register är namnet på rotelementet och register.dtd är 
platsen där DTDn finns. Dokumenttypen måste ha samma namn som rotelementet. För att 
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DTDn skall kunna nås av flera XML dokument bör den läggas på ett ställe som kan vara 
tillgängligt för de applikationer som vill använda sig av den. URLen eller adressen pekar ut 
platsen där DTDn finns och skrivs in direkt efter SYSTEM enligt följande:  
 
<!DOCTYPE register SYSTEM 
”http://www.CDrecords.se/DTDbibliotek/register.dtd> 
 
Ytterligare en kodrad krävs, för att ange om det finns en extern DTD eller ej. Till detta 
används standalone- attributet och det deklareras enligt följande: 
 
<?xml version=”1.0” standalone=”no” ?> 
<!DOCTYPE kokboks SYSTEM ”http://www.godmat.se/DTDbibliotek/kokboks.dtd”> 
 
Om standalone värdet är “no” då visar detta att det finns en extern DTD. Finns det ingen 
extern fil anges standalone värdet till ”yes” och det betyder då att XML dokumentet är 
oberoende av andra filer. 
 
DTD dokumentet 
 
En DTD kan skrivas i en enkel texteditor men för större DTDer kan det vara bra och 
tidsbesparande att använda någon av de utvecklingsverktyg som finns i dag. Viktigt är att 
noga tänka över hur strukturen skall se ut. Några strukturella överväganden som bör göras i 
DTDn innan implementerandet börjar är bl a struktur på nästlade element, var någonstans det 
behövs textattribut, skall namn delas upp i för– och efternamn mm. Ett enkelt exempel på en 
DTD kan se ut som följer:  
 
< ! ELEMENT Register (Album +) 
< ! ELEMENT Album (artist, titel, ar, format+, best-nr, pris+, spellangd) > 
< ! ELEMENT artist (#PCDATA) > 
< ! ELEMENT titel (#PCDATA) > 
< ! ELEMENT ar (#PCDATA) > 
< ! ELEMENT format EMPTY > 
< ! ATTLIST format CD CDATA #REQUIRED> 
< ! ATTLIST format MC CDATA #REQUIRED> 
< ! ELEMENT best-nr (#PCDATA) >  
< ! ELEMENT pris EMPTY> 
< ! ATTLIST pris  SEK CDATA #REQUIRED> 
< ! ATTLIST pris  USD CDATA #REQUIRED> 
< ! ELEMENT spellangd (#PCDATA) > 
< ! ATTLIST spellangd  minuter CDATA #REQUIRED> 
 
(Album+) anger att rotelementet Register måste innehålla elementet Album minst en gång. 
Plus tecknet anger en till flera gånger. I elementet Album anges vilka element som skall 
finnas nästlade i detta element. Subelementen deklareras var för sig efter 
nästlingsdeklarationen. Ordningsföljden på subelementen måste vara samma både i 
nästlingsdeklarationen och i den enskilda deklarationen, för att det skall fungera. PCDATA, 
Parsed Character Data, innebär att elementet kan innehålla text och med # symbolen hindras  
PCDATA att läsas som ett element. Format elementet är ett tomt element (Se 2.3.6 XML 
Välformat dokument). Elementet har ett attribut som anger dess värde. I detta fallet kommer 
det i XML dokumentet att anges ett Format för albumet  t ex CD eller MC. I DTDn måste 
attributet deklareras, detta görs med hjälp av raden: 
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 < ! ATTLIST format CD CDATA #REQUIRED> 
 
CDATA, Character Data, anger att attributet får innehålla  text.  
Det finns ett antal operatörer som kan användas för att som till exempel i kodexemplet ovan 
visa att ett element kan få förekomma minst en till flera gånger. Operatörerna beskriver alltså 
elementinnehållet. Andra operatörer som kan vara bra att känna till är följande: 
 
Element – förekomst 
 
,  Strikt ordning, alla måste förekomma i given ordning. 
| Urval, i valfri ordning. Ett av elementen får förekomma. Kan användas med 

övriga operatörer i listan. 
& Alla måste förekomma. 
 
Element – ordningsföljd 
 
 Anges inget innebär detta att elementet får användas 1 gång. (fnamn, enamn) 
+ Repetition, 1 till flera gånger.  (rubrik, text+) 
* Repetition, 0 till flera gånger.   (rubrik, text+, lista*) 
? Valfritt, 0 eller 1 gång.    (title?, namn) [17] 
 
Entitet 
 
Entiteter är innehåll, till skillnad från element som innehåller flera delar. Innehållet är oftast 
text men kan även vara ljud, bilder eller film. Entiteter deklareras i DTDn , men kortfattat kan 
det nämnas att det förenklar inmatningen i ett dokument. Ett bra exempel på detta är när text 
ska förekomma på ett flertal ställen: 
 
<!ENTITY CDr ”CDrecords”> 
 
När sedan texten ska användas igen i dokumentet så används istället $CDr, entitetens namn, 
på önskad plats och texten presenteras. Det effektiviserar strukturen på information avsevärt 
istället för att ändra texten på flera ställen så ändras entitets deklarationen och $CDr ändras i 
hela dokumentet. [16] 

 
2.3.5 XML Välformat dokument 
 
För att kunna läsa ett XML dokument krävs en läsare, s k XML analysator eller parser. 
Analysatorns uppgift är att se till att vissa regler för dokumentets uppbyggnad följs. Det finns 
två typer av XML analysatorer, validerande och icke validerande. De validerande 
analysatorerna kontrollerar XML dokumentet mot den angivna DTD och de regler som satts 
upp där. De icke validerande kontrollerar endast om dokumentet är välformat eller ej, d v s 
om XML dokumentet följer nedan uppsatta regler.  
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XML välformat dokument 
 
W3C utvecklade krav för XML år 1996 som nämndes tidigare. Kraven var bland annat att 
XML skulle vara kompatibelt med SGML och Internet anpassat. XML är mindre komplext, 
mindre kostsamt att introducera och använda, samt mera Internet anpassat än SGML. Den 
största fördelen med XML jämfört med SGML är att webbläsaren inte behöver en DTD för att 
kunna tolka ett XML dokument. Detta till skillnad mot SGML som kräver en inbyggd 
dokument mall för att dokument skall tolkas rätt. XMLs sätt att lösa detta är en uppsättning 
regler som skall göra dokumenten välformade. Följs reglerna kommer användareagenten 
(exempelvis webbläsaren för att koppla upp mot Internet) att kunna tolka dokumenten utan att 
använda en DTD. Följande regler gäller för att ett dokument skall bli välformat: 
 
• Alla element måste ha matchande start- och sluttaggar 
• Tomma element måste ha  en speciell form  
• Alla element måste byggas in på rätt sätt 
• Det måste finnas ett enda rotelement som innehåller alla andra element 
 
Alla element måste ha matchande start- och sluttaggar 
 
Detta innebär att det i XML inte går att skriva: 
<artist>Eric Gadd 
 
utan artist taggen måste avslutas enligt följande: 
<artist>Eric Gadd</artist> 
 
I HTML finns det inget krav på att denna typen av tagg måste avslutas och därför fungerar det 
i HTML att skriva som i första exemplet. 
 
Tomma element måste ha  en speciell form  
 
Nästa alla element i XML måste ha en start och en motsvarande sluttagg, detta gäller inte för 
HMTL som nämndes ovan. Tomma element i XML måste också avslutas men eftersom dessa 
element inte har något elementinnehåll avslutas de inom taggen t ex <format typ=”CD”/>.[17] 

 
Alla element måste byggas in på rätt sätt 
 
Elementen måste nästlas på rätt sätt, d v s elementen måste startas och avslutas i rätt ordning 
och inte överlappa varandra enligt följande: 
 
<Album> 
  <artist>Eric Gadd</artist> 
</Album> 
 
Det går således inte att skriva på följande sätt: 
 
<Album> 
  <artist>Eric Gadd</Album> 
</artist> 
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Det måste finnas ett enda rotelement som innehåller alla andra element 
 
HTML har <BODY> som innehåller hela dokumentkroppen. I XML finns som nämnts 
tidigare rotelementet. Rotelementet innehåller dokumentkroppen och säger till webbläsaren 
när dokumentet är färdigläst. Ett XML dokument har en trädliknande struktur där varje 
element ses som en nod.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. XMLs trädstruktur 
 
Översta elementet i trädstrukturen är Roten(root), den kallas förälder(parent) och har ett antal 
barn(child) under sig, element. Varje element kan i sin tur ha ett antal barn och trädstrukturen 
formas. 
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3. METODBESKRIVNING 
 
För att kunna genomföra utredningen måste en process genomgås. Processen består av 
identifiering av problemområdet, litteraturgenomgång, precisering av problemet, 
genomförandet, resultat, bearbetning av resultatet, analysen av resultatet, slutsats och 
slutdiskussion. I kapitlets beskrivs varje del av processen och till vilken milstolpar varje 
delprocess tillhör.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Grafik översikt av milstolpar till den vetenskapliga utredningen 
 
3.1 Tillvägagångssätt 
 
Utredningen har använt sig av en kvalitativ och en kvantitativ metod för att utföra 
genomförandet. 
 
3.1.1 Identifiera problemområdet 
 
Under milstolpe ett är det första som görs att identifiera problemområdet. Utredningens  
problemområde ligger inom utvecklingen av webbsidor med HTML. Fortfarande utvecklas 
till stor del alla webbsidor på Internet med HTML. Idag finns ett nytt märkspråk att skapa 
webbsidor med, XML. Är strukturen annorlunda i detta märkspråk? Kan märkspråkens 
strukturer jämföras?. Det  är några frågor som finns inom problemområdet.  
 
3.1.2 Informationsinsamling 
 
För att kunna precisera problemområdet görs en informationsinsamling från litteraturkällor. 
Denna informationsinsamling sker mellan milstolpe ett och två. Böcker om XML och HTML 
kommer att användas för att få fördjupade kunskaper inom problemområdet. Artiklar från 
olika webbsidor på Internet som handlar om XML och HTML kommer att användas i 
insamlingen. Vid sökning på Internet används sökmotorn Google[*]. Sökorden i Google är 
XML och HTML. XML och HTML har väldigt många användningsområden så de kapitel i 
böcker och artiklarna som läses om, behandlar hur strukturen är uppbyggd rent syntaxmässigt 

* http://www.google.com/ 
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PM version 1.0 
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PM version 1.1 
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i HTML –och XML dokument. I litteraturförteckningen (Se 9.) specificeras vilka böcker samt 
källor på Internet som används i utredningen.  
 
3.1.3 Precisering av problemområde 
 
Till seminarium ett d v s milstolpe tre skall preciseringen av problemområdet vara klart. När 
litteraturen från informationsinsamlingen är genomläst kan en precisering av problemet göras. 
Det kommer att göras med hjälp av en hypotes som avgränsar problemområdet. Hypotesens i 
utredningen avgränsar sig till att titta på den syntaxmässiga strukturen i XML - och HTML 
dokument. Utifrån hypotesen kommer två variabler att manipuleras och testas i 
genomförandet, den oberoende och den beroende variabeln. De ska ge svar på de frågor som 
är anknutna till hypotesen i frågeställningen med hjälp två uppsatta kriterier.  
 
3.1.4 Datainsamling 
 
De slutliga avgränsningarna är klara. Beskrivning av hur datainsamlingen skall göras. Detta 
kommer att ske genom tre tester d v s experiment. Kriterierna av hur hypotesen skall testas, 
vilka personer som skall kontaktas för dessa test samt vilka sökmotorer som ska användas. 
För att testa och se om hypotesen stämmer så kommer de oberoende respektive beroende 
variablerna att manipuleras. Denna del motsvara milstolpe fyra d v s seminarium två. 
 
3.1.5 Genomförande och resultat 
 
Under genomförandet samlas information in för att få frågeställningen besvarad. Detta 
motsvarar milstolpe fem. Efter preciseringen av problemområdet ska hypotesens variabler 
testas genom tre test. I test ett och två kommer fem testpersoner att användas. I test tre 
används två sökmotorer, Altavista.com och xCentral.com. När den oberoende variabeln 
HTML används i testerna så förändras den beroende variabeln strukturen. Därefter så ändrar 
vi den oberoende variabeln till XML och då förändras den beroende variabeln strukturen. 
Resultatet av genomförandet kommer att analyseras utifrån de kriterier som är uppsatta för 
hypotesen vid testningen, för att se om hypotesen stämmer samt att försöka ge svar på 
frågeställningen.  
 
3.1.6 Presentation av utredningen 
 
Under milstolpe sex ska utredningen presenteras i sin helhet. Det innefattar allt ifrån inledning 
till slutsats och slutdiskussion. Efter milstolpe fem skrivs analysen på resultatet samt slutsats 
och slutdiskussionen. Förberedelser inför seminariet görs.  
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4. UNDERSÖKNING AV DOKUMENT-
STRUKTUREN I HTML OCH XML 

 
I kapitlet genomförs ett undersökningsexperiment med tre tester av HTMLs -och XMLs 
dokumentstruktur. Det kommer att ske genom att dokumentstrukturen undersöks med hjälp av 
olika kodexempel i HTML och XML, för att leda fram till ett resultat. Med andra ord vid 
användning av den oberoende variabeln HTML  förändras den beroende variabeln struktur  
d v s HTMLs dokumentstruktur. Därefter  ändras den oberoende variabeln till XML och då 
förändras den beroende variabeln struktur d v s XMLs dokumentstruktur. Detta för att testa 
hypotesen. För att genomföra testerna användes Microsofts operativsystem Windows NT 4.0. 
I operativsystemet användes texteditorn UltraEdit-32 för att skriva ner märkspråkens 
dokumentstruktur till konkreta exempel att testa. Webbläsaren Microsoft Internet Explorer 
5.01 användes för test tre samt sökmotorerna Altavista[*] och IBMs xCentral[**].  Testerna 
utfördes på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby mellan den 18 april – 1 maj 2001. 
 
4.1 Märkspråkens struktur 
 
För att avgöra om XMLs dokumentstruktur är mer eller mindre läsbar än HTMLs 
dokumentstruktur utfördes två test med fem utvalda personer. Det gjordes ett 
bekvämlighetsurval [18] och de fem personerna valdes från en grupp som uppfyllde de krav 
som satts upp för testet. Kravet var att personerna skulle ha genomgått en 
webbutvecklingskurs. Detta för att ha goda kunskaper i bl a HTML. Ålder och kön togs det 
ingen hänsyn till. Personerna tillfrågades den 24/4. Testpersonerna som ställde upp var 
samtliga studenter på Blekinge Tekniska Högskola. Anledningen till att fem personer valdes 
ut, var  Nilsen och Landauer utredning, Why You Only Need to Test With 5 Users. Nilsen och 
Landauer har under sin utredning funnit ett matematiskt samband mellan antalet testpersoner 
och träffsäkerheten i svaren. Det ultimata antalet testpersoner vid denna typen av test är fem 
personer. [19] 

 
Testerna utfördes på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby den 25/4 2001 mellan kl 15.00-
16.30. Datorsalen som användes var Ankeborg och programmet som testet utfördes i var 
UltraEdit-32. Både test ett och två gick ut på att testa läsbarheten i XML- och  HTMLs 
dokumentstruktur. 
 
4.1.1 Första testet, Skivlager 
 
Första testet var uppdelad i två delar, en HTML- och en XML del. Här  fick testpersonerna ett 
antal frågor på ett formulär som skulle besvaras (Se Bilaga 10.1.2, 10.1.4). Svaren på frågorna 
hittades genom att leta i informationsinnehållet i dokumentstrukturen, som bestod av ett 
skivlager med artister, titlar, priser och spellängd mm (Se Bilaga 10.1.1, 10.1.3). Samma 
frågor användes till både HTML och XML dokumenten, men frågorna var i en annan ordning 

* www.altavista.com 
** http://www-109.ibm.com/power_dW.htm 
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och informationsinnehållet (artister, titlar mm) i dokumenten skilde sig åt. Därför blev svaren 
på frågorna i olika ordning. Detta för att inte försökspersonerna skulle kunna memorera 
svaren till nästa testdel.   
 
4.1.2 Andra testet, Adressregister 
 
Andra testet bestod av en HTML och en XML del, där testpersonerna skulle klistra in data 
från ett ark i UltraEdit 32 till ett annat ark där dokumentstrukturen var skriven. Datan som 
skulle klistras in var urklipp från dokumentstrukturen. Informationsinnehållet i detta test 
bestod av ett adressregister med namn, adress och telefonnummer mm (Se Bilaga 10.2.1, 
10.2.2). Datan som klipptes innehöll ortnamn, telefonnummer, postnummer, efternamn och 
riktnummer 
 
4.1.3 Sammanfattande frågor 
 
Slutligen ombads deltagarna svara på ett par sammanfattande frågor om hur de hade upplevt 
de olika dokumentstrukturerna i förhållande till varandra samt orsaken till detta. (Se Bilaga 
10.2.3) 
 
4.2 Sökbarheten i märkspråkens struktur 
 
För att kontrollera märkspråkens effektivitet, d v s hur stor träffsäkerheten är i dokumenten 
vid sökning på Internet, skapades ett HTML -och ett XML dokument. Dokumenten innehöll 
en engelsk artikel hämtad från en känd tidskrift. Artikeln strukturerades upp enligt respektive 
märkspråks dokumentstruktur. För att testa sökbarheten i dokumenten anmäldes HTML 
dokumentet till Altavista.com och XML dokumentet till IBMs sökmotor xCentral. 
Anmälningen skedde ifrån datorsalen Ankeborg på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby 
den 23/4 2001 kl.10.15. Anledningen till att dokument anmäldes till två olika sökmotorer är   
p g a att de flesta sökmotorerna idag på Internet inte stödjer XML dokument. Därför valdes 
IBMs sökmotor xCentral eftersom den stödjer sökning i XML dokument. Syftet med testet är 
inte att samla statistik på sökträffarna utan endast att visa hur de båda märkspråken hanterar 
sökning i dokumenten på Internet. 
 
Det tog två veckor för sidorna att registreras på xCentral och Altavista. Testet utfördes i salen 
Ankeborg den 7/5 2001 kl.12.30-13.30 på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby. 
Webbläsaren Microsoft Internet Explorer 5.01 användes till testet. 
 
4.2.1 Tredje testet, Sökning i Artikel 
 
Inställningarna som gjordes i Altavista innan sökningen var val språk. I detta fallet valdes any 
language (Se Bilaga 10.3.1). Därefter skrevs sökorden i Search for fältet. Sökorden som 
användes för HTML dokumentet var artikelns Title, Author och Date:  
 
Sökord för HTML: 
 
- Windows still open for script-attacks 
- Johan Carlsson 
-  2001-04-17 
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I testet användes inte meta elementet i HTML dokumentet för att specificera sökningen på 
innehållet i artikeln. Detta p g a att allt innehåll i artikeln inte kan deklareras i Meta elementet, 
vilket hade gjort att det blivit ojämna sökträffar därför bortsåg meta elementet från i testet.  
 
För att visa att sökmotorn xCentral även kan söka precis som Altavista görs två stycken 
sökningar med XML. (Se Bilaga 10.3.2) En utan taggnamn och en med. Detta görs för att visa 
tillförlitligheten i testet d v s reliabiliteten. Inställningarna som gjordes i xCentral innan 
sökningen var val av typ av dokument som skall sökas på. I detta fallet valdes in the Web for 
XML. Checkboxen DTD Schemas lämnades tom och XML documents kryssades i. Därefter 
skrevs sökorden i search for fältet. Sökorden för XML dokumentet var samma som för 
HTML dokumentet, se nedan. Därefter gjordes samma sökning med ovanstående sökord men 
med artikelns taggnamn (Se 1.8) d v s Title, Author och Date. 
 
Sökord för XML utan taggnamn: 
 
- Windows still open for script-attacks 
- Johan Carlsson 
- 2001-04-17 
 
Sökord för XML med taggnamn: 
 
- /Title=Windows still open for script-attacks 
- /Author=Johan Carlsson 
- /Date=2001-04-17 
 
Till den andra sökningen i XML dokumentet användes element namnen till sökorden eftersom 
de märkte upp innehållet i artikeln som söktes på (Se 2.3). 
 
4.3 Externt bortfall 
 
Samtliga tillfrågade personer i test ett och två genomförde testerna. Det innebär att testerna 
inte hade något extern bortfall. Båda sidorna som anmäldes till sökmotorerna samt 
sökningarna från sökmotorerna fungerade. Det  var inget externt bortfall på test tre.  
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5. RESULTAT 
 
För att presentera resultaten i kapitlet har genomförandet bearbetats med en kvantitativt –och 
kvalitativ metod. Det första som gjordes för test ett och två var att sortera testpersonernas 
rådata i två kategorier d v s en HTML -och en XML svarshög, för varje test. Sedan rättades 
alla testsvaren i HTMLs och XMLs svarshög till test 1. Likaså rättades svarshögarna för test 
2. I båda testen var frågorna samma men ordningsföljden var olika för dessa frågor till 
HTMLs -och XMLs dokumentstruktur, detta därför att testpersonerna inte skulle komma ihåg 
frågorna till nästa testdel. För att kunna använda testsvaren måste frågor och svar till HTML 
och XML därför ändras till samma ordning. Detta utfördes i samband med rättningen.  Nästa 
steg var att skriva ned i löptext testsvaren under respektive underrubrik i detta kapitel. Sedan 
sammanställdes testsvaren med två olika diagram för varje test. Rådatan för test tre sorterades 
på sökord och därefter skrevs sökresultatet ned i löptext under respektive underrubrik. 
 
5.1 Första testet, Skivlagret 
 
Resultatet för första testet presenteras först i löptext, 5.1.1 och 5.1.2. Därefter visas en grafisk 
sammanställning av HTML -och XMLs resultat i test ett, 5.1.3.  
 
5.1.1 Struktur i HTML 
 
Endast en av testpersonerna hade alla rätt på frågorna, person 4, men trots detta var personen 
osäker på fråga nr1 och nr 2.  
 
Två personer hade ett fel vardera, person 2 och 3, båda hade svarat fel på fråga nr 2. En av 
personerna var osäker på alla sina svar och den andra personen var endast säker på fråga nr 3. 
 
Två personer hade två fel vardera, person 1 och 5, och de var båda osäkra på tre frågor och 
endast säkra på fråga nr 3. 
 
Median tiden för att utföra testet låg på 2,23 minuter.  
 
5.1.2 Struktur i XML 
 
Alla försökspersonerna var säkra på att de hade svarat rätt. Personerna 2, 4 och 5 hade 
verkligen svarat alla rätt, medan de person 1 och 3 hade ett fel var. Felen var på fråga två och 
tre. Median tiden för att utföra testet låg på 1.03minuter. 
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5.1.3 Grafisk sammanställning av test 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Figur 3. Grafisk sammanställning av varje persons svar på frågorna i test 1. 
 
I figur 3 visas en sammanställning av resultaten av svaren på test1. Axel y visar antal svar 
som var rätt och axel x visar de olika testpersonernas svar. Den blå stapeln symboliserar antal 
rätt i HTMLs dokumentstruktur och den vinröda stapeln visar antal rätt XMLs 
dokumentstruktur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Figur 4. Grafisk sammanställning av felfrekvensen på varje fråga på test 1. 
 
Figur 4 visar vilka frågor som testpersonerna svarade fel på både för HTML och XML. Axel y 
visar antal testpersoner som deltog och axel x visar antalet frågor. Den blå stapeln 
symboliserar antal personer som svarat fel på frågorna i testet gällande HTML. Den vinröda 
stapeln visar antal personer som svarat fel på frågorna i testet gällande XML. 
 
5.2 Andra testet, Adressregister 
 
Resultatet för andra testet presenteras först i löptext, 5.2.1 och 5.2.2. Därefter visas en grafisk 
sammanställning av HTML och XMLs resultat i test två, 5.2.4. 
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5.2.1 Struktur i HTML 
 
Två personer hade alla rätt på uppgiften. En person hade ett fel och de två övriga hade två fel 
vardera. Personen med ett felaktigt svar, satte in värdet fel i dokumentstrukturen. De andra två 
personerna med fel, hade båda förväxlat telefonnumret med postnumret. Mediantiden för 
testet var 1,55 min.  
 
5.2.2 Struktur i XML 
 
Samtliga fem personerna skrev alla rätt på uppgiften. Mediantiden för testet var 1,15 min.  
 
5.2.3 Sammanfattande frågor 
 
Samtliga fem deltagare tyckte det var mycket lätt att hitta informationen i XML 
dokumentstruktur och att detta berodde på strukturens utformande. Testpersonerna  hade 
följande kommentarer till XML dokumentstruktur: 
 

- ”Logiskt beskrivande namn på taggarna.” 
- ”Överskådligt och lätt att se.” 
- ”I XML ser man vad som är vad.” 
- ”I XML är det lättare att hitta p g a att taggarna är mera förklarande.” 
- ”Lättare att hitta i strukturen.” 

 
5.2.4 Grafisk sammanställning av test 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Grafisk sammanställning av varje persons svar på frågorna i test 2. 
 
I figur 5 visas en sammanställning av resultaten av svaren på test 2. Axel y visar antal svar 
som var rätt och axel x visar de olika testpersonernas svar. Den blå stapeln symboliserar antal 
rätt i HTMLs dokumentstruktur och den vinröda stapeln visar antal rätt XMLs 
dokumentstruktur.  
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 Figur 6. Grafisk sammanställning av felfrekvensen på varje fråga på test 2.  

 
Figur 6 visar vilka frågor som testpersonerna svarade fel på både för HTML och XML. Axel y 
visar antal testpersoner som deltog och axel x visar antalet frågor. Den blå stapeln 
symboliserar antal personer som svarat fel på frågorna i testet gällande HTML. Den vinröda 
stapeln visar antal personer som svarat fel på frågorna i testet gällande XML. 
 
5.3 Tredje testet, Sökbarheten i märkspråkens struktur 
 
5.3.1 Sökning på HTML artikeln 
 
Vid sökningen på artikelns titel, Windows still open for script-attacks, blev det 3054 stycken 
sökträffar i Altavista. När sökning på artikelns författare, Johan Carlsson, gjordes erhölls 
16467 sökträffar. Sista sökningen var på artikelns datum, 2001-04-17, och det blev 562 
sökträffar.  
 
5.3.2 Sökning på XML artikeln 
 
Sökningen på artikelns titel, Windows still open for script-attacks, blev det 45 stycken träffar. 
Därefter gjordes sökning på författaren, Johan Carlsson, och det genererades 112 sökträffar. 
Till sist söktes det på artikelns datum, 2001-04-17, och det blev 13 stycken träffar. 
 
Den andra sökningen med taggnamnet inkluderat gav på titeln, /Title=Windows still open for 
script-attacks, 1 träff. Sökningen på författaren, /Author=Johan Carlsson, gav 4 stycken 
träffar. Slutligen söktes på datumet, /Date=2001-04-17, och det blev 2 stycken sökträffar.  
 
5.4 Internt bortfall 
 
Samtliga frågor under test ett och två besvarades av testpersonerna. Alla svaren var av sådan 
kvalité att de gick att tolka till ett resultat. Det innebär att testerna ett och två inte innehöll 
något internt bortfall. Testsvaren från test tre var också av sådan kvalité att de gick att 
använda för analys.  

0
1
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4
5

Antal 
Personer

1 2 3 4 5

Frågor

Test 2, frågor med fel svar

HTML
XML
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6. ANALYS 
 
Kapitlet behandlar resultaten från de tre tester som gjordes i genomförandet. Avsnittet är 
uppdelad på tre delar där den första analyserar resultaten från genomförandet på de tre 
testerna. Den andra delen är slutsatsen där en sammanfattning av analysen beskrivs samt 
besvarandet av uppsatsens frågeställning. Den tredje och sista delen i kapitlet behandlar 
validiteten och reliabiliteten för utredningen. 
 
6.1 Tester med HTMLs –och XMLs dokumentstruktur 
 
De tre testerna som utfördes i genomförandet syftade till att försöka ge svar på hypotesen och 
frågeställningen med hjälp av de uppsatta kriterierna till hypotesen. För att kunna utföra 
testerna manipulerades variablerna till hypotesen. Den oberoende variabeln är HTML samt 
XML och den beroende variabeln är strukturen för märkspråken.  
 
6.1.1 Första testet, Skivlager 
 
Testet utfördes med hjälp av fem utvalda testpersoner som ombads besvara ett antal frågor 
anknutna till märkspråken HTML och XML dokumentstruktur. I testet var 
informationsinnehållet i dokumentstrukturen i form av ett skivlager. Testet gjordes för att 
kontrollera om XML har en mer läsbar dokumentstruktur än HTML d v s det första kriteriet 
för att testa hypotesen.  
 
Sammanställningen av frågorna hur varje person har svarat visade att tre av fem personer 
hade svarat fler rätt på XML frågorna jämfört med HTML frågorna. Det intressanta att notera 
är att ingen av testpersonerna hade svarat sämre på XML än HTML frågorna.  
 
Varför hade tre av fem personer fler rätt i XML än i HTML och övriga d v s två hade lika 
många rätt för båda märkspråken.? Det kan förklaras genom att titta på vad testpersonerna 
själva ansåg om XMLs dokumentstruktur jämfört med HTML i testet (Se 5.2.3). 
 
Sammanställningen av felfrekvensen på varje fråga visade att fråga ett, Hitta spellängden på 
fjärde skivan,  hade fyra av fem personer svarat fel på i HTML. Ingen hade svarat fel i XML. 
Av de fyra personerna som svarat fel på fråga ett var alla osäkra om de svarat rätt på denna 
fråga, detta gällde även personen som hade svarat rätt. I XML hade ingen svarat fel och alla 
testpersonerna var säkra på att det hade svarat rätt.  
 
Analysen av fråga ett är att testpersonerna hade mycket svårt att utläsa vad siffror betydde i 
HTMLs dokumentstruktur jämfört med XMLs dokumentstruktur. Elementet för spellängden i 
XML beskrev informationsinnehållet vilket gjorde att testpersonerna var säkra på sitt svar. 
Eftersom inte HTML har dessa beskrivande element svarade fyra av fem personer fel, samt att 
de var osäkra på sitt svar.  
 
Slutligen kan nämnas att mediantiden för att genomföra testet med HTMLs dokumentstruktur 
var 2,23 minuter. I XML var mediantiden 1,03 minuter. Att det tog så kort tid med XML 
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beror på att XMLs dokumentstruktur är mer lättläst och tydlig än HTMLs dokumentstruktur 
precis som ovanstående analys visat.  
 
6.1.2 Andra testet, Adressregister 
 
Testet utfördes av fem personer där de hade till uppgift att klistra in utklippt data ifrån 
märkspråkens dokumentstruktur. Precis som med test ett användes de oberoende respektive 
beroende variablerna för att kunna ge svar på frågeställningen och det första kriteriet för 
hypotesen. Innehållet i dokumentstrukturen var ett adressregister.  
 
I testet hade samtliga fem testpersoner alla rätt på uppgiften i XML. I HTML var det endast 
två personer som hade alla rätt. Testet visade även att ingen av testpersonerna hade fler fel i 
XML jämfört med HTML. De frågor som testpersonerna svarade fel på i HTML var fråga ett, 
två och fyra. Analysen av detta är att testpersonerna hade problem med att klistra in siffror på 
rätt plats i HTMLs dokumentstruktur, i detta fallet telefonnummer och postnummer. Precis 
som i test ett är förklaringen till testpersonernas fel, att strukturen är svår att läsa och tyda i 
HTML. Eftersom ingen av testpersonerna hade fel i XMLs dokumentstruktur bekräftar detta 
till viss del hypotesens påstående.  
 
Efter att test ett och två genomförts fick testpersonerna svara på ett antal övergripande frågor 
gällande testen. I detta frågeformulär på den första frågan  Var det enkelt att hitta 
informationen i koden? (Syftande till XMLs dokumentstruktur) svarade samtliga testpersoner 
att det var Mycket lätt. Orsaken till detta svar tyckte alla testpersonerna var strukturen d v s 
den beroende variabeln. Testpersonerna svarade enligt följande varför det tyckte att strukturen 
var Mycket lättare i XML jämfört med HTML: 
 

- ”Logiskt beskrivande namn på taggarna.” 
- ”Överskådligt och lätt att se.” 
- ”I XML ser man vad som är vad.” 
- ”I XML är det lättare att hitta p g a att taggarna är mera förklarande.” 
- ”Lättare att hitta i strukturen.” 

 
Trots att samtliga tyckte det var säkra på att de hade svarat rätt i XML så hade ändå två 
personer ett fel vardera. Det kan finnas flera olika faktorer men troligtvis beror det på att 
personerna förväxlat postnummer med telefonnummer, vilket då inte hade någon betydelse 
för att XML dokumentstruktur ska vara svårläst.  
 
6.1.3 Tredje testet, Sökbarheten i märkspråkens struktur 
 
Det tredje testet genomfördes för att kontrollera sökbarheten i märkspråkens struktur. Detta 
utfördes genom att ett HTML dokument anmäldes till sökmotorn Altavista.com och ett XML 
dokument anmäldes till sökmotorn xCentral. För att testa sökbarheten i märkspråkens struktur 
användes tre stycken sökord titel, författare och datum. Sökningen i XML dokumentstruktur 
gjordes i två varianter, en sökning utan taggnamnet och en sökning med taggnamnet. 
 
För att kunna analysera resultatet från test tre måste ett antagande göras. Eftersom 
Altavista.com har funnits sedan december 1995[20] och xCentral är en nyutvecklad sökmotor 
sedan april 1999[21] görs det ett antagande att Altavista.com har en större antal registrerade 
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sidor än xCentral. Detta antagande stöds genom det stora skillnaden på antalet sökträffar 
sökmotorerna emellan vid test tre. Därför bortses antal sökträffar från analysen eftersom 
utredningen inte granskar statistiken på sökträffarna, utan bara använder sökträffarna som ett 
verktyg till analysen.   
 
Vid sökning på titeln i HTML blev det 3054 stycken sökträffar och i XML 45 stycken träffar. 
Sökningen på författaren gav 16467 stycken träffar i HTML och 112 stycken träffar i XML. 
Slutligen sökningen på artikelns datum blev 562 stycken träffar i HTML och 13 stycken i 
XML. XMLs sökning avsåg den första varianten d v s sökningen utan taggnamn. När sökning 
gjordes med taggnamn i XML blev det 1 stycken sökträff på titeln, 4 stycken på författaren 
samt 2 stycken på datum. Antalet träffar med HTML är ett för stort antal dokument att gå 
igenom för att hitta den sökta titelns, författarens och datums dokument. Likaså gäller för 
XMLs träffresultat utan taggnamn. När sökningen gjordes med taggnamnet titel, författaren 
och datum i XML blev träffsäkerheten mera exakt. Analysen av varför XML träffresultat blev 
mer exakt jämfört med HTML är p g a att taggnamnet användes vid sökningen. Det innebär 
att sökning kan ske mer precist med XML eftersom språket märker upp sitt dokuments 
innehåll med hjälp av elementen. Ett exempel är sökningen på taggnamn /Author=Johan 
Carlsson i XML, där endast dokument visades som innehöll författaren Johan Carlsson och 
inte några andra Johan Carlsson. Sammanfattningen av detta är att med XMLs sätt att 
strukturera informationen underlättas sökningen i dokumenten jämfört med HTML. 
 
6.2 Slutsats 
 
6.2.1 Är XMLs dokumentstruktur mer lättläst för webbutvecklaren än HTMLs? 
 
I båda testerna visade det sig att XML fick bättre resultat. Test ett och två  testade om  XMLs 
dokumentstruktur är mer lättläst för webbutvecklaren än HTMLs. I test ett och två tyckte alla 
de medverkande testpersoner att XMLs dokumentstruktur var enklare och tydligare att avläsa 
jämfört med HTML. Detta visade sig i resultaten från de båda testen. Det bekräftades  
tydligast i resultatet efter test två, då samtliga testpersoner hade alla rätt på XML uppgiften. 
Testpersonerna var också mer säkra på att de svarat rätt på XML testen jämfört med HTML 
testen. Samtliga testpersoner ansåg att XMLs dokumentstruktur var tydligare och mer lättläst 
än HTMLs (Se 5.2.3). Den stora tidsskillnaden mellan testerna var också en indikation på att 
XMLs dokumentstruktur var mera lättläst än HTMLs. Slutsatsen som kan dras av test ett och 
två är att XMLs dokumentstruktur är mera lättläst och tydlig än HTMLs. Detta svarar på 
första frågan i frågeställningen.  
 
6.2.2 Förbättras träffsäkerheten vid sökningen i dokumentet med XMLs  
         dokumentstruktur jämfört med HTMLs? 
 
I test tre testades om träffsäkerheten förbättras vid sökningen i dokumentet med XMLs 
dokumentstruktur jämfört med HTMLs. Tre sökord användes titel, författare och datum. Vid 
sökning efter ett HTML dokument och ett XML dokument utan taggnamn var det svårt att få 
upp exakta träffar. När sökning efter ett XML dokument utfördes med taggnamn blev 
träffarna mycket mer specifika och vid sökning på titeln blev det endast en sökträff och det 
var dokumentet med den sökta titeln. Slutsatsen som kan dras av detta är att vid användning 
av taggnamn vid sökning ökar träffsäkerheten och detta besvarar sista frågan i 
frågeställningen. Eftersom det går att söka på specifikt data med taggnamn är XMLs 
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dokumentstruktur mer strukturerad  än vad HTMLs är. Sammanfattat märker XML upp 
informationen bättre med hjälp av elementen, vilket medför att träffsäkerheten förbättras.  
 
6.2.3 Hypotesen 
 
Slutsatserna som gjorts för testerna ett till tre visar att XMLs dokumentstruktur är mer lättläst 
och tydlig samt ger bättre träffsäkerhet i en sökmotor jämfört med HTML. Det beror som sagt 
på att XMLs dokumentstruktur är mer strukturerad  än vad HTMLs är d v s XML märker upp 
informationen bättre med hjälp av elementen. Med dessa slutsatser verifieras hypotesen för 
utredningen. 
 
6.3 Validitet och Reliabilitet 
 
För att kontrollera om utredningens instrument, experiment, är tillförlitligt och har god 
validitet har en bedömning av verktyget gjorts. Vad gäller testpersonernas svar på testerna ett 
och två kan det finnas externa faktorer som en anledning till att testpersonerna svarade fel på 
frågorna. Dessa faktorerna är viss nervositet och tidspress som kan ha spelat in då testerna ett 
och två genomfördes under tidtagning. Efter testerna tillfrågades varje testperson om dessa 
faktorerna hade spelat in på deras svar i testerna men samtliga svarade att det inte hade känt 
sig nervösa eller stressade p g a av tiden. Testerna utfördes i förväg av en kontrollant som 
uppfyllde kraven för att se om instrumentet hade ett sann värde d v s att experimentet är 
reliabelt, vilket det visade sig att vara.[22] Det bekräftades även av testpersonerna vid testerna.  
 
Val av sökmotor i test tre var i HTMLs fall ett slump val då det inte hade någon större 
betydelse för testet vilken sökmotor som användes. Dock skulle det vara en sökmotor med en 
indexregister som Altavista.com och inte en katalogsökning t ex som sökmotorn 
Yahoo.com.[5] 
 
Eftersom inte någon av de stora sökmotorerna med indexregister stödjer sökning på element i 
XML dokument t ex Altavista.com, så föll valet på IBMs sökmotor xCentral. Den är första 
sökmotorn på Internet som stödjer XML dokument.[21] Eftersom xCentral är en ny sökmotor 
och främst är utvecklad för att söka i XML dokument anmäldes HTML dokumentet till 
Altavista.com. Anledningen till detta är för att det inte finns några anmälda HTML dokument 
till xCentral. Om HTML dokumentet hade anmälts till xCentral och sökningar hade gjorts 
hade inte sökresultatet i dokumentstrukturerna varit tillförlitliga.  
 
Skillnaderna i sökträffarna på HTML dokumentet i Altavista och sökträffarna på XML 
dokumentet i xCentral var stora  p g a att xCentral är en så pass ny sökmotor i jämförelse med 
Altavista.com. Antalet sökträffar är något som bortses ifrån eftersom syftet med testet var att 
visa hur vida sökningen med element ger förbättrad träffsäkerhet och inte föra statistik över 
antalet sökträffar. Därför anser vi att resultaten från de två olika sökmotorerna kan användas d 
v s de är reliabla.  
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7. SLUTDISKUSSION 
 
Efter att ha arbetat med denna vetenskapliga utredning i fem månaders tid har vi passerat ett 
flertal uppsatta milstolpar som symboliserat olika faser i utredningen. Det första och stora 
problemet som inträffade var svårigheten att definiera metoden för datainsamlingen d v s 
genomförandet. Efter att noga studerat problemområdet kom vi fram till att en testgrupp 
skulle användas till test ett och två samt att två sökmotorer skulle användas till test tre. 
Problemet vi hade påverkade inte resultatet i negativ bemärkelse eftersom testernas resultat 
verifierade vår hypotes och gav svar på frågeställningen. 
 
I test ett och två visade det sig att XML fick bättre resultat jämfört med HTML. Test ett och 
två  testade om  XMLs dokumentstruktur är mer lättläst för webbutvecklaren än HTMLs. I 
test ett och två tyckte alla de medverkande testpersoner att XMLs dokumentstruktur var 
enklare och tydligare att avläsa jämfört med HTML. Detta visade sig i resultaten från de båda 
testen. Dock syntes det tydligast i resultatet efter test två, då samtliga testpersoner hade alla 
rätt på XML uppgiften. Testerna utfördes under tidtagning och det var en stora tidsskillnaden 
mellan HTML och XML. Detta var en indikation på att XMLs dokumentstruktur var mera 
lättläst än HTMLs. En annan faktor var att samtliga testpersoner tyckte att XMLs 
dokumentstruktur är mer lättläst och tydlig jämfört med HTML. Slutsatsen som kan dras av 
test ett och två är att XMLs dokumentstruktur är mera lättläst och tydlig än HTMLs. Detta 
svarar på första frågan i frågeställningen och teorin som denna grundade sig på d v s första 
kriteriet för hypotesen.  
 
I test tre testades om träffsäkerheten förbättras vid sökningen i dokumentet med XMLs 
dokumentstruktur jämfört med HTMLs. Vid sökning efter ett HTML dokument och ett XML 
dokument utan taggnamn var det svårt att få upp exakta träffar. När sökning efter ett XML 
dokument utfördes med taggnamn blev träffarna mycket mer specifika. Slutsatsen som kan 
dras av detta är att vid användning av taggnamn vid sökning ökar träffsäkerheten och detta 
besvarar sista frågan i frågeställningen och teorin som denna grundade sig på d v s det andra 
kriteriet för hypotesen. Det innebär att XML dokumentstruktur är mer strukturerad  än vad 
HTMLs är d v s XML märker upp informationen bättre med hjälp av elementen, vilket 
medför att träffsäkerheten förbättras. Noterbart är att det idag inte finns någon standard för 
hur taggnamn ska namnges och inte heller vilket språk dessa ska skrivas på. Det är något som 
måste fastställas i den närmaste framtiden av W3C anser vi. Om det inte görs kommer det att 
leda till stor förvirring vid sökning på Internet t ex vid sökning på titel. Vissa webbutvecklare 
använder kanske taggnamnet rubrik medan andra använder taggnamnet titel för samma sak, 
vilket gör att det blir ojämna sökträffar.  Det är inte något som påverkat vår utrednings 
sökningar i test tre eftersom vi använt likartade dokument i HTML och XML. 
 
Efter att analyserat resultat från de utförda testerna bekräftade det att XMLs dokumentstruktur 
är mer lättläst och tydlig samt ger bättre träffsäkerhet i en sökmotor jämfört med HTML. Det 
beror som sagt på att XMLs dokumentstruktur är mer strukturerad  än vad HTMLs är d v s 
XML märker upp informationen bättre med hjälp av elementen. Med dessa slutsatser 
verifieras hypotesen för utredningen. 
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Det har  varit intressant och lärorikt att skriva denna utredning och vi är mycket nöjda med 
resultatet. Slutsatsen vi kom fram till i utredningen var att XML strukturerar informationen i 
dokumentet bättre jämfört med HTML. Vi verifierade vår hypotes och besvarade 
frågeställningen på ett tillfredsställande sätt. Frågor som ställdes inom vårt problemområde 
var om dokumentstrukturen är annorlunda i XML jämfört med HTML? Och om 
märkspråkens dokumentstrukturer kan jämföras? Vi har i utredningen visat att märkspråkens 
strukturer skiljer sig åt  och att det trots detta går bra att jämföra dem båda och få ut ett 
intressant resultat. 
 
7.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
XML är ett nytt och mycket intressant märkspråk som ständigt är under utveckling. För vidare 
forskning skulle det vara intressant att titta på hur XMLs egna databas språk XQL fungerar 
jämfört med PHP, Hypertext Preprocessor, och ASP, Active Server Pages. Intressant kunde 
även vara att titta lite närmare på Schemas som är den nyaste tillkomsten i XML familjen.  
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8. FÖRKORTNINGAR 
 
ARPANET Advanced Reaseach Projects Agency Network 
ASP Active Server Pages 
CData Character Data 
CERN European Organization for Nuclear Research 
CSS Cascading Stylesheet 
DTD Document Type Definition 
GML  Generalized Markup Language 
HTML  Hyper Text Markup Language 
HTTP Hyper Text Transfer Protocol 
ISO International Organization for Standardization 
IBM International Business Machines 
MAGMA Minimal Architecture For Generalized Markup Applications 
PCData Parsed Character Data 
PHP Hypertext Preprocessor 
PI  Process Instruction 
SGML Standard Generalized Markup Language 
TCP/IP Transport Control Protocol/Internet Protocol 
URL Uniform Resource Locator 
W3C World Wide Web Consortium 
XHTML eXtensible Hyper Text Markup Language 
XML  eXtensible Markup Language 
XSL eXtensible Stylesheet Language 
XQL  eXtensible Query Language 
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10. BILAGOR 
 
10.1 Första testet, Skivlagar 
 
10.1.1 HTML Dokumentstruktur 
 
<html> 
<head> 
<title>Skivlager Exjobb</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 
<p>Eric Gadd<br> 
album<br> 
Spirit<br> 
1999<br> 
CD<br> 
Soul<br> 
13455<br> 
59<br> 
45<p> 
Jennifer Lopez<br> 
On the 6<br> 
Album<br> 
1999<br>MC<br> 
Pop<br> 
13423<br> 
99<br> 
75</p> 
<p> 
Craig David<br> 
Singel<br> 
Fill Me in<br> 
2000<br> 
MC<br> 
RnB<br> 
13410<br> 
15<br> 
10</p> 
<p> 
ATC<br> 
maxisingel<br> 
Around the World<br> 
2000<br>CD<br> 
Pop<br> 
12944<br> 
20<br> 
12</p> 
Tracy Chapman<br> 
singel<br> 
Crossroads<br> 
1989<br>CD<br> 
RnB<br> 
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11924<br> 
25<br> 
16</p> 
UB40<br> 
album<br> 
the best of<br> 
2001<br>CD<br> 
Pop<br> 
10941<br> 
90<br> 
96</p> 
</body> 
</html> 
 
10.1.2 Frågor till HTML Dokumentstruktur 
 
Frågor: 
 
1. Hitta pris på den andra skiva   Är du säker ? 

  
Ja     Nej 

 
 
___________________________________________________ 
 
 
2. Hitta spellängden på fjärde skivan   Är du säker ? 
 

Ja     Nej 
 
 
___________________________________________________ 
 
 
 
3. Ange titel på den tredje skivan   Är du säker ? 
 

Ja     Nej 
 
 
___________________________________________________ 
 
 
4. Ange beställningsnr på den fjärde skivan  Är du säker ? 
 

Ja     Nej 
 
 
___________________________________________________ 
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10.1.3 XML Dokumentstruktur 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> 
<?xml-stylesheet href="XSL/skivlager.xsl" type="text/xsl"?> 
<Skivlager> 
 <Kategori> 
 <Album> 
      <artist>The Corrs</artist> 
      <titel>Blue</titel> 
      <år>2000</år> 
      <format typ="CD"/> 
  <musik typ="Pop"/> 
  <best-nr>12455</best-nr> 
  <pris valuta="SEK">70</pris> 
  <spellängd enhet="minuter">65</spellängd> 
 </Album> 
 <Album> 
  <artist>Spice Girls</artist> 
  <titel>Forever</titel> 
  <år>2000</år> 
  <format typ="CD"/> 
  <musik typ="pop"/> 
  <best-nr>13423</best-nr> 
  <pris valuta="SEK">89</pris> 
  <spellängd enhet="minuter">65</spellängd> 
 </Album> 
 <Singel> 
  <artist>Titiyo</artist> 
  <titel>Come along</titel> 
  <år>2001</år> 
  <format typ="MC"/> 
  <musik typ="RnB"/> 
  <best-nr>13410</best-nr> 
  <pris valuta="SEK">25</pris> 
  <spellängd enhet="minuter">10</spellängd> 
 </Singel> 
 <Maxisingel> 
  <artist>Janet Jackson</artist> 
  <titel>All for you</titel> 
  <år>2001</år> 
  <format typ="CD"/> 
  <musik typ="pop"/> 
  <best-nr>12944</best-nr> 
  <pris valuta="SEK">25</pris> 
  <spellängd enhet="minuter">15</spellängd> 
 </Maxisingel>  
 <Maxisingel> 
  <artist>Tracy Chapman</artist> 
  <titel>Crossroads</titel> 
  <år>1989</år> 
  <format typ="CD"/> 
  <musik typ="RnB"/> 
  <best-nr>11942</best-nr> 
  <pris valuta="SEK">25</pris> 
  <spellängd enhet="minuter">15</spellängd> 
 </Maxisingel> 
 <Album> 
  <artist>UB40</artist> 
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  <titel>The best of</titel> 
  <år>2001</år> 
  <format typ="CD"/> 
  <musik typ="pop"/> 
  <best-nr>10933</best-nr> 
  <pris valuta="SEK">90</pris> 
  <spellängd enhet="minuter">96</spellängd> 
 </Album>  
 </Kategori> 
</Skivlager> 
 
10.1.4 Frågor till XML Dokumentstruktur 
 
Frågor: 
 
1. Hitta spellängden på fjärde skivan   Är du säker ? 

 
Ja      Nej 

 
 
___________________________________________________ 
 
 
2. Ange beställningsnr på den fjärde skivan  Är du säker ? 
 

Ja Nej 
 
 
___________________________________________________ 
 
 
 
5. Ange titel på den tredje skivan   Är du säker ? 
 

Ja Nej 
 
 
___________________________________________________ 
 
 
6. Hitta pris på den andra skiva   Är du säker ? 
 

Ja Nej 
 
 
___________________________________________________ 
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10.2 Andra testet, Adressregister 
 
10.2.1 HTML Dokumentstruktur 
 
<html> 
<head> 
<title>Untitled Document</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 
</head> 
 
<body bgcolor="#FFFFFF"> 
<Address> 
<H6>Johan<br> 
Aronsson<br> 
Krutgatan 2b<br> 
23675 <br> 
Hjo <br> 
Sverige<br> 
045<br> 
354221<br></H6> 
</Address> 
</body> 
</html> 
 
Följande information skulle klippas in i HTML dokumentstruktur: 
 
354221 
Hjo 
045 
23675 
Aronsson 
 
10.2.2 XML Dokumentstruktur 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> 
<?xml-stylesheet href="XSL/adressregister.xsl" type="text/xsl"?> 
<Adressregister> 
 <Adress> 
  <Namn> 
   <Fornamn>Elof</Fornamn> 
   <Efternamn>Nilsson</Efternamn> 
  </Namn> 
  <Gatuadress>Småbärsvägen 4a</Gatuadress> 
  <Postnummer>27821</Postnummer> 
  <Ort> Södertälje </Ort> 
  <Land>Sverige</Land> 
  <Telefonnummer> 
   <Riktnr>019</Riktnr> 
   <Telefon>221561</Telefon> 
  </Telefonnummer> 
 </Adress> 
</Adressregister> 
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Följande information skulle klippas in i XMLs dokumentstruktur: 
 
27821 
Södertälje 
019 
Nilsson 
221561 
 
10.2.3 Frågor utöver test 1 och test 2 
 
1. Hur upplevde du XML dokumentstruktur i förhållande till HTML dokumentstruktur; 
 
 
a. Vad det enkelt att hitta informationen i koden? 
 
   Mycket lätt 
  
   Mindre lätt 
 
   Ingen skillnad 
 
   Svårare 
 
 
 
 
b. Om du svarade Mycket lätt eller Mindre lätt, vad beror det på? 
 
   Strukturen  
  
   Övrigt 
 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
c. Om du svarade Ingen skillnad eller Svårare, varför? 
 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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10.3 Tredje testet, Artikel 
 
10.3.1 HTML Dokumentstruktur 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" 
"http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> 
<html> 
<head> 
 <title>smaltext</title> 
</head> 
 
<body bgcolor="lightblue"> 
<p><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="5">Windows 
still open for script-attacks</font><font face="Verdana, Arial, Helvetica, 
sans-serif" size="24"></font></p> 
 
<p>2001-04-17<b> 
Two years after the virus Bubble Boy attack, the function that made it 
possible in Windows – Windows Scripting Host – still there.<b></p> 
  
<p> Windows Scripting Host opens a type of virus attacks who can be really 
cirrus. The virus are imbedded like a script in a html-document. When the 
user enter the document activates the code automatically. The user don’t 
need to double click on a attached file in a email to activate the 
virus.<p> 
 
<p>Virusprogram who is written in VBScript and Javascript use the function 
who is in Windows 98 and 2000. Already 1999 the Bubble Boy used Windows 
Scripting Host. But all thou this function is still there today.<p> 
 
<p> - Same weakness is still there today. The function is not used, not by 
99,9 percent of all users and therefor this function should be aborted. 
Otherwise there is a risk for attacks, says Andy Liou, spokesman of the 
antivirus company Trend Micro, to ZDNet.</p> 
 
<p>It is quit easy to protect you from the virus. You just have to abort 
the Windows Scripting Host-function. But the problem is, according to Andy 
Liou, is that you never no if it is there. </p> 
    
<p>Johan Carlsson</p> 
</body> 
</html> 
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10.3.2 XML Dokumentstruktur 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?> 
<!DOCTYPE smaltext SYSTEM "DTD/smaltext.dtd"> 
 
<Magazine> 
 <Article> 
  <Title> Windows still open for script-attacks </Title> 
  <Date>2001-04-17</Date> 
   

<Ingress> Two years after the virus Bubble Boy attack, the 
function that made it possible in Windows – Windows 
Scripting Host – still there. 

  </Ingress> 
   

<Part> Windows Scripting Host opens a type of virus attacks 
who can be really cirrus. The virus are imbedded like a 
script in a html-document. When the user enter the document 
activates the code automatically. The user don’t need to 
double click on a attached file in a email to activate the 
virus. 
</Part>  

   
<Part> Virusprogram who is written in VBScript and 
Javascript use the function who is in Windows 98 and 2000. 
Already 1999 the Bubble Boy used Windows Scripting Host. 
But all thou this function is still there today. 
</Part> 

   
<Part>- Same weakness is still there today. The function is 
not used, not by 99,9 percent of all users and therefor 
this function should be aborted. Otherwise there is a risk 
for attacks, says Andy Liou, spokesman of the antivirus 
company Trend Micro, to ZDNet. 
</Part>  

 
<Part> It is quit easy to protect you from the virus. You 
just have to abort the Windows Scripting Host-function. But 
the problem is, according to Andy Liou, is that you never 
no if it is there.  
</Part> 

  
  <Author>Johan Carlsson</Author> 
 </Article> 
</Magazine> 
 
10.3.3 DTD till XMLs smaltext 
 
<!ELEMENT Magazine (Article+)> 
<!ELEMENT Article (Title, Date, Ingress, Part+, Author+)> 
<!ELEMENT Title (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Date (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Ingress (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Part (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Author (#PCDATA)> 
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